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V Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sme 
všetci učiteľmi a všetci sme poslucháčmi. Ku 
všetkým prichádza toto nežné pozvanie od nášho 

Pána: „Učte sa odo mňa . . . a nájdete si odpočinutie duše.“ 1

Vyzývam všetkých Svätých neskorších dní, aby premýš-
ľali nad svojím úsilím učiť a učiť sa a pozerať sa pri tom na 
Spasiteľa ako na nášho sprievodcu. Vieme, že tento „učiteľ, 
ktorý prišiel od Boha“ 2 bol viac než obyčajný učiteľ. Ten, 
ktorý nás učil milovať Pána nášho Boha s celým svojím 
srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou 
svojou mysľou a milovať svojho blížneho ako seba sa-
mého, je Majster Učiteľ a Príklad dokonalej lásky.

Bol to on, kto prehlásil: „Príď a nasleduj ma.“ 3  
„Ja som vám dal príklad.“ 4 

Ak sa neobrátite
V Matúšovi je zaznamenané, ako Ježiš učil jednoduchú, 

ale hlbokú pravdu. Potom ako Ježiš a Jeho učeníci zostú-
pili z vrchu premenenia, zastavili sa v Galiley, a potom išli 
do Kafarnaumu. Boli tam učeníci, ktorí prišli k Ježišovi a 
spýtali sa:

„Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom?
On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich
a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebu-

dete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ 5

V Cirkvi nie je cieľom učenia evanjelia vliať informácie 
do myslí Božích detí, či už je to doma, v triedach alebo v 
misijnom poli. Nie je to o tom, aby sme ukázali, koľko toho 
vedia rodičia, učitelia alebo misionári. Ani to nie je o tom, 
aby sme iba zvýšili porozumenie o Spasiteľovi a Jeho Cirkvi.

Základným cieľom učenia je pomôcť synom a dcéram 
Nebeského Otca vrátiť sa do Jeho prítomnosti a tešiť sa 
z večného života s Ním. Aby sa tak stalo, učenie evanjelia ich 
musí povzbudiť, aby kráčali po ceste každodenného učeníc-
tva a posvätných zmlúv. Účelom je inšpirovať jednotlivcov, 
aby premýšľali nad tým, ako žiť podľa zásad evanjelia, precí-
tili ich, a potom niečo urobili. Cieľom je rozvíjať vieru v Pána 
Ježiša Krista a stať sa obrátenými k Jeho evanjeliu.

Učenie, ktoré požehná, obráti a spasí je také učenie, 
ktoré napodobňuje Spasiteľov príklad. Učitelia, ktorí na-
podobňujú Spasiteľov príklad, milujú a slúžia tým, ktorých 
učia. Oni inšpirujú poslucháčov večnými lekciami o bož-
skej pravde. Žijú životom hodným napodobňovania.

Milovať a slúžiť
Celá Spasiteľova služba je spodobnením lásky k blíž-

nemu. Jeho lekciou bola vskutku často Jeho láska a služba. 
Podobným spôsobom aj učitelia, na ktorých si spomínam 
najviac, sú tí, ktorí poznali svojich študentov, milovali ich 
a záležalo im na nich. Vyhľadávali stratené ovce. Učili lek-
cie života, na ktoré si vždy spomeniem.

Jedným z týchto učiteľov bola Lucy Gertschová. Poznala 
každého svojho študenta. Neochvejne navštevovala tých, 
ktorí zmeškali nedeľnú výučbu, alebo proste len neprišli. 
Vedeli sme, že jej na náš záleží. Nikto z nás nikdy nezabu-
dol na ňu ani na lekcie, ktoré učila.

O mnoho rokov neskôr, keď sa Lucyin život pomaly 
chýlil ku koncu, som ju navštívil. Nostalgicky sme spomí-
nali na tie dávne dni, keď bola našou učiteľkou. Hovorili 
sme o každom jednom mojom spolužiakovi a diskutovali 
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o tom, čo každý z nich robí. Jej život bol vyplnený láskou 
a starostlivosťou.

Mám rád Pánov príkaz, ktorý sa nachádza v Náuke a 
zmluvách:

A dávam vám prikázanie, že budete učiť jeden druhého 
náuku kráľovstva.

Učte usilovne a moja milosť vás bude sprevádzať.6

Lucy Gertschová učila usilovne, pretože milovala 
neúnavne.

Ponúknite nádej a pravdu
Apoštol Peter radil: „Každému, kto by vás bral na zodpo-

vednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet.“ 7

Možno tá najväčšia nádej, ktorú môže učiteľ ponúknuť 
je nádej, ktorá sa nachádza v evanjeliu Ježiša Krista.

„A v čo budete dúfať?“ spýtal sa Mormon. „Hľa, hovorím 
vám, že budete mať nádej skrze uzmierenie Krista a skrze 
moc jeho vzkriesenia, aby ste boli pozdvihnutí k životu 
večnému, a to pre vieru svoju v neho.“ 8

Učitelia, pozdvihnite svoj hlas a vydávajte svedectvo 
o pravej podstate Božstva. Prehlasujte svoje svedectvo 
o Knihe Mormonovej. Oznamujte úžasné a nádherné 
pravdy obsiahnuté v pláne spásy. Používajte cirkvou 
schválené materiály, najmä písma, aby ste učili pravdy 
znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista v ich čistote a 
jednoduchosti. Pamätajte na Spasiteľov príkaz: „Skúmajte 
Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie 
vydávajú svedectvo o mne.“ 9

Pomôžte Božím deťom porozumieť tomu, čo je v tomto 
živote nefalšované a dôležité. Pomôžte im rozvinúť silu, 
aby si zvolili cesty, ktoré ich bezpečne udržia na ceste 
k večnému životu.

Učte pravdu a Duch Svätý bude sprevádzať vašu snahu.

„Učte sa odo mňa“
Pretože bol Ježiš Kristus dokonale poslušný a poddaný 

Svojmu Otcovi, „prospieval múdrosťou, vzrastom a bol 
milý Bohu aj ľuďom“ 10. Budeme mať odhodlanie činiť 
podobne? Tak ako Ježiš obdržal milosť za milosťou 11, aj my 
musíme trpezlivo a vytrvale vyhľadávať svetlo a poznanie 
od Boha v našom úsilí naučiť sa evanjelium.

Počúvanie je základným prvkom učenia sa. Keď sa 
pripravujeme na to, aby sme boli učení, s modlitbou 

vyhľadávame inšpiráciu a potvrdenie od Ducha Svätého. 
Premýšľame, modlíme sa, uplatňujeme lekcie evanjelia, 
a vyhľadáme pre seba vôľu Otca.12

Ježiš „učil . . . mnohému v podobenstvách“ 13, ktoré 
si vyžadujú uši, aby počuli, oči, aby videli, a srdcia, aby 
rozumeli. Keď žijeme spôsobilo, môžeme lepšie počuť 
našepkávania Ducha Svätého, ktorý „[nás] naučí všetkému 
a pripomenie [nám] všetko“ 14.

Keď odpovieme na Pánovu nežnú výzvu, „Učte sa odo 
mňa“, staneme sa podielnikmi Jeho božskej moci. Tak 
poďme vpred v duchu poslušnosti, nasledujúc náš Príklad 
tým, že učíme tak, ako by On chcel, aby sme učili, a učíme 
sa tak, ako by On chcel, aby sme sa učili.

POZNÁMKY:
 1. Matúš 11:29.
 2. Ján 3:2.
 3. Lukáš 18:22.
 4. 3. Nefi 18:16.
 5. Matúš 18:1 – 3; zvýraznenie pridané.
 6. Pozri NaZ 88:77 – 78.
 7. 1. Petra 3:15.
 8. Moroni 7:41.
 9. Ján 5:39.
 10. Lukáš 2:52.
 11. Pozri NaZ 93:12.
 12. Pozri Ján 5:30.
 13. Marek 4:2.
 14. Ján 14:26.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Monsom nás vyzýva, aby sme „premýšľali 
nad svojím úsilím učiť a učiť sa a pozerať sa pri tom na 
Spasiteľa ako na nášho sprievodcu“. Možno zvážite, že 
s tými, ktorých učíte, budete skúmať písma, aby ste po-
chopili spôsoby, akými Ježiš Kristus učil a učil sa. Môžete 
začať s niektorým z veršov, ktoré spomenul prezident 
Monson, ako napríklad Matúš 11:29; Ján 5:30; a Marek 
4:2. Mohli by ste diskutovať o tom, ako vám to, čo ste 
sa naučili o Kristovi, môže pomôcť stať sa „podielnikmi 
Jeho božskej moci“.

DETI
Učiť sa o Ježišovi

Duch Svätý nám dáva pokojné pocity, aby nám po-
mohol poznať, že Ježiš je skutočný a že nás miluje. 

Napíšte alebo nakreslite niečo, čo ste sa naučili o Ježišovi.
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„Potom riekol Boh: Učiňme člo-
veka na svoj obraz, podľa našej 

podoby, . . .
Tak stvoril Boh človeka na svoj 

obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako 
muža a ženu ich stvoril“ (Genesis 
1:26–27).

Boh je náš Nebeský Otec a 
stvoril nás na Svoj obraz. Prezident 
Thomas S. Monson o tejto pravde 
povedal: „Boh náš Otec má uši, 
ktoré počujú naše modlitby. Má oči, 
ktorými vidí naše činy. Má ústa, kto-
rými k nám hovorí. Má srdce, kto-
rým cíti súcit a lásku. Je skutočný. 
On žije. Sme jeho deti stvorené na 
jeho obraz. Vyzeráme ako on a on 
vyzerá ako my.“ 1

„Svätí neskorších dní sa pozerajú 
na všetkých ľudí ako na deti Božie 
v každom zmysle; považujú každú 
osobu za božskú čo sa týka jej pô-
vodu, povahy a potenciálu.“ 2 Každý 
je „milovaným duchovným synom 
alebo dcérou nebeských rodičov“ 3.

„Prorok Joseph Smith sa tiež na-
učil, že Boh túži po tom, aby Jeho 

Stvorení na obraz Boží

deti obdržali ten istý druh pový-
šenia, na ktorom sa On podieľa.“ 4 
Ako povedal Boh: Lebo hľa, toto je 
moje dielo a moja sláva – uskutočniť 
nesmrteľnosť a večný život človeka 
(pozri Mojžiš 1:39).

Doplňujúce písma
Genesis 1:26–27; 1. Korintským 3:17; 
NaZ 130:1

Z písiem
Brat Járedov z Knihy Mormono-

vej hľadal spôsob, ako by osvetlil 
osem člnov, ktoré boli navrhnuté 
tak, aby prepravili Járeditov cez 
vody do zasľúbenej krajiny. „Vytavil 
zo skaly šestnásť malých kameňov“ 
a modlil sa k Bohu, aby sa dotkol 
tých kameňov Svojím prstom, „aby 
mohli svietiť v temnote“. A „Boh 
vztiahol ruku svoju a dotkol sa 
prstom svojím kameňov, jedného po 
druhom“. Závoj bol sňatý z očí brata 
Járedovho a „on uzrel prst Pánov; a 
bol ako prst človeka, ako z mäsa a 
krvi. . . .

A Pán mu povedal: Budeš veriť 
slovám, ktoré poviem?

A on odpovedal: Áno, Pane.“
A „Pán sa ukázal [bratovi Járe-

dovmu]“ a povedal: „Vidíš, že si 
stvorený podľa vlastného obrazu 
môjho? Áno, dokonca všetci ľudia 
boli na počiatku stvorení podľa 
vlastného obrazu môjho.“ (Pozri 
Eter 3:1–17.)
POZNÁMKY:
 1. Thomas S. Monson, „I Know That My 

Redeemer Lives“, v Conference Report, 
apríl 1966, 63.

 2. Gospel Topics, „Becoming Like God“, 
topics.lds.org; pozri tiež Mojžiš 7:31–37.

 3. „Rodina: Prehlásenie svetu“, Slovak 
35602 176.

 4. Gospel Topics, „Becoming Like God“, 
topics.lds.org; pozri tiež Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), 221.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako 
porozumenie prehlásenia „Rodina: Prehlásenie svetu“ zvýši vašu vieru v Boha a 
požehná tie, na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Pre viac informácií 
choďte na reliefsociety.lds.org.

Zvážte toto
Ako nám poznanie, že každá 
osoba je stvorená na obraz 
Boží pomôže v nadväzovaní 
priateľstva s ostatnými ľuďmi?

Viera, rodina, pomoc




