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Je pred nami ďalšie vianočné obdobie a s ním prichá-
dza aj úsvit nového roku. Zdá sa, ako keby to bolo 
len včera, keď sme oslavovali Spasiteľove narode-

niny a dávali si predsavzatia.
Bolo medzi našimi predsavzatiami aj to, že si v našom 

živote nájdeme čas na Spasiteľa a urobíme mu miesto vo 
svojom srdci? Bez ohľadu na to, akí úspešní sme možno 
boli v tomto rozhodnutí, som si istý, že sme si všetci 
želali zvládnuť to lepšie. Tohtoročné vianočné obdobie 
je dokonalou príležitosťou na preskúmanie a obnovenie 
nášho úsilia.

V našich hektických životoch, kde tak veľa vecí priťa-
huje našu pozornosť, je nevyhnutné, aby sme sa vedome 
a záväzne snažili priviesť do nich a do našich domovov 
Krista. A je životne dôležité, aby sme rovnako ako mudrci 
z Východu uprene hľadeli na Jeho hviezdu a „prišli . . . 
sa Mu pokloniť“ 1.

Ježišovo posolstvo bolo naprieč všetkými obdobiami 
rovnaké. „Poďte za mnou,“ 2 povedal Petrovi a Ondrejovi 
na brehoch Galilejského mora. „Nasleduj ma!“ 3 zavolal na 
Filipa. Levítovi, ktorý sedel na colnici prikázal: „Nasleduj 
ma!“ 4 A pre mňa i pre vás, ak budeme počúvať, má tú istú 
pozvánku: Nasleduj ma.5

Keď teraz kráčame za Ním a nasledujeme Jeho príklad, 
budeme mať možnosť požehnávať životy ostatných. Ježiš 
nás vyzýva, aby sme dali niečo zo seba: Hľa, Pán požaduje 
srdce a ochotnú myseľ.6

Existuje niekto, komu by ste chceli počas Vianoc slúžiť? 
Je niekto, kto vás očakáva?

Pred rokmi som na Vianoce navštívil jednu staršiu 
vdovu. Počas mojej návštevy niekto zazvonil. Pri dverách 
stál veľmi zaneprázdnený a prominentný lekár. Nikto ho 
nevolal; vlastne len pocítil nabádanie, aby navštívil osame-
lého pacienta.

Počas tohto obdobia si srdcia tých, ktorí sú pripútaní na 
lôžku túžobne želajú a dúfajú vo vianočnú návštevu. Raz 
počas Vianoc, keď som bol na návšteve domova dôchod-
cov, som sedel medzi piatimi staršími dámami, z ktorých 
najstaršia mala 101 rokov, a rozprával som sa s nimi. Bola 
slepá, ale stále rozpoznala môj hlas.

„Biskup, tento rok ste prišli trochu neskôr!“ povedala. 
„Myslela som si, že už neprídete.“

Strávili sme spolu krásne chvíle. Avšak jeden z klientov 
sa túžobne pozeral z okna a stále opakoval: „Viem, že 
môj syn ma dnes príde pozrieť.“ Prekvapilo by ma, ak by 
prišiel, pretože prešlo už mnoho vianočných období, a on 
nikdy ani len nezavolal.

Stále je však tento rok čas na to, aby sme ponúkli po-
mocnú ruku, milujúce srdce a ochotného ducha – inými 
slovami, nasledovali príklad, ktorý nám dal náš Spasiteľ 
a slúžili tak, ako by slúžil On. Keď Mu slúžime, nevzdáme 
sa príležitosti, ako sa to stalo jednému hostinskému v dáv-
nych dobách 7, aby sme si našli v našom živote na Neho 
čas a aby sme pre Neho našli miesto v našom srdci.
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Nájdite si čas  
na Spasiteľa

Prezident Thomas S. Monson
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Môžeme porozumieť onému úžasnému prísľubu, ktorý 
bol obsahom posolstva, ktoré odovzdal anjel pastierom 
strážiacim na poli: „Zvestujem vám veľkú radosť. . . . lebo 
narodil sa vám dnes . . . Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán“ 8?

Keď si vymieňame vianočné darčeky, mali by sme si 
pamätať najväčší dar zo všetkých darov, byť zaň vďační 
a obdržať ho – je to dar nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, že 
môžeme mať život večný.

„Lebo čo prospeje človeku, ak mu je udelený dar, a on 
ten dar neprijíma? Hľa, neraduje sa z toho čo je mu dané, 
ani sa neraduje z toho kto je darcom daru.“ 9

Kiež Ho nasledujeme, slúžime Mu, ctíme si Ho a obdržíme 
v našich životoch Jeho dary pre nás, aby sme mohli byť, ako 
povedal otec Lechí, „naveky objatí v náručí jeho lásky“ 10.

POZNÁMKY
 1. Matúš 2:2.
 2. Matúš 4:19.
 3. Ján 1:43.
 4. Matúš 9:9.
 5. Pozri NaZ 38:22.
 6. Pozri NaZ 64:34.
 7. Pozri Lukáš 2:7.
 8. Lukáš 2:10–11
 9. Pozri NaZ 88:33.
 10. 2. Nefi 1:15.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Monson nás volá k tomu, „aby sme sa 
vedome a záväzne snažili priviesť do našich životov a do 
našich domovov Krista“. Zvážte, že s tými, ktorých učíte, 
prediskutujete ako môžu učiniť toto vedomé úsilie ako 
jednotlivec a ako rodina. Môžete ich požiadať, aby pre-
mýšľali o konkrétnom človeku alebo rodine, ktorých by 
mohli na Vianoce navštíviť alebo im slúžiť. „Stále je však 
tento rok čas na to, aby sme ponúkli pomocnú ruku, 
milujúce srdce a ochotného ducha.“

MLÁDEŽ
Spôsoby ako slúžiť počas Vianoc

Prezident Monson si našiel čas navštíviť starých ľudí v 
domovoch dôchodcov, najmä počas Vianoc. Povšimol 

si, že niektorí z nich sú šťastní, pretože majú nejakých 
návštevníkov, kým iní len dúfajú, že ich niekto navštívi, 
ale nikdy sa to nestane. Existujú ľudia, ktorí na niekoho 
čakajú – počas týchto Vianoc môžete byť vy ten niekto.

Nasleduje zoznam len niekoľkých spôsobov, kto-
rými môžete pomôcť, aby ste sa uistili, že nikto sa ne-
bude počas týchto Vianoc cítiť osamelo. Premýšľajte aj 
nad inými spôsobmi ako sa môžete priblížiť k ľuďom 
z vášho okolia počas tohto obdobia. „Je niekto, kto 
vás očakáva?“

• Vyrobte vianočné pohľadnice, ktoré pošlete  
misionárom a slobodným a starším členom z vášho 
zboru alebo pobočky.

• Pracujte ako dobrovoľník v organizácii vo vašej  
miestnej komunite.

• Darujte svojim priateľom a susedom na Vianoce  
kópie Knihy Mormonovej.

• Navštívte starších ľudí vo vašom zbore alebo rodine.
• Upečte nejakú maškrtu a obdarujte svojich susedov.

DETI
Nasledujte Svetlo

Keď sa Ježiš narodil, mudrci Mu doniesli dary.  
Nasledovali novú jasnú hviezdu na oblohe, aby  

Ho našli. Aké dary môžete dať počas tohtoročných  
Vianoc Ježišovi?
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Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
božské vlastnosti Spasiteľa.

„Súcit v písmach doslovne zna-
mená ,trpieť s niekým‘. Tiež to 

znamená prejaviť niekomu súcit, 
ľútosť a milosrdenstvo.“ 1

„Ježiš nám poskytol veľa príkla-
dov súcitného záujmu,“ povedal 
prezident Thomas S. Monson. 
„Chromý muž pri rybníku v Be-
tezde, žena pristihnutá pri cudzo-
ložstve, žena pri Jákobovej studni, 
Jairova dcéra, Lazár, brat Márie a 
Marty – každý z nich bol podobný 
zbitému mužovi na ceste do Jericha. 
Každý z nich potreboval pomoc.

Chromému v Betezde Ježiš 
povedal: ,Vstaň, vezmi si lôžko 
a choď.‘ Hriešnej žene dal radu: 
,Choď a odteraz viac nehreš.‘ Tej, 
čo prišla načrieť vodu dal prameň 
vody ,prúdiacej k večnému životu‘. 
Mŕtva Jairova dcéra dostala príkaz: 
,Dievča, hovorím ti, vstaň.‘ Pochova-
nému Lazárovi povedal: ,Poď von!‘

Spasiteľ vždy prejavil nevyčerpa-
teľné množstvo súcitu. . . . Otvorme 

Božské vlastnosti Ježiša Krista: 
Súcitný a láskavý

dvere našich sŕdc, aby On – ten 
živý príklad pravého súcitu – mohol 
vstúpiť.“ 2

Doplňujúce písma
Žalmy 145:8; Zachariáš 7:9; 1. Petra 
3:8; Mosiáš 15:1, 9; 3. Nefi 17:5–7

Z písiem
„Spolu s mojím manželom sme 

kľačali pri našej sedemnásťročnej 
dcére a prosili o jej život,“ povedala 
Linda S. Reevesová, druhá radkyňa 
v generálnom predsedníctve Zdru-
ženia pomoci. „Tentoraz bola odpo-
veď nie, ale “ . . . zistili sme, že . . . 
[Spasiteľ] . . . súcití s nami v našom 
smútku.“ 3

„Jedným z mojich obľúbených 
príbehov zo Spasiteľovho života je 
príbeh o Lazárovi. Písma hovoria, že 
,Ježiš miloval Martu i jej sestru [Má-
riu] a [ich brata] Lazára‘.“ 4 Keď Lazár 
ochorel, poslali Ježišovi správu, ale 
keď dorazil, Lazár bol už mŕtvy. 
Skľúčená Mária bežala k Ježišovi, 
padla Mu k nohám a plakala. Keď 
Ježiš videl uplakanú Máriu, „zachvel 

sa v duchu a . . . zaplakal“ ( Ján 
11:33, 35).

„Toto je naše poverenie. Mu-
síme pocítiť a uvidieť najprv my 
sami, a potom pomôcť všetkým 
deťom Nebeského Otca, aby po-
cítili a uvideli, a spoznali, že náš 
Spasiteľ na Seba nevzal len všetky 
naše hriechy, ale aj naše bolesti, 
trápenia a starosti, aby tak mohol 
vedieť, ako sa cítime a ako nás 
môže upokojiť.“ 5

POZNÁMKY
 1. Guide to the Scriptures, „Compassion“.
 2. Thomas S. Monson, „The Gift of Com-

passion“, Liahona, marec 2007, 4 – 5, 8.
 3. Linda S. Reevesová, „Pán na vás neza-

budol“, Generálna konferencia október 
2012, 159.

 4. Linda S. Reevesová, „Pán na vás neza-
budol“, Generálna konferencia október 
2012, 158.

 5. Linda S. Reevesová, „Pán na vás neza-
budol“, Generálna konferencia október 
2012, 160.
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Zvážte toto

Koho môže požehnať váš súcit?

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? Pre viac informácií choďte na 
reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc


