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Náš Otec v Nebesiach, vo Svojej veľkej múdrosti a láske, poslal Svojich duchovných synov a 
dcéry na túto zem ako deti. Prichádzajú do rodín ako vzácne dary s božskou povahou a 
určením. Náš Nebeský Otec vie, že deti sú kľúčom k tomu, aby nám pomohli byť ako On. Je 
toho tak veľa, čo sa môžeme naučiť od detí.

Táto dôležitá pravda bola zrejmá pred niekoľkými rokmi, keď dostal jeden sedemdesiatnik 
úlohu v Hong Kongu. Navštívil veľmi skromný zbor, ktorý zápasil s mnohými ťažkosťami a 
nebol schopný zabezpečiť svoje vlastné potreby. Keď biskup opísal ich situáciu, generálna 
autorita cítila, že členovia majú platiť desiatky. Biskup, poznajúc ich úbohú situáciu, mal 
obavy o to, ako by mohol splniť túto úlohu. Rozmýšľal o tom a rozhodol sa, že sa porozpráva 
s najvernejšími členmi svojho zboru a požiada ich, aby platili desiatky. V nedeľu išiel do 
Primáriek. Učil deti o Pánovom zákone desiatku a požiadal ich, či by boli ochotné zaplatiť 
desiatky z peňazí, ktoré si zarobili. Deti povedali, že by boli. A tak aj urobili.

Neskôr sa biskup stretol s dospelými v zbore a podelil sa s nimi o to, že počas uplynulého pol 
roka ich verné deti platili desiatky. Požiadal ich, či by boli ochotní nasledovať príklad týchto 
detí a činiť to isté. Ľudia boli tak veľmi dojatí obeťou detí, že boli ochotní učiniť to, čo bolo 
potrebné, aby mohli platiť desiatky. A okná nebies boli otvorené. S príkladom týchto verných 
detí zbor rástol v poslušnosti a vo svedectve.

Sám Ježiš Kristus nás učil, že sa máme pozerať na deti ako na príklad. Nový zákon 
zaznamenáva Jeho odpoveď, keď sa Jeho apoštoli hádali, kto je najväčší v kráľovstve 
nebeskom. Ježiš odpovedal na ich otázku krátkou, ale mocnou lekciou s názornou ukážkou.
Zavolal si malé dieťa, postavil ho medzi nich a povedal:

„Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.

Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom“ (Matúš 18:3 – 4).

Čo sa máme naučiť od detí? Aké vlastnosti majú a aké príklady ukazujú, ktoré nám môžu 
pomôcť v našom vlastnom duchovnom rozvoji?

Tieto vzácne deti Božie k nám prišli s veriacim srdcom. Sú plné viery a sú vnímavé k pocitom 
Ducha. Stvárňujú pokoru, poslušnosť a lásku. Sú často tými prvými, ktorí milujú a tými 
prvými, ktorí odpúšťajú. Tak ako tí, ktorí sú pravými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, ich 
srdce a ich pohnútky sú čisté.

Chcem sa s vami podeliť o niektoré skúsenosti, ako môžu deti požehnať naše životy svojim 
nevinným, ale mocným príkladom vlastností podobných tým Kristovým.

Todd, malý, iba dvojročný chlapec, išiel nedávno so svojou mamou do múzea umenia, kde 
bola špeciálna výstava nádherných obrazov Spasiteľa. Keď prechádzali popri týchto 
posvätných obrazoch, počula svojho malého chlapca ako úctivo hovorí meno „Ježiš“. Pozrela 



sa dolu a uvidela, že keď sa pozrel na maľby, zopäl svoje ručičky a sklonil hlavu. Mohli by 
sme sa od Todda naučiť niečo o pokornom postoji, o úcte a o láske k Pánovi?

Minulý rok na jeseň som videla príklad desaťročného chlapca v Arménsku. Keď čakal na to, 
kým začne zhromaždenie Večere Pána, všimol si, že prišla najstaršia členka zboru. Bol prvý, 
kto k nej rýchlo pribehol, ponúkol jej svoju ruku, aby sa o ňu oprela, keď kráčala neistými 
krokmi. Odviedol ju do prvého radu v kaplnke, kde by mohla počuť. Mohol by nás jeho malý 
skutok láskavosti naučiť niečo o tom, že tí, ktorí sú najväčší v Pánovom kráľovstve sú tí, ktorí 
vyhľadávajú príležitosti slúžiť druhým?

Katie, mladé dievča, nás učila tým, aký vplyv mala vo svojej rodine. Chodí do Primáriek a má 
rada učenia evanjelia. S rastúcou vierou a svedectvom položila Katie odkaz na vankúš svojich 
rodičov. Napísala naň, že pravdy evanjelia si našli „v jej srdci miesto“. Podelila sa o svoju 
silnú túžbu byť nablízku svojmu Nebeskému Otcovi, byť poslušnou Jeho prikázaní a mať 
svoju rodinu spečatenú v chráme. Toto jednoduché svedectvo ich krásnej dcéry sa silno 
dotklo jej rodičov. Katie a jej rodina obdržali posvätné chrámové obrady, ktoré spojili ich 
rodiny naveky. Katieno veriace srdce a príklad viery pomohli priniesť večné požehnania do 
jej rodiny. Mohlo by nás jej úprimné svedectvo a túžba nasledovať Pánov plán, viesť k tomu, 
aby sme jasnejšie videli to, na čom skutočne záleží najviac?

Naša rodina sa učí od blízkeho príbuzného, šesťročného Liama. Minulý rok bojoval s 
agresívnou rakovinou mozgu. Po dvoch ťažkých operáciách bolo rozhodnuté, že bude 
potrebné aj ožarovanie. Tieto procedúry ožarovania si vyžadovali, aby bol počas nich úplne 
sám a ležal bez pohnutia. Liam nechcel, aby mu dali sedatíva, lebo nemal rád ten pocit, ktorý 
po nich mal. Rozhodol sa, že ak bude počuť hlas svojho otca cez slúchadlá, môže zostať 
pokojne ležať i bez sedatív.

V týchto ťažkých okamihoch mu jeho otec hovoril slová povzbudenia a lásky: „Liam, hoci ma 
nemôžeš vidieť, som tu. Viem, že to dokážeš. Ľúbim ťa.“  Liam úspešne prešiel tridsiatimi 
troma ožarovaniami bez pohnutia, čo bol úspech, o ktorom si jeho doktori mysleli, že to nie je 
možné v takom mladom veku dosiahnuť bez podania sedatív. Počas mesiacov bolestí a 
ťažkostí bol Liamov nákazlivý optimizmus veľkým príkladom toho, ako čeliť nepriazni s 
nádejou a dokonca s radosťou. Jeho odvaha inšpirovala jeho doktorov, sestričky a mnohých 
iných.

Od Liama sa všetci učíme dôležité lekcie – lekcie o rozhodnutí veriť a dôverovať Pánovi.
Presne ako Liam, ani my nemôžeme vidieť nášho Nebeského Otca, ale môžeme počuť Jeho 
hlas, ktorý nám dá silu, ktorú potrebujeme, aby sme vytrvali v životných výzvach.

Mohol by nám Liamov príklad pomôcť lepšie porozumieť slovám kráľa Benjamína o tom, že 
máme byť ako dieťa — poddajní, krotkí, pokorní, trpezliví a plní lásky? (Pozri Mosiáš 3:19.)

Tieto deti poskytujú príklady niektorých detských vlastností, ktoré potrebujeme v sebe 
rozvíjať či ich opäť objaviť, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva nebeského. Sú jasnými 
duchmi, ktorí sú nepoškvrnení svetom – učenliví a plní viery. Niet žiadneho divu, že Spasiteľ 
mal osobitú lásku a porozumenie k malým deťom.

Medzi neobyčajnými udalosťami Spasiteľovej návštevy Amerík sa jasne odlišuje Jeho láskavá 
služba deťom. Napriahol sa ku každému dieťaťu veľmi dojímavým spôsobom.



A On bral ich malé deti, jedno po druhom, a žehnal im a modlil sa za ne k Otcovi.

A keď to učinil, plakal...

A prehovoril k zástupu a povedal im: Pozrite na maličkých svojich (pozri 3. Nefi 17:21 – 23).

Starší M. Russell Ballard nás učí o dôležitosti Spasiteľovho príkazu „pozrite na maličkých 
svojich“, keď povedal: „Povšimnite si, že On nepovedal ,mrknite na nich‘ alebo ,letmo si ich 
všimnite‘ alebo ,sem tam na nich zbežne pohliadnite‘. On povedal pozrite na ne. Pre mňa to 
znamená, že by sme ich mali objať svojimi očami a svojimi srdcami; máme si ich vážiť a 
vidieť ich také, aké skutočné sú: duchovné deti nášho Nebeského Otca s božskými 
vlastnosťami“ („Behold Your Little Ones“, Tambuli, október 1994, 40; zvýraznenie pridané).

Neexistuje lepšie miesto, kde by sme mohli pozrieť na maličkých svojich, než naša rodina.
Domov je miesto, kde sa môžeme všetko naučiť a spoločne rásť. Jedna z našich prekrásnych 
piesní z Primáriek učí túto pravdu:

Boh nám dal rodiny,
aby nám pomohol stať sa takými, ako je On –
takto sa delí o Svoju lásku,
lebo rodina je Božia.
(„The Family Is of God“, Liahona, október 2008, F12 – 13.)

Je to tu, v našich rodinách, v prostredí lásky, kde môžeme oceniť a vidieť osobnejším 
spôsobom božské vlastnosti Jeho duchovných detí. Je to tu, v našich rodinách, kde môžu byť 
naše srdcia obmäkčené, a kde v pokore túžime zmeniť sa, stať sa viac detskými. Je to proces, 
ktorým sa môžeme stať viac podobnými Kristovi.

Mali ste nejakú životnú skúsenosť, ktorá si vyžadovala veriace srdce a detskú vieru? Ak áno, 
pozrite sa na deti okolo vás. Pozrite sa znova. Môžu to byť deti z vašej rodiny, zo susedstva či 
z Primáriek vo vašom zbore. Ak máte srdce, ktoré sa chce učiť a je ochotné nasledovať 
príklad detí, ich božské vlastnosti môžu byť kľúčom, ktorý odomkne náš duchovný rast.

Vždy budem vďačná za požehnania mojich vlastných detí. Príklad každého z nich ma naučil 
lekcie, ktoré som potrebovala. Pomohli mi zmeniť sa k lepšiemu.

Pokorne, ale s istotou svedčím o tom, že Ježiš je Kristus.

Je jediný dokonalý Syn – poddajný, krotký, pokorný, trpezlivý a taký plný lásky. Kiež má 
každý z nás srdce, ktoré nasleduje Jeho príklad, aby bol ako malé dieťa, a tak sa môže vrátiť 
do nášho nebeského domova, o to sa modlím v mene Ježiša Krista, amen.


