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Navždy s rodinou  
a přáteli

Ať už žijete kdekoli, máte přátele, kteří se snaží 
získat větší míru spokojenosti, již jste vy nalezli 
v tom, že žijete podle znovuzřízeného evan-

gelia Ježíše Krista. Možná tento pocit štěstí nebudou 
schopni popsat slovy, ale dokáží jej rozeznat, když jej 
vidí ve vašem životě. Budou dychtit po tom, aby se 
dozvěděli, odkud toto štěstí pramení, zvláště když vědí, 
že i vy čelíte zkouškám, stejně jako oni.

Pociťujete štěstí, protože zachováváte přikázání 
Boží. Takové ovoce podle zaslíbení přináší žití podle 
evangelia. (Viz Mosiáš 2:41.) Nejste sice věrně poslušní 
Pánových přikázání kvůli tomu, aby si toho ostatní lidé 
všimli, avšak ty, kteří vidí, jak jste šťastní, tímto Pán při-
pravuje na to, aby si vyslechli dobrou zprávu o znovu-
zřízení evangelia.

Požehnání, jež jste obdrželi, pro vás znamenají zá-
vazky a také skvělé příležitosti. Jakožto učedníci Ježíše 
Krista, kteří s Ním uzavřeli smlouvu, máte závazek dát 
ostatním lidem, zvláště pak svým přátelům a členům 
rodiny, příležitost najít více štěstí.

Pán zná vaše příležitosti a vaši povinnost vyjádřil 
v tomto přikázání: „Přísluší každému člověku, který 
byl varován, aby varoval bližního svého.“ (NaS 88:81.)

Díky Pánu je pro vás jednodušší toto přikázání po-
slechnout, a to prostřednictvím změny, jež nastane ve 
vašem srdci ve chvíli, kdy přijmete evangelium Ježíše 

Krista a začnete podle něj žít. V důsledku toho vaše 
láska k ostatním lidem roste, a stejně tak vaše touha, 
aby dosáhli téhož štěstí, jaké prožíváte vy.

Jedním z příkladů této změny je to, jak vítáte pří-
ležitost pomáhat v misionářském díle Páně. Misionáři 
na plný úvazek brzy zjišťují, že od opravdově obrá-
cených mohou očekávat vřelou odezvu na žádost o 
doporučení na možného zájemce. Nový člen touží po 
tom, aby se přátelé a členové rodiny mohli podílet na 
jeho štěstí.

Když vás vedoucí misie sboru nebo misionáři požá-
dají o jméno někoho, koho by mohli učit, je to pro vás 
velká čest. Vědí, že vaši přátelé vidí, jak jste šťastní, a 
proto jsou připraveni naslouchat evangeliu a rozhod-
nout se, že ho přijmou. A mají důvěru v to, že vy bu-
dete tím přítelem, jehož budou potřebovat, až vejdou 
do království.

Nemusíte se obávat, že ztratíte přátele kvůli tomu, 
že jste vyzvali misionáře, aby se s nimi setkali. Mám 
přátele, kteří misionáře odmítli, mně však po mnoha 
letech děkovali, že jsem jim nabídl něco, o čem věděli, 
že si toho velmi cením. Můžete získat přátele navždy 
tím, že jim nabídnete evangelium, o němž vědí, že vám 
přineslo štěstí. Nikdy nepromarněte příležitost vybíd-
nout přítele, a zvláště pak člena rodiny, aby se rozhodl 
následovat plán štěstí.
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Neexistuje lepší příležitost pro takovou nabídku než 
v chrámech Církve. Právě tam může Pán nabídnout 
spásné obřady našim předkům, kteří je nemohli přijmout 
během svého života. Shlížejí na vás s láskou a s nadějí. 
Pán slíbil, že budou mít příležitost vejít do Jeho království 
(viz NaS 137:7–8) a zasel do vašich srdcí lásku k nim.

Mnozí z vás pociťujete radost nad tím, když můžete 
nabídnout chrámové obřady někomu jinému, stejně 
jako pociťujete radost, když misionářům dáváte jména 
lidí, s nimiž se mají setkat. Pociťujete ještě větší ra-
dost, když vykonáváte obřady za své předky. Proroku 
Josephu Smithovi bylo zjeveno, že věčného štěstí 
můžeme dosáhnout jedině tehdy, když zajistíme, aby 
naši předkové mohli dosáhnout téhož požehnání skrze 
zástupné chrámové obřady. (Viz NaS 128:18.)

V čase Vánoc se naše srdce obrací ke Spasiteli a k ra-
dosti, již nám přináší Jeho evangelium. Svou vděčnost 
Mu nejlépe vyjádříme tím, že toto štěstí nabídneme i 
ostatním. Vděčnost se proměňuje v radost, když nabí-
zíme jména misionářům a když bereme jména našich 
předků do chrámu. Tento důkaz naší vděčnosti může 
vytvářet přátelství a rodiny, které přetrvají navěky.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Eyring vysvětluje, že svou vděčnost za 
Spasitele můžeme projevit tím, že se o evangelium 
podělíme s ostatními. Můžete pohovořit s těmi, které 
učíte, o tom, jak dar evangelia požehnal jejich životu. 
Zvažte, zda je vyzvat, aby s modlitbou nalezli ty, se 
kterými by se chtěli podělit o dar evangelia, a nejlepší 
způsob, jak by tak mohli učinit.

DĚTI
Podělte se o svědectví

Tyto Vánoce se můžete podělit o dar evangelia tím, 
že některému ze svých přátel či sousedů dáte výtisk 

Knihy Mormonovy spolu se svým svědectvím, které do 
ní napíšete. Při přípravě se řiďte těmito kroky:

1. Na kus papíru narýsujte obdélník velký asi  
11,5 x 16,5 cm a poproste někoho dospělého,  
aby vám ho pomohl vystřihnout.

2. Nahoru na papír nalepte svou podobiznu – buď 
kresbu, nebo fotografii.

3. Pod obrázek napište své svědectví.
4. Požádejte někoho dospělého, aby vám pomohl papír 

nalepit na předsádku Knihy Mormonovy.

MLÁDEŽ
Mohu se i já podělit  
o Knihu Mormonovu?
Josh Arnett

Během prvního ročníku na střední škole vyzval učitel 
semináře naši třídu, abychom dali výtisk Knihy 

Mormonovy svým přátelům, kteří nebyli členy Církve. I 
přesto, že jsem byl neuvěřitelně nesmělý, jsem výzvu přijal.

Trvalo mi několik dní, než jsem sebral odvahu, ale 
nakonec jsem během přestávky na oběd knihu dal své 
přítelkyni Britny a vydal jsem krátké svědectví. Britny mi 
za knihu poděkovala.

Na konci onoho školního roku se Britny přestěhovala, 
ale zůstali jsme v kontaktu. Pověděla mi o své nové škole 
a o tom, že skoro všichni její přátelé jsou členy Církve, 
ale nikdy se mnou nehovořila o ničem duchovním.

To se změnilo před tím, než jsem odjel na misii. 
Dostal jsem od Britny zprávu, v níž stálo, že pro mě má 
velkou novinu: bude pokřtěna a chce mi poděkovat za 
to, že jsem její přítel a že jsem jí byl dobrým příkladem.

Bůh vzal plachého patnáctiletého chlapce bez jakých-
koli misionářských zkušeností a vedl ho, aby se podělil 
o evangelium s někým, o kom věděl, že jej přijme. Vím, 
že pokud budeme naslouchat Duchu, všichni kolem sebe 
můžeme nalézt ty, kteří čekají na to, aby se dozvěděli o 
znovuzřízeném evangeliu. Vím, že když pomůžeme při-
vést byť i jen jednoho člověka k Pánu, „jak veliká bude ra-
dost [naše s ním] v království [našeho] Otce!“ (NaS 18:15.)
Autor žije ve Washingtonu v USA.
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Božské poslání Ježíše Krista: 
Jednorozený Syn
S modlitbou si prostudujte tento materiál, abyste zjistily, oč se podělit. Jak díky porozumění 
životu a poslání Spasitele vzroste vaše víra v Něj a jak budou požehnány ty, nad nimiž 
bdíte skrze navštěvující učení? Další informace viz reliefsociety.lds.org.

Co mohu dělat?
1. Proč je pro mě důležité,  
abych porozuměla úlohám  
Ježíše Krista? 

2. Jak může naše víra růst,  
zatímco dodržujeme smlouvy?
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Víra, rodina, služba

Toto je součástí řady Poselství 
navštěvujících učitelek, jež 

jsou zaměřena na různé stránky 
Spasitelova poslání.

Náš Spasitel, Ježíš Kristus, je 
nazýván Jednorozeným Synem, pro-
tože je jediným člověkem na zemi, 
který se narodil smrtelné matce a 
nesmrtelnému Otci. Od svého Otce, 
Boha, zdědil božské schopnosti.  
Od své matky, Marie, zdědil smrtel-
nost a byl podroben hladu, žízni, 
únavě, bolesti a smrti.1

Protože Ježíš Kristus je 
Jednorozeným Otce, měl moc  
položit svůj život a znovu si ho vzít 
zpět. Písma učí, že „skrze usmíření 
Krista … [obdržíme] vzkříšení.“ 
( Jákob 4:11.) Rovněž se dozvídáme, 
že všichni můžeme „býti [pozved-
nuti] do nesmrtelnosti k věčnému 
životu,“ pokud uvěříme. (NaS 
29:43.)

Když lépe porozumíme 
tomu, co to znamená, že Ježíš je 
Jednorozeným Synem Otce, naše 
víra v Krista poroste. Starší D. Todd 

Christofferson z kvora Dvanácti 
apoštolů řekl: „Víra v Ježíše Krista 
je přesvědčení a jistota o 1) Jeho 
postavení jako Jednorozeného 
Syna Božího, 2) Jeho nekonečném 
Usmíření a 3) Jeho doslovném 
Vzkříšení.“ 2 Novodobí proroci 
svědčili: „[ Ježíš Kristus] byl … 
Jednorozeným Synem v těle, 
Vykupitelem světa.“ 3 

Z písem
Jan 3:16; Nauka a smlouvy  
20:21–24; Mojžíš 5:6–9

Z naší historie
V Novém zákoně se dočítáme 

o ženách, jejichž jméno známe, i 
o těch bezejmenných, které uplat-
ňovaly víru v Ježíše Krista, osvojily 
si Jeho učení a žily podle něj a 
svědčily o jeho poslání, zázracích 
a vznešenosti. Tyto ženy se staly 
příkladnými učedníky a důležitými 
svědky v díle spasení.

Například Marta vydala silné svě-
dectví o božskosti Spasitele, když 

Mu řekla: „Já jsem uvěřila, že jsi ty 
Kristus, Syn Boží, kterýž měl přijíti 
na svět.“ ( Jan 11:27.)

Jedněmi z prvních svědků bož-
skosti Spasitele byly Jeho matka, 
Marie, a její sestřenice Alžběta. Brzy 
poté, co anděl Gabriel navštívil 
Marii, ta navštívila Alžbětu. Jakmile 
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, 
byla „naplněna … Duchem svatým“ 
(Lukáš 1:41) a vydala svědectví o 
tom, že se Marie stane matkou Syna 
Božího.
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