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Spasiteľ ... nám dal veľký príklad ako nečakať na poskytnutie úľavy tým, ktorí stratili zmysel 
šťastia a radosti.

Veľa ľudí žije v dnešnej dobe uprostred smútku a veľkého zmätku. Nenachádzajú odpovede na 
svoje otázky a nie sú schopní naplniť svoje potreby. Niektorí stratili zmysel šťastia a radosti.
Proroci vyhlásili, že skutočné šťastie je v nasledovaní príkladu a učení Krista. On je naším 
Spasiteľom, On je naším učiteľom a On je ten dokonalý príklad.

Jeho život bol životom služby. Keď slúžime našim susedom, pomáhame tým, ktorí sú v núdzi.
Pritom môžeme nájsť riešenia na naše vlastné ťažkosti. Keď nasledujeme Spasiteľa, ukazujeme 
našu lásku nášmu Nebeskému Otcovi a Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, a stávame sa viac takými 
ako sú Oni.

Kráľ Benjamín hovoril o hodnote služby hovoriac, že keď sme v službe blížnych svojich, sme 
len v službe svojho Boha.1 Každý má príležitosti slúžiť a prejavovať lásku.

Prezident Thomas S. Monson nás požiadal, aby sme prišli „na pomoc“ a slúžili ostatným.
Povedal: „Zistíme, že tí, ktorým slúžime, ktorí pocítili skrze naše úsilie dotyk Majstrovej ruky, 
akosi nemôžu vysvetliť zmenu, ktorá prichádza do ich života. Cítia túžbu slúžiť verne, kráčať 
pokorne a žiť viac tak, ako žil Spasiteľ. Obdržiac svoj duchovný zrak a letmý pohľad na sľuby 
večnosti, opakujú slová slepého muža, ktorému Ježiš navrátil zrak, ktorý povedal: ,Jedno viem, 
že som bol slepý a teraz vidím.‘“2

Každý deň máme príležitosť pomôcť a slúžiť – keď konáme správnu vec, v správnom čase, bez 
otáľania. Pomyslite na tých mnohých ľudí, ktorí majú ťažkosti s nájdením práce alebo ktorí sú 
chorí, ktorí sa cítia osamelí, ktorí si dokonca myslia, že stratili všetko. Čo môžete urobiť, aby ste 
pomohli? Predstavte si, že sused vonku v daždi so svojím pokazeným autom vás zavolá na 
pomoc. Aká je tá správna vec, ktorú môžete pre neho urobiť? Kedy je ten správny čas, aby ste to 
urobili?

Spomínam si, keď sme išli ako rodina do centra Mexico City nakúpiť oblečenie pre naše dve 
deti. Boli veľmi malí. Náš starší syn mal sotva dva roky a mladší syn mal jeden rok. Ulica bola 
plná ľudí. Kým sme nakupovali vedúc naše deti za ruku, zastavili sme na chvíľu, aby sme sa na 
niečo pozreli a bez toho, aby sme si to uvedomili sme stratili nášho staršieho syna! Netušili sme 
ako, ale nebol s nami. Bez otáľania sme začali bežať, aby sme ho hľadali. Hľadali sme ho 
a volali na neho pociťujúc obrovskú skľúčenosť, mysleli sme si, že sme ho možno stratili 
navždy. Vo svojich mysliach sme prosili Nebeského Otca, aby nám ho pomohol nájsť.

Po krátkej chvíli sme ho našli. Bol tam, nevinne sa pozeral na hračky cez výklad obchodu. Objali 
sme ho a pobozkali, a učinili sme záväzok dohliadať na naše deti usilovne, aby sme ani jedno už 
viac nestratili. Naučili sme sa, že aby sme išli nášmu synovi na pomoc, nepotrebovali sme si 
naplánovať stretnutia. Jednoducho sme konali, išli sme von hľadať toho, ktorý sa stratil. Taktiež 
sme sa naučili, že náš syn si dokonca nikdy neuvedomil, že bol stratený.



Bratia a sestry, môžu byť mnohí, ktorí sú z nejakého dôvodu stratení z nášho dohľadu a ktorí 
nevedia, že sú stratení. Ak budeme otáľať, mohli by sme ich stratiť navždy.

Pre mnohých, ktorí potrebujú našu pomoc nie je nutné vytvoriť nové programy alebo podniknúť 
činy, ktoré sú komplikované alebo nákladné. Potrebujú len naše odhodlanie slúžiť – urobiť 
správnu vec v správnom čase, bez otáľania.

Keď sa Spasiteľ ukázal ľuďom z Knihy Mormonovej, dal nám úžasný príklad, ako nečakať na 
poskytnutie úľavy tým, ktorí stratili zmysel šťastia a radosti. Keď tých ľudí učil, videl, že 
nedokážu pochopiť všetky Jeho slová. Vyzval ich, aby išli domov a premýšľali nad vecami, 
ktoré im povedal. Vyzval ich, aby sa modlili k Otcovi a pripravili sa, aby prišli opäť zajtra, keď 
sa vráti, aby ich učil.3

Keď skončil, pozrel sa na zástup a videl ich plakať, lebo túžili, aby ostal s nimi.

A on im povedal: Hľa, vnútro moje je naplnené súcitom voči vám.

Máte medzi sebou nejakých, ktorí sú chorí? Priveďte ich sem. Máte nejakých, ktorí sú chromí 
alebo slepí, alebo krívajúci, alebo zmrzačení, alebo malomocní, alebo ochrnutí, alebo ktorí sú 
hluchí, alebo akokoľvek sužovaní? Priveďte ich sem a ja ich uzdravím, lebo mám s vami súcit; 
vnútro moje je plné milosrdenstva.4

A oni k Nemu priniesli svojich chorých, a On ich uzdravil. Zástup sa sklonil k Jeho nohám 
a uctieval Ho, a bozkával Jeho nohy, natoľko, že zmáčal Jeho nohy svojimi slzami. Potom im 
prikázal, aby priviedli svoje malé deti a jednému za druhým požehnal.5 To je ten vzor, ktorý nám 
Spasiteľ dal. Jeho láska je pre všetkých, ale On nikdy nestratí pohľad ani z jediného.

Viem, že náš Nebeský Otec je milujúci, chápavý a trpezlivý. Jeho Syn, Ježiš Kristus, nás takisto 
miluje. Poskytujú nám pomoc skrze Svojich prorokov. Naučil som sa, že v nasledovaní prorokov 
je ohromná istota. „Pomoc“ neustále pokračuje. Prezident Monson povedal: „Pán očakáva naše 
uvažovanie. Očakáva náš čin. Očakáva naše úsilie. Očakáva naše svedectvá. Očakáva našu 
oddanosť.“6

Máme zodpovednosť a obrovskú príležitosť. Sú mnohí, ktorí potrebujú znovu zakúsiť sladkú 
chuť šťastia a radosti skrze aktivitu v Cirkvi. To šťastie pochádza z obdržania obradov, 
uzatvorenia posvätných zmlúv a z ich dodržiavania. Pán nás potrebuje, aby sme im pomohli.
Urobme správnu vec v správnom čase, bez otáľania.

Svedčím, že Boh žije, a že je to náš Otec. Ježiš Kristus žije a dal Svoj život, aby sme sa mohli 
vrátiť do prítomnosti nášho Nebeského Otca. Viem, že On je naším Spasiteľom. Viem, že Ich 
nekonečná láskavosť sa neustále prejavuje. Vydávam svedectvo, že prezident Thomas S. 
Monson je Ich prorokom, a že toto je jediná pravá Cirkev na tvári tejto zeme. Viem, že prorok 
Joseph Smith je prorokom znovuzriadenia. Svedčím, že Kniha Mormonova je slovo Božie. Dáva 
nám vedenie a spôsob, ako môžeme nasledovať, aby sme sa stali viac takými ako je Boh a Jeho 
Milovaný Syn. Toto hovorím v mene nášho Pána, Ježiša Krista, amen.
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