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V starovekom Grécku pretekali bežci v štafetových 
pretekoch, ktoré sa nazývali lampadedromia.1 V 
týchto pretekoch držali bežci v ruke horiacu fakľu 

a odovzdávali ju nasledujúcemu bežcovi, až kým posledný 
člen tímu neprebehol cieľom.

Cenu nedostal ten tím, ktorý bol najrýchlejší – dostal ju 
ten tím, ktorý ako prvý dobehol do cieľa s horiacou fakľou.

V tomto príbehu je skrytá hlboká myšlienka, učená sta-
rodávnymi i súčasnými prorokmi: i keď je dôležité odštar-
tovať preteky, omnoho dôležitejšie je to, že dobehneme do 
cieľa s horiacou fakľou.

Šalamún mal výborný štart
Veľký kráľ Šalamún je príkladom človeka, ktorý vý-

borne odštartoval. Keď bol mladý, „miloval Hospodina, 
chodil podľa príkazov svojho otca Dávida“ (1. Kráľov 
3:3). Boha to tešilo a povedal mu: „Žiadaj si, čo ti mám 
dať!“ (1. Kráľov 3:5.)

Namiesto toho, aby Šalamún žiadal bohatstvo alebo dlhý 
život, požiadal o „poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, 
aby mohol rozoznávať dobré od zlého“ (1. Kráľov 3:9).

Táto žiadosť tak veľmi potešila Pána, že nepožehnal 
Šalamúna len múdrosťou, ale tiež nesmiernym bohatstvom 
a dlhým životom.

Hoci bol Šalamún naozaj veľmi múdry a učinil veľa 
úžasných vecí, neudržal si tento postoj až do cieľa. Na-
nešťastie, neskôr vo svojom živote „Šalamún robil, čo sa 

nepáči Hospodinu a nenasledoval plne Hospodina“  
(1. Kráľov 11:6).

Dokončenie nášho preteku
Koľkokrát sme niečo začali a nedokončili? Diéty? 

Cvičebné programy? Záväzky čítať písma každý deň? 
Rozhodnutia stať sa lepšími učeníkmi Ježiša Krista?

Ako často učiníme v januári predsavzatia a niekoľko 
dní, niekoľko týždňov či snáď i niekoľko mesiacov sa im 
venujeme so zapáleným odhodlaním iba preto, aby sme v 
októbri zistili, že vzplanutie nášho záväzku sa zmenilo na 
takmer studený popol?

Jedného dňa ma zaujal veselý obrázok psa, ktorý ležal 
vedľa roztrhaného papiera. Nápis pod obrázkom hlásal: 
„Osvedčenie o výcviku poslušnosti.“

Niekedy sme ako ten pes.
Máme dobré úmysly; máme rýchly štart; chceme byť 

tými najlepšími. Ale na konci sú naše predsavzatia roztr-
hané, odhodené a zabudnuté.

Zakopnutie, zlyhanie a niekedy i túžba odstúpiť z pre-
tekov je súčasťou ľudskej povahy. Ale ako učeníci Ježiša 
Krista sme sa zaviazali, že nielenže odštartujeme preteky, 
ale tiež že ich aj dokončíme – a pretneme cieľovú pásku s 
jasne horiacou fakľou. Spasiteľ Svojim učeníkom prisľúbil: 
„Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený“ (Matúš 24:13).

Dovoľte mi parafrázovať to, čo Spasiteľ prisľúbil v dneš-
nej dobe: Ak dodržiavame Jeho prikázania a dobehneme 
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do cieľa s horiacou fakľou, získame večný život, čo je 
najväčší zo všetkých darov Božích (pozri NaZ 14:7; 
pozri tiež 2. Nefi 31:20).

Svetlo, ktoré nikdy nezhasne
Niekedy sme po tom ako zakopneme, zlyháme či to 

dokonca vzdáme odradení a veríme tomu, že naše svetlo 
zhaslo a preteky sú stratené. Ale svedčím vám, že Svetlo 
Kristovo nemôže byť uhasené. Žiari v najtemnejšej noci a 
rozjasní naše srdcia, ak len nakloníme naše srdcia k Nemu 
(pozri 1. Kráľov 8:58).

Nezáleží na tom, ako často alebo ako ďaleko padneme, 
Svetlo Kristovo vždy svieti jasne. A dokonca i počas naj-
hlbšej noci, ak len vykročíme k Nemu, Jeho svetlo pohltí 
tiene a opäť zapáli naše duše.

Preteky učeníctva, to nie je šprint; je to maratón. A 
nezáleží príliš na tom, ako rýchlo ideme. V skutočnosti 
môžeme tieto preteky nedokončiť len vtedy, ak odstúpime 
alebo sa vzdáme.

Pokiaľ neustále stúpame a kráčame smerom k nášmu 
Spasiteľovi, v týchto pretekoch zvíťazíme a naše fakle 
budú jasne horieť.

Lebo tá fakľa sa netýka len nás alebo toho, čo robíme.
Týka sa Spasiteľa sveta.
A to je Svetlo, ktoré nemôže byť nikdy stlmené. Je to 

Svetlo, ktoré pohlcuje temnotu, lieči naše rany a horí 
dokonca uprostred najhlbšieho smútku a nepreniknuteľnej 
temnoty.

Je to Svetlo, ktoré prevyšuje porozumenie.
Kiež každý z nás dokončí cestu, ktorú sme začali. A 

s pomocou nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, Ježiša Krista, 
dobehneme do cieľa s radosťou a naše fakle budú stále 
horieť.

POZNÁMKA
1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), „Lampadedromia“, 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias opisuje odlišné preteky s 
fakľami, v ktorom si pretekári, pravdepodobne z každého kmeňa jeden, 
neodovzdávali fakľu. Ale v lampadedromii sa stal víťazom ten pretekár, 
ktorý prvý dobehol do cieľa s horiacou fakľou.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte, že povzbudíte tých, ktorých učíte, aby pre-
mýšľali nad tým, kde sa nachádzajú vo svojich „prete-
koch“ života. Horia ich fakle jasne? Môžete prečítať 

vyhlásenie, ktoré hovorí, že Svetlo Kristovo „je Svetlo, 
ktoré pohlcuje temnotu, lieči naše rany a horí dokonca 
uprostred najhlbšieho smútku a nepreniknuteľnej 
temnoty“. Potom zvážte, že s tými, ktorých učíte, pre-
diskutujete, ako Svetlo Kristovo ovplyvnilo ich životy v 
minulosti a ako ich ovplyvňuje teraz.

MLÁDEŽ
Prilejte olej do svojej fakle:  
30- denný test

Pre zaneprázdnenú mládež v Cirkvi je ľahké zasek-
núť sa na slepej koľaji každodennej rutiny, najmä 

čo sa týka duchovných vecí. Čítame písma, modlíme sa 
a uctievame Boha tým istým spôsobom takmer každý 
deň, a potom sa divíme, prečo sme sa ocitli, ako sa zdá, 
v duchovnom zosuve.

Jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť, aby 
vaša duchovná fakľa stále jasne horela je uistiť sa, že 
máte zmysluplné duchovné skúsenosti. Ale to sa ľahšie 
hovorí než urobí, takže tu je návrh, ako vám pomôcť, 
aby sa váš duchovný pokrok nezastavil: Premýšľajte nad 
aktivitou, ktorá má nejaký súvis s evanjeliom a ktorú ste 
ešte nikdy predtým nerobili a zaviažte sa, že to budete 
robiť každý deň po dobu jedného mesiaca. Môžete 
začať s malými vecami, pretože zistíte, že je ľahšie 
premeniť malé zmeny na trvalé. Keď robíme veci, ktoré 
nás dostanú preč z našej zóny duchovného komfortu, 
vyžaduje si to možno viac viery a námahy z našej strany, 
ale keď ich robíme, pozývame Ducha Svätého, aby bol 
s nami a preukazujeme väčšiu vieru v Nebeského Otca 
a túžbu priblížiť sa k Nemu. Tu sú niektoré nápady, kde 
by ste mohli začať:
•  Dajte si záväzok modliť sa každé ráno a večer. Skúste 

sa modliť nahlas.
•  Zobuďte sa o štvrť hodiny skôr a prečítajte si písma 

predtým, ako odídete do školy.
•  Čítajte príhovory z poslednej Generálnej konferencie.
•  Zdieľajte verše z Knihy Mormonovej na sociálnych 

sieťach.
•  Namiesto hudby, ktorú bežne počúvate, počúvajte 

náboženské piesne alebo cirkevnú hudbu.
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DETI
Nech vaša fakľa horí jasnejšie

V dávnych dobách sa v Grécku konali preteky, v kto-
rých bežci bežali so zapálenými fakľami v rukách. 

Ten, kto dobehol do cieľa s horiacou fakľou, zvíťazil. 
Prezident Uchtdorf hovorí, že život je ako tieto preteky. 
Fakľa, ktorú držíme v ruke, je Svetlo Kristovo. Keď sa 
snažíme, aby sme boli ako Ježiš Kristus, naše fakle horia 
jasnejšie.

Čo môžete robiť, aby ste boli ako Ježiš a aby vaša 
fakľa horela jasnejšie? Vyberte si z nižšie uvedeného 
zoznamu:

Usmejte sa na niekoho, kto vyzerá smutný, alebo ho 
pozdravte

Neprestávajte sa na niekoho hnevať
Starajte sa o svoje telo
Robte si žarty zo svojho brata alebo sestry
Poslúchajte proroka
Keď urobíte chybu, vzdajte to
Pomôžte niekomu
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Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
božské vlastnosti Spasiteľa.

Sprievodca písmami definuje 
pravú lásku ako „najvyšší, naj-

vznešenejší, najsilnejší druh lásky“ 
(„Charity (Pravá láska“). Je to čistá 
láska Ježiša Krista. Keď sa učíme o 
Ježišovi Kristovi a usilujeme sa stať 
sa takými, ako je On, začíname v 
našich životoch cítiť Jeho čistú lásku 
a sme nabádané k tomu, aby sme 
milovali ostatných tak, ako ich mi-
luje On, a slúžili im tak, ako im slúži 
On. „Pravá láska je mať trpezlivosť s 
niekým, kto nás sklamal,“ povedal 
prezident Thomas S. Monson. „Zna-
mená to odolávať nutkaniu ľahko 
sa uraziť. Znamená to akceptovať 
slabosti a nedokonalosti. Znamená 
to akceptovať ľudí takých, akí nao-
zaj sú. Znamená to hľadieť na viac, 
než len na fyzický vzhľad, hľadieť 
na vlastnosti, ktoré s časom neocha-
bujú. Znamená to odolávať nutkaniu 
rozdeľovať druhých do kategórií.“ 1

V Knihe Mormonovej sa učíme o 
veľkej pravde, že keď „sa modlí[me] 
k Otcovi z celej sily srdca, aby 

Božské vlastnosti Ježiša Krista: 
Naplnený pravou láskou

[sme] mohli byť naplnení touto 
láskou, ktorú dáva všetkým, ktorí sú 
pravými nasledovníkmi Syna jeho, 
Ježiša Krista; aby [sme] sa mohli stať 
synmi [a dcérami] Božími; aby sme, 
keď sa zjaví, boli ako on, lebo ho 
budeme vidieť takého, aký je; aby 
sme mohli mať túto nádej; aby sme 
mohli byť očistení tak, ako je on 
čistý“ (Moroni 7:48).

Doplňujúce písma
Ján 13:34 – 35; 1. Korintským 13:1 – 
13; 1. Nefi 11:21 – 23; Eter 12:33 – 34

Z našej histórie
„Sestra, ktorá nedávno ovdovela, 

bola vďačná za svoje navštevujúce 
učiteľky, ktoré žialili spolu s ňou 
a utešili ju. Napísala: ,Zúfalo som 
túžila po niekom, kto by mi bol 
nablízku; po niekom, kto by ma 
počúval. . . . A ony počúvali. Utešili 
ma. Plakali so mnou. A objímali ma 
. . . [a] pomohli mi dostať sa z hlbo-
kého zúfalstva a depresie prvých 
mesiacov osamelosti.‘

Iná žena takto zhrnula svoje po-
city, ktoré mala, keď pocítila pravú 

lásku od navštevujúcej učiteľky: 
,Vedela som, že som bola pre 
ňu viac než len číslo v zázna-
moch. Vedela som, že jej na mne 
záleží.‘“ 2

Mnohí Svätí neskorších dní po 
celom svete môžu rovnako ako 
tieto sestry dosvedčiť pravdivosť 
tohto vyhlásenia prezidenta Boyda 
K. Packera (1924 – 2015), prezi-
denta Kvóra dvanástich apoštolov: 
„Je také upokojujúce vedieť, že 
nech už môže ísť rodina kdekoľ-
vek, všade ich víta cirkevná rodina. 
Odo dňa ich príchodu bude on 
súčasťou kňazského kvóra a ona 
Združenia pomoci.“ 3

POZNÁMKY
1. Thomas S. Monson, „Pravá láska nikdy 

neprestane“, Generálna konferencia 
október 2010, 165.

2. Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society (2011), 119 
– 120.

3. Daughters in My Kingdom, 87.
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Zvážte toto

Ako je Kristus pre nás dokonalým 
príkladom lásky a pravej lásky?

S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako 
zvýši porozumenie božských vlastností Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie, 
na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Viac informácií nájdete na 
reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc




