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Pred tridsiatimi rokmi vstúpila mladá vysokoškolská 
študentka Doe po prvýkrát do zhromažďovacej 
budovy SND v Ghane. Pozvala ju jej priateľka a 

Doe bola zvedavá, aká je to vlastne cirkev.
Ľudia tam boli takí milí a srdeční, že si nemohla pomôcť 

a čudovala sa: „Čo je toto za cirkev?“
Na Doe to urobilo taký dojem, že sa rozhodla, že 

chce o Cirkvi a ľuďoch v nej, ktorí boli naplnení takouto 
radosťou zistiť viac. Ale hneď ako to začala robiť, tak sa jej 
do cesty začala stavať dobre to mysliaca rodina a priatelia. 
Povedali jej o Cirkvi hrozné veci a robili všetko, čo mohli, 
aby ju odradili.

Ale Doe už obdržala svedectvo.
Mala vieru a milovala evanjelium, ktoré naplnilo jej 

život radosťou. A tak vstúpila do vôd krstu.
Potom sa pohrúžila do štúdia a modlitby. Postila sa 

a vyhľadávala vo svojom živote vplyv Ducha Svätého. 
Výsledkom toho bolo, že Doeino svedectvo a viera boli 
silnejšie a hlbšie. Napokon sa rozhodla, že bude slúžiť na 
misii na plný úväzok pre Pána.

Keď sa vrátila z misie, chodila s navráteným  
misionárom – tým istým, ktorý ju pred rokmi  
pokrstil – vzala si ho a neskôr boli spečatení  
v chráme v Johannesburgu v Južnej Afrike.

Od doby, kedy Doe Kakuová po prvýkrát zakúsila 
radosť evanjelia Ježiša Krista už uplynulo mnoho rokov. 
V tomto období pre ňu život nebol vždy ľahký. Prežila 

žiale a zúfalstvo, ktoré zahŕňali stratu dvoch detí – hlboký 
smútok z týchto udalostí stále ťažil jej srdce.

Ale spolu so svojím manželom Anthonym sa neustále 
približovali jeden k druhému a k ich milovanému Nebe-
skému Otcovi, ktorého milovali z celého srdca.

Sestra Kakuová práve nedávno, 30 rokov potom ako 
vstúpila do vôd krstu, dokončila ďalšiu misiu na plný úvä-
zok – tentoraz po boku svojho manžela, ktorý bol misij-
ným prezidentom v Nigérii.

Tí, ktorí poznajú sestru Kakuovú hovoria, že je niečím 
zvláštna. Žiari. Je takmer nemožné stráviť s ňou čas bez 
toho, že by ste sa necítili šťastnejšie.

Jej svedectvo je isté: „Ja viem, že ma Spasiteľ vidí ako 
Svoju dcéru a priateľku (pozri Mosiáš 5:7; Eter 3:14),“ 
hovorí. „A učím sa a veľmi sa usilujem, aby som tiež bola 
Jeho priateľka – nielen tým, čo hovorím, ale tiež tým, čo 
robím.“

Sme učeníci
Príbeh sestry Kakuovej je podobný príbehom iných 

ľudí. Mala túžbu poznať pravdu, zaplatila cenu za to, aby 
získala duchovné svetlo, prejavila svoju lásku k Bohu a 
k svojim blížnym a počas cesty zakúsila útrapy a smútok.

Ale nehľadiac na protivenstvo, nehľadiac na smútok, 
neustále kráčala vpred vo viere. A čo je rovnako dôležité, 
udržala si radosť. Našla spôsob ako nielen vytrvať útrapy 
života, ale ako napriek nim rozkvitať!
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Život učeníka

Prezident Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve
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Jej príbeh je podobný môjmu i vášmu.
Zriedkakedy je naša púť ľahká alebo bez skúšok.
Každý máme svoje žiale, sklamania, smútky.
Môžeme sa dokonca cítiť odradení a niekedy i zdrvení.
Ale tí, ktorí žijú životom učeníka – ktorí zostávajú verní 

a kráčajú vpred vo viere; ktorí dôverujú Bohu a dodržiava-
jú Jeho prikázania; 1 ktorí žijú podľa evanjelia deň za dňom 
a hodinu za hodinou; ktorí poskytujú kresťanskú službu 
ľudom vo svojom okolí, skutok za skutkom – sú tí, ktorých 
malé skutky často spôsobujú veľké veci.

Tí, ktorí sú trošku láskavejší, trošku viac odpúšťajú a sú 
trošku milosrdnejší sú oní milosrdní, ktorí obdržia milosr-
denstvo.2 Tí, ktorí činia z tohto sveta lepšie miesto tým, že 
vykonávajú skutky starostlivosti a láskavosti a ktorí sa usi-
lujú žiť požehnaným, uspokojujúcim a pokojným životom 
učeníka Ježiša Krista sú tí, ktorí napokon nájdu radosť.

Zistia, že „láska Božia, ktorá sa rozlieva doširoka 
v srdciach detí ľudských . . . je najžiaducejšia nad všetky 
veci . . . a najradostnejšia pre dušu“ 3.

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

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Uchtdorf nás učí, že cesta učeníctva je 
zložitá, ale že tí, ktorí žijú „pokojným životom učeníka 
Ježiša Krista sú tí, ktorí napokon nájdu radosť“. Práve 
tak ako prezident Uchtdorf rozpráva príbeh Doe, aby 
ukázal, ako môže pravý učeník Krista nájsť pokoj a 
radosť napriek životným skúškam, aj vy môžete zvážiť, 
že sa podelíte o príbeh zo svojho vlastného života o 
tom, prečo ste sa rozhodli nasledovať Krista a ako vás 
On posilnil. Keď ste vedení Duchom, môže zdieľanie 
osobných príbehov posilniť tých, ktorých učíte.

MLÁDEŽ
Radujte sa ako učeník Ježiša Krista

Mali ste už niekedy zlý deň? Čo ste urobili, aby ste 
sa vzpružili? Prezident Uchtdorf vie, že „kaž-

dý máme svoje žiale, sklamania, smútky. Môžeme sa 
dokonca cítiť odradení a niekedy i zdrvení.“

Jeho riešenie je, aby sme žili takým spôsobom, ktorý 
on nazýva „život učeníka“: „zostali verní a kráčali vpred 
vo viere“. Keď kráčame vpred vo viere, sme schopní 
dôverovať Bohu, dodržiavať Jeho prikázania a slúžiť 
ostatným – a cítiť počas toho všetkého radosť! Ako 
povedal prezident Uchtdorf: „Tí, ktorí žijú životom 
učeníka . . . sú tí, ktorých malé skutky často spôsobujú 
veľké veci.“

Zvážte, že vytvoríte zoznam spôsobov, ako môžete 
žiť životom učeníka. Napríklad, mohli by ste si zapísať 
nápad na službu, ako „Pomôcť rodičom uvariť večeru“ 
alebo nápad na dodržiavanie prikázaní, ako „Modliť sa 
o viac trpezlivosti so svojimi súrodencami“. Keď sa bude-
te nabudúce cítiť frustrovaní alebo zdrvení, vytiahnite si 
svoj zoznam, vyberte nejaký nápad a vyskúšajte ho!

DETI
Šťastné a smutné časy

Niektoré dni nie sú až také šťastné. A to je v poriad-
ku. Ježiš vám s tým môže pomôcť.

Nakreslite zamračenú tvár. Ako vám môže Ježiš 
pomôcť, keď ste smutní? Teraz nakreslite veselú tvár. 
Ako vám môže Ježiš pomôcť, aby ste boli šťastní?
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„Zasvätiť znamená ustanoviť ale-
bo vysvätiť niečo za posvätné, 

oddané svätým zámerom,“ pove-
dal Starší D. Todd Christofferson 
z Kvóra dvanástich apoštolov. „Pra-
vý úspech v tomto živote prichádza, 
keď zasvätíme svoje životy, to jest 
svoj čas a svoje rozhodnutia, Božím 
zámerom.“ 

Starší Neal A. Maxwell (1926 – 
2004) z Kvóra dvanástich apoštolov 
povedal: „Máme tendenciu premýš-
ľať o zasvätení iba ako o dávaní 
svojho svetského majetku, keď sme 
božsky vedení. Ale najvyššie zasvä-
tenie je, keď dávame Bohu samých 
seba.“ 2

Keď sa zasväcujeme Božím 
zámerom, naša viera v Ježiša Krista 
a v Jeho uzmierenie porastie. Keď 
žijeme zasväteným životom, môže-
me byť učinení svätými skrze tieto 
skutky.

Žiť zasvätený život

Carole M. Stephensová, prvá rad-
kyňa v generálnom predsedníctve 
Združenia pomoci povedala: „Starší 
Robert D. Hales učil: ,Keď uzatvára-
me a dodržiavame zmluvy, opúšťa-
me svet a vstupujeme do kráľovstva 
Božieho.‘

Meníme sa. Inak vyzeráme a aj 
inak konáme. Veci, ktoré počúvame, 
čítame a hovoríme sú iné a aj to, čo 
si obliekame je iné, pretože sme sa 
stali dcérami Božími a sme s Ním 
zviazané zmluvou.“ 3

Zasvätenie je zmluva, ktorú 
Boh uzatvára s „domom Izraela 
po oných dňoch – znie výrok  
Hospodinov: Svoj zákon vložím 
do ich vnútra a vpíšem im ho 
do srdca; ja budem ich Bohom 
a oni budú mojím ľudom“ ( Jere-
miáš 31:33). Žiť zasväteným živo-
tom je v súlade s Božím plánom 
pre nás.

Doplňujúce písma
1. Tesalonickým 1:3; NaZ 105:5
reliefsociety .lds .org

POZNÁMKY:
1. D. Todd Christofferson, „Úvahy o zasvä-

tenom živote“, Generálna konferencia 
október 2010, 22.

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

3. Carole M. Stephensová, „Plnšie sa pre-
buďte k svojej povinnosti“, Generálna 
konferencia október 2012, 154.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli, o čo 
sa máte podeliť. Ako porozumenie účelu Združenia pomoci pripraví dcéry Božie na 
požehnania večného života?

Zvážte toto
Ako nám zasvätenie našich 
životov Pánovi pomôže, aby 
ste sa stali Jemu podobnými?

Viera, rodina, pomoc


