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Před třiceti lety v Ghaně vkročila jedna vysokoškol-
ská studentka, která se jmenovala Doe, poprvé do 
sborového domu Církve. Pozvala ji tam její kama-

rádka a Doe byla zvědavá, co je tato církev zač.
Lidé tam byli tak milí a srdeční, že nemohla jinak, než 

se ptát sama sebe: „Co je to za církev?“
Na Doe to učinilo takový dojem, že se rozhodla o Církvi 

a o jejích členech, kteří byli naplněni takovou radostí, 
dozvědět něco více. Ale jakmile se o to pokusila, rodinní 
příslušníci a přátelé, kteří to s ní mysleli dobře, jí v tom 
začali na každém kroku bránit. Říkali o Církvi hrozné věci 
a ze všech sil se jí to snažili rozmluvit.

Ale Doe získala svědectví.
Měla víru a milovala evangelium, které jí naplňovalo 

život radostí. A tak vstoupila do vod křtu.
Poté se ponořila do studia a modlitby. Postila se a usi-

lovala v osobním životě o vliv Ducha Svatého. V důsledku 
toho její svědectví a víra sílily a rostly. Nakonec se rozhod-
la sloužit Pánu na misii na plný úvazek.

Poté, co se z misie vrátila, začala chodit s jedním 
navrátivším se misionářem – s tím, který ji před lety pokřtil 
– a vzala si ho. Později byli zpečetěni v chrámu Johannes-
burg v Jihoafrické republice.

Od chvíle, kdy Doe Kakuová poprvé pocítila radost 
plynoucí z evangelia Ježíše Krista, uplynulo již mnoho let. 
Během té doby pro ni život nebyl vždy procházkou růžo-
vou zahradou. Prožila si svůj díl zármutku a sklíčenosti, 

včetně ztráty dvou dětí. Hluboký žal provázející tuto  
zkušenost ji dosud tíží na srdci.

Ale s manželem Anthonym se snaží lnout jeden k dru-
hému a ke svému láskyplnému Nebeskému Otci, kterého 
z celého srdce milují.

Nedávno sestra Kakuová, 30 let poté, co vstoupila do 
vod křtu, dokončila další misii na plný úvazek – tentokrát 
po boku manžela, který sloužil jako president misie 
v Nigérii.

Ti, kteří sestru Kakuovou znají, říkají, že je na ní něco 
výjimečného. Celá září. Je těžké strávit s ní určitou dobu, 
aniž byste se sami cítili šťastnější.

Má neochvějné svědectví – říká: „Vím, že Spasitel na mě 
pohlíží jako na svou dceru a přítelkyni.“ (Viz Mosiáš 5:7; 
Eter 3:14.) „A já se učím a snažím ze všech sil být přítelky-
ní i pro Něho – nejen tím, co říkám, ale i tím, co dělám.“

Jsme učedníci
Příběh sestry Kakuové se podobá příběhu mnoha 

dalších členů. Měla touhu poznat pravdu, zaplatila cenu 
za získání duchovního světla, projevovala lásku k Bohu 
a svým bližním a v průběhu života zažívala těžkosti 
i trápení.

Ale nehledě na protivenství a nehledě na trápení kráče-
la dál s vírou kupředu. A co je právě tak důležité – dál si 
uchovávala radost. Zjistila, jak nejen přestát těžkosti života, 
ale navzdory nim také vzkvétat!
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Její příběh se podobá tomu vašemu i mému.
Naše putování životem je zřídkakdy snadné nebo bez 

zkoušek.
Každý máme své zármutky, zklamání a trápení.
Můžeme se dokonce cítit sklíčeně a občas můžeme mít 

dojem, že je toho na nás moc.
Ale ti, kteří vedou život učedníka – ti, kteří zůstávají věrní 

a kráčejí dál s vírou kupředu; ti, kteří důvěřují Bohu a dodr-
žují Jeho přikázání; 1 ti, kteří den za dnem a hodinu za hodi-
nou žijí podle evangelia; ti, kteří skrze jeden dobrý skutek 
za druhým poskytují křesťanskou službu lidem kolem sebe 
– jsou těmi, jejichž malé činy často přinášejí velké výsledky.

Ti, kteří jsou trochu laskavější, o kapku více odpouš-
tějící a o maličko milosrdnější, jsou těmi, kteří obdrží 
milosrdenství.2 Ti, kteří se jedním laskavým a láskyplným 
skutkem za druhým snaží udělat z tohoto světa lepší 
místo pro život a kteří se snaží vést požehnaný, naplňují-
cí a pokojný život učedníka Ježíše Krista, jsou těmi, kteří 
nakonec naleznou radost.

Poznají, že „láska Boží, která se rozlévá do široka 
v srdci dětí lidských[,] je nejvíce žádoucí ze všech věcí … 
a nejradostnější pro duši“.3

POZNÁMKY
1. Viz Mosiáš 4:6.
2. Viz Matouš 5:7.
3. 1. Nefi 11:22–23.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Uchtdorf nás učí, že cesta učednictví je 
obtížná, ale ti, kteří vedou „pokojný život učedníka 
Ježíše Krista, jsou těmi, kteří nakonec naleznou radost“. 
Podobně jako president Uchtdorf vypráví příběh 
o Doe, aby ukázal, jak může opravdový učedník Krista 
nacházet pokoj a radost navzdory životním zkouškám, 
můžete i vy zvážit možnost podělit se o příběh z vlastní-
ho života ohledně toho, proč jste se rozhodli následovat 
Krista a jak vás Kristus posílil nebo posiluje. Když vás 

povede Duch, může vyprávění osobních příběhů posílit 
ty, které učíte.

MLÁDEŽ
Radost z toho, že jste učedníkem 
Ježíše Krista

Měli jste někdy špatný den? Co jste udělali pro 
to, abyste se cítili lépe? President Uchtdorf ví, 

že „každý máme své zármutky, zklamání a trápení. 
Můžeme se dokonce cítit sklíčeně a občas můžeme mít 
dojem, že je toho na nás moc.“

Jeho řešením je vést takzvaný „život učedníka“ – 
zůstávat věrnými a kráčet dál s vírou kupředu. Když 
kráčíme kupředu s vírou, jsme schopni důvěřovat Bohu, 
dodržovat Jeho přikázání a sloužit druhým – a při tom 
všem z toho máme radost! President Uchtdorf řekl: „Ti, 
kteří vedou život učedníka, … jsou těmi, jejichž malé 
činy často přinášejí velké výsledky.“

Zvažte možnost sepsat si na papír, jak můžete vést 
život učedníka. Například si můžete zapsat námět na 
službu, třeba: „Pomáhat rodičům s přípravou večeře“ 
nebo námět na dodržování přikázání: „Modlit se o více 
trpělivosti se sourozenci.“ Až budete mít příště pocit 
zmaru nebo dojem, že na vás vše doléhá, vezměte si 
svůj seznam, vyberte některý námět a vyzkoušejte ho!

DĚTI
Veselé chvíle i chvíle smutné

V některých dnech zažíváme chvíle, kdy se necítíme 
moc šťastně. Ale to nevadí. Ježíš ti může pomoci je 

zvládnout.
Nakresli obrázek zamračeného obličeje. Jak ti může 

Ježíš pomoci, když se cítíš smutně? A teď nakresli smajlí-
ka. Jak ti může Ježíš pomoci cítit se šťastně?
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„Zasvětit něco znamená vyčlenit 
to nebo to považovat za posvát-

né, věnovat to svatým účelům,“ řekl 
starší D. Todd Christofferson z Kvora 
Dvanácti apoštolů. „Skutečný úspěch 
v tomto životě přichází tehdy, když 
zasvětíme svůj život – to jest svůj čas 
a rozhodnutí – Božím účelům.“ 1

Starší Neal A. Maxwell (1926–
2004) z Kvora Dvanácti apoštolů 
řekl: „Máme sklon považovat zasvě-
cení za pouhé odevzdání svého 
hmotného majetku, když nám to 
Bůh nařídí. Avšak nejvyšší formou 
zasvěcení je odevzdat Bohu sebe 
samého.“ 2

Když zasvětíme samy sebe Božím 
účelům, naše víra v Ježíše Krista 
a v Jeho Usmíření poroste. Když 
budeme vést zasvěcený život, může-
me být skrze tyto skutky učiněny 
svatými.

Jak vést zasvěcený život

Carole M. Stephensová, první 
rádkyně v Předsednictvu Pomoc-
ného sdružení, řekla: „Starší 
Robert D. Hales učil: ‚Když uza-
víráme smlouvy a dodržujeme je, 
vystupujeme ze světa a vstupujeme 
do království Božího.‘

Změní nás to. Vypadáme jinak 
a jednáme jinak. Posloucháme, čte-
me a říkáme něco jiného a obléká-
me se odlišně, protože se stáváme 
dcerami Božími, které jsou s Ním 
spojeny skrze smlouvu.“ 3

Zasvěcení je smlouvou, kterou 
Bůh uzavírá s domem Izraele – „po 
těchto dnech, dí Hospodin: Dám 
zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na 
srdci jejich napíši jej; i budu Bohem 
jejich, a oni budou mým lidem“. 
( Jeremiáš 31:33.) Vést zasvěcený 
život je v souladu s plánem, který 
pro nás Bůh má.

Další verše z písem
1. Tessalonicenským 1:3;  
Nauka a smlouvy 105:5;  
reliefsociety .lds .org

POZNÁMKY
1. D. Todd Christofferson, „Zamyšlení nad 

zasvěceným životem“, Liahona, listopad 
2010, 16.

2. Neal A. Maxwell, „Consecrate Thy  
Performance“, Liahona, July 2002, 39.

3. Carole M. Stephensová, „Plně se pro-
buďme a chopme se svých povinností“, 
Liahona, listopad 2012, 115–116.
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se 
máte podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění účelu Pomocného sdružení připraví 
dcery Boží na požehnání věčného života?

K zamyšlení
Jak nám snaha zasvětit život 
Pánu pomáhá stát se více 
takovými, jako je On?

Víra, rodina, služba


