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Mou výsadou je účastnit se mnoha kulturních 
oslav, jež se konají v souvislosti se zasvěcováním 
chrámů. Líbily se mi všechny, včetně té po-

slední, kterou jsem navštívil loni v listopadu v arizonském 
Phoenixu ve Spojených státech.

Mladí Svatí posledních dnů, kteří na těchto kulturních 
oslavách vystupují, vždy připraví úžasný a nezapomenu-
telný program. Účastníkům ve Phoenixu jsem loni těsně 
před oslavou řekl: „Jste děti světla.“

Přál bych si, aby všichni mladí v Církvi věděli, že jsou 
dětmi světla. Jako takoví mají zodpovědnost být „jako 
světla na světě“. (Filipenským 2:15.) Jejich povinností je 
sdílet pravdy evangelia. Jsou povoláni, aby stáli jako chrá-
mový maják a odráželi světlo evangelia do stále potemně-
lejšího světa. Mají za úkol uchovávat své světlo rozsvícené 
a jasně zářící.

Abychom mohli být „příkladem věrných“ (1. Timoteovi 
4:12), musíme věřit. Musíme rozvinout víru, která je 
nezbytná k tomu, abychom duchovně přežívali a vysílali 
světlo druhým. Musíme vyživovat své svědectví, dokud 
se nestane kotvou našeho života.

Jedním z nejlepších způsobů, jak získat a udržet si 
víru, kterou v této době potřebujeme, je čtení a studium 
písem a častá a důsledná modlitba. Mladým členům Církve 
pravím: pokud jste tak ještě neučinili, osvojte si nyní zvyk 
studovat písma a modlit se každý den. Bez těchto dvou 
nezbytných návyků mohou vnější vlivy a občas kruté 

životní okolnosti utlumit vaše světlo, nebo ho dokonce 
zcela zastínit.

Léta dospívání nejsou snadná. Je to životní období, 
kdy vás bude Satan nejvíc pokoušet a bude dělat vše, co 
je v jeho moci, aby vás svedl z cesty, která vede zpět do 
vašeho nebeského domova. Ale když budete číst a mod-
lit se a když budete sloužit a poslouchat, poznáte lépe 
ono „světlo, jež svítí v temnotě“ (NaS 6:21), náš Příklad 
a naši sílu – Pána Ježíše Krista. On je to světlo, jež máme 
vyzdvihovat, abychom rozptýlili kupící se temnotu. 
(Viz 3. Nefi 18:24.)

S pevným svědectvím o Spasiteli a Jeho znovuzřízeném 
evangeliu máte neomezené možnosti svítit. Obklopují 
vás každý den, ať se zrovna nacházíte v jakékoli situaci. 
Budete- li následovat Spasitelův příklad, budete mít příle-
žitost být světlem v životě druhých – ať už jde o členy vaší 
rodiny, spolužáky, spolupracovníky, pouhé známé nebo 
zcela cizí lidi.

Když budete světlem světa, lidé kolem vás budou po-
ciťovat zvláštního ducha, díky němuž budou chtít být ve 
vaší přítomnosti a budou chtít následovat váš příklad.

Naléhavě žádám rodiče a vedoucí mladých, aby jim 
pomáhali stát pevně za pravdou a spravedlivostí. Pomozte 
otevřít jejich zraku brány poznání, porozumění a služby 
v království Božím. Budujte v nich sílu odolávat poku-
šením světa. Dávejte jim vůli kráčet v ctnosti a víře, být 
naplněni modlitbou a hledět k nebi jako ke stálé opoře.
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Našim mladým pravím: Nebeský Otec vás miluje. A kéž 
pociťujete i lásku, kterou k vám chovají vedoucí Církve. 
Kéž máte vždy touhu sloužit Nebeskému Otci a Jeho Synu. 
A kéž vždy kráčíte v pravdě a stojíte jako světlo mezi 
dětmi Božími.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Zvažte možnost probrat s těmi, které učíte, co to 
znamená být „[dítě] světla“. Jaké zodpovědnosti to 
s sebou nese? Mohli byste diskutovat o zážitcích, kdy 
jejich světlo bylo obzvláště jasné, a zmínit se o tom, 
díky čemu bylo jasné. Zvažte možnost vyzvat je, aby se 
zamysleli nad konkrétní osobou, jako například nad 
někým z mladých, spolupracovníků nebo členů jejich 
rodiny, kdo by mohl potřebovat světlo. Poté se můžete 
společně pomodlit, aby poznali, jak se mohou s tímto 
člověkem o světlo podělit.

MLÁDEŽ
Maják světla

President Monson učí mladé členy Církve, že „jsou 
povoláni, aby stáli jako chrámový maják a odráželi 

světlo evangelia do stále potemnělejšího světa“. Uvádí 
několik způsobů, jak to můžete dělat:

Dělte se o evangelium
Věřte

Rozvíjejte víru
Buďte světlem druhým
Vyživujte své svědectví, dokud se nestane  

kotvou vašeho života
Čtěte a studujte písma
Modlete se často a důsledně
Služte
Buďte poslušní

Zvažte možnost ohodnotit se v každé z těchto oblastí 
známkou od 1 do 5. U oblastí s horší známkou byste si 
mohli prostudovat daná témata v písmech nebo si je 
projít na stránkách LDS.org. Až si tato témata prostudu-
jete, mohli byste se zamyslet nad tím, jak můžete dané 
oblasti posílit, a stanovit si cíl, že tak učiníte.

DĚTI
Nechť vaše světlo svítí

Jako dítě Boží jste dítětem světla. Více světla můžete 
získat tím, že budete následovat Spasitele Ježíše 

Krista. Ježíš Kristus a Nebeský Otec vás milují a přejí si, 
abyste svítili ostatním a přiváděli je ke Kristu. Když do-
držujete přikázání, jako jsou modlitba nebo čtení písem, 
můžete svítit už jen tím, že budete sami sebou. Na papír 
nakreslete několik hvězd a označte je nápady, jak mů-
žete svítit ostatním jako příklad Ježíše Krista (například 
„chodit na shromáždění“ nebo „pomáhat v rodině“).
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Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje božským 
vlastnostem Spasitele.

Ježíš pravil: „Kdož největší jest mezi 
vámi, budiž jako nejmenší, a kdož 

vůdce jest, jako sloužící. Nebo kdo 
větší, ten- li, kterýž sedí, čili ten, 
kterýž slouží? Zdali ne ten, kterýž 
sedí? Ale já mezi vámi jsem jako ten, 
kterýž slouží.“ (Lukáš 22:26–27.)

„Je to Spasitel, který je naším 
největším příkladem moci pokory 
a poslušnosti. Koneckonců On pod-
řídil svou vůli Otci a tím uskutečnil 
největší a nejvýznamnější událost 
v celé historii. Snad jedna z nej-
posvátnějších slov v písmech jsou 
prostá: ‚Ne má vůle, ale tvá staň se.‘ 
(Lukáš 22:42.)“ 1

Jako učednice Ježíše Krista se 
stále snažíme být jako On. „Mírnost 
je nezbytná k tomu, abychom 
se stali více takovými, jako je 
Kristus,“ řekl starší Ulisses Soares 
ze Sedmdesáti. „Bez ní nebudeme 
schopni rozvinout ostatní důle-
žité ctnosti. Být mírný neznamená 
slabost, ale znamená to, že jednáme 

Božské vlastnosti Ježíše Krista – 
mírný a pokorný

s dobrotivostí a laskavostí, projevu-
jeme sílu, vyrovnanost, zdravé sebe-
vědomí a sebekontrolu.“ 2 Zatímco 
budeme pracovat na rozvíjení této 
vlastnosti, zjistíme, že „pokorné 
podřizování naší vůle Otci nám 
přináší zplnomocnění Boží neboli 
moc pokory. Je to moc vyrovnat 
se s životními protivenstvími, moc 
pokoje, moc naděje, moc srdce bijí-
cího láskou a svědectvím o Spasiteli 
Ježíši Kristu, moc vykoupení.“ 3

Další verše z písem
Matouš 26:39; Jan 5:30; Mosiáš 3:19; 
Helaman 3:35

Z písem
Jedním z nejkrásnějších a nej-

mocnějších okamžiků Kristovy 
služby bylo to, když umýval 
nohy svým učedníkům „Vstal 
od večeře, a složil roucho, a vzav 
rouchu, přepásal se. Potom nalil 
vody do medenice, i počal umý-
vati nohy učedlníků a vytírati 
rouchou, kterouž byl přepásán.“ 
( Jan 13:4–5.)

Když Spasitel ustanovil tento 
obřad, byli Jeho učedníci nejspíš 
ohromeni, že jejich Pán a Mistr 
před nimi poklekl a vykonal 
takovouto službu vyznačující se 
mírností. Ježíš poté vysvětlil zá-
sady, kterým chtěl, aby se naučili 
– a stejně tak i my:

„Poněvadž tedy já umyl jsem 
nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte 
jeden druhému nohy umývati.

Příklad zajisté dal jsem vám, 
abyste, jakož jsem já učinil vám, 
i vy činili.“ ( Jan 13:14–15.)
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K zamyšlení

Jak nám to, že jsme pokorné, může 
pomoci chovat k druhým takovou 
lásku, jakou k nim choval Spasitel?

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak může porozumění Spasitelovu životu a Jeho různým rolím posílit vaši 
víru v Něj a požehnat životu sester, kterým sloužíte v rámci navštěvujícího učení? 
Další informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba




