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Rozhodnutí být vděční

Náš Otec v nebi nám přikazuje, abychom byli 
za vše vděční (viz 1. Tessalonicenským 5:18), 
a žádá, abychom vzdávali díky za požehnání, 

která přijímáme (viz NaS 46:32). Víme, že všechna Jeho 
přikázání nás mají učinit šťastnými, a víme také, že po-
rušování přikázání vede k utrpení.

Pokud tedy máme být šťastní a prosti utrpení, mu-
síme v srdci pociťovat vděčnost. Spojení mezi vděčností 
a štěstím jsme ve svém životě již viděli. Každý z nás by 
rád pociťoval vděčnost, avšak během životních zkoušek 
není snadné být trvale za vše vděční. Do života nám ob-
čas vstupuje nemoc, zklamání a ztráta milované osoby. 
Naše lítost může způsobit, že pro nás bude těžké vidět 
požehnání, která již máme, a vážit si těch, která pro nás 
má Bůh připravená do budoucna.

Sčítat svá požehnání je pro nás výzvou, neboť máme 
sklon považovat dobré věci za samozřejmost. Když 
přijdeme o střechu nad hlavou, o dostatek jídla nebo 
o společnost přátel a rodiny, uvědomíme si, jak vděční 
jsme měli být, když jsme to všechno měli.

A co je nejzávažnější, někdy je pro nás obtížné být 
dostatečně vděčni za ty největší dary, které přijímáme -- 
za narození Ježíše Krista, za Jeho Usmíření, za slib vzkří-
šení, za příležitost těšit se věčnému životu spolu se svou 
rodinou, za Znovuzřízení evangelia spolu s kněžstvím 

a jeho klíči. Jen s pomocí Ducha Svatého můžeme začít 
pociťovat, co tato požehnání znamenají pro nás a pro 
ty, jež milujeme. Jen pak můžeme doufat, že budeme 
vděční ve všech věcech a že nebudeme urážet Boha 
svou nevděčností.

Musíme žádat Boha v modlitbě, aby nám mocí Ducha 
Svatého pomáhal lépe vidět naše požehnání i uprostřed 
našich zkoušek. Mocí Ducha nám může pomoci roz-
poznat požehnání, která považujeme za samozřejmost, 
a být za ně vděční. Nejvíce mi pomáhá, když Boha 
v modlitbě žádám: „Zavedl bys mne prosím k tomu, 
komu pro Tebe mohu pomoci?“ Svá vlastní požehnání 
jsem blíže poznal právě tehdy, když jsem Bohu pomá-
hal žehnat druhým.

Má modlitba byla jednou zodpovězena, když mne 
manželé, které jsem do té doby neznal, pozvali, abych 
s nimi šel do nemocnice. Tam jsem nalezl děťátko tak 
malé, že by se mi vešlo do dlaní. Během pouhých pár 
týdnů života již podstoupilo mnoho operací. Lékaři řekli 
rodičům, že pokud má být toto dítě Boží uchováno při 
životě, bude nutná další obtížná operace plic a srdce.

Na žádost rodičů jsem dal děťátku kněžské požeh-
nání. Požehnání zahrnovalo i příslib prodloužení života. 
Ač jsem měl požehnání udělit, já sám jsem požehnání 
získal - požehnání vděčnějšího srdce.
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S pomocí našeho Otce se každý z nás může rozhod-
nout pociťovat více vděčnosti. Můžeme Ho požádat, 
aby nám pomáhal jasněji vidět naše požehnání, ať jsme 
v jakékoli situaci. Já jsem toho dne dokázal ocenit zá-
zrak toho, jak fungují mé plíce a srdce, více než kdykoli 
předtím. Po cestě domů jsem vzdával díky za požeh-
nání, jež obdržely mé děti, která jsem nyní lépe rozpoz-
nával jako zázraky laskavosti od Boha a dobrých lidí, 
kteří je obklopují.

Nejvíce jsem však pociťoval vděčnost za důkaz toho, 
jak Usmíření pracuje v mém životě a v životě oněch 
ustaraných rodičů. Spatřil jsem, jak jim z obličeje vyza-
řuje naděje a čistá láska Kristova i během jejich hrozné 
zkoušky. A získal jsem důkaz, který můžete získat i vy, 
když požádáte Boha, aby vám zjevil, že Usmíření vám 
umožní pociťovat naději a lásku.

My všichni se můžeme rozhodnout vzdávat v mod-
litbě díky a žádat Boha, aby nás vedl v tom, jak pro 
Něj máme sloužit druhým – obzvlášť v tomto ročním 
období, kdy slavíme narození Spasitele. Bůh Otec dal 
svého Syna a Ježíš Kristus nám dal Usmíření, největší ze 
všech darů (viz NaS 14:7).

Vzdávání díků v modlitbě nám umožňuje rozpoznat 
velikost těchto i všech dalších požehnání a přijmout tak 
dar vděčnějšího srdce.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Zapisování zkušeností a požehnání nám může po-
moci, abychom si je zapamatovali, a můžeme si je díky 

tomu i připomínat. Můžete požádat ty, které učíte, aby 
napsali, za co jsou vděční – pomůže jim to připomenout 
si požehnání, která obdrželi, rozpoznat současná po-
žehnání a těšit se na požehnání, která přijdou.

Mohli byste také povzbudit ty, které učíte, k tomu, 
aby následovali příklad presidenta Eyringa a žádali Ne-
beského Otce, aby je zavedl k těm, jimž mohou pomá-
hat nebo sloužit.

MLÁDEŽ
Přijměte výzvu k vděčnosti 
John Hilton III. a Anthony Sweat

Proč bychom se o sčítání požehnání jen bavili –  
sečtěme je! Napiš si seznam 100 věcí, za které jsi 

vděčný. Pokud se ti to zdá být příliš mnoho, zkus toto:

 1. Napiš si 10 tělesných dovedností, za které jsi vděčný.
 2. Napiš si 10 hmotných věcí, za které jsi vděčný.
 3. Napiš si jména 10 žijících lidí, za které jsi vděčný.
 4. Napiš si jména 10 zesnulých lidí, za které jsi vděčný.
 5. Napiš si 10 důvodů, proč jsi vděčný za přírodu.
 6. Napiš si 10 důvodů, proč jsi vděčný za dnešní den.
 7. Napiš si názvy 10 míst na zemi, za která jsi vděčný.
 8. Napiš si 10 novodobých vynálezů, za které jsi vděčný.
 9. Napiš si 10 potravin, za které jsi vděčný.
10. Napiš si 10 důvodů, proč jsi vděčný za evangelium. 

Když si takový seznam vytvoříme, zjistíme, že seznam 
100 věcí zahrnuje jen nepatrný zlomek všeho, co 

nám Bůh dal.
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Pán, Jeho Církev, rodiny a spo-
lečnost potřebují vliv spravedli-

vých žen. Starší M. Russell Ballard 
z Kvora Dvanácti apoštolů dokonce 
učil, že „každá sestra v této Církvi, 
která uzavřela smlouvu s Pánem, 
má božské zmocnění k tomu, aby 
pomáhala spasit duše, aby vedla 
ženy světa, aby posilovala domovy 
Sionu a aby budovala království 
Boží.“ 1

Některé sestry mohou pochy-
bovat, zda tak vznešených cílů 
někdy dosáhnou. Eliza R. Snowová 
(1804–1887), druhá generální 
presidentka Pomocného sdružení, 
však vysvětlila: „Žádná sestra není 
natolik izolovaná a její vliv nato-
lik omezen, aby nemohla vyko-
nat mnoho dobrého pro utvrzení 
království Božího na zemi.“ 2 Sestra 
Snowová také učila, že Pomocné 
sdružení bylo zorganizováno, „aby 
uskutečňovalo veškerou dobrou a 
vznešenou práci“.3

Když se zapojíme do Pomocného 
sdružení, rozšiřuje to oblast našeho 
vlivu tím, že každá sestra dostává 
příležitosti k rozvíjení víry, posilo-
vání rodiny a domova a poskyto-
vání služby jak v domově, tak po 
celém světě. Naše úsilí jako jednot-
livců a jako Pomocných sdružení 
naštěstí nemusí být velkolepé a 
ohromné, ale má být promyšlené 
a vytrvalé. Spravedlivé činnosti, 

P O S E L S T V Í  N A V Š T Ě V U J Í C Í C H  U Č I T E L E K ,  P R O S I N E C  2 0 1 1

Rozsáhlá oblast činnosti
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které 
navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se  
Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.

jakými jsou každodenní osobní a 
rodinná modlitba, studium písem a 
stálé zvelebování církevních povo-
lání, nám pomohou prohlubovat 
víru a budovat Pánovo království.

Starší Ballard ujišťuje sestry, 
které pochybují, zda tento zdánlivě 
nepatrný přínos může něco změnit, 
těmito slovy: „Každá sestra, která 
stojí za pravdou a spravedlivostí, 
oslabuje vliv zla. Každá sestra, 
která posiluje a ochraňuje svou 
rodinu, koná práci Boží. Každá 
sestra, která žije jako žena Boží, 
se pro další ženy stává majákem 
hodným následování a rozsévá 
seménka spravedlivého vlivu, 
která budou sklízena v příštích 
desetiletích.“ 4

Z naší historie
Eliza R. Snowová, která sloužila 

jako tajemnice v době, kdy bylo Po-
mocné sdružení v Nauvoo zorgani-
zováno, byla povolána presidentem 
Brighamem Youngem (1801–1877), 
aby navštěvovala sbory Církve a 
pomohla v nich biskupům zorgani-
zovat Pomocná sdružení.

Sestra Snowová učila: „Pokud 
mají některé dcery nebo matky v Iz-
raeli pocit, že jsou ve svém stávají-
cím vlivu nějak omezeny, naleznou 
nyní dostatečný prostor pro konání 
dobra s veškerou mocí a schop-
nostmi, jimiž jsou nanejvýš štědře 

obdařeny. … President Young nám 
otevřel širokou a rozsáhlou oblast 
činnosti a prospěšnosti.“ 5
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Co mohu dělat?
1. Jak mohu pomoci sestrám, 
které navštěvuji, aby rozpoznaly 
svou schopnost být spravedlivým 
vlivem a jednaly podle ní?

2. Jak mohu používat své jedi-
nečné dary a talenty k žehnání 
druhým?

Další informace viz reliefsociety 
 .lds .org.
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Víra • Rodina • Služba

Z písem
1. Korintským 12:4–18; 1. Timo-

teovi 6:18–19; Mosiáš 4:27; Články 
víry 1:13


