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Věrní  
přátelé

Jednou z největších poklon, jakou nám Spasitel 
může složit, je nazvat nás svými „přáteli“. Víme, 
že On miluje všechny děti svého Nebeského Otce 

dokonalou láskou. A přesto si pro ty, kteří Mu jsou ve 
službě věrní, ponechává toto zvláštní oslovení. Jistě si 
pamatujete tato slova z 84. oddílu Nauky a smluv: „A opět 
pravím vám, přátelé moji, neboť od nynějška vás budu 
nazývati přáteli, je nutné, abych vám dal toto přikázání, 
abyste se stali takovými jako moji přátelé ve dnech, kdy 
jsem byl s nimi na cestách, abych kázal evangelium 
v moci své.“ (NaS 84:77.)

Jeho přáteli se stáváme tehdy, když v Jeho zastoupení 
sloužíme druhým. On je dokonalým příkladem přítele, 
jakým se máme stát. Chce pro děti svého Nebeského Otce 
jen to nejlepší. Jejich štěstí je Jeho štěstím. Pociťuje jejich 
zármutek jako svůj vlastní, protože zaplatil za všechny 
jejich hříchy, vzal na sebe všechny jejich slabosti, nesl 
všechna jejich trápení a pocítil všechny jejich tužby. Jeho 
motivy jsou čisté. Neusiluje o uznání pro sebe, ale vzdává 
všechnu slávu svému Nebeskému Otci. Dokonalý přítel, 
Ježíš Kristus, nabízí štěstí druhým naprosto nezištně.

Každý z nás, kdo uzavřel smlouvu křtu, slíbil, že bude 
následovat Jeho příklad a že ponese břemena druhých, 
jako by to dělal On. (Viz Mosiáš 18:8.)

V několika příštích dnech budete mít mnoho příležitostí 

být Mu přítelem. Může se to stát, když budete kráčet po 
prašné cestě. Může se to stát, když budete sedět ve vlaku. 
Může se to stát, když budete na shromáždění hledat místo 
k sezení. Když se budete dívat, uvidíte někoho, kdo nese 
těžké břemeno. Může to být břemeno zármutku, samoty 
nebo nelibosti. Může se stát, že to uvidíte jen tehdy, pokud 
se pomodlíte, aby vám Duch dal oči, které prohlédnou až 
do srdce, a pokud slíbíte, že budete pozvedat ruce, které 
jsou skleslé.

Odpovědí na vaši modlitbu může být tvář dávného 
přítele, kterého jste již celé roky neviděli, ale jehož 
potřeby vám náhle vyvstanou na mysli a na srdci, a vy 
je pocítíte, jako by byly vaše vlastní. Mně už se to stalo. 
Dávní přátelé mi přispěchali na pomoc napříč dlouhými 
kilometry a uplynulými léty a nabídli mi povzbuzení ve 
chvíli, kdy jim o mém břemenu mohl říci jen Bůh.

Žijící proroci Boží nás žádají, abychom byli věrnými 
přáteli těch, kteří do Církve přicházejí jako noví členové, 
a abychom zachraňovali ty, kteří sešli z cesty. A my 
to můžeme dokázat, a dokážeme to, budeme-li vždy 
pamatovat na Spasitele. Když nabízíme svou ruku, aby-
chom druhým pomáhali a pozvedali břemena, On tak činí 
s námi. Povede nás k těm, kteří to potřebují. Požehná nám, 
abychom pociťovali to, co pociťují i oni. Když vytrváme 
v úsilí sloužit jim, bude nám stále více a více dáván dar 
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pociťovat lásku, kterou k nim Spasitel chová. To nám 
dodá odvahu a sílu stále znovu věrně pomáhat druhým.

A v čase i na věčnosti pocítíme radost z toho, že 
nás uvítá do společnosti svých věrných přátel. O toto 
požehnání se modlím pro všechny z nás i pro ty, kterým 
budeme sloužit.

Náměty Pro výuku z toHoto PosElství

Je pravděpodobnější, že se členové rodiny lépe zapojí, 
když je požádáme, aby při bádání v písmech a ve 

slovech proroků něco vyhledali (viz Učení -- není většího 
povolání [1999], 54). Při čtení článku požádejte členy 
rodiny, aby vybrali zásady, které jim pomohou být hod-
nými toho, aby byli zváni Pánovými přáteli.

v příručce Učení -- není většího povolání se uvádí: 
„Pokud máte lásku podobnou té, kterou měl Kristus, 
budete lépe připraveni učit evangeliu. Budete 
inspirováni k tomu, abyste druhým pomáhali po znat 
spasitele a následovat ho“ (12). vyberte z článku 
zásady, které vám mohou pomoci být lepším domácím 
učitelem. Promluvte si o nich se svým společníkem a 
s modlitbou zvažte, jak můžete být „věrným přítelem“ 
těch, kterým sloužíte. 

mládEž
Nový kluk
matthew okabe

Bylo pro mě těžké zapadnout mezi druhé. naše 
rodina se nedávno přestěhovala na druhý konec 

země. v novém sboru bylo hodně mladých, ale bylo to 
poprvé, kdy jsem já byl tím „novým klukem“. nejhorší 
bylo, že jsem musel jít do nové školy, a v duchu mě oka-
mžitě napadlo: „s kým budu sedět u oběda?“ Možná 
uvidím někoho z církve, ale nechtěl jsem se vnucovat ke 
stolu někoho jiného, obzvlášť když jsem nevěděl, jestli 
by mě tam vůbec chtěli!

První den ve škole se zdál být nekonečný. Konečně 

zazvonilo a byl čas oběda. Pomalu jsem vstoupil do 
jídelny a modlil jsem se, aby mi nebeský otec pomohl 
najít někoho, koho znám. rozhlédl jsem se kolem, jestli 
někoho nepoznám. nikdo. Zašel jsem proto až ke stolu 
na konci jídelny a naobědval se tam.

Později jsem si v hodině matematiky všiml povědomé 
tváře. davida jsem viděl toho dne ráno na semináři. Zeptal 
se, jestli se může podívat na můj rozvrh, a zjistil, že máme 
oběd ve stejnou dobu. „hele, kde jsi dnes obědval?“ 
zeptal se.

„sedl jsem si v jídelně dozadu,“ odpověděl jsem.
„tak zítra si přijď sednout ke mně,“ řekl.
Jsem vděčný za milujícího nebeského otce, který 

zná všechny naše potřeby a odpovídá na všechny naše 
modlitby. Jsem také vděčný za toho, kdo byl ochoten 
nabídnout mi přátelství. něco tak jednoduchého, jako 
toto pozvání, může znamenat velmi mnoho.

děti
Ježíš kristus, náš dokonalý přítel

President eyring řekl, že Ježíš je náš dokonalý přítel. 
Ježíš nám své dokonalé přátelství ukazuje například 

těmito způsoby:
chce pro nás jen to nejlepší.
Je šťastný, když jsme i my šťastní.
Pociťuje lítost, když jsme smutní nebo když nám 

někdo ublížil.
trpěl za naše hříchy, abychom se mohli vrátit  

k nebeskému otci.

Jak být Ježíšovi přítelem
President eyring řekl, že Ježíšovým přítelem se 

stáváme tehdy, když se za něho přátelíme s druhými. 
nakreslete čtyři způsoby, jak můžete být přáteli.

Můžete pomoci někomu, kdo je smutný.
Můžete se spřátelit s někým, kdo je osamělý.
Můžete někoho pozvat, aby přišel na shromáždění.
Můžete vždy pamatovat na Ježíše.
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Posilování rodiny a domova 
Prostudujte si tyto materiály a diskutujte o vybraných částech se sestrami, které navštěvujete. Použijte dané 
otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.

Z písem: Genesis 18:19; Mosiáš 4:15; 
NaS 93:40; Mojžíš 6:55–58

Posilujte při každé příležitosti
„Rodinné poměry se u každého 

z nás liší. Některé rodiny mají 
matku, otce a děti, které žijí doma. 
Jiné manželské páry už děti doma 
nemají. Mnozí členové Církve jsou 
svobodní, a někteří členové jsou 
osamoceným rodičem. Jiní jsou 
vdovy nebo vdovci, kteří žijí sami.

Bez ohledu na to, jaká naše 
rodina je, každý z nás může posi-
lovat svou rodinu nebo může 
pomáhat posilovat rodiny druhých.

[ Jednou] jsem navštívila svou 
neteř s rodinou. Toho večera, než 
šly děti spát, jsme měli krátký 
rodinný domácí večer a příběh 
z písem. Tatínek dětem vyprávěl 
o rodině Lehiho a o tom, jak Lehi 
učil své děti, že se musejí pevně 
držet železné tyče, která je slovem 
Božím. Když se budou železné tyče 
pevně držet, tyč je uchová v bezpečí 
a povede je k radosti a ke štěstí. 
Kdyby se však železné tyče pustili, 
hrozilo by jim nebezpečí, že se 
utopí v řece špinavé vody.
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Aby to dětem předvedli názorně, 
matka se stala ‚železnou tyčí‘, které 
se děti musely pevně držet, a otec 
hrál úlohu ďábla, který se děti 
snažil od bezpečí a štěstí odtrhnout. 
Dětem se příběh líbil a naučily se, 
jak je důležité, aby se pevně držely 
železné tyče. Po příběhu z písem 
byl čas na rodinnou modlitbu…

Písma, rodinný domácí večer 
a rodinná modlitba rodiny posílí. 
Musíme využít každé příležitosti 
k posilování rodin a k tomu, aby-
chom se vzájemně podporovali na 
správné cestě.“ 1

Barbara Thompsonová, druhá rádkyně 
v generálním předsednictvu Pomocného 
sdružení.

Z naší historie
Pomocné sdružení má již od 

počátku za úkol posilovat rodiny a 
domovy. Na jedné z prvních schůzek 
Pomocného sdružení Prorok Joseph 
sestry učil: „Když přicházíte domů, 
nikdy na svého manžela nemluvte 
rozzlobeně nebo nelaskavě, ale nechť 
laskavost, pravá láska a láska korunují 
vaše skutky od nynějška nadále.“ 2

V roce 1914 president Joseph F.  

Smith sestrám z Pomocného 
sdružení řekl: „Kdekoli je nevě-
domost nebo alespoň nedostatek 
porozumění ve vztahu k rodině,… 
tam tato organizace existuje nebo  
je nablízku a skrze přirozené nadání 
a inspiraci, která k této organizaci 
patří, je připravena a hotova udělit 
poučení ohledně těchto důležitých 
povinností.“ 3

Odkazy
 1. Barbara Thompsonová, „Jeho moc je 

vítězná“,  Liahona, květen 2009, 84.
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 482.
 3. Učení presidentů Církve: Joseph F. Smith 

(1998), 185–186.
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Co můžeme udělat?
1. o které náměty na posilování 
rodiny a domova se podělíte 
s navštěvovanými sestrami? 
Když budete přemýšlet o jejich 
konkrétní situaci, duch vám 
může do mysli vkládat myšlenky.

2. Jak můžete tento měsíc 
změnit své priority, abyste 
lépe posilovala svou rodinu a 
domov?

Další informace najdete na stránkách 
www.reliefsociety.lds.org.


