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V šetkým, ktorí si želajú porozumieť tomu, kto 
sme ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní, by som rád ponúkol štartova-

cí bod definovaný týmito dvomi slovami: Vyhľadávame 
Krista.

Vyhľadáme Ho, aby sme sa o Ňom učili. Aby sme Ho 
nasledovali. Aby sme sa Mu stali podobnejšími.

Vyhľadávame Ho každý jeden deň v roku. Ale naše 
srdcia sú najmä v tomto ročnom období – počas Vianoc, 
keď oslavujeme narodenie nášho milovaného Spasiteľa – 
omnoho viac naklonené k Nemu.

V rámci našich príprav na oslavu Vianoc premýšľajme o 
tom, ako boli tí, ktorí žili pred dvomi tisícročiami priprave-
ní privítať príchod Spasiteľa.

Pastieri
Nevieme veľa o pastieroch, len to, že „nocovali na poli 

a strážili si v noci stádo“ 1. Pastieri boli niečo viac než len 
obyčajní ľudia, než len mnohé chvályhodné duše, ktoré 
sa každý deň snažia zarobiť si.

Mohli predstavovať ľudí, ktorí kedysi možno aktívne 
nevyhľadávali Krista, ale ich srdcia sa zmenili, keď sa 
nebesia otvorili a prehlásili im, kto je Kristus.

Sú to tí, ktorí potom ako počuli hlas nebeských poslov, 
okamžite odišli do Betlehema, pretože Ho chceli vidieť.2

Mudrci
Mudrci boli učenci, ktorí študovali príchod Mesiáša, 

Syna Božieho. Počas svojho štúdia identifikovali znamenia, 
ktoré poukazovali na Jeho narodenie. Keď ich identifi-
kovali, opustili svoje domovy a cestovali do Jeruzalema, 
pýtajúc sa: „Kde je ten narodený kráľ židovský?“ 3

Ich poznanie o Kristovi nestálo len na akademickom 
základe. Keď uvideli znamenia Jeho narodenia, konali. 
Vydali sa nájsť Krista.

Mudrci predstavovali tých, ktorí vyhľadávajú Krista skr-
ze učenie sa a akademické štúdium. Ich oddanosť pravde 
ich napokon viedla k tomu, aby našli Krista a uctievali Ho 
ako Kráľa kráľov, Spasiteľa ľudstva.4

Šimeon a Anna
Šimeon a Anna by mohli predstavovať tých, ktorí vyhľa-

dávajú Krista skrze Ducha. Tieto úžasné duše boli nábo-
žensky oddané a, skrze pôst a modlitby a tým, že viedli 
životy oddanosti a poslušnosti, dychtivo čakali, aby videli 
deň príchodu Syna Božieho.

Skrze vernosť, pokoru a vieru pokorne čakali na  
príchod Spasiteľa.

Ich vernosť bola napokon odmenená, keď im Mária 
a Jozef ukázali dieťa, ktoré jedného dňa na Seba vezme 
hriechy ľudstva.5
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Veriaci medzi Nefitmi a Lámánitmi
V Knihe Mormonovej sa nachádza dojemný príbeh o 

tom, ako veriaci v Novom svete čakali na znamenia naro-
denia Spasiteľa.

Spomínate si, ako sa tým, ktorí mali vieru v Krista 
posmievali a prenasledovali ich. Učenci onej doby obvinili 
veriacich, že sa pridŕžajú bláznivých povier. Neveriaci boli 
v skutočnosti takí výreční vo svojom výsmechu, že učinili 
„veľký rozruch“ v krajine (3. Nefi 1:7). Posmešne ukazovali 
prstom na tých, ktorí verili, že sa narodí Spasiteľ.

Ich hnev a zúrivosť boli také veľké, že boli posadnutí 
tým, aby raz a navždy umlčali všetkých tých, ktorí verili 
v Spasiteľa. Kniha Mormonova zaznamenáva dramatický 
výsledok.6

Veriaci, ktorí žili v tejto dobe by mohli predstavovať 
tých, ktorí vyhľadávajú Krista dokonca i vtedy, keď sa im 
ostatní smejú, posmievajú a doberajú si ich. Vyhľadávajú 
Krista dokonca i vtedy, keď sa ich ostatní pokúšajú kariko-
vať ako neokrôchaných, nevzdelaných alebo dôverčivých.

Ale to, že nimi ostatní opovrhovali neodradilo pravých 
veriacich od toho, aby vyhľadávali Krista.

Vyhľadávame Krista
Počas roka, a snáď najmä počas tohto vianočného 

obdobia, by sme mohli mať osoh z toho, ak by sme si 
opäť položili otázku: „Ako vyhľadávam Krista?“

Veľký kráľ Dávid počas zložitého obdobia svojho života 
napísal: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe 
žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo.“ 7

Možno tento postoj vyhľadávania Boha bol jedným 
z dôvodov, prečo bol Dávid opisovaný ako muž podľa 
Božieho srdca.8

Počas tohto vianočného obdobia a počas celého 
roka, kiež svojím srdcom a dušou vyhľadávame nášho 

milovaného Spasiteľa, Knieža pokoja, Svätého Izraelské-
ho. Lebo toto prianie, z veľkej časti, nedefinuje len to, kto 
sme ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších 
dní, ale definuje dokonca aj to, kto skutočne sme ako 
Kristovi učeníci.

POZNÁMKY:
1. Lukáš 2:8.
2. Pozri Lukáš 2:15.
3. Pozri Matúš 2:1–2.
4. Pozri Matúš 2:11.
5. Pozri Lukáš 2:22–38.
6. Pozri 3. Nefi 1.
7. Žalmy 63:2.
8. Pozri Skutky 13:22.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Ako môžeme lepšie vyhľadávať Krista, ako navrhu-
je prezident Uchtdorf? Mohli by ste povzbudiť tých, 
ktorých učíte, aby sa spýtali samých seba: „Ako vyhľa-
dávam Krista?“ Zvážte, že ich vyzvete, aby sa začali 
deliť o to, ako každý z nich vyhľadáva Krista počas ich 
každodenného rodinného štúdia písiem. Tiež by ste si 
s tými, ktorých učíte mohli pozrieť vianočné video na 
Mormon .org a vyzvať ich, aby sa podieľali na tohtoroč-
nej príležitosti, aby vyhľadávali Krista tým, že sa budú 
riadiť Jeho učeniami.

DETI
Vyzeranie Ježiša

Mnohí ľudia vyzerali Ježiša a čakali na Jeho narode-
nie. Teraz Ho vyzeráme a čakáme, že opäť príde! 

Môžeme byť pripravení tým, že sa učíme o Ježišovi a 
nasledujeme Ho. Ako nasledujete Ježiša? Nakreslite 
hviezdu a do nej zapíšte svoje nápady.
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„Sme obklopení tými, ktorí 
vyžadujú našu pozornosť, naše 

povzbudenie, našu podporu, našu 
útechu, našu láskavosť – či už sú 
to členovia našej rodiny, priatelia, 
známi či neznámi. Sme Pánovými 
rukami tu na zemi, s poverením 
slúžiť Jeho deťom a pozdvihovať ich. 
On spolieha na každého z nás.“ 1

Prezident Henry B. Eyring, prvý 
radca v Prvom predsedníctve, pove-
dal: „Vo vašom srdci začala veľká 
zmena, keď ste prišli do Cirkvi. 
Učinili ste zmluvy a obdržali ste 
zasľúbenie, ktoré začalo pretvárať 
vašu podstatu. . . .

. . . Sľúbili ste, že budete Pánovi 
pomáhať uľahčiť bremená [iných] a 
utešiť ich. Bola vám daná moc uľah-
čovať tie bremená, keď ste obdržali 
dar Ducha Svätého.“ 2

„Chceme použiť svetlo evanjelia, 
aby sme videli ostatných tak, ako ich 
vidí Spasiteľ – so súcitom, nádejou 
a pravou láskou,“ povedala Jean B. 
Binghamová, generálna prezidentka 

Ochotní niesť si navzájom  
bremená svoje

Združenia pomoci. „Príde deň, keď 
budeme dokonale poznať srdcia 
druhých ľudí a budeme vďační za 
milosrdenstvo, ktoré nám prejavili – 
práve tak, ako sme my počas tohto 
života prejavovali druhým láskavé 
myšlienky a slová. . . .

Našou povinnosťou a výsadou je 
úprimne prijať zlepšenie u každého, 
keď sa usilujeme stať sa podobnej-
ším nášmu Spasiteľovi.“ 3

Keď si navzájom nesieme svo-
je bremená a dodržiavame svoje 
zmluvy, otvárame pre Ježiša Krista 
cestu, aby ostatných uzdravil. Starší 
Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanás-
tich apoštolov učil: „Uvažujúc o 
nepochopiteľnej cene ukrižovania 
a uzmierenia, sľubujem vám, že 
sa nám dnes Ježiš nechystá otočiť 
chrbtom. Keď hovorí chudobným 
v duchu: ,Poďte ku mne‘, myslí 
tým, že pozná cestu von a pozná 
cestu hore. Pozná ju, pretože po nej 
kráčal. On pozná cestu; vlastne, On 
je tá cesta.“ 4

Doplňujúce písma
Matúš 25:40; Galatským 6:2;  
Mosiáš 2:17; 18:8–9

POZNÁMKY:
1. Thomas S. Monson, „Serve the Lord with 

Love“, Liahona, február 2014, 4.
2. Henry B. Eyring, „Utešiteľ“, Generálna konfe-

rencia apríl 2015, 159.
3. Jean B. Bingham, „Prinesiem svetlo evanjelia 

do môjho domova“, Generálna konferencia 
október 2016.

4. Jeffrey R. Holland, „Broken Things to Mend,“ 
Liahona, máj 2006, 71.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli, o čo 
sa máte podeliť. Ako porozumenie účelu Združenia pomoci pripraví dcéry Božie na 
požehnania večného života?

Zvážte toto
Ako to, keď pomáhame druhým 
niesť ich bremená a keď 
dodržiavame svoje zmluvy otvára 
Ježišovi cestu, aby uzdravil tých, 
ktorí sú v núdzi?

Viera, rodina, pomoc


