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PRO DĚTI

Také zde najdete

Znalost tohoto 
plánu je nám velkou 

posilou! str. 32
Videcké kameny, Joseph Smith 

a Kniha Mormonova, str. 10
Vše nejlepší ke 100. výročí: 

Rodinný domácí večer po 
celém světě, str. 26

Nový pohled na nástrahy 
pornografie, str. 50



„Jiné podobenství mluvil jim: Podobno jest království nebeské kvasu,  
kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko.“
Matouš 13:33
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32 Plán spasení – posvátný poklad 
poznání, jenž nám poskytuje 
vedení
Starší Robert D. Hales
Podpora Otcova plánu byla klíčem 
k našemu úspěchu v předsmrtel-
ném životě a je klíčem k našemu 
úspěchu i v tomto životě.

RUBRIKY
8 Služba v Církvi:  

Dělala jsem toho dost?
Brooke Bartonová

9 Zamyšlení: Dýně,  
nebo melouny?
Rachel Coxová

40 Hlasy Svatých posledních dnů

80 Než se sejdeme zas:  
Cesta do bezpečí
President Henry B. Eyring

Liahona, říjen 2015

POSELSTVÍ
4 Poselství Prvního  

předsednictva: Doběhněte  
s hořící pochodní
President Dieter F. Uchtdorf

7 Poselství navštěvujících  
učitelek: Božské vlastnosti 
Ježíše Krista – naplněn pravou 
láskou a láskou

HLAVNÍ ČLÁNKY
10 Joseph Vidoucí

Richard E. Turley ml.,  
Robin S. Jensen  
a Mark Ashurst- McGee
Jak byl Prorok Joseph Smith 
schopen naplnit své povolání 
vidoucího a přeložit Knihu 
Mormonovu?

18 Slova, která mění náš svět
Norman C. Hill
Úsilí rady okrsku v Ghaně o zvý-
šení gramotnosti přineslo někte-
rým Svatým nesmírná požehnání.

22 Učme mládež vést druhé tak, 
jak vede Spasitel
Carol S. McConkieová
Mladí lidé jsou budoucími vedou-
cími Církve, ale zkušenosti s vede-
ním mohou získávat již dnes.

26 Zachováváme rodinný  
domácí večer
Podívejte se, jak se této činnosti 
důležité pro posilování rodiny 
účastní členové po celém světě.

NA OBÁLCE
Přední obálka: Fotoilustrace Cody Bell.  
Vnitřní strana přední obálky: Photography  
© StockFood/Talbott, Barbara. Vnitřní  
strana zadní obálky: Fotografie Tiffany  
Myloan Tongová.
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44 Žít s opravdovým záměrem
Randall L. Ridd
Zabývání se tím, „proč“ jste  
učinili svá rozhodnutí, vám  
pomůže vést smysluplnější  
a soustředěnější život.

48 Víra, služba a bochník chleba
Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige
Chtěl jsem jít učit s misionáři; ale 
nevěděl jsem, jak bych si mohl 
dovolit prostředky na cestu.

M L A D Í  D O S P Ě L Í

50 Vysvobození z pasti  
pornografie
Starší Dallin H. Oaks
Pět zásad, které vám pomohou 
správně reagovat na média se 
sexuálním obsahem.

56 Na správném místě  
ve správnou chvíli
Někdy prostě víte, že vás –  
či druhé – Pán umístil tam,  
kde jste, z nějakého důvodu.

58 Plakát: Vaše Kniha života

59 Řádka za řádkou:  
Genesis 1:26–27

60 Moje hledání pravdy
Peng Hua
Když jsem vyrůstal, byl jsem učen 
tomu, že Bůh neexistuje, ale potře-
boval jsem to zjistit sám pro sebe.

62 Úžasní mladí muži a mladé  
ženy v písmech
Gisela Guthierová
Mladí lidé v písmech čelili výzvám 
a pokušením právě tak jako vy. 
Čemu se můžete naučit z příkladu 
jejich víry a odvahy?

64 Otázky a odpovědi
Jak se mám smířit s tím, že ma-
minka umřela – přestože jsme se 
postili a modlili za to, aby žila?

M L Á D E Ž

66 Vítězné rozhodnutí
Marissa Widdisonová
Miranda konečně dostala příle-
žitost hrát za vítězné družstvo. 
Mohla však hrát o nedělích?

68 Koutek pro otázky
Co se vám nejvíce líbí na tom,  
že jste členy Církve?

69 Naše stránka

70 Studujme písma:  
Petr, Kornelius a anděl
Erin Sandersonová

72 Jak najít pomoc
Kimberly Reidová
Tate viděl něco, co vidět neměl,  
ale bál se o tom říct rodičům.

74 To snad ne! Co teď?
Co máte udělat, když uvidíte něco, 
o čem víte, že je to špatné?

75 Paulovy dýně
Paul si myslel, že nikdy nebude 
dost veliký na to, aby mohl jít  
na misii jako jeho bratr.

79 Hudba: Nás miliony jsou!
Jan Pinboroughová  
a Michael F. Moody

D Ě T I

Zkuste v tomto čísle 
najít schovanou 

liahonu.  
Nápověda: Kde  
najdete pomoc, 
když si nevíte 

rady?
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Náměty pro rodinný domácí večer

VE VAŠEM JAZYCE
Liahona a další církevní materiály jsou dostupné v mnoha jazycích na stránkách languages. 
lds. org. Na stránkách Facebook.com/liahona.magazine najdete náměty pro rodinné 
domácí večery, zdroje pro výuku nedělních lekcí a články, o které se můžete podělit s přáteli 
a s rodinou (dostupné v angličtině, portugalštině a španělštině).

TÉMATA V TOMTO ČÍSLE
Čísla udávají stránku, na které článek začíná.

Církevní povolání, 8
Členové Církve, 68
Gramotnost, 18
Historie Církve, 10
Chrámy, 69
Inspirace, 40, 41, 42, 56
Ježíš Kristus, 7
Joseph Smith, 10
Kniha Mormonova, 10, 

44
Manželství, 32
Média, 50, 72, 74

Misionářská práce, 44, 
48, 60, 70

Mládež, 22, 62
Modlitba, 43, 64, 72
Nový zákon, 70
Obrácení, 60
Píle, 4
Písma, 18, 59, 62
Plán spasení, 32
Pornografie, 50, 72
Pravá láska, 7
Priority, 9

Proroci, 10, 80
Rady, 18
Rodinný domácí večer, 26
Rozhodnutí, 9, 44, 58, 66
Sabatní den, 66
Služba, 8, 56
Smrt, 64
Soucit, 50
Starý zákon, 59
Svoboda jednání, 32
Vedení, 22
Zjevení, 80

Toto číslo obsahuje články i činnosti, které je možné využít při rodinném domácím 
večeru. Níže jsou uvedeny dva příklady.

„Zachováváme rodinný domácí večer“, 
strana 26: Ať už máte rodinný domácí ve-
čer každý týden, nebo to zkoušíte poprvé, 
mohli byste zvážit uspořádání zvláštního 
rodinného domácího večera na počest 
rodinného domácího večera! Mohli byste si 
přečíst tento článek, abyste zjistili, jak spolu 
rodiny z celého světa rády tráví čas, zatímco 
se učí evangeliu. Mohli byste si promluvit 
o tom, jak dosáhnete cíle pořádat rodinný 
domácí večer. Jak ho možná bude třeba 
upravit, aby vyhovoval potřebám členů vaší 
rodiny? Mohli byste obnovit svůj závazek, 
že jako rodina učiníte tuto stoletou tradici 
ve svém domově prioritou bez ohledu na 
svou situaci.

„Jak najít pomoc“, strana 72: Mohli byste 
si tento článek přečíst jako rodina a poté 
diskutovat o těchto otázkách: 1) S jakými 
druhy obrázků nebo médií mohou děti 
přijít do styku? 2) Na které z nich by pro 
nás nebylo dobré se dívat nebo se na ně 
zaměřovat? 3) Co by každý člen rodiny 
udělal v situaci, ve které by spatřil nebo 
zaslechl něco, co neměl, a byl by si toho 
vědom? Pokud potřebujete pomoc s reali-
zací námětů (stranění se situace, rozmluva 
s rodiči, poskytování služby atd.), diskutujte 
o strategiích z článku „To snad ne! Co 
teď?“ na straně 74.
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Ve starověkém Řecku soutěžili běžci ve štafetovém 
závodě, který se nazýval lampadedromia.1 V tomto 
závodě nesl běžec v ruce pochodeň a předával  

ji vždy dalšímu, dokud poslední člen týmu nepřekročil 
cílovou čáru.

Cenu nezískal tým, který běžel nejrychleji. Získal  
ji tým, který jako první dosáhl cílové čáry se stále  
hořící pochodní.

V tomto se skrývá hluboká zásada, které učili dávní 
i současní proroci: I když je důležité závod začít, ještě  
důležitější je ho dokončit se stále hořící pochodní.

Šalomoun měl dobrý začátek
Veliký král Šalomoun je skvělým příkladem člověka, 

který dobře odstartoval. Když byl mladý, „miloval Šalo-
moun Hospodina, chodě v přikázáních Davida otce svého“. 
(1. Královská 3:3.) Bůh z něj měl radost a řekl mu: „Žádej 
začkoli, a dám tobě.“ (1. Královská 3:5.)

Místo aby Šalomoun požádal o bohatství a dlouhý život, 
požádal o „srdce rozumné, aby soudil lid tvůj, a aby roze-
znal mezi dobrým a zlým“. (1. Královská 3:9.)

To Pána potěšilo natolik, že Šalomounovi požehnal ne-
jen moudrostí, ale také nesmírným bohatstvím a dlouhým 
životem.

Přestože byl Šalomoun vskutku velice moudrý a učinil 
mnoho velkých skutků, jeho konec dobrý nebyl. Naneštěstí 

později v životě „činil Šalomoun to, což 
se nelíbilo Hospodinu, a nenásledoval 
cele Hospodina“. (1. Královská 11:6.)

Dobíhání našeho vlastního závodu
Kolikrát už jsme něco začali, a nedo-

končili? Diety? Cvičební programy? Závazky, že budeme číst 
písma každý den? Rozhodnutí, že budeme lepšími učed-
níky Ježíše Krista?

Jak často si dáváme v lednu předsevzetí a dodržujeme je 
s horoucím odhodláním několik dní, týdnů, nebo dokonce 
měsíců, ale v říjnu zjišťujeme, že z plamene našeho zá-
vazku je jen studený popel?

Jednou jsem narazil na vtipný obrázek psa ležícího vedle 
kousku papíru, který roztrhal. Stálo na něm: „Osvědčení 
o psím výcviku k poslušnosti.“

My jsme občas také takoví.
Máme dobré záměry; odstartujeme dobře; chceme být 

co nejlepší. Ale na konci necháváme svá předsevzetí roztr-
haná, odhozená a zapomenutá.

Je lidskou přirozeností klopýtat, selhávat a někdy chtít 
ze závodu odstoupit. Ale jako učedníci Ježíše Krista jsme 
se zavázali nejen k tomu, že závod začneme, ale že ho také 
dokončíme – a dokončíme ho s jasně hořící pochodní. 
Spasitel slíbil svým učedníkům, že „kdož by setrval až do 
konce, ten spasen bude“. (Matouš 24:13.)

President  
Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce v Prvním 
předsednictvu Doběhněte 

P O S E L S T V Í  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A

S HOŘÍCÍ POCHODNÍ
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NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Zvažte možnost povzbudit ty, které učíte, aby se za-
mysleli nad tím, kde se právě nacházejí v „závodě“ 

svého života. Hoří jejich pochodeň jasně? Mohli byste 
přečíst větu, která říká, že Světlo Kristovo je „světlo, 
které pohlcuje temnotu, léčí naše rány a žhne i upro-
střed nejhlubšího utrpení a neproniknutelné temnoty“. 
Potom zvažte možnost diskutovat s těmi, které učíte, 
o tom, jak Světlo Kristovo ovlivnilo jejich život v minu-
losti a jak ho ovlivňuje dnes.

Dovolte mi parafrázovat to, co nám Spasitel slibuje 
v dnešní době: Když budeme dodržovat Jeho přikázání 
a doběhneme do cíle se stále hořící pochodní, budeme  
mít věčný život, což je největší ze všech darů Božích.  
(Viz NaS 14:7; viz také 2. Nefi 31:20.)

Světlo, které nikdy nezhasíná
Někdy poté, co klopýtneme, selžeme, nebo se dokonce 

vzdáme, ztratíme odvahu a myslíme si, že naše světlo 
vyhaslo a náš závod je ztracen. Já však svědčím o tom, že 
Světlo Kristovo nemůže být utlumeno. Svítí v té nejtemnější 
noci a znovu zažehne naše srdce, obrátíme- li ho ke Kristu. 
(Viz 1. Královská 8:58.)

Bez ohledu na to, jak často nebo jak daleko odpadneme, 
hoří Světlo Kristovo stále jasně. A i v té nejtemnější noci 
zažene Jeho světlo temnotu a znovu zažehne naši duši, 
pokud k Němu jen vykročíme.

Tento závod učednictví není sprint, je to maraton.  
A nezáleží na tom, jak rychle běžíme. Ve skutečnosti  
tím jediným způsobem, jak můžeme tento závod prohrát, 

je to, že definitivně podlehneme 
nebo se vzdáme.

Dokud pokračujeme ve stoupání 
a jdeme směrem ke Spasiteli, vyhrá-
váme závod s jasně hořící pochodní.

Neboť tato pochodeň nezávisí na 
nás ani na tom, co děláme.

Závisí na Spasiteli světa.
A to je světlo, které nemůže být 

nikdy utlumeno. Je to světlo, které po-
hlcuje temnotu, léčí naše rány a žhne 
i uprostřed nejhlubšího utrpení a ne-
proniknutelné temnoty.

Je to světlo, které převyšuje naše 
chápání.

Kéž každý z nás dokončí cestu, 
kterou započal. A s pomocí našeho 
Spasitele a Vykupitele, Ježíše Krista,  
ji zakončíme s radostí a se stále  
hořící pochodní. ◼

ODKAZ
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), „Lampadedro-

mia“, www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausaniás popisuje jiný závod 
s pochodněmi, ve kterém si nosiči pochodní, nejspíš jeden z každého 
kmene, pochodně nepředávali. Ale stejně jako v lampadedromii  
byl i v tomto případě vítězem ten, kdo jako první dosáhl cílové čáry  
s hořící pochodní.
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Rozjasněte svou pochodeň

Doplňujte palivo do své pochodně: 30denní zkouška

MLÁDEŽ

DĚTI

změny trvalé. Dělat něco, co nás vytrhne z duchovní pohodl-
nosti, od nás může vyžadovat více víry a úsilí, ale když to 
děláme, zveme Ducha Svatého, aby byl s námi, a ukazujeme 
větší víru v Nebeského Otce a touhu se Mu přiblížit. Zde je 
několik myšlenek, které vám mohou pomoci začít:

•  Dejte si za cíl, že se budete modlit každé ráno a večer. 
Snažte se modlit nahlas.

•  Vstaňte o 15 minut dříve a před od-
chodem do školy si přečtěte písma.

•  Čtěte proslovy z minulých generálních 
konferencí.

•  Umístěte verš z Knihy Mormonovy na 
sociální sítě.

•  Poslouchejte náboženské písně nebo 
církevní hudbu místo hudby, kterou 
posloucháte obvykle.

jako onen závod. Pochodeň, kterou neseme, je Světlo  
Kristovo. Když se snažíme být takovými, jako je Ježíš Kristus, 
naše pochodeň hoří jasněji.
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NVybarvěte kolečka s věcmi, 
které tento chlapec může 
dělat, aby byl jako Ježíš 
a rozjasnil svou pochodeň.

ŠKOLA

CÍL

Usmát se na  
někoho, kdo  

vypadá osaměle,  
nebo ho  
pozdravit

Zlobit se na 
někoho

Pečovat  
o své tělo Dělat si  

legraci z brášky  
nebo sestřičky

Poslouchat  
proroka Vzdát se, když 

udělá chybu
Pomoci někomu

Pro mladé v Církvi, kteří jsou v životě v jednom kole, může 
být snadné zabřednout do stereotypu, obzvláště v duchov-

ních záležitostech. Čteme písma, modlíme se a uctíváme Boha 
stejným způsobem téměř každý den, a pak se divíme, proč se 
nám zdá, že jsme v duchovní krizi.

Jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet duchovní pocho-
deň jasně hořící, je dbát na to, abyste měli hodnotné  
duchovní zážitky. To se však snadněji 
říká, než dělá, a tak je zde návrh, který 
vám pomůže v duchovním pokroku: 
Přemýšlejte o nějaké činnosti týkající se 
evangelia, kterou jste ještě nikdy nedě-
lali (nebo kterou téměř nikdy neděláte), 
a zavažte se, že ji budete dělat každý 
den po dobu jednoho měsíce. Můžete 
začít s něčím malým, protože zjistíte, že 
je snadnější přeměnit malé změny ve 

Před dávnými časy se v Řecku konal závod, ve kterém běžci 
nesli pochodně. Ten, kdo uběhl celý závod se stále hořící 

pochodní, se stal vítězem. President Uchtdorf říká, že život je 
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Božské vlastnosti 
Ježíše Krista –  
naplněn pravou 
láskou a láskou

Toto je další poselství navštěvujících učitelek ze sé-
rie, která se věnuje božským vlastnostem Spasitele.

Průvodce k písmům definuje pravou 
lásku jako „nejvyšší, nejušlechti-

lejší a nejsilnější druh lásky“. („Pravá 
láska“.) Je to čistá láska Ježíše Krista. 
Když se učíme o Ježíši Kristu a sna-
žíme se stát takovými, jako je On, 
začneme v životě pociťovat Jeho čistou 
lásku a budeme nabádáni k tomu, 
abychom měli rádi druhé a sloužili  
jim tak, jak by to dělal On. „Pravá  
láska znamená mít trpělivost s někým,  
kdo nás zklamal,“ řekl president  
Thomas S. Monson. „Znamená to 
odolávat nutkání snadno se urazit. 
Znamená to akceptovat slabosti a ne-
dokonalosti. Znamená to akceptovat 
lidi takové, jací opravdu jsou. Znamená 
to nehledět jen na fyzický vzhled, ale 
na vlastnosti, které se časem nevytratí. 
Znamená to odolávat nutkání rozdělo-
vat druhé do kategorií.“ 1

V Knize Mormonově se učíme velké 
pravdě: „Modlete se k Otci z celé síly 
srdce, abyste mohli býti naplněni touto 
láskou, kterou uděluje všem, kteří 
jsou pravými následovníky Syna jeho, 
Ježíše Krista; abyste se mohli státi syny 
Božími; abychom, až se zjeví, byli jako 
on, neboť ho budeme viděti takového, 
jaký je; abychom mohli míti tuto na-
ději; abychom mohli býti očištěni tak, 
jako on je čistý.“ (Moroni 7:48.)

Další verše z písem
Jan 13:34–35; 1. Korintským 13:1–13; 
1. Nefi 11:21–23; Eter 12:33–34

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit. Jak porozu-
mění božským vlastnostem Spasitele prohloubí vaši víru v Něj a požehná těm, nad nimiž bdíte 
v rámci navštěvujícího učení? Další informace najdete na stránkách reliefsociety. lds. org.

Z naší historie
„Jedna nedávno ovdovělá 

sestra byla vděčná za své navště-
vující učitelky, které s ní truchlily 
a utěšovaly ji. Napsala: ‚Zoufale 
jsem potřebovala někoho, na 
koho bych se mohla obrátit; ně-
koho, kdo by mne poslouchal. … 
A ony poslouchaly. Utěšovaly 
mne. Plakaly se mnou. A ob-
jímaly mne … [a] pomohly mi 
z hlubokého zoufalství a sklíče-
nosti v několika prvních měsících 
osamělosti.‘

Jiná žena shrnula své pocity, 
když byla svědkem pravé lásky 
od své navštěvující učitelky:  
‚Věděla jsem, že jsem pro ni  
víc než jen číslo v záznamech, 
které musí navštívit. Věděla jsem,  
že se o mě zajímá.‘“ 2

Tak jako tyto sestry může 
i mnoho Svatých posledních 
dnů po celém světě dosvědčit 
pravdu těchto slov presidenta 
Boyda K. Packera (1924–2015), 
presidenta Kvora Dvanácti apo-
štolů: „Jakou útěchu přináší 
vědomí toho, že kamkoli [rodina] 
půjde, bude je tam očekávat 
církevní rodina! Ode dne, kdy při-
jedou, bude on náležet ke kněž-
skému kvoru a ona k Pomocnému 
sdružení.“ 3
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K zamyšlení
V jakém smyslu je nám Kristus  
dokonalým příkladem lásky 
a pravé lásky?

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

ODKAZY
 1. Thomas S. Monson, „Pravá láska nepomíjí“, 

Liahona, listopad 2010, 124.
 2. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), 119–120.
 3. Daughters in My Kingdom, 87.

Víra, rodina, služba
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Když mi bylo 23 let, byla jsem v na-
šem sboru sezdaných studentů 

povolána presidentkou Pomocného 
sdružení. Pamatuji si na ten pocit 
nedostatečnosti, který jsem měla, 
spojený s touhou dělat to nejlepší, co 
dokáži. Byla jsem dychtivá a nadšená 
sloužit, ale pochybovala jsem o svých 
schopnostech být dobrou vedoucí.

Po několika měsících v povolání 
presidentky Pomocného sdružení 
jsem měla pocit, že toho nedělám 
dost. Chtěla jsem být schopna mít se 
sestrami dobrý vztah a rozpoznávat 
jejich individuální potřeby, ale měla 
jsem pocit, že se mi to nedaří.

Promluvila jsem si s biskupem 
a sdělila jsem mu své obavy. Vysvětlila 
jsem mu, jak se mi prostě nedaří oslo-
vit všechny sestry, které jsem oslovit 
chtěla. Popsala jsem mu, jak bych si 
přála mít sama sebe pětkrát, abych 
tu práci mohla vykonávat tak, jak by 
se podle mě vykonávat měla. Snažila 
jsem se své obavy vyjádřit odlehčeně 
a humorně, ale oči se mi rychle zalily 
slzami zklamání. Biskup se usmál 
a dal mi jednu z nejlepších vůdcov-
ských rad, jaké jsem kdy dostala.

Zeptal se mě: „Znáš příběh o pas-
týři, který poté, co ztratil jednu ovci 

ze svého stáda, opustil zbylých deva-
desát devět, aby ji našel?“ (Viz Lukáš 
15:4–7.) Přikývla jsem.

„V tomto podobenství se zdá být 
hodně moudrosti,“ pokračoval. „Pastýř 
věděl, že oněch devadesát devět ovcí 
bude v pořádku, když je opustí a vydá 
se hledat onu jednu ztracenou.“

DĚLALA JSEM TOHO DOST?
Brooke Bartonová

S L U Ž B A  V   C Í R K V I

Lekce o ztracené ovci mi pomohla pochopit, jak mám co nejlépe plnit své povolání.

Poté mi biskup dal tuto radu:
„Těch devadesát devět se o sebe 

dokáže skvěle postarat, zatímco budeš 
pryč. Vzájemně se budou povzbuzo-
vat a budou velmi dobře držet pohro-
madě. Navrhuji, aby ses zaměřila na 
ty, které se zdají být ztracené. Zbytek 
bude v pořádku.“

Pocítila jsem silné svědectví, že to, 
co mi řekl, je pravda, a že se nemusím 
obávat o celé stádo najednou. Mým 
úkolem bylo najít ty, které jsou ztra-
cené, a pozvat je zpět do stáda. Tímto 
způsobem mohou být naplňovány 
záměry Nebeského Otce a já mohu 
být nástrojem v Jeho rukou.

Když jsem dbala biskupovy rady, 
pociťovala jsem ve větší míře to, jak 
si Pán přeje, abych sloužila v Jeho 
království. Zároveň jsem obdržela 
duchovní naplnění, které mě v mém 
povolání posílilo, protože jsem slou-
žila podle pokynů Spasitele. Skrze 
moc Ducha Svatého mi biskup dal 
velký dar pochopení a porozumění.

Svědčím o tom, že když se budeme 
modlit a usilovat o inspiraci od svých 
kněžských vedoucích, tak budou 
inspirováni, aby nám ukázali, jak vést 
druhé spravedlivým způsobem. ◼
Autorka žije v Utahu v USA. KO
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Můj otec byl hodně překvapený, 
když zjistil, že dýňová semínka, 

která zasel vloni, se rozhodla vyklíčit 
letos v létě uprostřed záhonu s me-
louny. Melounům se docela dařilo 
– ale stejně tak i dýním. Dýním se 
dokonce dařilo tak dobře, že otec 
měl chuť nechat je růst dál. Ale věděl, 
že kdyby to udělal, dýně by potlačo-
valy růst melounů.

A tak se musel rozhodnout. Mohl 
dýně buď vytrhat, tak aby melouny 
měly větší naději, že se jim bude dařit, 
nebo mohl rostlinky dýní nechat 
a sledovat, jak budou nejspíš zabírat 
místo sazeničkám melounů, a mít 
kvůli tomu pravděpodobně menší 
úrodu z obou. Dýně, nebo melouny? 
Měl na výběr mezi dvěma dobrými 
možnostmi.

Když je otec zvážil, rozhodl se 
vytrhat prospívající rostlinky dýní. 
Nejenže vyklíčily pozdě, ale řekl si, 
že radši bude mít plánované melouny 
než nečekané dýně.

Tato zkušenost mě vedla k za-
myšlení nad našimi rozhodnutími, 
obzvláště ve vztazích s druhými lidmi. 

Ať už se týkají rodiny, přátel, našeho 
zaměstnavatele nebo člověka, se kte-
rým chodíme nebo s nímž uzavřeme 
sňatek – když se máme rozhodnout 
mezi dvěma dobrými možnostmi, 
může být někdy obtížné poznat, která 
je ta správná nebo ta nejlepší, zvláště 
když se chceme vyvarovat špatného 
rozhodnutí. Strach, že se rozhodneme 
špatně, nás někdy ochromí, a může 
nám bránit v tom, abychom kráčeli 
s vírou kupředu. Pravdou však je, že 
někdy není žádná volba špatná. Pro-
stě si jen můžeme vybrat. Můj otec se 
například rozhodl podle toho, co pro 
něj mělo větší hodnotu. Mrzelo ho, že 
o dýně přijde, ale věděl, že by mu va-
dilo i to, jak by později ničily melouny.

Na některých našich rozhodnutích 
v životě často nezáleží, jako například 

Z A M Y Š L E N Í

Někdy není žádná volba špatná.  
Prostě si jen můžeme vybrat.

na tom, co si dám k snídani. Na barvě 
oblečení, které si dnes vezmu. Když 
se máme rozhodnout mezi dvěma 
dobrými možnostmi, můžeme to 
udělat jako můj otec a jednoduše si 
položit otázku: „Co má pro mě větší 
hodnotu?“ Pak učinit rozhodnutí a  
kráčet dál s vírou a důvěrou v to,  
že pokud jsme v něčem pochybili, 
Pán nám to dá najevo.

Na některých rozhodnutích  
však záleží hodně. President  
Thomas S. Monson jednou řekl:  
„Rozhodnutí neustále leží před  
námi. Abychom se rozhodovali mou-
dře, je zapotřebí odvahy – odvahy 
říci ‚ne‘ a odvahy říci ‚ano‘. Rozhod-
nutí opravdu určují náš osud.“ („Tři 
aspekty rozhodnutí“, Liahona, listo-
pad 2010, 68.) Když stojíme před ta-
kovým rozhodnutím, je lepší položit 
si otázku: „Co má větší hodnotu pro 
Pána?“ Pokud známe odpověď na 
tuto otázku, stačí jen uvést své hod-
noty do souladu s těmi Jeho a pak se 
rozhodnout podle toho. Toto rozhod-
nutí bude vždy správné. ◼
Autorka žije v Utahu v USA.ILU
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DÝNĚ, NEBO MELOUNY?
Rachel Coxová



JOSEPH  

Vidoucí
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Richard E. Turley ml., pomocný církevní historik a zapisovatel,  
Robin S. Jensen a Mark Ashurst- McGee, Oddělení církevní historie

Joseph Smith 6. dubna 1830, v den, kdy zorganizoval Církev Kristovu (později 
nazvanou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů),1 pronesl ke shromáž-
děným slova, jichž se mu dostalo prostřednictvím zjevení. „Viz,“ oznámil hlas 

Boží v tomto zjevení, „mezi vámi bude veden záznam; a v něm budeš [ty, Josephe 
Smithe,] nazýván vidoucím.“ (NaS 21:1.)

Nejviditelnější známkou role Josepha Smitha jakožto vidoucího v nově vytvořené 
Církvi byla Kniha Mormonova, která, jak opakovaně vysvětloval, byla přeložena 
„darem a mocí Boží“.2 Mnozí z těch, kteří byli Josephovi v průběhu roku před zor-
ganizováním Církve nejblíže, byli svědky toho, jak tato kniha vznikala, a do určité 
míry rozuměli významu slova vidoucí.

Význam slova vidoucí
Co slovo vidoucí znamenalo pro mladého proroka a jeho současníky? Joseph 

vyrůstal v rodině, kde se četla Bible, v níž se slovo vidoucí vyskytuje opakovaně. 
Například v 1. Samuelově pisatel vysvětluje: „Za starodávna v Izraeli tak říkával 
každý, kdož jíti měl raditi se s Bohem: Poďte, a půjdeme až k vidoucímu. Nebo  
ten, kterýž nyní slove prorok, za starodávna sloul vidoucí.“ (1. Samuelova 9:9.)

Bible se rovněž zmiňuje o lidech, kteří obdrželi duchovní projevy prostřednic-
tvím hmotných předmětů, jako je například hůl nebo prut 3, mosazný had na tyči 
(který se stal celosvětově rozšířeným symbolem lékařské a zdravotnické profese),4 
efod (součást kněžského oděvu obsahující dva drahokamy)5 a Urim a Thumim.6

JOSEPH  

Historické záznamy objasňují, jak Joseph 
Smith naplňoval svou roli vidoucího  
a jak přeložil Knihu Mormonovu.

Vidoucí
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zážitky.9 Někteří jeho bývalí přátelé a spolupracovníci se 
ale naproti tomu zaměřovali na jeho dřívější používání 
videckých kamenů ve snaze zničit jeho dobré jméno ve 
světě, který tyto praktiky čím dál více odmítal. Joseph 
a další první členové se rozhodli nezaměřovat se při šíření 
evangelia na vliv lidových tradic, protože mnozí perspek-
tivní obrácení procházeli změnou náhledu na to, jak ve 
věku rozumu chápat náboženství. Avšak ve zjeveních, která 
byla později kanonizována, Joseph dál učil o tom, že vi-
decké kameny a další videcké prostředky a také schopnost 
je používat jsou důležitými a posvátnými dary od Boha.10

Nástroje použité při překládání Knihy Mormonovy
Videcké kameny se objevují i v historických záznamech 

o Josephu Smithovi a o překládání Knihy Mormonovy.  
Josephův oficiální životopis, který začal vznikat v roce 1838, 
popisuje návštěvu anděla jménem Moroni, který Josephovi 
pověděl o zlatých deskách ukrytých v nedalekém pahorku. 
Joseph vypráví, že když s andělem hovořil, „otevřelo se 
[jeho] mysli vidění“ tak jasně, že „to místo … poznal“, když 
ho později navštívil osobně. ( Joseph Smith–Životopis 1:42.) 

V životopise, který Joseph začal sepisovat v roce 1838, 
se uvádí, že Moroni ho varoval, „že Satan se [ho] bude snažiti 
pokoušeti … (v důsledku nuzných poměrů rodiny [jeho] 
otce), [aby] získal desky se záměrem obohatiti se“. Toto 
podle Josephových slov anděl zakázal a sdělil Josephovi, 
že kdyby měl být veden jakoukoli „jinou pohnutkou“, než 
je budování Božího království, tak by „je získati nemohl“. 
( Joseph Smith–Životopis 1:46.) Ve svém dřívějším životopise 
z roku 1832 Joseph vysvětluje: „Usiloval jsem … o desky, 
abych získal bohatství, a nedodržoval jsem přikázání, že 
mám mít oko upřené na slávu Boží“.11 V důsledku toho se 

Joseph a jeho manželka Emma Hale Smithová bydleli po 
nějaký čas v době, kdy byla překládána Kniha Mormonova, 
v tomto domu v části, která má jen přízemí. Jednopatrová 
stavba vpravo byla přistavěna později.

Na Josepha Smitha během 
jeho života pohlížely tisíce 

členů jako na proroka,  
vidoucího a zjevovatele;  

po jeho smrti ho takto  
vnímají miliony.

„Vidění“ a „vidoucí“ byli součástí americké a rodinné 
kultury, v níž Joseph Smith vyrůstal. Někteří lidé na po-
čátku 19. století byli silně ovlivněni jazykem Bible a směsicí 
anglo- evropských kulturních tradic, které do Severní Ame-
riky přinesli přistěhovalci, a věřili tomu, že nadaní jedinci 
mají dar „vidět“ neboli přijímat duchovní projevy prostřed-
nictvím hmotných předmětů, jako jsou videcké kameny.7

Mladý Joseph Smith tyto lidové tradice, v oné době 
běžné, přijímal – včetně názoru, že k nacházení ztrace-
ných či skrytých věcí lze používat videcké kameny. Jelikož 
podle biblických příběhů Bůh v dávných dobách používal 
hmotné předměty k tomu, aby soustředil víru lidí nebo aby 
s nimi duchovně komunikoval, Joseph a další předpoklá-
dali, že totéž je možné i v jejich době. Josephovi rodiče, 
Joseph Smith st. a Lucy Mack Smithová, potvrdili, že jejich 
rodina byla touto kulturou ovlivněna a že hmotné před-
měty takto používali. Obyvatelé obcí Palmyra a Manchester 
ve státě New York, kde Smithovi bydleli, vyhledávali Jose-
phovu pomoc při hledání věcí ztracených do té doby, než 
se v závěru roku 1827 přestěhoval do Pensylvánie.8

Pro ty, jimž chybí znalost toho, jak lidé v 19. století, kteří 
žili ve stejné oblasti jako Joseph, vedli svůj náboženský 
život, mohou videcké kameny představovat něco nezná-
mého. Badatelé o tomto období Josephova života vedou 
dlouhé diskuse. Zčásti v důsledku osvícenství neboli věku 
rozumu – období, které kladlo důraz spíše na vědu a po-
zorovatelný svět než na duchovní záležitosti – mnozí lidé 
v Josephově době docházeli k názoru, že používání hmot-
ných předmětů, jako jsou kameny nebo pruty, je spojeno 
s pověrčivostí nebo je pro náboženské účely nevhodné.

V pozdějších letech Joseph při vyprávění svého pozo-
ruhodného příběhu kladl důraz na vidění a další duchovní 
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musel na pahorek vracet každoročně po dobu 
čtyř let, dokud nebyl připraven desky obdržet. 
(Viz Joseph Smith–Životopis 1:53–54.)

Joseph vylíčil, že když nakonec v roce 
1827 desky od Moroniho dostal, obdržel i dva 
kameny, které měl používat při jejich překlá-
dání. On i jeho blízcí se o těchto kamenech 
zmiňovali – popisovali je jako na pohled 
bílé nebo průhledné, zasazené do stříbrných 
rámečků či obrouček jako novodobé brýle 
a připevněné k velkému náprsníku.12 Podle 
tohoto popisu musel být tento videcký nástroj 
poněkud neskladný. Matka Josepha Smi-
tha uvedla, že Joseph kameny z náprsníku 
vyjímal, aby je mohl používat pohodlněji.13

Kniha Mormonova tyto kameny ozna-
čuje za „překladatele“ a vysvětluje, že „byly 
připraveny od počátku a byly předávány 
z pokolení na pokolení, za účelem vykládání 
jazyků“, a „byly udržovány a zachovávány 
rukou Páně“. (Mosiáš 28:14‒15, 20.)

V této knize se rovněž popisuje, jak dal 
Pán „dva kameny“ bratru Jaredovu se zaslí-
bením, že pomohou budoucím pokolením 
získat jeho slova. „Zapiš tyto věci a zapečeť 
je,“ nařídil mu Pán, „a já je ukáži ve svém 
vlastním příhodném čase dětem lidským.“ 
Tyto kameny, vysvětluje Pán, objasní „očím 
lidským tyto věci, jež zapíšeš“. (Eter 3:24, 27.)

Do doby, kdy Joseph Smith v polovině 
roku 1829 dodiktoval písařům svůj překlad 
Knihy Mormonovy, byl v textu knihy objasněn 
význam slova vidoucí ještě podrobněji. Kniha 
Mormonova obsahuje proroctví připisované 
Jozefovi z Egypta, které prohlašuje, že jeden 
z jeho potomků – očividně Joseph Smith – 
bude „vyvoleným vidoucím“, který přivede 
další potomky „k poznání smluv“, které Bůh 
uzavřel s jejich předky. (2. Nefi 3:6, 7.)

Na jiném místě v Knize Mormonově Alma 
mladší předává překladatele svému synu  
Helamanovi. „[Uschovej] tyto překladatele,“ radí 
mu Alma a má na mysli ony dva kameny ve 
stříbrné obroučce. Alma ale také cituje proroctví, 

které se, jak se zdá, zmiňuje o jistém samostat-
ném kameni: „A Pán pravil: Připravím služeb-
níku svému Gazelemovi kámen, který bude 
vyzařovati v temnotě světlo.“ (Alma 37:21, 23.)

Je zajímavé, že ačkoli bylo toto proroctví 
dáno v souvislosti s „překladateli“ (v množ-
ném čísle), mluví se zde o tom, že služeb-
níkovi v budoucnosti bude předán určitý 
„kámen“ (v jednotném čísle) který bude 
vyzařovati v temnotě světlo“.14 První Svatí po-
sledních dnů věřili, že tímto prorokovaným 
služebníkem je Joseph Smith.15

Historická fakta opravdu poukazují na to, 
že Joseph Smith kromě dvou videckých ka-
menů známých jako „překladatele“ používal 
při překládání Knihy Mormonovy přinejmen-
ším jeden další videcký kámen, který často 
vkládal do klobouku, aby tak zamezil pří-
stupu světla. Podle Josephových současníků 
toto dělal kvůli tomu, aby lépe viděl slova 
zobrazená na kameni.16

Část stránky z původního 
rukopisu Knihy Mormo-
novy, která zachycuje 
odchod Lehiovy rodiny 
z Jeruzaléma, jak je to 
dnes zaznamenáno 
v 1. Nefim 2. Joseph 
Smith diktoval Knihu 
Mormonovu různým 
písařům, včetně Olivera 
Cowderyho, který zapsal 
tyto řádky. 
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V roce 1833 již Joseph Smith a jeho spolupracovníci za-
čali používat biblické označení „Urim a Thumim“, když se 
zmiňovali o jakýchkoli kamenech používaných k získávání 
božských zjevení, a to včetně nefitských překladatelů i sa-
mostatného videckého kamene.17 Toto nepřesné názvosloví 
komplikuje pokusy rekonstruovat přesnou metodu, kterou 
Joseph Smith při překládání Knihy Mormonovy používal. 
Podle Martina Harrise Joseph kromě překladatelů používal 
během překládání Knihy Mormonovy pro větší pohodlí 
také jeden ze svých videckých kamenů. I jiné zdroje potvr-
zují, že Joseph překladatelské nástroje střídal.18

Po vydání Knihy Mormonovy
Poté, co byla v březnu 1830 vydána Kniha Mormonova, 

začal Joseph Smith se svými písaři pracovat na tom, co  
je nyní známo jako překlad Bible od Josepha Smitha –  
prorocky provedená revize Bible krále Jakuba.19 Podle 
svých slov nemohl pro tento překladatelský projekt  
používat nefitské překladatele, protože je již nevlastnil.

V Josephově životopise se vysvětluje, že „moudrostí 
Boží zůstaly [desky spolu s překladateli] bezpečně v mých 
rukou, dokud jsem s nimi neuskutečnil to, co bylo požado-
váno z mé ruky. Když si, podle úmluvy, pro ně posel přišel, 
vydal jsem mu je; a on je má ve své péči do tohoto dne.“ 
( Joseph Smith–Životopis 1:60.)

President Brigham Young (1801–1877) vysvětlil: „Joseph 
po skončení překládání U[rim a] T[humim] odevzdal spo-
lečně s deskami.“ 20

Joseph měl i jiné videcké kameny, ale podle slov star-
šího Orsona Pratta (1811–1881), člena Kvora Dvanácti 
apoštolů a později církevního historika, Joseph v oné 
době již také vyspěl ve svém duchovním porozumění. 
Na setkání, které se konalo 28. června 1874 a kterého se 
účastnili president Brigham Young a mnohé další gene-
rální autority, starší Pratt vyprávěl shromážděným o tom, 
že byl „mnohokrát přítomen“ tomu, když Joseph Smith 
„překládal Nový zákon“. V průběhu překládání neviděl 
žádné překladatelské nástroje, a tak se podivoval nad tím, 
proč Joseph „nepoužíval Urim a Thumim jako při překlá-
dání Knihy Mormonovy“.

Když starší Pratt sledoval Proroka, jak překládá, „Joseph, 
jako kdyby mu četl myšlenky, se na něj podíval a vysvětlil 
mu, že Pán mu dal Urim a Thumim, když dosud neměl 
zkušenosti s Duchem inspirace. Nyní ale pokročil kupředu 
o takový kus, že rozuměl tomu, jak tento Duch funguje, 
a tyto nástroje již nepotřeboval.“ 21

Brigham Young sdělil jiným posluchačům svůj názor 
na obdržení videckého kamene. „Nevím, zda jsem vůbec 
někdy toužil nějaký mít,“ poznamenal.22 Brighamova  
slova odrážela jeho porozumění tomu, že videcké kameny  
nejsou nutné k tomu, aby byl člověk vidoucím.

25. října 1831 se Joseph Smith zúčastnil konference 
v Orange ve státě Ohio. Na této konferenci jeho bratr 
Hyrum řekl, že se domnívá, „že to, jak byla Kniha  
Mormonova vynesena na světlo světa, by měl přítomným 
starším nejlépe sdělit sám Joseph, aby to všichni poznali 
sami pro sebe“. Podle zápisu z tohoto shromáždění  
Joseph „uvedl, že není zamýšleno říci světu o veškerých 
podrobnostech týkajících se příchodu Knihy Mormonovy“ 
a že „není vhodné, aby se těmito věcmi zaobíral“.23 Vzhle-
dem k tomu, že ve své roli vidoucího dozrál a že dospěl 
k přesvědčení, že videcké kameny nejsou pro získávání 
zjevení nezbytně nutné, se pravděpodobně obával toho, 
že by se lidé možná až příliš zaměřovali na to, jak tato 

Členové Církve se v průběhu celé církevní historie snažili  
porozumět prvním záznamům o životě Josepha Smitha 
a o tom, jak nalezl a přeložil zlaté desky. Tento obraz, který 
v roce 1886 namaloval C. C. A. Christensen, ztvárňuje okamžik, 
kdy Joseph Smith obdržel desky od anděla Moroniho.
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CO SE STALO S VIDECKÝM KAMENEM?

Podle životopisu Josepha Smitha vrátil Joseph Urim a Thumim neboli 
nefitské „překladatele“ andělovi. Co se ale stalo s dalším videc-

kým kamenem či kameny, které Joseph používal při překládání Knihy 
Mormonovy?

David Whitmer napsal, že „poté, co byl brzy na jaře roku 1830 do-
končen překlad Knihy Mormonovy, což bylo před 6. dubnem, dal Joseph 
tento kámen Oliveru Cowderymu a řekl mně i ostatním, že s tím skončil 
a že tento kámen již nepoužívá“.1

Oliver, který byl deset let mimo Církev a byl znovu pokřtěn v roce 
1848, se chystal vydat na západ, aby se přidal ke Svatým v Utahu, ale 
než tak mohl učinit, zemřel v Richmondu ve státě Missouri v roce 1850.2 
Videcký kámen pak od Elizabeth Ann Whitmer Cowderyové, vdovy 
po Oliverovi a zároveň sestry Davida Whitmera, získal Phineas Young, 
který pomohl přivést Olivera Cowderyho zpátky do Církve. Phineas ho 
následně předal svému bratru Brighamu Youngovi.3

„Mám Josephův první videcký kámen, který jsem získal od O[livera] 
C[owderyho],“ uvedl president Young v roce 1853. Byly zde i další 
kameny. „Joseph měl tři, které má Emma,“ dodal, „dva malé a jeden 
velký“.4 O dva roky později Brigham Young řekl skupině shromážděných 
vedoucích Církve: „Oliver mi poslal Josephův první videcký kámen –  
Oliver ho měl vždy u sebe, dokud mi ho neposlal.“ 5

Poté, co Brigham Young zemřel, Zina D. H. Youngová, jedna  
z jeho manželek, která se později stala třetí generální presidentkou 
Pomocného sdružení, získala z jeho pozůstalosti čokoládově zbarvený 
videcký kámen odpovídající popisu kamene, který Joseph používal 
při překládání Knihy Mormonovy, a darovala ho Církvi.6 Od té doby 
následní vedoucí Církve potvrzovali, že tento videcký kámen je ve 
vlastnictví Církve.7

ODKAZY
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ (1887), 32.
 2. Více informací o návratu Olivera Cowderyho do Církve předtím, než zemřel,  

viz Scott F. Faulring, „The Return of Oliver Cowdery“, v: John W. Welch a Larry E. 
Morris, eds., Oliver Cowdery: Scribe, Elder, Witness (2006), 321–362.

 3. Viz Minutes, Sept. 30, 1855, Church History Library, Salt Lake City; „David  
Whitmer“, The Historical Record, Oct. 1888, 623; Maria L. Cowdery Johnson to 
David Whitmer, Jan. 24 1887, Community of Christ Library- Archives, Independence, 
Missouri; a Franklin D. Richards, Journal, Mar. 9, 1882, Church History Library.

 4. Minutes, Apr. 17, 1853, Church History Library.
 5. Minutes, Sept. 30, 1855, Church History Library.
 6. Viz Zina Young to Franklin D. Richards, July 31, 1896, v: Journal History of The 

Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, July 31, 1896, 4, Church History Library.
 7. Viz B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230–231; Joseph  

Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–
1956), 3:225; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 818–819.

Kámen na fotografii je již dlouho spojován 
s Josephem Smithem a s překládáním Knihy 
Mormonovy. Kámen, který Joseph Smith při 
překládání Knihy Mormonovy používal, byl 
často označován jako čokoládově zbarvený 
kámen oválného tvaru. Tento kámen se dostal 
od Josepha Smitha k Oliveru Cowderymu a poté 
prostřednictvím Brighama Younga a dalších do 
vlastnictví Církve.

Phineas Young, který sedí uprostřed bratrů 
Youngových a po levici Brighama Younga, získal 
videcký kámen používaný při překládání Knihy 
Mormonovy od Olivera Cowderyho a dal ho 
svému bratru Brighamovi.
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kniha vznikla, a daleko méně na knihu 
samotnou.

To nejdůležitější, co Joseph Smith 
ohledně překládání Knihy Mormonovy řekl, 
bylo to, že ji přeložil „darem a mocí Boží“.24 
A učil vedoucí Církve, že tato kniha samotná 
„je nejsprávnější ze všech knih na zemi a že 
je závěrným kamenem našeho náboženství“ 
a že dodržováním jejích předpisů se čtenáři 
„přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím 
kterékoli jiné knihy“.25 ◼
ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Viz Nauka a smlouvy 115.
 2. Předmluva ke Knize Mormonově, kolem srpna 1829, 

v: Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, vol. 1 
of the Documents series of The Joseph Smith Papers 
(2013), 93. Viz také „Svědectví tří svědků“, Kniha 
Mormonova.

 3. Viz Exodus 4:1‒5, 17, 20‒21; 7:8‒21; 8:16‒19; 9:22‒26; 
10:12‒15; 14:15‒18; 17:1‒13; Numeri 17:1‒10; 
20:7‒11; Židům 9:4.

 4. Viz Numeri 21:7‒9; Jan 3:14‒15.
 5. Viz Exodus 28:12; 35:9, 27; 1. Samuelova 23:9‒12; 

30:7‒8.
 6. Viz Exodus 28:30; Leviticus 8:8; Numeri 27:21;  

Deuteronomium 33:8; 1. Samuelova 28:6; Ezdráš 2:63; 
Nehemiáš 7:65.

 7. Více informací o této náboženské kultuře v 19. století 
viz Journals, Volume 1: 1832–1839, vol. 1 of the 
Journals series of The Joseph Smith Papers (2008), xix; 
a Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, vol. 3 of the  
Revelations and Translations series of The Joseph 
Smith Papers (2015), xv–xvi; Dallin H. Oaks, „Recent 
Events Involving Church History and Forged  
Documents“, Ensign, Oct. 1987, 68–69.

 8. Viz slova Josepha Smitha st. citovaná ve Francis W. 
Kirkham, A New Witness for Christ in America:  
The Book of Mormon, vol. 2 (1959), 366; viz také  
Lucy Mack Smith, „Lucy Mack Smith, History, 1844–
1845“, kniha 3, strana 10, josephsmithpapers.org/
paperSummarylucy- mack- smith- history- 1844- 1845. 
Martin Harris vzpomínal na to, že zkoušel Josephovy 
schopnosti tím, že ho vyzval, aby našel špendlík 
v kupce sena. (Viz „Mormonism – No. II“, Tiffany’s 
Monthly, July 1859, 164.)

 9. Viz například Joseph Smith–Životopis v Drahocenné 
perle.

 10. Viz Nauka a smlouvy 130:10‒11. Viz také první  
znění zjevení, které je nyní zaznamenáno jako  
Nauka a smlouvy 8 a které je adresováno Oliveru 
Cowderymu, když si přál pomáhat Josephu  
Smithovi při překládání Knihy Mormonovy.  
(Revelation, Apr. 1829–B, v: Documents,  

Volume 1: July 1828–June 1831, 44–47.)
 11. Joseph Smith, „History, ca. Summer 1832“,  

v: Histories, Volume 1: 1832–1844, vol. 1 of the  
Histories series of The Joseph Smith Papers (2012), 14.

 12. Viz Joseph Smith–Životopis 1:35; Joseph Smith, 
„Church History“, v: Histories, Volume 1: 1832–1844, 
495; Martin Harris, v: „Mormonism – No. II“, 165–166; 
„Lucy Mack Smith, History, 1844–1845“, kniha 5, 
strany 7–8, josephsmithpapers.org.

 13. Viz například „Lucy Mack Smith, History, 1844–1845“, 
kniha 5, josephsmithpapers.org.

 14. Toto rozlišení pochopitelně autory výkladů mate. 
Viz například Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,  
2nd ed. (1966), 307–308; Joseph Fielding McConkie a  
Robert L. Millet, Doctrinal Commentary on the Book 
of Mormon, 4 vols. (1987–1992), 3:278; a Matthew B. 
Brown, All Things Restored: Confirming the  
Authenticity of LDS Beliefs (2000), 62.

 15. Viz William W. Phelps, Funeral Sermon of  
Joseph and Hyrum Smith, Church History  
Library, Salt Lake City; Orson Pratt, „Explanation  
of Substituted Names in the Covenants“, The Seer, 
Mar. 1854, 229; William W. Phelps, dopis Brighamu 
Youngovi, Apr. 10, 1854, v: Brigham Young, Office  
Files, 1832–1878, Church History Library, Salt Lake 
City; a Revelations and Translations, Volume 2:  
Published Revelations, vol. 2 of the Revelations  
and Translations series of The Joseph Smith Papers 
(2011), 708–709.

 16. Více informací ohledně překládání viz „Book of 
Mormon Translation“ na adrese lds.org/topics/ 
book- of- mormon- translation. Viz také Russell M. 
Nelson, „A Treasured Testament“, Ensign, July 1993, 
61–65; Neal A. Maxwell, „By the Gift and Power of 
God“, Ensign, Jan. 1997, 36–41.

 17. Wilford Woodruff například nazýval videcký kámen, 
který viděl v Nauvoo, Urim a Thumim. (Wilford 
Woodruff journal, Dec. 27, 1841, Church History 
Library.) Viz také Revelations and Translations,  
Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of  
Mormon, xix.

 18. Viz Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, xviii–xix.

 19. Stručné shrnutí počátku této práce naleznete  
v Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, 
150–152.

 20. Minutes, Apr. 17, 1853, Church History Library.
 21. „Two Days’ Meeting at Brigham City, June 27 and 28, 

1874“, Millennial Star, Aug. 11, 1874, 498–499.
 22. Minutes, Sept. 30, 1855, Church History Library.
 23. Minutes, Oct. 25–26, 1831, v: Documents, Volume 2: 

July 1831–January 1833, vol. 2 of the Documents 
series of The Joseph Smith Papers (2013), 84.

 24. Předmluva ke Knize Mormonově, kolem srpna  
1829, v: Documents, Volume 1: July 1828–June  
1831, 93. Viz také „Svědectví tří svědků“, Kniha 
Mormonova.

 25. Joseph Smith, v: Wilford Woodruff journal, Nov. 28, 
1841, Church History Library; nebo v úvodu ke  
Knize Mormonově.

V roce 1883 byl v časo-
pise vydávaném Církví, 
který se jmenoval The 
Contributor, zveřej-
něn článek zdůrazňu-
jící význam tří svědků 
Knihy Mormonovy. Svatí 
posledních dnů si již 
dlouho uvědomují zcela 
zásadní roli, kterou každý 
z těchto mužů hrál ve 
snaze pomáhat Josephu 
Smithovi přeložit a vydat 
Knihu Mormonovu.
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UMĚLECKÉ ZTVÁRNĚNÍ PRŮBĚHU PŘEKLÁDÁNÍ

V průběhu let se různí umělci snažili a snaží zachytit proces 
překládání Knihy Mormonovy a ztvárňují ty, kteří se na 

něm podíleli, v různých situacích a pózách s různými před-
měty. Každé toto umělecké ztvárnění je založeno na pohledu, 
bádání a představách samotného umělce, někdy formovaných 
za přispění a pod vedením druhých. Na této stránce je několik 
obrazů vytvořených v minulých letech.

Umělecké ztvárnění 
Josepha Smitha, který 
studuje desky. Joseph 
vzpomínal, že z desek 
„přepsal … značný počet“ 
znaků. Poté, co tyto znaky 
„prostřednictvím Urimu 
a Thumimu“ přeložil,  
vzal je Martin Harris 
k Charlesi Anthonovi 
a k dalším badatelům, 
aby potvrdili správnost 
překladu. (Joseph Smith–
Životopis 1:62–64.)

Umělecké ztvárnění Josepha Smitha, 
jak překládá, přičemž má na sobě 
náprsník s připevněnými překladateli 
neboli brýlemi, později nazývanými 
Urim a Thumim.

Umělecké ztvárnění Josepha Smitha a Olivera Cowderyho 
při práci na překladu Knihy Mormonovy. Na rozdíl od 
toho, co je zde vyobrazeno, Oliver Cowdery prohlásil,  
že dokud nebyl překlad dokončen, on sám desky  
nespatřil. Svědkové překladatelského procesu popsali, 
že během překládání byly desky zakryty, aby je nebylo 
možné vidět – například lněnou látkou.

Umělecké ztvárnění Josepha Smitha a písaře, kdy jsou od sebe při překlá-
dání odděleni pokrývkou. Ačkoli ve většině popisů překladatelského pro-
cesu nebyla pokrývka zmiňována, na začátku se nějaká zřejmě používala, 
aby bránila písaři v pohledu na desky, brýle či náprsník. Později během 
překládání se mohla pokrývka používat k tomu, aby skrývala překladatele 
a písaře před ostatními jedinci, kteří by proces překládání rádi sledovali.
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Rada okrsku 
v Ghaně 

ukazuje, jak 
společné porady 

a využívání 
místních zdrojů 
mohou vytvořit 

příležitosti 
pro osobní 

růst a službu 
druhým.
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Norman C. Hill
President Ghanské misie Accra- západ

Sestra Vida Oseiová z Ghany se chtěla naučit číst a psát anglicky. Několikrát 
vyzkoušela komunitní programy, ale během několika týdnů vždy ztratila 
odvahu a skončila. Pak se jedné neděle, když byla na shromáždění Druhé 

odbočky, dozvěděla, že okrsek Asamankese nabízí bezplatný kurz gramotnosti 
v angličtině. Rozhodla se zkusit to a přihlásila se do něj.

Brzy zjistila, že tento program je jiný než ty ostatní. Měla možnost účastnit  
se ho společně s přáteli z Církve. Jako studijní materiály se používala písma,  
takže se mohla vzdělávat v angličtině a zároveň i evangeliu.

Po dvou měsících v kurzu se Vida poprvé pomodlila před třídou – poprvé 
v životě. Po třech měsících od začátku kurzu pronesla svůj úplně první proslov na 
shromáždění svátosti, částečně v jazyce twi, což je místní africký jazyk, a částečně 
anglicky. Po čtyřech měsících od začátku studia si do otrhaného sešitu začala zapi-
sovat objednávky, náklady a cenu za svou práci, kterou odváděla jako samostatně 
podnikající švadlena. Při práci pro zákazníky nyní dělala méně chyb, získala lepší 
ceny u prodejců materiálu a za měsíc vydělala více peněz než v kterémkoli před-
cházejícím měsíci.

„Styděla jsem se chodit na kurz gramotnosti s cizími lidmi,“ řekla. „Ale když jsem 
mohla na kurz gramotnosti chodit ve sborovém domě se členy, které jsem znala, 
dodalo mi to odvahu zkusit to znovu. A teď mohu číst písma a zlepšovat se v pod-
nikání díky tomu, že čtu a píši anglicky.“

V subsaharské Africe je mnoho lidí, zvláště žen, kteří neumějí číst ani psát. 
Negramotnost je tak rozšířená, že staré africké přísloví praví: „Chceš- li něco 
schovat, napiš to do knihy.“ Pro ženy Svatých posledních dnů, jako je Vida,  
je však gramotnost na vzestupu.

Slova,  
KTERÁ MĚNÍ NÁŠ  

svět
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Problémy, které je třeba překonat
Omezená infrastruktura a omezené státní školství ve 

většině subsaharských zemích znamenají omezené mož-
nosti, zvláště pro dívky. Kvůli vysokým poplatkům za 
školné a znevýhodněnému společenskému postavení dívek 
se mnohým lidem zdá, že čtení je pro ně nedosažitelná 
dovednost. Například v Ghaně – ačkoli je tam angličtina 
úředním jazykem – mluví anglicky podle odhadů ani ne 
polovina dospělých žen. Na ghanském venkově jsou dvě 
třetiny dospělých žen negramotné.

„Většina dospělých žen v našich městech a vesnicích  
nemluví anglicky,“ říká Seth Oppong, president okrsku  
Abomosu v Ghanské misii Accra- západ. „Náš místní jazyk twi 
byl po staletí jen ústním jazykem. Teprve nedávno byla pro 
twi vytvořena abeceda, takže ji dokáže číst jen málo lidí.“

„Sestry se musí spoléhat na druhé – většinou na svého 
manžela, jsou- li vdané, nebo na ústní podání přátel, po-
kud vdané nejsou – chtějí- li porozumět zásadám evangelia 
a církevním zásadám,“ vysvětluje Georgina Amoakaová, 
presidentka Pomocného sdružení okrsku. „Mnohé mají 
velkou touhu sloužit, ale nedokáží si přečíst příručky ani 
časopisy, a tak mají jen omezené příležitosti zapojovat se 
během shromáždění.“

K čemu dospěla rada
Protože ženy nemluví anglicky doma ani na tržišti, 

hlavní motivací ke studiu tohoto jazyka je jejich účast na 
shromáždění. Přesto se dlouholetí členové i nově obrá-
cení mohou setkat s odporem své rodiny vůči programům 
gramotnosti. Rada okrsku o tomto problému diskutovala 
a pak president Oppong promluvil k vedoucím kněžství 
a pomocných organizací v každé odbočce ohledně postoje 
k výuce gramotnosti, který se uplatňuje v celém okrsku. 
I když je program otevřený pro všechny ženy ve společ-
nosti, bude se zaměřovat na ženy v Církvi. Namísto toho, 
aby se jednotlivé sestry zvaly odděleně, budou se zvát 

k účasti ve skupinách – například předsednictva Pomoc-
ného sdružení a Primárek budou na kurz chodit společně, 
aby se sestry mohly vzájemně podporovat.

Na základě diskusí s odbočkami se vedení okrsku roz-
hodlo, že lekce gramotnosti se budou pořádat ve všech od-
bočkách o nedělích a dále dvakrát během týdne. Těm, kteří 
se budou lekcí účastnit pravidelně a kteří splní požadované 
domácí úkoly, budou po soustředěném šestiměsíčním úsilí 
udělena osvědčení o dokončení kurzu.

Přizpůsobme zdroje potřebám
„Jedním z náročných úkolů bylo najít způsob, jak naučit 

číst a psát lidi, kteří znají jen mluvený jazyk,“ vysvětluje 
starší Jim Dalton, misionář- senior, který slouží v tomto 
okrsku. „Kvůli tomu, že jazyk twi existoval dlouhou dobu 
jen v ústní formě, a ta psaná chyběla, tak většina lidí, kteří 
jím mluví, v něm neumí psát, takže jsme museli začít tím, 
že lidé se učili psát.“

Ransford Darkwah z vysoké rady okrsku Abomosu  
spolupracoval se dvěma navrátivšími se misionáři, Franci-
sem Ansahem a Cecelií Amankwahovou, na tom, aby  
bylo možné používat příručku vydanou vlastními silami. 
Účastníkům kurzu byly ukázány obrázky a byli požádáni, 
aby napsali, co vidí. To jim pomohlo rozvinout základní 
dovednost v psaní a zároveň se naučit myslet v angličtině. 
Když si osvojili některé základní schopnosti, mohli začít 
používat pokročilejší studijní materiály.

Příprava a inovace
Před spuštěním tohoto programu odborníci na gramot-

nost školili instruktory nejen ohledně studijních metod, ale 
také ohledně toho, jak učit praktickým dovednostem souvi-
sejícím s hygienou a rodinným životem. Avšak ani to nej-
lepší školení nedokázalo předvídat některé problémy, které 
se objevily po zahájení lekcí: časté výpadky elektrického 
proudu v oblasti, což ztěžovalo pořádání večerních kurzů, 

Absolvování kurzu gra-
motnosti, organizovaného 
okrskem, oslavovali jeho 
účastníci spolu s rodinnými 
příslušníky a přáteli.



obavy z fám, že po ulicích se večer potulují 
divocí zlatokopové, a skutečnost, že lidé, 
kteří měli klíče od církevní budovy, občas 
nemohli dorazit včas, aby ji odemkli.

Rada okrsku se opět radila ohledně toho, 
co je třeba udělat. V reakci na jejich radu za-
čali lidé docházet do tříd ve skupinách. Dostali 
kapesní svítilny pro bezpečnou cestu pěšky. 
Místní vedoucí schválili používání generátorů, 
které večer vyráběly elektrický proud pro 
osvětlení v církevních budovách. Klíče byly 
svěřeny důvěryhodným členům, kteří bydleli 
nedaleko budov, aby je mohli otevřít včas.

Vystoupení během slavnostního  
programu k absolvování kurzu

Na počátku bylo v kurzu šedesát jedna 
členů a zájemců. Zúčastnit se všech lekcí 
a splnit domácí úkoly jich dokázalo čtyřicet 
tři. Během programu k absolvování kurzu 
byli studenti vybídnuti, aby vystoupili  
s krátkou prezentací.

„Než jsem začala chodit na kurz gramot-
nosti, neuměla jsem vůbec číst,“ řekla Sandra 
Obeng Amohová z odbočky Sankubenase. 
„Když manžel cestoval za prací, nemohli jsme 
mít rodinný večer. Když před několika týdny 
znovu odjel, můj nejstarší syn mi pomohl 
se čtením příručky a já jsem svým dětem 
předala lekci v angličtině. Od té doby to tak 
dělám pokaždé, když manžel není doma.“

Prosper Gyekete, který i přes své omezené 
dovednosti v angličtině zůstal věrným členem 
Druhé odbočky Abomosu, přečetl své svědec-
tví skládající se ze tří vět, které si sám napsal. 
Řekl, že než začal chodit na kurz, neuměl číst 
ani psát, ale nyní dokáže svým malým dětem 
pomáhat s úkoly. „Díky tomu, co jsem se nau-
čil,“ řekl, „mohu být lepším otcem.“

„Teď si dokáži číst písma sám,“ řekl Kwaku 
Sasu z odbočky Kwabeng. „Předtím jsem vě-
děl, že Kniha Mormonova je pravdivá, i když 
jsem ji nedokázal přečíst. Nyní vím, že je 
pravdivá, díky tomu, že ji čtu. Moje svědectví 
roste dál a dál.“

Členky předsednictva Pomocného sdru-
žení odbočky Asunafo věnovaly každý čtvr-
tek tomu, aby spolu hovořily jen anglicky. 
„Některé naše rozhovory byly v tento den 
kvůli tomu delší, protože jsme si nemohly 
vzpomenout na slova, která jsme chtěly říct,“ 
vzpomíná Evelyn Agyeiwaaová, presidentka 
Pomocného sdružení. „Ale brzy jsme si za-
čaly vzájemně překládat a nacházely jsme 
ta správná slova, která jsme chtěly říct. Díky 
tomu, že jsme se učily společně, se žádná 
z nás nestyděla ani nebála, že řekne něco 
špatně. Prostě jsme si vzájemně pomáhaly.“

Samé výhody
Ženy, které v okrsku Abomosu absolvovaly 

kurz gramotnosti, řekly, že nyní mají samy ze 
sebe lepší pocit a že se mohou více zapojovat 
během shromáždění. Vzrostla jejich ochota 
přijmout povolání, číst písma a vyučovat na 
shromáždění i doma. Kurz absolvovalo také 
několik mužů. Většinou to byli drobní země-
dělci, a proto hovořili o tom, že si nyní do-
káží lépe spočítat náklady na svou produkci 
a příjmy z ní, pomoci svým dětem s domácími 
úkoly a číst si písma sami i s rodinou.

Sousední okrsek Asamankese, povzbuzen 
úspěchy v Abomosu, spustil svůj vlastní pro-
gram gramotnosti.

„To, že umíme číst a psát, mění náš život 
a život našich dětí,“ řekl Gladis Aseidu z od-
bočky Sankubenase. „Slova mění náš svět, 
a my děkujeme našemu Otci v nebi.“ ◼

INSPIROVANÁ 
SOBĚSTAČNOST
„V církevním programu 
sociální péče neexistuje 
žádná univerzální od-
pověď. Je to program 
založený na svépo-
moci, kde jednotlivci 
jsou zodpovědni za 
osobní soběstačnost. 
Mezi naše zdroje 
patří osobní modlitba, 
talenty a schopnosti, 
které nám Bůh dal, 
prostředky dostupné 
prostřednictvím nej-
bližších i vzdálených 
rodinných příslušníků, 
rozličné obecní zdroje 
a samozřejmě laskavá 
podpora kněžských 
kvor a Pomocného 
sdružení. …

V podstatě ve své 
oblasti musíte dělat to, 
co dělali Kristovi učed-
níci ve všech dispensa-
cích – poradit se spolu, 
využít všech dostup-
ných prostředků, usi-
lovat o inspiraci Ducha 
Svatého, požádat Pána 
o potvrzení a pak si 
vyhrnout rukávy a dát 
se do práce.“
President Dieter F. Uchtdorf,  
druhý rádce v Prvním 
předsednictvu, „Poskytování 
pomoci dle způsobu Páně“, 
Liahona, listopad 2011, 53–56.
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Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů 
hovořil k rodičům a vedoucím mládeže o jemné 
rovnováze, kterou musíme najít: „Vyzývejte mladé 

lidi, aby jednali. Musíte jim být nablízku, ale musíte jim 
dát prostor. Musíte jim poskytovat vedení, aniž byste se 
iniciativy chopili sami.“ 1

Rodiče a vedoucí mohou mladým mužům a mladým 
ženám pomáhat naučit se čtyřem zásadám, které je připraví 
na to, aby dokázali vést druhé ve spravedlivosti a budovat 
Boží království na zemi.

Když mi bylo 14 let, poznala jsem několik mladých žen, 
které byly skvělými vedoucími. V té době se naše rodina 
přestěhovala přes celé Spojené státy a stali jsme se členy 
nového sboru. Nepamatuji si, kdo sloužil v předsednictvu 
třídy Dívek růží, ale jasně si vzpomínám na to, jak ke mně 
tyto mladé ženy byly laskavé. Upřímně přijaly vystrašenou 
a hubenou novou dívku jako ztracenou kamarádku a sta-
raly se o to, abych se cítila vítaná. Protože jsme se přistěho-
vali ze státu Delaware, kde jsem byla jedinou mormonskou 
dívkou na 2. stupni základní školy a kde jediná další mor-
monská dívka, kterou jsem znala, bydlela hodinu cesty 

autem od našeho domu, pomyslela jsem si: „Takhle to musí 
vypadat v nebi!“

Poprvé v životě jsem měla okruh přátel, kteří žili podle 
měřítek, jež jsou v brožurce Pro posílení mládeže, zvali  
mě, abych se zapojovala do jejich činností a akcí, a dělili  
se se mnou o své svědectví o evangeliu. Jejich příklad milu-
jící laskavosti mě v té době přitáhl k Církvi Ježíše Krista  
Svatých posledních dnů více, než jak by to dokázal jakýkoli 
proslov nebo lekce. Díky své lásce a křesťanskému světlu 
byli oni sami poselstvím Kristova evangelia a oni sami mě 
vedli a směřovali do Jeho stáda.

Díky čemu byli mí noví přátelé tak skvělými vedoucími?
Jeden mladý misionář definoval vedení druhých velmi 

jednoduše. Řekl: „Musíme být na správném místě ve 
správnou dobu, tak abychom činili Pánovu vůli a pomá-
hali člověku, který naši pomoc potřebuje. Tím se stáváme 
vedoucími.“ 2 Díky tomu, jací jsou, a díky světlu Kristovu, 
které v nich září, mají věrní mladí muži a mladé ženy 
v celé Církvi schopnost vést tak, jak vede Spasitel, a pomá-
hat lidem „stát se pravými následovníky … Ježíše Krista“.3

Jako vedoucí vedeme naše mladé muže a mladé ženy 
a kráčíme po jejich boku. Zodpovědnost za vedení a ří-
zení práce jejich třídy a kvora, včetně výběru nedělních 
lekcí a plánování činností během týdne, však spočívá na 
předsednictvech těchto tříd a kvor. Vedoucí tříd a kvor 
jsou povoláni a ustanoveni pod vedením těch, kteří jsou 
držiteli klíčů kněžství; a proto mají pravomoc vést a po-
silovat druhé mladé lidi. Řídí se Spasitelovým příkladem 
a učí se sloužit tak, jak sloužil On, a pomáhat tak, jak 
pomáhal On.

Carol F. McConkieová
První rádkyně v gene-
rálním předsednictvu 

Mladých žen

Učme mládež  

Naše mládež nepředstavuje jen naše  
budoucí vedoucí. Tito mladí lidé vedou 
druhé již nyní. Můžeme jim pomáhat  
vést druhé tak, jak vede Spasitel.

VÉST DRUHÉ TAK, 
JAK VEDE SPASITEL



Příležitosti pro mladé vedoucí
Vedení začíná v domově. „Plnění povinnosti vůči  

Bohu [nás rodičů a vedoucích začíná] tím, že vedeme 
druhé příkladem – tím, že v rodině důsledně a vytrvale 
žijeme podle zásad evangelia,“ řekl starší Robert D.  
Hales z Kvora Dvanácti apoštolů. „To vyžaduje každo-
denní odhodlanost a píli.“ 4 Rodiče učí Kristově nauce. 
Pomáhají mladým stanovovat si cíle a dosahovat jich.  
Programy Osobní pokrok a Povinnost vůči Bohu pomá-
hají mladým lidem posílit svědectví o Ježíši Kristu,  
připravit se na uzavření a dodržování posvátných smluv 
a plnit jejich božskou roli a zodpovědnosti v rodině, 
v domově a v Církvi.

Na shromáždění mohou vedoucí Aronova kněžství 
a Mladých žen pomáhat mladým, kteří slouží v před-
sednictvech kvor a tříd, porozumět jejich posvátným 
povinnostem a zvelebovat jejich povolání, jehož cílem je 
vyživovat a posilovat všechny ostatní členy kvor a tříd.

Jako dospělí vedoucí připravujeme mládež na to, 
aby dokázala řídit shromáždění kvor a tříd a činnosti 
a akce Vzájemného sdružení. Scházíme se s mladými na 
schůzkách předsednictev, během nichž řeší, jak sloužit 
těm, kteří mají těžkosti, jak zapojit všechny mladé do 

nedělních lekcí a jak naplánovat činnosti a akce, projekty 
služby, tábory a konference mladých.

Povzbuzujeme mladé muže a mladé ženy v předsednic-
tvech, aby pomáhali všem členům kvor a tříd zapojit se do 
práce na spasení ve všech jejích aspektech, k čemuž patří 
misionářská práce členů, udržování obrácených, aktivizace 
méně aktivních členů, chrámová práce, práce na rodinné 
historii a výuka evangelia.5 Předsednictva tvořená mladými 
lidmi pomáhají všem mladým mužům a mladým ženám 
poznávat radost a požehnání plynoucí ze služby ve Spasite-
lově jménu a z pasení Jeho ovcí.

Práce vedoucích nespočívá ve vytváření materiálů  
na rozdání, které vypadají dokonale jako z nástěnky  
Pinterestu, nebo v přednášení lekcí plných faktů.  
Úkolem vedoucích je pomáhat mladým mužům a mla-
dým ženám poznávat a uplatňovat zásady, které jim 
pomohou vést tak, jak vede Spasitel. Jde mimo jiné  
o následující čtyři zásady.6

Připravujte se duchovně
Pomozte mladým porozumět moci jejich osobní du-

chovní přípravy. Učte je používat víru ve smlouvy, které 
uzavírají při obřadu svátosti. Díky ochotě vzít na sebe 

Kristovo jméno, pamatovat na Něj 
a dodržovat Jeho přikázání mají 
nárok na to, aby byl s nimi vždy 
Duch Svatý. Jestliže dokáží obdr-
žet a rozpoznat nabádání Ducha 
Svatého a jednat podle nich,  
nebudou ve své službě sami.

Duchovní příprava spočívá 
v tom, že vyhledávají vedení  
pomocí usilovné modlitby a  
že hledají odpovědi v písmech. 
Usilovně se snaží dodržovat  
přikázání, tak aby k nim Duch 
Svatý hovořil v srdci i v mysli, aby 
tak mohli pocítit a poznat, kdo 
potřebuje jejich pomoc a co mo-
hou udělat. Pociťují čistou lásku 
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Kristovu ke každému členovi své třídy nebo svého kvora.
Duchovní příprava dodává mladým sebedůvěru, že  

jsou Pánovými zástupci a že pracují s Jeho pověřením.  
(Viz NaS 64:29.)

Zapojujte se do práce v radách
Učte mladé základnímu řádu a moci zjevení, které mají 

církevní rady, zatímco se účastní tohoto Bohem stanove-
ného procesu, skrze nějž je spravována Pánova Církev 
a jednotlivcům a rodinám se dostává požehnání.7 Schůzky 
výboru biskupstva pro mládež s předsednictvy kvor a tříd 
jsou radami, kde se mladí lidé učí svým povinnostem a  
dostávají zodpovědnosti ke službě druhým.

Členové rad:

•  Jsou sjednoceni s vedoucími kněžství, kteří jsou  
držiteli klíčů kněžství, a řídí se jejich pokyny.

•  Dělí se o své myšlenky a nápady v duchu spraved-
livosti, svatosti, víry, ctnosti, trpělivosti, pravé lásky 
a bratrské laskavosti.

•  Spolupracují spolu, tak jak jsou vedeni Duchem 
Svatým, při plánování toho, co udělají pro to, aby 
pomohli potřebným.

Služte druhým
Mladí lidé vedou druhé tak, jak vede Spasitel, když 

slouží s láskou a laskavostí. Joseph Smith učil: „Nic tak 

nevede lidi k tomu, aby zanechali hříchu, než to, že 
je vezmeme za ruku a bdíme nad nimi s něžností. 
Projeví- li mi lidé sebenepatrnější laskavost a lásku, 
ó, jak mocně to působí na mou mysl.“ 8

Spasitel učil, že každá duše je vzácná a draho-
cenná. (Viz NaS 18:10–15.) Pomozte našim mladým 
porozumět oné velkolepé pravdě, že Ježíš Kristus 

za nás položil život a umožnil všem, aby k Němu přišli. 
Praví Pánovi služebníci, z vděčnosti za to, co udělal, podá-
vají ruku každému mladému muži a mladé ženě, pro něž 
Spasitel obětoval vše, a slouží jim s milující laskavostí.

Učte evangeliu Ježíše Krista
Pomáhejte mladým mužům a mladým ženám rozpoz-

návat příležitosti k výuce evangelia a porozumět tomu, že 
jejich nejdůležitější výukou bude jejich příklad. Když mladí 
lidé žijí podle slov proroků a dodržují měřítka popsaná 
v brožurce Pro posílení mládeže, vedou druhé tak, jak 
vede Spasitel. Tím, že jsou jejich slova a skutky bezúhonné, 
ukazují, co to znamená být pravým učedníkem Ježíše 
Krista. Jsou Jeho svědky bez pokrytectví. Když poté budou 
vydávat svědectví, pomáhat učit nedělní lekci nebo se dělit 
o pravdy evangelia s přáteli, budou naplněni Duchem a  
jejich slova budou mít moc druhé obrátit.

Veďte druhé tak, jak vede Spasitel
Vést druhé tak, jak vede Spasitel, je posvátnou výsadou, 

která bude vyžadovat, aby ze sebe mladí lidé vydali to nej-
lepší, zatímco budou Pánovi sloužit doma, v Církvi i v obci, 
kde žijí. Mladí muži a mladé ženy, kteří vedou druhé tak, 
jak vede Spasitel, se sami stávají poselstvím Kristova evan-
gelia, odpovědí na něčí modlitbu, anděly, kteří slouží  
potřebným, a Kristovým světlem světu. ◼
ODKAZY
 1. David A. Bednar, „Youth and Family History“, lds. org/ youth/ 

 family - history/ leaders.
 2. Dopis vnuka Carol F. McConkieové z 13. března 2015.
 3. Příručka 2: Správa Církve (překlad vybraných kapitol, 2010), 3.1.
 4. Robert D. Hales, „Naše povinnost vůči Bohu – poslání rodičů a vedou-

cích ve vztahu k dorůstajícímu pokolení“, Liahona, květen 2010, 95.
 5. Viz Příručka 2, 5.
 6. Viz Příručka 2, 3.2.
 7. Viz Příručka 2, 4.1.
 8. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 424.

SPRÁVNÁ MÍRA VEDENÍ

Mladí lidé potřebují různou úroveň podpory, 
zatímco se učí vést druhé. 

Někteří dokáží udělat více sami;  
jiní budou potřebovat více vedení.  
Rodiče se mohou společně radit, 
když pomáhají svým dětem učit  
se vést druhé, a předsednictva  
Mladých mužů a Mladých žen se 
mohou radit společně a i s biskup-
stvem ohledně toho, kolik vedení 
je třeba poskytnout každému mladému člověku ve 
sboru. Cíl: pomoci každému mladému muži a mladé 
ženě zdokonalovat se od bodu, kde se právě 
nachází.
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ZACHOVÁVÁME 
RODINNÝ  
DOMÁCÍ VEČER

V roce 1915 nás proroci posledních dnů vyzvali, abychom si 
jeden večer v týdnu vyhradili pro svou rodinu. Nejprve se 
mu říkalo „domácí večer“ – čas určený k tomu, abychom 

se učili evangeliu a bavili se spolu, a tím posilovali své pozemské 
a věčné vztahy.

O sto let později nám rodinný domácí večer i nadále pomáhá  
vytvářet rodiny, které přetrvají na věčnost. Proroci nám slibují, že 
jeho prostřednictvím nám bude v srdci narůstat větší víra a du-
chovní síla a náš domov bude ve větší míře naplněn ochranou, 
jednotou a pokojem.

Zde na zemi všichni patříme do nějaké rodiny a zároveň jsme 
i součástí rodiny našeho Otce v nebi. Ať již jsme na světě kdekoli 
a ať již se v životě nacházíme v jakékoli situaci, můžeme zachovávat 
rodinný domácí večer a účastnit se ho. ◼

Vlevo: Rodina Mouaových se nedávno přistěhovala do Thajska, kde 
poznali evangelium a byli pokřtěni. Během rodinného domácího  
večera studují Knihu Mormonovu jak v hmongštině, svém rodném 
jazyce, tak v thajštině, jazyce své nové domoviny.

Dole: Rodina Santosových z Portugalska upevňuje během rodinného 
domácího večera vzájemné přátelství například pomocí zábavy  
a hraní her.
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Vpravo: V Demokratické republice Kongo znamená rodina více než 
jen matku, otce a děti. Takže když bratr Suekameno kolem sebe  
shromáždí svou rodinu, aby měli domácí večer, vnímají to mnozí  
lidé z vesnice jako pozvánku k tomu, aby se k nim také připojili.

Nahoře: Sestra Gercanová z Filipín používá písničky z Primárek a tra-
diční hudbu k tomu, aby své děti učila o radosti plynoucí z evangelia.

Nahoře: Rodina Andersonových z Georgie ve Spojených státech, která 
je zde zachycena doma v kuchyni, velmi ráda peče koláčky. Někdy je 
využijí jako součást lekce a jindy zkrátka jako občerstvení.
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Nahoře: Bratr a sestra Reynoldsovi 
z amerického státu Washington hledají 
způsoby, jak učit evangeliu tak jedno-
duše, aby si ho osvojily a pochopily ho 
i jejich malé děti.

Vpravo odshora: Rodina Espinozových 
z Bolívie zapojuje do rodinného domá-
cího večera, kdy zpívají a učí se evange-
liu, i svou milovanou babičku.

Oblíbenou činností během domácího  
večera je pro rodinu Jinových z Georgie ve 

Spojených státech rodinná historie. Rádi 
učí své děti o svém korejském odkazu.

Rodina Ligertwoodových z Austrálie 
chodí někdy v rámci rodinného domácího 
večera na procházky, při nichž prozkou-
mává krásné části města, v němž žije.



Náměty pro rodinný domácí večer naleznete 
v každém vydání Liahony na straně 3.

Své fotografie nebo videa z rodinného domácího 
večera můžete sdílet pomocí #FamilyNight. 

Více se můžete dozvědět na facebookové stránce 
facebook.com/liahona.magazine (dostupné pouze 
v angličtině, portugalštině a španělštině).



Díky tomu, že 
Božímu plánu 
rozumíme a 
řídíme se jím, 
se můžeme 
vyhnout tomu, 
abychom sešli 
z cesty, která 
vede zpět  
k našemu  
Nebeskému 
Otci.
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Často jsem přemítal nad beznadějí Božích dětí, které bloudí temným a po-
nurým světem, aniž by věděly, kdo jsou, odkud přišly, proč jsou zde na  
zemi nebo kam půjdou, až jejich smrtelný život skončí.

Nemusíme bloudit. Bůh nám zjevil věčné pravdy, aby na tyto otázky poskytl  
odpověď. Tyto pravdy nalézáme v Jeho velikém plánu určeném Jeho dětem.  
V písmech se tento plán nazývá „plán vykoupení“,1 „plán štěstí“,2 a „plán spasení“.3

Díky tomu, že Božímu plánu rozumíme a řídíme se jím, se můžeme vyhnout 
tomu, abychom sešli z cesty, která vede zpět k našemu Nebeskému Otci.4 Pak,  
a jedině pak, budeme moci vést takový život, jaký vede On, což je „věčný  
život, … největší ze všech darů Božích“.5

Dar věčného života stojí za veškerou námahu vynaloženou na to, abychom  
studovali plán spasení, osvojili si ho a uplatňovali ho. Veškeré lidstvo bude vzkří-
šeno a dostane se mu požehnání nesmrtelnosti. Ale možnost dosáhnout věčného 
života – života, jaký vede Bůh 6 – stojí za to, abychom žili podle plánu spasení  
celým srdcem, myslí, mocí a silou.

Starší  
Robert D. Hales
Kvorum Dvanácti 
apoštolů

Plán  

Klíčem k našemu úspěchu v předsmrtelném životě 
byla naše podpora Otcova plánu. Stejně tak je 

klíčem k našemu úspěchu i v tomto životě.

POSVÁTNÝ POKLAD POZNÁNÍ,  
JENŽ NÁM POSKYTUJE VEDENÍ

spasení   
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Porozumění plánu spasení
Znalost tohoto plánu je nám velkou posilou! Plán spa-

sení je jedním z největších pokladů poznání, jakého se kdy 
lidstvu dostalo, neboť objasňuje věčný účel života. Bez něj 
člověk opravdu jen bloudí v temnotě. To je důvod, proč 
Bůh dává podle vzoru, který stanovil, svým dětem přiká-
zání poté, co je seznámil s plánem vykoupení.7

Chtěl bych každému z nás pomoci využít tohoto  
pokladu poznání ve svůj prospěch – abychom lépe  
porozuměli plánu spasení a dokázali tyto znalosti  
uplatňovat v každodenním životě.
Svoboda jednání

Vzhledem k tomu, že svoboda 
jednání je pro tento plán naprosto 
nezbytná, začněme u ní. Náš Otec 
nám dal schopnost jednat, nebo od-
mítnout jednat 8 v souladu s věčnými 
pravdami – s pravdami, které dělají 
Boha tím, kým je, a nebe tím, čím je.9 
Pokud svou svobodu jednání použí-
váme k tomu, abychom tyto pravdy 
přijali a žili podle nich, dostává se nám 
neutuchající radosti. A naopak, pokud 
s využitím své svobody jednání nejsme 
poslušní a zavrhujeme Boží zákony, 
zažíváme utrpení a zármutek.10

Svoboda jednání tvoří příhodné 
pozadí tří kapitol plánu spasení: předsmrtelného života, 
smrtelného života a posmrtného života.
Předsmrtelný život

Jak je uvedeno v dokumentu „Rodina – prohlášení 
světu“, každý z nás „je milovaný duchovní syn nebo 
dcera nebeských rodičů“ a má „božskou podstatu a  
určení“.11 Na předsmrtelné radě nám Nebeský Otec  
vysvětlil svůj plán vykoupení.12 Tento plán byl založen  
na nauce, zákonu a zásadách, které existovaly vždy.13 
Zjistili jsme, že pokud tento plán přijmeme a budeme 
se jím řídit, bude zapotřebí, abychom dobrovolně opus-
tili přítomnost našeho Otce a abychom byli zkoušeni, a 
mohli tak prokázat, zda se rozhodujeme žít v souladu 
s Jeho zákony a přikázáními.14 Z této příležitosti jsme 

se radovali 15 a s vděčností tento plán podpořili, protože 
nám předkládal, jak se můžeme stát takovými, jako je náš 
Nebeský Otec, a zdědit věčný život.

Tento plán však nebyl bez rizika: pokud se ve smrtel-
nosti rozhodneme, že nebudeme žít v souladu s Božími 
věčnými zákony, obdržíme méně než věčný život.16 Otec 
si byl vědom toho, že během doby, kdy se budeme ve 
smrtelnosti učit prostřednictvím zkušeností, budeme 
klopýtat a hřešit, a tak nám poskytl Spasitele, aby vykou-
pil od hříchu všechny, kteří činí pokání, a aby poslušným 
uzdravil duchovní a citové rány.17

Ježíš Kristus byl od počátku Otcův 
milovaný, vyvolený a předustanovený 
Syn.18 Podporoval Otcův plán a nabídl 
se, že bude naším Spasitelem, řka: 
„Zde jsem, pošli mne.“ 19 Otec tedy 
Ježíše ustanovil, aby se stal Jediným, 
který ve smrtelnosti povede život  
bez hříchu, který usmíří naše hříchy  
a strasti a který bude vzkříšen, aby 
zlomil pouta smrti.

V předsmrtelné existenci žil také 
Lucifer, který vešel ve známost jako 
Satan.20 Ze sobeckých důvodů onen 
plán zavrhl, přičemž se pokusil zničit 
svobodu jednání člověka a vzbouřil 
se proti Otci.21 Následkem toho ne-

budou mít Satan ani jeho následovníci nikdy tělo. Přišli  
o možnost zapojit se do Otcova plánu a pozbyli svého 
věčného určení.22 Dnes i nadále vedou svou válku a 
bouří se proti Bohu a usilují o to, aby se lidstvo v mysli  
a v srdci proti Němu obrátilo.23

Tato země byla navržena a vytvořena pro ty, kteří  
Otcův plán přijali.24 Zde získáváme tělo, jež bylo stvo-
řeno k obrazu Božímu, podle Jeho podoby. Zde jsme 
zkoušeni a prověřováni. Zde získáváme zkušenosti ne-
zbytné k tomu, abychom mohli zdědit věčný život.25

Smrtelný život
Bůh stvořil Adama a Evu a spojil je jako manžela a man-

želku, umístil je do zahrady Eden a přikázal jim, aby měli 
děti.26 Adam a Eva uplatnili svou svobodu jednání, společně 

Ježíš Kristus byl od počátku  
Otcův milovaný, vyvolený  

a předustanovený Syn.
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padli, museli opustit přítomnost Boží a stali 
se smrtelnými bytostmi.27 Tímto byl naplněn 
Otcův plán prostřednictvím toho, že jim bylo 
umožněno mít děti, což v zahradě Eden ne-
mohli.28 Podle věčného zákona musí být bož-
ská moc plození používána jen v mezích, které 
náš Nebeský Otec stanovil. Pokud tak budeme 
činit, získáme příležitost k věčné radosti. Jaké-
koli použití této posvátné moci mimo hranice 
stanovené Bohem vyústí nakonec v utrpení.29

Satan, jenž si přeje, aby všichni lidé „byli 
bídní jako on sám“,30 se pokouší nás odvést 
pryč od příležitostí, kterých se nám skrze 
Otcův plán dostává. Proč Nebeský Otec 
dovoluje Satanovi, aby nás pokoušel? Pro-
tože ví, že pro náš růst i zkoušku morálnosti 
je protivenství nezbytné.31 Protivenství nám 
dává neocenitelnou příležitost obracet se 
k Bohu a spoléhat se na Něj. A protože se 
nepřetržitě setkáváme s dobrem i se zlem, 
můžeme jasně vyjádřit přání svého srdce 

tím, že k jednomu přilneme, a to druhé 
odmítneme.32 Protivenství lze nalézt ne-
jen v Satanových pokušeních, ale i ve své 
vlastní slabosti – v morálních nedostatcích, 
které jsou neodmyslitelně spjaty se stavem, 
v němž se lidstvo nachází.33

Aby nám Bůh pomohl činit moudrá roz-
hodnutí, zjevil nám svůj plán vykoupení a 
poskytl nám přikázání,34 Světlo Kristovo35 a 
společenství Ducha Svatého.36 Ale i navzdory 
všem těmto darům každý z nás v tomto pad-
lém světě páchá hřích, takže nikdo z nás není 
schopen vstoupit do přítomnosti Boží jen na 
základě svých vlastních zásluh.37 A z tohoto 
důvodu pamatuje Jeho milosrdný plán na to, 
aby nám poskytl Spasitele.

Ježíš Kristus přišel na zemi jako Jednoro-
zený Syn Boží a dokonale naplnil své stano-
vené poslání tím, že svou vůli podrobil ve 
všem vůli Otcově.38 V souladu s milosrdným 
plánem Otce jsou důsledky Pádu přemoženy 

Adam a Eva uplatnili 
svou svobodu jednání, 
společně padli, museli 
opustit přítomnost Boží 
a stali se smrtelnými 
bytostmi. Tímto byl napl-
něn Otcův plán prostřed-
nictvím toho, že jim bylo 
umožněno mít děti.
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prostřednictvím Spasitelova Vzkříšení,39 je 
možné překonat následky hříchu a slabosti 
se mohou proměnit v silné stránky, pokud 
přijmeme Usmíření Ježíše Krista.40

Nárok na věčný život můžeme získat 
jedině skrze poslušnost přikázání. Vyžaduje 
to od nás, abychom měli víru v Pána Ježíše 
Krista, činili pokání, dali se pokřtít, přijali dar 
Ducha Svatého a vytrvali až do konce v tom, 
že se budeme řídit Spasitelovým příkladem.41 
Jednoduše řečeno, musíme přijmout všechny 
nezbytné kněžské obřady a vytrvat do konce 
v tom, že budeme dodržovat smlouvy, které 
s nimi souvisejí.
Posmrtný život

Poté, co zemřeme, staneme jednoho dne 
před Spasitelem, abychom byli souzeni.42 
A protože Bůh je milosrdný, těm, kteří budou 
uplatňovat svou víru v Krista ku pokání, se 
dostane odpuštění a zdědí vše, co má Otec, 
včetně věčného života.43 A protože Bůh je 

spravedlný, nikdo, kdo nebude činit pokání, 
dar věčného života neobdrží.44 Každý člověk 
bude odměněn podle své víry, pokání, myš-
lenek, tužeb a skutků.45

Uplatňování plánu spasení  
v každodenním životě

Jakmile porozumíme celkovému záměru 
tohoto plánu a zjistíme, kde v něm máme 
místo my sami, získáme něco nedoceni-
telného, ba dokonce nepostradatelného: 
věčnou perspektivu. Věčná perspektiva 
vede naše každodenní rozhodnutí a skutky. 
Uklidňuje naši mysl i duši. Když se ocitneme 
ve víru přesvědčivých, ale z hlediska věč-
nosti chybných názorů, zůstaneme stálí a 
neochvějní.

Jak učil starší Neal A. Maxwell (1926–2004) 
z Kvora Dvanácti apoštolů: „Bez porozumění 
plánu spasení, včetně naší předsmrtelné 
existence, soudu a vzkříšení, by se náš pokus 

Samotná podstata 
věčného života zahrnuje 
věčné manželství muže a 
ženy, které je nezbytnou 
součástí toho, abychom 
se mohli stát takovými, 
jako jsou naši nebeští 
rodiče.
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porozumět smyslu tohoto života samého o sobě podobal 
zhlédnutí pouze druhého aktu tříaktové hry.“ 46 Musíme po-
rozumět prvnímu aktu (předsmrtelnému životu), abychom 
zjistili, jak během druhého aktu (smrtelného života) činit ta 
nejlepší rozhodnutí, jež budou mít určující vliv na to, co se 
s námi stane ve třetím aktu (posmrtném životě).

Jinými slovy, porozumění plánu spasení mění, ruku 
v ruce s upřímnou modlitbou, náš pohled na život, na lidi 
kolem nás a na sebe samotné. Porozumění tomuto plánu 
vyjasňuje náš duchovní zrak a umožňuje nám vidět věci 
tak, jak ve skutečnosti jsou.47 Stejně 
jako Urim a Thumim umožňovaly 
Proroku Josephu Smithovi získávat 
zjevení a vedení,48 tak znalost tohoto 
plánu ukáže nám, jak máme „jednati 
ohledně nauky a zásady týkající se 
budoucna, podle mravní svobody jed-
nání,“ kterou nám Pán dal.49 Naše víra 
se tudíž posílí a my budeme vědět, 
jaký směr si máme v životě vytyčit a 
jaká rozhodnutí, která budou v sou-
ladu s věčnou pravdou, máme učinit.

Zde je několik příkladů, které jsou 
v naší době obzvláště významné.
Úloha manželství v Božím plánu

Manželství a rodina čelí útokům, 
protože Satan ví, že jsou nezbytné pro 
to, abychom mohli obdržet věčný život – stejně nezbytné 
jako Stvoření, Pád a Usmíření a Vzkříšení Ježíše Krista.50 
Když se Satanovi nepodařilo zničit žádný z těchto pilířů 
tohoto plánu, usiluje o to, aby zničil naše porozumění 
důležitosti manželství a rodiny a to, jak toto porozumění 
uvádíme do praxe.

Použijeme- li plán Nebeského Otce jako stálý referenční 
bod, stává se účel manželství jasně středem pozornosti. 
Přikázání, abychom opustili otce i matku, lnuli v manžel-
ství jeden k druhému 51 a rozmnožovali se a zaplnili zemi,52 
umožňuje, aby se Jeho plán naplnil. Prostřednictvím man-
želství přivádíme na svět Jeho duchovní děti a stáváme se 
Jeho partnery v tom, jak pomáháme Jeho dětem podílet  
se na Jeho plánu.53

Otcův plán nám umožňuje zdědit věčný život – život, 
jaký vedou naši nebeští rodiče. V tomto plánu není „ani 
muž bez ženy, ani žena bez muže v Pánu“.54 Samotná  
podstata věčného života zahrnuje věčné manželství muže  
a ženy, které je nezbytnou součástí toho, abychom se  
mohli stát takovými, jako jsou naši nebeští rodiče.55

Manželství mezi mužem a ženou
V manželství se navzájem doplňujeme, tak jak se mohou 

doplňovat jen muž a žena se svými jedinečnými a zásad-
ními rozdíly. Kráčíme- li smrtelností jako manžel a man-

želka, srůstáme spolu, přičemž  
se přibližujeme ke Spasiteli posluš-
ností, přinášením obětí, abychom 
naplňovali Boží vůli, a společným bu-
dováním Jeho království. Při vědomí 
toho, že věčné manželství je přikázání 
od Boha a že On svým dětem připra-
vuje cestu, aby byly schopny uskuteč-
nit vše, co přikazuje,56 víme, že když 
se sjednotíme v dodržování smluv, 
které jsme uzavřeli, naše manželství 
bude úspěšné.

Právě prostřednictvím obřadů 
kněžství a tím, že se rozhodneme 
dodržovat s nimi související smlouvy, 
se nám dostává moci božskosti, za-
tímco čelíme výzvám smrtelnosti.57 

Skrze chrámové obřady jsme požehnáni mocí z výsosti a je 
nám umožněno, abychom se vrátili do přítomnosti našeho 
Nebeského Otce.58 Pečeticí obřad umožňuje manželovi a 
manželce se spolu spojit prostřednictvím Boží moci a být 
zajedno s Pánem.59 Jakákoli náhražka takového manželství 
nenaplní posvátné záměry, které má s námi a s generacemi 
svých dětí, které budou po nás následovat.60

Lákadla a tužby
Každý z nás přichází na tento padlý svět s určitými  

slabostmi či překážkami, které jsou neodmyslitelně spjaty 
se stavem, v němž se lidstvo nachází.61 Porozumění  
Božímu plánu nám umožňuje nahlížet na veškeré lidské 
slabosti – včetně podléhání svodům a tužbám – jako na 
časnou záležitost.62 Vědomí toho, že jsme žili již před tímto 

V souladu s milosrdným plánem  
Otce jsou důsledky Pádu  

přemoženy prostřednictvím  
Spasitelova Vzkříšení.
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životem jako milovaní synové a dcery nebes-
kých rodičů, nám umožňuje odvozovat svou 
osobní identitu z našeho božského původu. 
Opravdovým zdrojem naší identity je právě 
toto postavení jakožto syna nebo dcery Boží 
– nikoli naše slabosti či sklony.63

Nahlíženo z této perspektivy, jsme lépe 
schopni pokorně a trpělivě čekat na Pána64 
s důvěrou, že skrze víru, poslušnost a vytr-
vání do konce budou naše sklony a tužby 
očištěny, naše tělo posvěceno a my se 
vskutku staneme syny a dcerami Kristovými, 
kteří budou zdokonaleni prostřednictvím 
Jeho Usmíření.

Věčná perspektiva tohoto plánu nás ujiš-
ťuje o tom, že pro věrné jistě nastane den, 
kdy „Bůh [setře] všelikou slzu s očí jejich, 
… ani bolesti nebude více; nebo první věci 
pominuly“.65 Tento „dokonalý jas naděje“ 66 
uklidní naši mysl a srdce a umožní nám  
trpělivě a věrně čekat na Pána.

Zaslíbení těm, kteří věrně vytrvají
Ti, kteří se ptají, zda je jejich současná 

situace či stav odřízne od věčného  
života, by měli pamatovat na to, že  
„nikdo není předurčen k tomu, aby  
obdržel něco méně než vše, co Otec  
pro své děti má“.67

Věrným nebude odepřeno žádné  
požehnání. President Lorenzo Snow uvedl: 
„Žádný Svatý posledních dnů, který zemřel 
poté, co vedl věrný život, neztratí nic kvůli 
tomu, že se mu nepodařilo vykonat určité 
věci jen proto, že se mu k tomu nenaskytly 
příležitosti. Jinými slovy, pokud mladý  
muž nebo mladá žena nemají příležitost 
uzavřít sňatek a vedou až do okamžiku  
své smrti věrný život, budou mít všechna 
požehnání, oslavení a slávu, kterou budou 
mít každý muž nebo žena, kteří tuto  
příležitost měli a zušlechtili ji. Toto je  
jisté a nesporné.“ 68

Když budeme každý den 
uplatňovat svou znalost 
Otcova plánu, získá náš 
život hlubší význam.



 Ř í j e n  2 0 1 5  39

Zaslíbení určená všem, kteří znají plán a uplatňují  
ho v každodenním životě

V předsmrtelném životě každý z nás z celého srdce pod-
pořil Otcův plán. Věděli jsme, že nás miluje, a Jeho štědrá 
nabídka, že nám dá tuto příležitost zdědit vše, co má On, 
včetně věčného života, nás naplnila posvátným úžasem. 
Klíčem k našemu úspěchu v předsmrtelném životě byla 
naše podpora Otcova plánu. Stejně tak je klíčem k našemu 
úspěchu i v tomto životě.

Chtěl bych nás proto vyzvat k tomu, abychom znovu spo-
lečně povstali a podpořili Otcův plán. Uděláme to s láskou 
ke všem, neboť onen plán samotný je výrazem lásky Boží.

Když budeme každý den uplatňovat svou znalost  
Otcova plánu, získá náš život hlubší význam. Budeme čelit 
překážkám s větší vírou. Budeme se tlačit kupředu s onou 
jistou, zářnou a nádhernou nadějí na věčný život. ◼
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H L A S Y  S V A T Ý C H  P O S L E D N Í C H  D N Ů

Během mého pobytu na ponorce 
USS West Virginia přišla žádost 

vyslat důstojníka, který mluví portu-
galsky, na třítýdenní výměnnou stáž 
k Brazilskému námořnictvu. Byl 
jsem v mužstvu jediný, kdo mluvil 
portugalsky.

Nejprve jsem jet nechtěl. Zrovna 
jsem se po třech měsících vrátil 
z hlídkové plavby a těšil jsem se  
na rodinu, ale nemohl jsem pře-
stat myslet na onu výměnnou stáž. 
V modlitbě jsem se obrátil na  
Nebeského Otce a dostal jsem  
silnou odpověď, že mám odjet,  
a tak jsem tento úkol přijal.

Přípravy byly plné překážek. 

JAK MOC TO MŮŽE BÝT DŮLEŽITÉ?
V jednu chvíli jsem to chtěl vzdát. 
Říkal jsem si: „Jak moc to může být 
důležité?“ Duch Svatý mě však nabá-
dal, abych pokračoval.

Nakonec jsem po několika dnech 
dorazil na brazilskou loď. Když mě 
dovedli do důstojnické jídelny, kapi-
tán lodi křičel a přitom ukazoval  
na mladého důstojníka. Všiml si  
mě, uklidnil se a lámanou angličtinou 
řekl: „Á, je tu můj americký přítel. 
Vítejte. Mohu vám nabídnout něco 
k pití?“

Portugalsky jsem mu odpověděl, že 
bych si dal oblíbený brazilský nealko-
holický nápoj, který jsem měl napo-
sledy na misii. Řekl mi, že na lodi mají 

různé druhy alkoholu, ale já jsem mu 
vysvětlil, že alkohol nepiji.

O něco později někdo zaklepal na 
dveře mé kajuty. Když jsem otevřel 
dveře, stál tam onen mladý důstojník 
z jídelny.

„Jste Američan,“ řekl. „Nepijete al-
kohol. Mluvíte portugalsky. Je možné, 
že jste mormon?“

„Ano, jsem,“ odpověděl jsem.
Objal mě a začal plakat.
Tento důstojník, poručík Mendes, 

byl nedávno obrácený a čerstvý absol-
vent Brazilské námořní akademie. Na 
palubě lodi rychle zjistil, že kapitán 
od něj očekává, že se bude při návště-
vách přístavů chovat stejně nevázaně 

Když mě dovedli do 
důstojnické jídelny, 

kapitán lodi křičel a přitom 
ukazoval na mladého 
důstojníka.
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jako ostatní důstojníci. Místo toho se 
však poručík Mendes během pobytu 
v přístavu neustále dobrovolně hlá-
sil ke službě a činností mimo loď se 
neúčastnil. To kapitána popuzovalo. 
Když jsem vešel do jídelny, zrovna na 
poručíka Mendese křičel právě proto, 
že se ničeho neúčastnil.

„Při příští zastávce v přístavu pů-
jdete s ostatními důstojníky ven,“ 
rozkázal. „Ukážete americkému dů-
stojníkovi, který nás navštíví, co to 
znamená dobře se bavit. Bude to  
od nás očekávat.“

Poručík Mendes se celé měsíce 
modlil o to, aby kapitán pochopil 
a přijal jeho zásady. Po mém příjezdu 
se ústředním tématem většiny konver-
zací v jídelně stala diskuse o evangeliu. 
S ostatními důstojníky jsme mluvili 
o Josephu Smithovi a o Znovuzří-
zení, o Slově moudrosti a o zákonu 
cudnosti. Jejich pocity vůči poručíku 
Mendesovi se brzy změnily. Sundali 
vystavené pornografické obrázky a při 
příští návštěvě přístavu jsme všichni šli 
společně do restaurace na dobré jídlo 
místo do nočního klubu.

Ke konci mých tří týdnů na palubě 
a po mnohých diskusích s kapitánem 
a důstojníky o naší víře obměkčili 
muži své srdce. „Teď už to chápu,“ 
řekl kapitán poručíku Mendesovi před 
mým odjezdem a dodal, že už po něm 
nebude chtít, aby jednal proti svým 
zásadám.

Nikdy na tento zážitek nezapo-
menu. S poručíkem Mendesem jsme 

na první místo to, co je nejdůležitější, 
bude klást důraz tam, kde je odměna 
největší a trvá nejdéle, a přestane se 
věnovat činnostem, které jí nepřinášejí 
takový užitek.“ (2011, xiii.)

Kromě písem mě nikdy nic tak 
hluboce neoslovilo. Tato žena, která 
zemřela před více než 30 lety, pro-
mlouvala ke mně. Její slova mají prav-
děpodobně mnohem větší váhu dnes 
než v době, kdy je pronesla.

Ihned jsem věděla, že už nikdy ne-
budu hrát hry on- line. Vypnula jsem 
počítač, šla do postele a řekla svému 
manželovi o svém rozhodnutí. Druhý 
den jsem počítač ani nezapnula. 
Místo toho jsem si spočítala, kolik 
hodin jsem každý den hraním těchto 
her promarnila.

Vynásobila jsem tři hodiny denně 
číslem 365 (což je počet dní v roce) 
a vydělila jsem to číslem 24 (což je 
počet hodin v jednom dni). Ohromilo  
mě zjištění, že jsem promarnila 
45,62 dní za rok. Tyto drahocenné 
hodiny a dny jsou ztracené na věky. 
Mohla jsem je strávit studiem písem, 
s manželem a dětmi, službou druhým 
nebo zvelebováním svých povolání.

Generální autority na toto téma 
často hovoří během generální kon-
ference. Přesto mi to nikdy nedošlo 
a myslela jsem si, že se mě to netýká.

Jsem vděčná, že mi Duch Svatý po-
mohl rozpoznat, že generální autority 
– a Belle S. Spaffordová – promlouvají 
ke mně. ◼
Sandy Howsonová, Ohio, USA

Jednou pozdě večer jsem hrála 
on- line hru na počítači, když mi 

manžel řekl, že už jde spát.
„Hned jsem tam,“ řekla jsem.
„Tomu uvěřím, až to uvidím,“ řekl.
Hrála jsem hru, ve které jsem vařila 

virtuální jídlo ve virtuální restauraci 
pro virtuální zákazníky. Podívala jsem 
se na obrazovku a řekla jsem: „Vlastně 
až za 15 minut budu mít hotové jídlo.“

Abych se během čekání nenudila, 
vzala jsem do ruky knihu Daughters 
in My Kingdom: The History and  
Work of Relief Society, která ležela na 
stole od té doby, co jsem ji dostala  
na Pomocném sdružení. Začala jsem 
číst předmluvu. Na třetí straně jsem 
našla tento citát od Belle S. Spaffor-
dové, deváté generální presidentky  
Pomocného sdružení:

„Věřím, že dnešní běžná žena 
udělá dobře, když zhodnotí své zá-
jmy, zváží činnosti, kterým se věnuje, 
a pak udělá potřebné kroky k tomu, 
aby si zjednodušila život tím, že dá 

poznali, že Nebeský Otec zná kaž-
dého z nás jednotlivě, miluje nás 
a záleží Mu na našem životě. ◼
Kelly Laing, Washington, USA

SESTRA 
SPAFFORDOVÁ 
PROMLOUVALA 
KE MNĚ



Zrovna jsme s maminkou dokončily 
večerní modlitbu. Objaly jsme se 

a řekly: „Mám tě ráda.“ Potom jsem šla 
do svého pokoje. Když jsem sáhla po 
klice, pocítila jsem silné vnuknutí, že 
druhý den moje maminka zemře.

Můj mozek i srdce se té myšlence 
pokoušely vzepřít. Mojí mamince 
se přece nemůže nic stát. Bude 
v pořádku.

V pokoji jsem poklekla v modlitbě 
a řekla jsem Nebeskému Otci, že toto 
vnuknutí o mé mamince nemůže být 
pravdivé. Požádala jsem Ho, aby mě 
té myšlenky zbavil, ale nezmizela. 
Vrátila jsem se do pokoje svých rodičů 
a řekla jsem mamince, že bych chtěla, 
aby mě, než půjdu spát, ještě jednou 
objala a políbila. Znovu jsme si řekly: 
„Mám tě ráda,“ a já se vrátila do svého 
pokoje. Ten večer mi chvíli trvalo, než 
jsem usnula.

NEVĚDĚLA JSEM, PROČ TAM JSEM
Když jsem se druhý den ráno pro-

budila, byla jsem nervózní. Maminka 
byla naštěstí v pořádku a šťastná. Ale 
hluboko uvnitř jsem pořád měla ne-
odbytný pocit, že něco je špatně. Ten 
den během postního a svědeckého 
shromáždění maminka vstala a vydala 
krásné svědectví.

Po shromáždění svátosti šla učit 
Primárky a já jsem šla na Nedělní 
školu. Znovu jsem zřetelně pocítila 
vnuknutí, tentokrát, abych vstala 
a z Nedělní školy odešla. Nechtěla 
jsem na sebe upozorňovat, ale něco 
mě donutilo se zvednout ze židle a vy-
jít ze dveří. Za pár minut jsem seděla 
v maminčině třídě Primárek a poslou-
chala jsem, jak učí. Nevěděla jsem, 
proč tam jsem, ale věděla jsem, že je 
potřeba, abych byla právě tam.

Později odpoledne, v domě  
mého bratra, se mi maminka napo-
sledy dlouze zadívala do očí, než  
zkolabovala a zemřela na plicní 
embolii. Nebeský Otec mi ze svých 
vlastních důvodů poslal ve svém  
milosrdenství Ducha Svatého, aby  
mě na to připravil. Tato nabádání mi 
dopřála čas navíc, který bych s ma-
minkou nemohla strávit, kdybych 
onen tichý a jemný hlas nebrala na 
vědomí.

Až do událostí, které se odehrály 
kolem smrti mé maminky, pro mě ni-
kdy nebyla láska Nebeského Otce tak 
zjevná. Jak požehnaní jsme, že máme 
Otce v nebi, který nás miluje natolik, 
že nám dal onen výjimečný dar Ducha 
Svatého! ◼
Amber Cheneyová, Alabama, USA

Vrátila jsem se do 
pokoje svých rodičů 

a řekla jsem mamince, že 
bych chtěla, aby mě, než 
půjdu spát, ještě jednou 
objala a políbila.
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„L oď Westerland odplula již včera,“ 
sdělila mi švagrová, když nás vítala 

na mezinárodním letišti Nadi na Fidži.
Byl jsem z této zprávy smutný 

a zklamaný. Westerland byla motorová 
loď, která nás měla dopravit k mému 
staršímu bratrovi na ostrov Rotuma. 
Rotuma se nachází přibližně 600 km 
severozápadně od největšího fidžij-
ského ostrova Viti Levu. Když vám 
odpluje loď, musíte na další čekat vět-
šinou několik dnů, či dokonce týdnů.

Ostrov Rotuma jsem navštívil rok 
předtím, abych tam bratrovi pomohl 
renovovat dům naší babičky, a pak 
jsem kvůli neshodám při práci odjel. 
Teď jsem se s ním chtěl vidět tváří 
v tvář a omluvit se mu.

Týden předtím, než jsem s man-
želkou Akatou přiletěl na Fidži  
z Austrálie, mi neteř sdělila, že Wes-
terland odplouvá na Rotumu den 
před naším plánovaným příletem. 

DORAZIL JSEM NA ROTUMU DÍKY MODLITBĚ
Okamžitě jsem zavolal do kanceláře 
lodní společnosti a prosil jsem je, aby 
odložili vyplutí o dva dny.

„To nemůžeme, ani kdybychom 
chtěli,“ zněla odpověď. „Rada ostrova 
Rotuma již připravila uvítací hostinu 
a loď musí odplout podle plánu.“

Hlavou mi bleskla určitá myšlenka, 
a já jsem se rozhodl postit a modlit.

„Drahý Nebeský Otče,“ prosil jsem 
v modlitbě, „moc rád bych stihl loď  
na Rotumu. Vypadá to, že nemohou 
odložit odplutí o den či dva, ale Ty 
máš moc to učinit. Mohl bys prosím 
někde na lodi odstranit jen jeden 
šroub, aby loď nevyplula a abych se  
já mohl dostat na palubu? Potřebuji  
se dostat na Rotumu, abych se smířil 
se svým bratrem.“

Poté, co jsme si vyslechli onu 
zprávu, která nás zklamala, jsme vyra-
zili k přístavu na druhé straně ostrova. 
Tam jsme se ale dozvěděli, že loď má 

problémy s motorem a ještě nevyplula. 
Nebeský Otec mou modlitbu vyslyšel! 
Ukázalo se, že bylo zapotřebí z lodi 
vyjmout celý motor, a ne jen jeden 
šroub, aby se opravil únik oleje.

Loď nakonec vyplula o týden 
později a já jsem byl na palubě. Když 
jsem dorazil na ostrov Rotuma, objal 
jsem bratra, omluvil jsem se a udobřili 
jsme se. Byl to skutečně radostný den.

Budu na věky vděčný za tento 
úžasný duchovní zážitek a za znovu-
zřízené evangelium Ježíše Krista. Mám 
svědectví o tom, že zázraky se dějí 
i dnes, že Nebeský Otec žije a odpo-
vídá na naše upřímné modlitby, že 
modlitba a půst jdou ruku v ruce a že 
evangelium je pravdivé – dokonce 
i v jedné malé vesnici na maličkém 
ostrově Rotuma. ◼

John K. Muaror, Nový Jižní Wales, 
Austrálie
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Když jsem zavolal do kanceláře 
lodní společnosti a prosil jsem 

je, aby odložili vyplutí o dva dny, 
řekli mi, že nemohou čekat.
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Důležitost opravdového záměru 
jsem pochopil v době, kdy 
jsem byl mladým studentem 

semináře. Učitel nás vyzval, abychom 
přečetli Knihu Mormonovu. Aby nám 
pomohl sledovat, jak se nám daří, 
připravil tabulku, kde byla ve sloupci 
pod sebou uvedena naše jména 
a v řádku nahoře názvy jednotlivých 
knih Knihy Mormonovy. Pokaždé, 
když jsme přečetli určitou knihu,  
nalepil nám ke jménu hvězdičku.

Zpočátku jsem četbě nevěnoval 
velké úsilí a za chvíli jsem víc a víc 
zaostával za ostatními. Avšak hnán 
pocitem studu a soutěživým duchem 
jsem začal číst. Pokaždé, když jsem 
dostal hvězdičku, jsem měl dobrý 
pocit. A čím více hvězdiček jsem do-
stal, tím více jsem byl motivován číst 
– mezi hodinami, po škole, během 
každé volné minuty.

Byl by to skvělý příběh, kdybych 
vám mohl říci, že díky svému úsilí 

jsem ze třídy dočetl jako první – ale 
první jsem nebyl. A bylo by dobré, 
kdybych vám mohl říci, že jsem získal 
něco lepšího než první místo – svědec-
tví o Knize Mormonově. Ale ani to se 
nestalo. Nezískal jsem svědectví. Získal 
jsem hvězdičky. Získal jsem hvězdičky, 
protože to byl ten důvod, proč jsem 
četl. Mám- li použít Moroniova slova,  
to byl můj „opravdový záměr“.

Moroni jasně popsal, jak zjistit, zda je 
Kniha Mormonova pravdivá: „A až tyto 
věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, 
abyste se tázali Boha, Věčného Otce, 
ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou 
pravdivé; a budete- li se tázati s upřím-
ným srdcem, s opravdovým záměrem, 
majíce víru v Krista, on vám projeví 
jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.“ 
(Moroni 10:4; zvýraznění přidáno.)

Správné důvody
Když na to vzpomínám, uvědo-

muji si, že Pán se ke mně zachoval 

naprosto správně. Proč bych  
měl očekávat, že získám něco  
jiného než to, o co jsem usiloval? 
Opravdový záměr znamená dělat  
to, co je správné, ze správných  
důvodů; já jsem ale četl správnou 
knihu ze špatných důvodů.

Teprve o řadu let později jsem 
nakonec Knihu Mormonovu četl 

Opravdový záměr 
znamená dělat 

to, co je správné, 
ze správných 

důvodů.

Žít  s opravdovým 
záměrem

Randall L. Ridd
V letech 2013–
2015 sloužil 
jako druhý rádce 
v generálním před-
sednictvu Mladých 
mužů
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s opravdovým záměrem. Nyní vím, 
že Kniha Mormonova naplňuje svůj 
božský účel svědčit o životě a poslání 
Ježíše Krista, protože jsem ji  
četl s opravdovým záměrem.

Toto ponaučení, které jsem zís-
kal ohledně opravdového záměru 
a Knihy Mormonovy, se týká nás 
všech ve všech oblastech našeho 
života. Až příliš často se pasivně ří-
díme určitými vzory chování a zvyky, 
které jsme si v průběhu let osvojili 
– zkrátka se jen tak necháme unášet 
životem, aniž bychom se pozorně za-
mýšleli nad tím, kam nás unáší. Když 
žijeme s opravdovým záměrem, vnáší 
nám to do života soustředění a smysl 
a může nás to zcela zásadně změnit. 
Žít s opravdovým záměrem znamená 
rozumět onomu „proč“ – motivům, 
které stojí za naším jednáním.  
Sokrates řekl: „Neprozkoumaný  
život nestojí za to, aby se žil.“ 1 A  
tak přemítejte o tom, jak trávíte čas, 
a pravidelně se sami sebe ptejte: 
„Proč?“ To vám pomůže vypěstovat 
si schopnost vidět víc než jen pří-
tomnost. Je mnohem lepší podívat se 
dopředu a zeptat se: „Proč bych to 
dělal?“, než ohlédnout se zpět a říci: 
„Ach jo, proč jen jsem to udělal?“

Co si Pán přeje, abyste udělali?
Jako mladý muž jsem se rozhodl, 

že nepůjdu na misii. Po roce na vy-
soké škole a roce v armádě jsem měl 
dobrou práci v místní nemocnici jako 
technik na rentgenologii. Připadalo 

mi, že život jde tak, jak má, a že není 
nutné jít na misii.

Jednou mě doktor James Pingree, 
jeden z chirurgů v nemocnici, pozval 
na oběd. Během našeho rozhovoru 
doktor Pingree zjistil, že se nechystám 
sloužit na misii, a zeptal se mě, proč. 
Řekl jsem mu, že jsem už trochu starší 
a že je možná již pozdě. Odvětil, že to 
není moc dobrý důvod a že on šel na 
misii až po ukončení studia na lékař-
ské fakultě. Pak vydal svědectví o tom, 
jak pro něj byla jeho misie důležitá.

Jeho svědectví na mě mělo značný 
vliv. Přimělo mě k tomu, abych se 
modlil tak, jak jsem se ještě nemodlil – 
s opravdovým záměrem. Napadala mě 
spousta důvodů, proč na misii nejít: 
Styděl jsem se. Měl jsem práci, kte-
rou jsem měl rád. Měl jsem možnost 
získat stipendium, což bych po misii 

neměl. A co je nejdůležitější, chodil 
jsem s dívkou, která na mě čekala, 
když jsem byl v armádě – a já věděl, 
že další dva roky by nečekala! Modlil 
jsem se, abych získal potvrzení, že mé 
důvody jsou oprávněné a že dělám to, 
co je správné.

Ke svému zklamání jsem nedo-
kázal získat jednoduchou odpověď 
„ano“ či „ne“, kterou jsem si tak přál. 
Pak mě napadlo: „Co si přeje Pán, 
abys udělal?“ Musel jsem připustit, že 
si přeje, abych sloužil na misii, a toto 
se stalo rozhodujícím okamžikem 
mého života. Budu dělat to, co chci 
já, nebo budu konat vůli Páně? To  
je otázka, kterou bychom si měli 
pokládat často.

Naštěstí jsem se rozhodl na misii 
sloužit a byl jsem povolán pracovat 
v misii Mexiko- sever.

Žít s opravdovým záměrem znamená rozumět onomu „proč“ – motivům, 
které stojí za naším jednáním. Sokrates řekl: „Neprozkoumaný život  
nestojí za to, aby se žil.“
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Věčné důsledky
O třicet pět let později mě syn 

vybídl, abych s ním navštívil Mexiko. 
Doufali jsme, že najdeme některé 
z těch, které jsem učil. Zúčastnili jsme 
se shromáždění svátosti v městečku, 
kde jsem na misii začínal, ale nikoho 
jsem tam nepoznal. Po shromáž-
dění jsme mluvili s jedním ze členů 
a zeptali jsme se, zda zná někoho 
z mého seznamu těch, které jsem 
před tolika lety učil. Procházeli jsme 
neúspěšně můj seznam, až jsme došli 
na poslední jméno: Leonor Lopez de 
Enriquezová.

„Ano,“ řekl. „Tato rodina je v jiném 
sboru, ale chodí do této budovy. Jejich 
shromáždění svátosti začíná po tom 
našem.“

Nemuseli jsme čekat dlouho a  
do budovy vstoupila Leonor. I když  
jí nyní bylo již asi 75 let, okamžitě 
jsem ji poznal a ona poznala mě. 
Dlouho jsme se s dojetím objímali.

„Modlili jsme se 35 let, abyste se 
vrátil a abychom vám mohli poděko-
vat za to, že jste naší rodině přinesl 
evangelium,“ řekla.

Když do budovy vstoupili další 
členové její rodiny, rovněž jsme se 
s dojetím objali. Záhy jsme zjistili,  
že biskup onoho sboru byl jedním  
ze synů Leonory, vedoucí zpěvu 
byla její vnučka, pianistou její vnuk 
a i v Aronově kněžství bylo několik 
mladých mužů, kteří byli její vnuci. 
Jedna její dcera byla manželkou 
rádce v předsednictvu kůlu. Další 

dcera byla manželkou biskupa neda-
lekého sboru. Většina dětí Leonory 
šla na misii a nyní na misii sloužili 
i vnuci.

Dozvěděli jsme se, že Leonor byla 
mnohem lepším misionářem než já. 
Dnes její děti vděčně vzpomínají na 
její neúnavné úsilí učit je evangeliu. 
Učila je tomu, že z malých rozhodnutí 
časem vyplyne naplněný, spravedlivý 
a šťastný život, a oni pak učili témuž 
druhé. Pokud bych to sečetl, do Církve 
díky této jedné úžasné rodině přišlo 
více než 500 lidí.

A to vše začalo jedním prostým roz-
hovorem u oběda. Často myslím na to, 
že kdyby se doktor Pingree více zamě-
řoval na svou kariéru či na jiné světské 
záležitosti, možná by se nikdy neze-
ptal, proč neplánuji sloužit na misii.  
On se ale zaměřoval na druhé a na 
podporu Pánova díla. Zasadil se-
ménko, které vyrostlo a přineslo ovoce 
a dál se exponenciálně znásobuje. (Viz 
Marek 4:20.) Misie mě naučila, že jedno 
jediné rozhodnutí konat vůli Páně má 
věčné důsledky.

Pamatujte na svůj věčný účel
Často se ohlížím za svým životem 

a přemýšlím, proč pro mě bylo tak 
těžké rozhodnout se jít na misii. Bylo 
to těžké, protože jsem ztratil pozor-
nost; ztratil jsem ze zřetele svůj věčný 
účel – opravdový záměr toho, proč 
jsme zde.

Mé touhy a má vůle nebyly 
v souladu s vůlí Páně; jinak by ono 

rozhodnutí bylo snazší. A proč  
nebyly v souladu? Chodil jsem v ne-
děli na shromáždění a přijímal svá-
tost, ale nesoustředil jsem se na její 
význam. Modlil jsem se, ale většinou 
jen ze setrvačnosti. Četl jsem písma, 
ale jen občas a bez opravdového 
záměru.

Povzbuzuji vás, abyste vedli 
smysluplný a soustředěný život – 
i když jste tak třeba v minulosti  
nežili. Nebuďte zklamaní myšlenkami 
na to, co jste již udělali nebo neu-
dělali. Umožněte Spasiteli, aby vám 
pomohl začít nanovo. Pamatujte na  
to, že řekl: „Kolikráte s opravdovým 
záměrem činili pokání a usilovali 
o odpuštění, tolikráte jim bylo od-
puštěno.“ (Moroni 6:8; zvýraznění 
přidáno.)

Začněte právě teď. Žijte s opravdo-
vým záměrem a rozumějte tomu,  
proč děláte to, co děláte, a kam to  
povede. Budete- li toto dělat, zjistíte, 
že tím nejdůležitějším důvodem, 
„proč“ to všechno děláte, je to, že 
milujete Pána a uvědomujete si Jeho 
velikou lásku k vám. Kéž každý 
z vás nachází velkou radost ve svém 
hledání dokonalosti a v pochopení 
a konání Jeho vůle. ◼
Z celosvětového zasvěcujícího shromáždění  
pro mladé dospělé s názvem „Žít smysluplně – 
důležitost opravdového záměru“, které se konalo 
na Univerzitě Brighama Younga–ldaho 11. ledna 
2015. Úplný text proslovu najdete na adrese devo-
tionals. lds. org.

ODKAZ
 1. Socrates in Plato, Apology (2001), 55.
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Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige

V roce 2007 jsem se ze Srí Lanky 
přestěhoval do Arménie, abych 
mohl chodit do školy, a pak 

jsem potkal misionáře a příští rok jsem 
se dal pokřtít. Po křtu jsem si moc  
přál sloužit na misii na plný úvazek. 
Nebylo to možné, protože mi bylo 
více než 25 let, ale president misie  
mě povolal na minimisii. Měl jsem 
zodpovědnost spolupracovat s ostat-
ními staršími a kázat evangelium. 
Misionářskou práci jsem miloval.

Zkouška odvahy
V té době jsem měl peněz jen po-

skrovnu. Poté zkrachovalo podnikání 
mého otce a on mi již peníze posílat 
nemohl. Měl jsem jen stěží dost na to, 
abych si mohl koupit jídlo na několik 
dní. Univerzita byla nedaleko mého 
bydliště, ale kancelář misie byla  
vzdálena 30 minut jízdy autobusem. 
Cesta tam a zpět stála 200 dramů  
(asi 10 Kč).

Přesto jsem chtěl své misionářské 
povolání zvelebovat. Když mi jeden 

misionář zavolal, abych s ním navštívil 
několik členů, a požádal mě, abychom 
se setkali u budovy centrální odbočky, 
více než 40 minut cesty autobusem od 
mého bydliště, souhlasil jsem, i když 
jsem měl peníze jen na nákup jed-
noho bochníku chleba. A tak jsem se 
do budovy centrální odbočky vydal 
pěšky. Byl horký letní den, takže jsem 
musel cestou odpočívat a pít vodu. 
Než jsem tam konečně dorazil, trvalo 
to přes dvě hodiny. Později, na dvou-
hodinové cestě domů, jsem utratil 
poslední peníze za chléb.

Větší zkouška
Krátce poté, co jsem přišel domů, 

mi volal tentýž misionář. Řekl: „Nisshi, 
omlouvám se, že ti znovu volám, ale 
jedna členka je nemocná. Mohl bys 
prosím přijít a být mým společníkem, 
až jí budu dávat požehnání?“ Chtěl 
jsem mu říci, že jsem po čtyřech  
hodinách chůze ve vedru příliš una-
vený, ale neměl jsem to srdce. Víra  
mi dodala sílu a odvahu, a tak jsem 
řekl, že přijdu.

Hned poté vstoupil do pokoje můj 
spolubydlící. Zeptal jsem se ho, zda 
bych si mohl vypůjčit peníze, abych se 
dostal do kanceláře misie. Odpověděl, 
že mu do konce měsíce zbyly jen pe-
níze na jídlo a že mi nic půjčit nemůže.

Najednou jsem si všiml, že na stole 
leží čerstvý chléb, který jsem před 
chvílí koupil – jediné jídlo, které jsem 
měl. Vzal jsem ho a řekl: „Zrovna jsem 
koupil tento chléb; můžeš si ho vzít 
a dát mi za něj 100 dramů?“ Usmál se 
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Když jsem se vracel 
domů, necítil jsem se 
unavený. To jediné, 
na co jsem dokázal 
myslet, byl úsměv 

oné staré ženy.

Víra, služba  
a bochník chleba
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a souhlasil. Vzal jsem peníze a vyrazil 
autobusem do kanceláře misie.

Navštívili jsme dotyčnou členku  
Církve – starší ženu, která byla upou-
tána na lůžko. Stěží dokázala ote-
vřít oči, aby se na nás podívala, ale 
usmála se na mě. Povídala si kon-
krétně se mnou a vzpomínala na své 
dřívější zážitky. Byla moc šťastná, že 
nás viděla u sebe doma. S misionářem 
jsme jí dali požehnání. Znovu se na 
nás usmála a já jsem si všiml světla 
v její tváři. Její dcera poznamenala, že 
díky naší návštěvě se maminka usmála 
poprvé po mnoha měsících.

Znovu jsem šel další dvě hodiny 
pěšky domů, ale tentokrát jsem se 
unavený necítil. To jediné, na co jsem 
dokázal myslet, byl úsměv oné staré 
ženy a náš rozhovor. Pociťoval jsem, 

že Nebeský Otec si přál, abych ji 
navštívil; možná to potřebovala, aby 
během svých posledních dnů pocítila 
více radosti. Byl jsem velmi vděčný 
za možnost se té návštěvy zúčastnit. 
Prosil jsem Nebeského Otce, aby této 
ženě požehnal. A také jsem Ho prosil, 
aby mi požehnal, abych měl během 
oné finančně obtížné doby každý  
den co k jídlu.

Požehnání shůry
Bůh mě neopustil. Jeden můj pří-

tel se se mnou během onoho měsíce 
dělil o jídlo. Nikdy jsem nešel spát 
hladový, i když jsem v kapse neměl 
ani groš. Každý den jsem chodil do 
kanceláře misie pěšky – a nikdy jsem 
nebyl unavený. Díky této oběti jsem 
se cítil šťastný.

Také mě onoho měsíce mnoho 
lidí pozvalo na oběd nebo na večeři. 
Jednou jsme byli se spolubydlícím 
bez prostředků a měli jsme jen boch-
níček chleba ke snídani. Toho večera 
jsme měli velký hlad. Vyšli jsme na 
ulici, abychom si půjčili peníze od 
jednoho přítele, když v tom vedle 
nás zastavilo auto s dvěma rodilými 
Arménci. Muži se nás zeptali, od-
kud jsme. Když jsme řekli, že ze Srí 
Lanky, pozvali nás k sobě domů na 
večeři. Nadšeně si vyslechli naše 
vyprávění o Srí Lance a my jsme  
měli úžasnou večeři.

Miluji Nebeského Otce a všechna 
požehnání, která mi neustále dává. 
Je připraven mi vždy pomoci a Jeho 
láskyplnou péči pociťuji každý den. ◼
Autor žije v Arménii.
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Každý z nás se musí naučit, jak správně reagovat 
na média se sexuálním obsahem.

Starší  
Dallin H. Oaks
Kvorum Dvanácti 
apoštolů

VYSVOBOZENÍ Z PASTI 

PORNOGRAFIE
Před deseti lety jsem na generální konferenci mluvil na téma pornografie. 

Připojil jsem svůj hlas k hlasu ostatních vedoucích, kteří varovali před zniču-
jícími duchovními účinky pornografie. Upozorňoval jsem na to, že až příliš 

mnoho mužů a chlapců si ubližuje tím, co jsem nazval „[literaturou], která propa-
guje nedovolené sexuální vztahy“.1 Zaobírání se pornografií jakéhokoli druhu je 
mravně špatné – ničí to duchovní citlivost, oslabuje to schopnost používat kněž-
skou moc a ubližuje to drahocenným mezilidským vztahům.

Nyní, o více než 10 let později, jsem vděčný za to, že mnozí slyšeli prorocká 
varování a uposlechli jich, a tak se vyhýbají špíně pornografie a zůstávají čistí 
a neposkvrnění. Jsem také vděčný za to, že mnozí jsou poslušni prorockých výzev 
odvrátit se od pornografie, uzdravit zlomená srdce a napravit narušené vztahy 
a vydat se kupředu po cestě učednictví. Avšak více než dříve se obávám, že další 
mezi námi se nadále stávají obětí pornografie – zvláště naši mladí muži, a v čím 
dál větším počtu dokonce i mladé ženy.

Hlavním důvodem tohoto rostoucího problému s pornografií je to, že v dneš-
ním světě se slova a obrázky se sexuálním obsahem a vlivem nacházejí všude – lze 
je najít ve filmech, v televizních pořadech, na sociálních sítích, v textových zprá-
vách, v mobilních aplikacích, v reklamách, v knihách, v hudbě i v každodenních 
rozhovorech. V důsledku toho je nevyhnutelně každý z nás pravidelně vystavován 
sexuálně laděným poselstvím. ILU
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Aby člověk nad 
pornografií a s ní 
spojeným chováním 
opravdu zvítězil, musí 
si vypěstovat pokoru. 
Když se obrátí k Pánu, 
vede ho to k tomu, 
aby přijal určité 
pravdy, které, když 
je plně pochopí, mu 
dodají sílu a odstraní 
pocit hanby.
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I. Úrovně zaobírání se pornografií
Ve snaze pomoci nám odolávat tomuto šířícímu se zlu 

bych rád definoval několik různých úrovní zaobírání se 
pornografií a navrhl, jak na každou tuto úroveň reagovat.

V dřívějších dobách a podmínkách se naše rady týkající 
se pornografie zaměřovaly hlavně na snahu pomáhat jedin-
cům vyvarovat se prvopočátečnímu vystavení se pornografii 
nebo vysvobodit se ze závislosti. I když jsou tyto snahy stále 
důležité, minulé zkušenosti a současné okolnosti ukazují, že 
je zapotřebí zaměřit se na ty úrovně zaobírání se pornografií, 
které se vyskytují mezi těmito dvěma extrémy – vyhýbání se 
pornografii a závislostí na ní. Je užitečné zaměřit se na čtyři 
různé úrovně zaobírání se pornografií: 1) neúmyslné setkání 
se s pornografií, 2) občasné zaobírání 
se pornografií, 3) intenzivní zaobírání se  
pornografií a 4) nutkavé zaobírání se 
pornografií (závislost).

1.  Neúmyslné setkání se s por-
nografií. Jsem přesvědčen, že 
každý se již s pornografií někdy 
neúmyslně setkal. Pokud se 
odvrátíme a dál se tím nezaobí-
ráme, nejedná se o hřích. Je to 
něco jako chyba, kterou je zapo-
třebí spíše napravit než činit pokání.2

2.  Občasné zaobírání se pornografií. Takovéto zao-
bírání se pornografií může být občasné, či dokonce 
pravidelné, ale vždy je úmyslné – a v tom spočívá 
nesprávnost tohoto jednání.

Pornografie vyvolává a umocňuje silné sexuální 
pocity. Stvořitel nám dal tyto pocity kvůli svým mou-
drým záměrům, ale rovněž nám dal přikázání, podle 
nichž je vyjadřování těchto pocitů vyhrazeno muži 
a ženě, kteří uzavřeli manželství. Pornografie znehod-
nocuje správné projevy sexuality a podněcuje k vy-
jadřování sexuálních pocitů mimo hranice manželství. 
Ti, kteří se pornografií zaobírají, si zahrávají se silami 
tak mocnými, že jimi buď mohou stvořit život, nebo 
ho zničit. Nezaobírejte se tím!

Nebezpečí týkající se jakéhokoli úmyslného zao-
bírání se pornografií, bez ohledu na to, o jak příleži-
tostné či málo časté se jedná, spočívá v tom, že vždy 
ponouká k častějšímu vyhledávání pornografie, což 
nevyhnutelně vede k většímu zaobírání se sexu-
álními pocity a sexuálním jednáním. Vědci zjistili, 
že sexuální obrazy vyvolávají v mozku chemické 
látky, které uspokojují sexuální pocity, což následně 
podněcuje dotyčného k tomu, aby věnoval více 
pozornosti sexuálnímu chování.3 Nemorální sexuální 
chování jakéhokoli druhu či stupně s sebou přináší 
pocity hanby, které se mohou časem v dotyčném 
jedinci hluboce usídlit.

3. Intenzivní zaobírání se porno-
grafií. Z opakujícího se úmyslného 
zaobírání se pornografií může 
vzniknout zlozvyk – „vzor chování, 
které se opakuje tak často, až se 
z něj stává téměř nedobrovolné jed-
nání“.4 V důsledku tohoto zlozvyku 
pak jedinci potřebují více stimulů, 
aby dosáhli téže reakce, jež by jim 
přinesla uspokojení.

4. Nutkavé zaobírání se pornogra-
fií (závislost). Určité chování člo-

věka se stává návykovým tehdy, když vytváří závislost 
(anglicky „dependency“ –  lékařský termín týkající se 
užívání drog či alkoholu, nutkavého gamblerství atd.), 
což znamená „neodolatelné nutkání“, které „je nadřa-
zené téměř všemu ostatnímu v životě“.5

II. Význam pochopení těchto úrovní
Jakmile si tyto různé úrovně uvědomujeme, rozumíme 

také tomu, že ne každý, kdo se úmyslně zaobírá porno-
grafií, je na ní závislý. Většina mladých mužů a mladých 
žen, kteří s pornografií zápolí, ve skutečnosti závislá  
není. Toto je velmi důležité rozlišovat – a to nejen pro  
rodiče, manželské partnery a vedoucí, kteří si přejí  
pomoci, ale i pro ty, kteří s tímto problémem zápasí.  
Vysvětlím proč.

Skrze milost Ježíše 
Krista může být všem 
odpuštěno a mohou 

obdržet moc se změnit.
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z dosahu Spasitele a Jeho Usmíření.
A konečně – je důležité neoznačovat dokonce ani 

intenzivní či navyklé zaobírání se pornografií za závislost, 
protože to náležitě nepopisuje podmínky či pravou pod-
statu požadovaného pokání a osvobození se. Získáme- li 
lepší porozumění tomu, kde se dotyčný v tomto procesu 
nachází, umožní nám to také lépe porozumět tomu, co je 
zapotřebí podniknout pro jeho osvobození.

III. Únik z pasti pornografie
Pojďme se nyní zamyslet nad tím, jak mohou jedinci 

uniknout z pasti pornografie a osvobodit se. To bude uži-
tečné nejen pro ty, kteří se snaží vymanit se ze zaobírání 
se pornografií, ale i pro rodiče a vedoucí, kteří jim pomá-
hají. Lidé budou ve snaze vyhýbat se pornografii či osvo-
bodit se z jejího vlivu úspěšnější, když o tom budou mluvit 
s rodiči nebo s vedoucími.6

Bez ohledu na úroveň úmyslného zaobírání se pornogra-
fií, cesta k osvobození, čistotě a pokání se řídí týmiž základ-
ními zásadami a vyžaduje jejich dodržování – jsou to: pokora, 
učednictví, oddané dodržování osobního plánu vedoucího 
ke změně, odpovědnost a podpora a vytrvání ve víře.

Zaprvé – čím je úroveň zaobírání se pornografií u do-
tyčného hlubší – od neúmyslného setkání, přes občasné  
či opakující se úmyslné zaobírání se, k intenzivnímu  
zaobírání se až k nutkavému (návykovému) chování –  
tím je obtížnější se osvobodit. Pokud je určité chování  
nesprávně označeno za závislost, dotyčný si může mys-
let, že již ztratil svobodu jednání a schopnost problém 
překonat. To může oslabit odhodlání osvobodit se a činit 
pokání. Na druhé straně jasnější porozumění hloubky 
daného problému – tomu, že se nemusí jednat o tak za-
kořeněné či extrémní jednání – může dotyčnému dodat 
naději a větší schopnost použít svobodu jednání k tomu, 
aby s tím přestal a činil pokání.

Zadruhé – tak jako v případě jakéhokoli hříšného 
jednání, i úmyslné zaobírání se pornografií odhání Ducha 
Svatého. Někteří z těch, kteří toto zažili, pocítí nutkání 
činit pokání. Jiní ale mohou pociťovat rozpaky a budou 
se snažit skrývat svou vinu skrze obelhávání. Také mohou 
mít pocity hanby, což může vést k sebenenávisti. Pokud 
toto nastane, může se stát, že dotyční začnou věřit jedné 
ze Satanových největších lží: že kvůli tomu, co udělali 
nebo co dál dělají, jsou špatní, že si nezasluhují Spasite-
lovu milost a že nejsou schopni činit pokání. To ale není 

Aby člověk podle těchto pravd 
jednal, je rovněž zapotřebí, 
aby se zavázal k tomu, že bude 
žít jako učedník Pána Ježíše 
Krista a bude dělat to, co ho 
očišťuje a posiluje, aby odolal 
budoucím pokušením.
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A. Pokora
Aby člověk nad pornografií a s ní spojeným 

chováním opravdu zvítězil, musí si vypěsto-
vat pokoru. (Viz Eter 12:27.) Když se obrátí 
k Pánu, vede ho to k tomu, aby přijal určité 
pravdy, které, když je plně pochopí, mu  
dodají sílu a odstraní pocit hanby. Mezi  
některé tyto pravdy patří:

•  Každý z nás je milovaným dítětem milují-
cího Nebeského Otce.

•  Náš Spasitel Ježíš Kristus nás každého 
osobně miluje a zná.

•  Spasitelovo Usmíření se vztahuje na 
všechny  
Boží děti.

•  Skrze milost Ježíše Krista může být všem odpuštěno 
a mohou obdržet moc se změnit.

•  Každý z nás má drahocenný dar svobody jednání, 
který nám umožňuje čerpat z moci a síly plynoucí 
z Usmíření.

•  Jedinci, kteří zápolí s pornografií, mohou čerpat na-
ději ze skutečnosti, že jiní již v této bitvě zvítězili.

•  Pornografie je zlo, ale když se jí člověk zaobírá,  
neznamená to, že je zlý.

•  Kdokoli může uniknout z pasti pornografie a může 
se zcela osvobodit – to je však možné jedině tehdy, 
bude- li dotyčný čerpat z moci plynoucí z Usmíření.

•  Opravdové pokání ze zaobírání se pornografií vy-
žaduje něco více než jen přestat se jí zaobírat. Ta-
kové pokání vyžaduje změnu srdce skrze Kristovo 
Usmíření.

Když člověk tyto pravdy přijme, připraví ho to duchovně 
na to, aby podle nich jednal, což otevře dveře k přijetí  
Pánovy pomoci, aby dokázal provést změny nutné  
k pokání a osvobození se.
B. Učednictví

Aby člověk podle těchto pravd jednal, je rovněž zapo-
třebí, aby se zavázal k tomu, že bude žít jako učedník  
Pána Ježíše Krista a bude dělat to, co ho očišťuje a posiluje, 

aby odolal budoucím pokušením. To znamená, že se  
zaváže k osobním projevům náboženské víry: ke každo-
denní smysluplné modlitbě a studiu písem, k účasti na 
církevních shromážděních, ke službě, k půstu a (pokud 
to biskup schválí) k přijímání svátosti a k uctívání Boha 
v chrámu.
C. Oddané dodržování osobního plánu

Pokorní učedníci Ježíše Krista si vypěstují dostateč-
nou citlivost, aby rozpoznali emoce, společenské situace 
a fyzické prostředí, které vyvolávají pokušení zaobírat se 
pornografií. Poté, co tyto spouštěče rozpoznají, si vytvoří 
osobní plán úniku, který jim pomůže:

•  Rozpoznat spouštěče a bažení, když začnou přichá-
zet. (Bažení je silná touha nebo puzení oddat se  
návykové činnosti, anglicky „cravings“),

•  Stanovit si konkrétní postup jednání, který jim  
pomůže uniknout pokušení.

•  Přesměrovat své myšlenky a energii na Pána.
•  Stanovit si konkrétní každodenní kroky, které  

posílí jejich závazek žít spravedlivě.

Při vytváření osobního plánu by měli dotyční jedinci 
využít vynikající materiály a zdroje poskytované Církví. 
Například církevní stránky OvercomingPornography. org 
obsahují materiály pro dotyčné jednotlivce i pro členy ro-
diny a vedoucí kněžství, kteří jim poskytují oporu. Kromě 
toho je všem členům, kteří zápasí s nějakou závislostí, 

Dotyční jed-
notlivci také 
mohou – podle 
závažnosti svého 
problému – vyža-
dovat podporu 
důvěryhodné 
a zkušené osoby 
nebo profesio-
nálního poradce.
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Tento program rovněž pomůže členům jejich rodiny.
D. Odpovědnost a podpora

Pokorní následovníci Ježíše Krista, kteří si uvědomují, 
že potřebují Spasitele, budou také usilovat o pomoc od 
svého biskupa, který byl Pánem povolán jako jejich kněž-
ský vedoucí a který je držitelem nezbytných klíčů k tomu, 
aby mohli činit pokání. Biskup může – se svolením do-
tyčného jedince a pokud se cítí být k tomu inspirován 
– povolat i někoho dalšího, aby s dotyčným spolupraco-
val a aby mu pomáhal. Bez ohledu na okolnosti je stále 
platná tato rada od presidenta Gordona B. Hinckleyho 
(1910–2008):

„[Proste] Pána z celého srdce, aby 
z [vás] sňal tuto závislost, která [vás] 
zotročuje. A kéž [máte] odvahu vy-
hledat milující vedení svého biskupa 
a, bude- li to nutné, radu soucitných 
profesionálů.“ 7

Dotyční jednotlivci také mohou –  
podle závažnosti svého problému –  
vyžadovat podporu důvěryhodné 
a zkušené osoby nebo profesionál-
ního poradce, na něhož se mohou 
kdykoli obrátit, aby ve chvílích sla-
bosti získali sílu, a který jim může připomínat osobní  
odpovědnost za dodržování jejich plánu.
E. Vytrvání ve víře

Jedinci, kteří činili pokání a byli požehnáni tím, že 
překonali touhu zaobírat se pornografií, musí být nadále 
bdělí, protože protivník se bude stále snažit využívat jejich 
lidskou slabost. Ačkoli mohou vynaložit veškeré úsilí, aby 
se pornografii vyhnuli, mohou se s ní dál neúmyslně setká-
vat. V průběhu života se musí učit ovládat své Bohem dané 
sexuální pocity a neustále se snažit být čistými.

IV. Soucit pro všechny
Nyní několik slov ohledně toho, jak se chováme k těm, 

kteří byli lapeni do pasti pornografie. Každý z nás potře-
buje Usmíření Ježíše Krista. Ti, kteří zápolí s pornografií, 

potřebují ve své snaze řídit se zásadami a kroky nutnými 
k osvobození se náš soucit a lásku. Nezatracujte je prosím. 
Nejsou zlí a nejsou ani bez naděje. Jsou to synové a dcery 
našeho Nebeského Otce. Skrze náležité a úplné pokání 
se mohou stát čistými, neposkvrněnými a způsobilými 
přijmout každou smlouvu a každé chrámové požehnání 
slíbené Bohem.

Povzbuzuji vás, mladé ženy a mladí muži, abyste si – až 
nastane čas na uzavření manželství – pečlivě vybrali part-
nera, který bude vaším společníkem či společnicí po celou 
věčnost a který bude čistý a neposkvrněný před Pánem 
a způsobilý vstoupit do chrámu. Ti, kteří činí úplné pokání 
z pornografie, jsou těchto požehnání hodni.

V. Závěr
V průběhu celého života se každý 

z nás bude setkávat s materiály sexu-
ální povahy. Díky vedení naším mi-
lovaným Spasitelem, včetně ujištění 
plynoucího ze smluv svátosti, že mů-
žeme mít vždy Jeho Ducha, aby byl 
s námi (viz NaS 20:77), můžeme vždy 
zareagovat správně. Svědčím o tom, 
že právě takto máme jednat, abychom 
se mohli těšit z požehnání Toho, koho 

uctíváme. Budeme- li tak činit, obdržíme více pokoje  
od Spasitele a zůstaneme na cestě vedoucí k našemu  
věčnému cíli – k oslavení. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Dallin H. Oaks, „Pornografie“, Liahona, květen 2005, 88.
 2. Viz Dallin H. Oaks, „Sins and Mistakes“, Ensign, Oct. 1996, 62–67.
 3. Viz Donald L. Hilton Jr., M.D., „Pornography Addiction –  

a Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuro-
plasticity“, Socioaffective Neuroscience and Psychology, vol. 3 (2013), 
socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767; 
viz také „Porn Changes the Brain“, fightthenewdrug.org.

 4. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
(1989), „habit“.

 5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide  
(1999), 564.

 6. Kromě toho by měli mladí lidé spolu s rodiči otevřeně, ale vhodně 
mluvit o lidském rozmnožování. Mladí lidé, kteří se dozvídají o lidské 
sexualitě spíše od vrstevníků než od rodičů, budou pravděpodobněji 
hledat informace o sexualitě prostřednictvím pornografie.
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Každý z nás má 
drahocenný dar 
svobody jednání, 

který nám umožňuje 
čerpat z moci a síly 

plynoucí z Usmíření.
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Řekl vám někdy někdo, že jste 
udělali nebo řekli něco, co 
přesně v té chvíli potřeboval? 

To se někdy stává díky tomu, že 
vás Nebeský Otec vyslal ve správ-
nou chvíli, abyste někomu po-
mohli. Byli jste naladěni na Ducha, 
takže jste dokázali rozpoznat nabá-
dání od Nebeského Otce. Zůstaňte 
hodni a ochotni pomáhat druhým 
– nikdy nevíte, kdy vás Bůh bude 
potřebovat, abyste se pro někoho 
stali andělem.

Zde jsou uvedeny dva příběhy 
lidí, kteří se právě takovými  
anděly stali:

PARKOVACÍ LÍSTEK
Fátima Rocha Gutiérrezová

Šla jsem do kina s několika 
přáteli z Církve. Když jsme do-

razili do obchodního centra, dostali 
jsme parkovací lístek. Po skončení 

filmu jsme ale zjistili, že jsme lístek 
ztratili. Nejprve jsme si mysleli, že 
zkrátka zaplatíme za lístek znovu, 
ale nikdo z nás neměl 180 pesos na 
zaplacení pokuty.

Kdybychom nezaplatili za par-
kování, museli by auto z parko-
viště odtáhnout, což by stálo ještě 
víc. Přátelé byli zoufalí – a zvláště 
ten, kdo auto řídil, protože to bylo 
auto jeho otce. Poodešla jsem stra-
nou, abych se pomodlila. Požádala 
jsem Nebeského Otce s veškerou 
svou vírou a pokorou, aby nám 
nějak umožnil tento problém vy-
řešit, abychom se mohli bezpečně 
vrátit domů. Nikdy nezapomenu 
na to, co se stalo pouhých několik 
vteřin poté, co jsem tuto modlitbu 
pronesla.

Když jsem se vydala zpátky 
k autu, někdo za mnou začal volat 
mé jméno. Byl to Francisco, kama-
rád ze střední školy. Zeptal se  
mě, co tam dělám, a já jsem mu 
vysvětlila, co se nám přihodilo.  
Bez váhání vytáhl peněženku a dal 
mi dost peněz na to, abych zapla-
tila za ztracený lístek. Tento projev 
laskavosti byl okamžitou odpovědí 
na mé prosby pronesené k Nebes-
kému Otci.

Francisco se možná nikdy ne-
dozví, jak moc nám pomohl, ale 
já vím, že budu do konce života 
pociťovat velkou vděčnost.

Někdy jsou způsoby, jak  
Nebeský Otec odpovídá na naše 
modlitby, překvapující, ale náhoda 
neexistuje. Nebeský Otec a Ježíš 

Na SPRÁVNÉM MÍSTĚ  
ve SPRÁVNOU CHVÍLI

NEDĚLNÍ LEKCE

Téma měsíce:

Stát se více takovými, 

jako je Kristus

Fátima!
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snadno jim nepodléhám. Bůh je mi 
ve všech zkouškách a starostech 
oporou. Zachránil mě z duchov-
ního vězení a poroby, a dokonce 
i před smrtí. On je můj Spasitel. ◼
Autorka žije v Taichungu na Tchajwanu.

Kristus nás znají dokonale a posky-
tují nám vedení v osobním životě.

Vím, že když žijeme spravedlivě, 
dostáváme bezpočet požehnání, 
která nám může udělit jedině  
Nebeský Otec – včetně Jeho za-
slíbení, že „jestliže toto [budeme] 
činiti, [budeme pozvednuti]  
posledního dne“. (Alma 37:37.) ◼
Autorka žije ve státě Baja California 
v Mexiku.

VČASNÉ ZAVOLÁNÍ
Chen Ching Chuanová

Když jsem vyrůstala, nevěřila 
jsem v Boha. Můj život byl 

plný zmatku, a v těch nejtemnějších 
dnech jsem byla v takové depresi, 
že jsem chtěla skoncovat se živo-
tem. A právě tehdy mi zaklepali na 
dveře misionáři. Evangelium bylo 
přesně to, co jsem potřebovala – 
přitahovalo mě jako magnet.

Poté, co jsem vstoupila do 
Církve, mé těžkosti neskončily, 
ale mohla jsem díky tomu lépe 

odolávat působení protivníka.  
Poprvé jsem poznala, jaké to je  
cítit se šťastná.

Deprese se mě ale nechtěly jen 
tak snadno pustit. V jednom oka-
mžiku jsem chtěla opět všechno 
vzdát. V té chvíli mi zavolala  
sestra Tingová, manželka biskupa. 
Řekla mi, že měla pocit, že mi  
má zavolat. A zeptala se mě, jak 
se mi daří. Vylila jsem jí své srdce. 
Byla pro mě andělem, kterého mi 
seslal Bůh.

Tato příhoda mě posílila. Má 
víra se prohloubila. Měla jsem 
pocit, že nad smrtí dokáži zvítězit. 
Cítila jsem se vysvobozená, jak se 
o tom píše v Almovi 36:2–3:

„Byli v porobě a žádný je ne-
mohl vysvoboditi, leda Bůh. …

Každý, kdo vloží důvěru svou 
v Boha, bude míti ve zkouškách 
svých a v trápeních svých a v stras-
tech svých oporu a bude pozved-
nut posledního dne.“

Těžkosti mám stále, ale tak ILU
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BŮH NAD NÁMI BDÍ
„Bůh si nás všímá a dohlíží na nás. 
Naše potřeby ale obvykle uspoko-
juje skrze druhého člověka. Tudíž je 
nezbytné, abychom si v království 
navzájem sloužili.“
President Spencer W. Kimball (1895–1985), 
Teachings of Presidents of the Church:  
Spencer W. Kimball (2006), 82.
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Genesis 1:26–27

26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka 
k obrazu našemu, podlé podoben-
ství našeho, a ať panují nad rybami 
mořskými, a nad ptactvem nebes-
kým, i nad hovady, a nade vší zemí, 
i nad všelikým zeměplazem hýbají-
cím se na zemi.

27 I stvořil Bůh člověka k obrazu 
svému, k obrazu Božímu stvořil jej, 
muže a ženu stvořil je.

Co to znamená být stvořen k obrazu Božímu?

Ř Á D K A  Z A  Ř Á D K O U

OBRAZ BOŽÍ
„Uznáváme- li, že 

existuje moc vyšší než 
my sami, nikterak to 
nesnižuje naši hodnotu; 

spíše nás to povznáší. Uvědomíme- li 
si, že jsme byli stvořeni podle obrazu 
Božího, nebude pro nás těžké se 
Mu přiblížit. … Tato znalost, které se 
člověku dostává prostřednictvím víry, 
nám přinese vnitřní klid a hluboký 
pocit pokoje.“
President Thomas S. Monson, „The Lighthouse  
of the Lord“, Ensign, Nov. 1990, 95–96.

UČIŇME
Díky tomu, že je zde použito 

množné číslo, to zní, jako by Bůh 
promlouval k někomu jinému – a sku-
tečně tomu tak je. Joseph Smith učil: 
„Na počátku hlava Bohů svolala radu 
Bohů; a ti se sešli a vytvořili plán na 
stvoření světa a jeho zalidnění.“ (His-
tory of the Church, 6:308.) Na této 
radě byl přítomen Pán Ježíš Kristus 
a další. (Viz Mojžíš 2:26–27; Abraham 
4:26–27.)

PODLE PODOBENSTVÍ NAŠEHO
„Bůh sám byl kdysi takový, jako 

jsme my nyní, a je oslaveným člově-
kem, a sedí na trůnu tam na nebesích! 

To je to veliké tajemství. Kdyby se 
dnes roztrhl závoj, a … kdybyste Ho 
dnes spatřili, viděli byste Ho v podobě 
člověka – jako jste vy sami, v celé 
osobě, obrazu a v naprosté podobě 
jako člověka.“
Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 40.

„Člověk je dítě Boží, stvořené 
k božskému obrazu a obdarované 
božskými vlastnostmi, a právě tak, 
jako je synek pozemského otce 
a matky schopen v pravý čas stát se 
mužem, tak nerozvinutý potomek ce-
lestiálních rodičů je schopen prostřed-
nictvím zkušeností skrze věky a aeony 
rozvinout se v Boha.“
První předsednictvo, „The Origin of Man“,  
Improvement Era, Nov. 1909, 81; Ensign, 
Feb. 2002, 30.

PANSTVÍ
„Země a vše, co je na ní, má být 

zodpovědně používáno k podpoře ži-
vota lidské rodiny. Avšak všichni jsou 
správci – nikoli vlastníky – této země 
a jejího bohatství a budou se před 
Bohem zodpovídat z toho, jak s Jeho 
stvořeními nakládají.“
„Správcovství a ochrana životního prostředí“, 
zpravy - mormon. cz; viz také Nauka a smlouvy 
104:13–15.

MUŽ A ŽENA
„Všichni muži a ženy jsou podo-

benstvím Otce a Matky veškerého 
lidstva a jsou doslova synové a dcery 
Božství.“
První předsednictvo, „The Origin of Man“,  
Improvement Era, Nov. 1909, 78; Ensign, 
Feb. 2002, 29.

„Pohlaví je základní charakteristi-
kou předsmrtelné, smrtelné a věčné 
totožnosti a účelu jednotlivce.“
„Rodina – prohlášení světu“, Liahona,  
listopad 2010, 129.

Poznámka redakce: Účelem této stránky není po-
skytnout vyčerpávající objasnění vybraných veršů 
z mistrovství v písmu v semináři, ale pouze výchozí 
bod pro vaše vlastní studium.
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školy. Řekl, že ano, ale že bych musel vstát o hodinu dřív 
a jít s ním na seminář. Váhavě jsem souhlasil, aniž bych tušil, 
o co jde. Na semináři se mi líbilo, i když spíše kvůli tomu, co 
jsem pociťoval, než kvůli tomu, čemu jsem se naučil.

Brzy poté mě Taylor pozval, abych s ním šel na shro-
máždění. Nejprve jsem měl pocit, že na shromáždění je to 
tak trochu nuda a že je to divné, ale nakonec jsem díky 
vřelému pocitu pokoje, který jsem během bohoslužby měl, 
pocítil dojetí.

Stále jsem však nebyl přesvědčen o tom, že onen dobrý 
pocit má cokoli společného s Bohem. Jak mám vědět, že 
nepochází ode mě? Jak mám vědět, zda si ten pocit nezpů-
sobuji já sám?

Po mnohém vnitřním rozvažování jsem se vydal hledat 
odpovědi za Taylorovou matkou. Ta mi řekla, že odpovědi 
na své otázky mohu získat tak, že budu číst písma a modlit 
se o odpovědi, které hledám. Modlil jsem se, aniž by se mi 
dostávalo jakýchkoli odpovědí, a snažil jsem se dodržovat 
pravidla a přikázání, o nichž jsem se dozvídal. Mnohokrát 
jsem byl zklamaný. Očekával jsem, že se mi úžasně a dra-
maticky zjeví Bůh nebo že dojde k nějaké jiné zázračné 
události, čímž se mi dostane důkazu, že Bůh existuje. Chtěl 
jsem zkrátka naráz získat neotřesitelné svědectví. Po pravdě 
řečeno, čím více jsem se modlil, tím jsem svůj život viděl 
v jasnějším světle. Čím více jsem se řídil přikázáními, tím 
jsem byl šťastnější. Čím více jsem četl písma, tím více zje-
vení se mi dostávalo. Mé svědectví poznenáhlu sílilo, jako 
když ráno vychází slunce.

Trvalo mi dva roky, než jsem se rozhodl dát se pokřtít 
a stát se členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních 

Vždy mě učili, že nic takového jako Bůh neexistuje,  
ale já jsem se rozhodl, že si to zjistím sám.

Peng Hua

Byl jsem vychován v jedné z asijských zemí, kde vládne 
velká soutěživost a ateismus, a proto jsem vždy velmi 
toužil po tom, abych byl úspěšný, ale postrádal jsem 

jakékoli věčné zásady či pravdy, jimiž bych se mohl řídit. 
V mé zemi „být úspěšný“ znamenalo být bohatý a mocný.

Rodiče mě vždy učili, že nic takového jako Bůh neexis-
tuje. Náboženství či Boha vnímali jako snůšku nesmyslů 
a něco, co je jen pro slabochy. Dlouho jsem si o sobě 
myslel, že jsem ateista. Naučili mě, že nemám nikomu věřit 
– jen sobě. Takže už od malička mě moje ctižádost motivo-
vala k tomu, abych při studiu a práci vynakládal velké úsilí.

Moji rodiče na mě kladli vysoké nároky. Chtěli, abych 
měl neustále dobré známky. Když jsem viděl, jak zklamaně 
se tváří, nebo slyšel, jak se spolu hádají, kdykoli jsem 
dostal nějakou špatnou známku, byl jsem smutný. Kromě 
běžného učení jsem o víkendech musel dělat úkoly navíc, 
abych si udržel samé jedničky.

Ale i když jsem dosáhl cílů, které jsem si vytyčil, měl 
jsem stále pocit, že od života mohu čekat ještě něco víc. 
Hluboko v srdci jsem věděl, že musí mít ještě nějaký  
další význam.

Jednoho dne jsem se rozhodl, že sám pro sebe zjistím, 
zda opravdu existuje Bůh. Pokud skutečně existuje, pak 
budu chtít vědět, co se mnou zamýšlí, nebo zda je nábožen-
ství jen snůška nesmyslů, které dala vzniknout představivost 
lidských bytostí. Ani jedna z obou možných odpovědí mě 
neznepokojovala. Chtěl jsem zkrátka poznat pravdu.

Někdy tou dobou jsem se blíže spřátelil s jedním ze svých 
spoluhráčů z basketbalového týmu, který se jmenoval Taylor. 
Jednou ráno jsem se ho zeptal, zda by mě vzal autem do 

HLEDÁNÍ 
MOJE  

PRAVDY
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MŮŽEME SE  
ROZHODNOUT UVĚŘIT
„Přesvědčení, svědectví a víra 
nejsou pasivní zásady. Není 
to nic, co by se nám jen tak 
přihodilo. Víra je něco, pro co 

se rozhodujeme – doufáme v to, pracujeme na tom 
a něco pro to obětujeme. Věřit ve Spasitele a Jeho 
evangelium nezačneme jen tak náhodou, stejně 
jako se jen tak náhodou nezačneme modlit či platit 
desátek. Aktivně se rozhodujeme, že budeme věřit, 
stejně jako se rozhodujeme, že budeme dodržovat 
ostatní přikázání.“
Starší L. Whitney Clayton z Předsednictva Sedmdesáti,  
„Rozhodněte se věřit“, Liahona, květen 2015, 38.

PRAVDY
dnů. Přestože jsem v životě uplatňoval mnohá dobrá mě-
řítka a zásady morálky již dříve, nyní mohu říci, že jsem 
nalezl věčnou a nejvyšší pravdu: Bůh žije. Ježíš je Kristus, 
náš Spasitel a Vykupitel. Nebesa jsou otevřená. Po zemi 
v dnešní době kráčí prorok Boží. Usmíření Ježíše Krista je 
skutečné. Bůh opravdu odpouští všem kajícným hříšníkům. 
Možná nejsem tak chytrý či talentovaný jako jiní lidé, ale 
tato znalost, kterou mám, je nesmírně cenná. ◼
Autor žije v Kalifornii v USA.
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Gisela Guthierová

Pán má rád mladé členy Církve. 
Vkládá ve vás velkou důvěru. 
Pán v každé době inspiroval a  

stále inspiruje udatné mladé muže 
a ženy k tomu, aby vedli Jeho lid a  
žehnali mu. Potřebuje tvořivost, od-
vahu a jedinečnost těchto mladých 
lidí. Vždy tomu tak bylo a bude tomu 
tak i nadále.

Mnohé příklady mladých hrdinů 
se vinou jako zlatá nit celými písmy. 
Přestože tito lidé žili před dávnou 
dobou, můžete se řídit jejich příkla-
dem a vztahovat jejich život na sebe 
samotné. Měli problémy v rodině; žili 
mezi nespravedlivými lidmi; čelili  
„Goliášům“, ale díky své odvaze, 
poslušnosti a víře v Ježíše Krista pře-
konali překážky, jimž čelili – a téhož 
můžete prostřednictvím těchto vlast-
ností dosáhnout i vy. ILU

ST
RA

CE
 A

ND
RE

W
 B

O
SL

EY

Abraham
Abrahamovo odhodlání, odvaha 

a ochota pozvednout hlas proti zlo-
volnosti byly úžasné – a dokonce o to 
úžasnější, když si uvědomíme, že jeho 
otec uctíval modly. Jako mladý muž 
se tak silně zastával spravedlivosti,  
že byl málem zabit jako oběť. (Viz 
Abraham 1:2–7.)

Jozef z Egypta
Bylo mu sedmnáct let, když ho 

jeho starší bratři prodali do otroctví, 
ale s Pánovým požehnáním se  
Jozefovi podařilo z této nelehké  
situace vytěžit něco dobrého. Ne-
zakusil porážku, protože se nikdy 
nevzdával. Neustále vkládal důvěru 
v Pána. Jozefova velkodušnost se 
projevila v tom, jak odpouštěl křivdy, 
jež byly vůči němu spáchány. (Viz 
Genesis 37; 45.)

David
Když David dospíval, byl pastýřem 

a bojoval s medvědem a se lvem, aby 
ochránil ovce svého otce. Jeho sebe-
důvěra nepramenila ze schopností, 
které měl jakožto pastýř; pramenila 
z jeho víry v Nebeského Otce, jak se 
ukázalo, když bojoval s Goliášem. 
(Viz 1. Samuelova 17:32–54.)

Ester
Byla odhodlána dát v sázku vlastní 

život, aby zachránila svůj lid. To, co 
z Ester činí velkou osobnost, nebyla 
její krása, ale její duchovní vlastnosti. 
(Viz Ester 4–5.)

Daniel
Byl poslušen Pánova zákona 

zdraví, přestože ostatní kolem něj 
nikoli. Modlil se, přestože modlit 
se k Nebeskému Otci odporovalo 

Můžeme se učit od mnoha spravedlivých mladých lidí, jejichž 
příběhy jsou zachyceny v písmech, a řídit se jejich příkladem.

Úžasní  
MLADÍ MUŽI A MLADÉ ŽENY  

V PÍSMECH
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nařízením krále. Pán Danielovi díky 
jeho spravedlivosti a vnímavosti vůči 
inspiraci Ducha požehnal darem 
vykládat sny a vidění. Od Nebeského 
Otce se mu dostalo moci a moudrosti 
v takovém rozsahu, že mu v okamži-
cích ohrožení byly k dispozici moci 
nebeské. (Viz Daniel 1; 6.)

Nefi
Nefi nám dal neuvěřitelný příklad, 

když řekl: „Půjdu a učiním věci, které 
přikázal Pán.“ (1. Nefi 3:7.) Měl od-
vahu udělat to, o co byl požádán. Žil 
v pohodlí domova? Nikoli, pobýval 
dlouhá léta v pustině. Dařilo se mu 
dobře? Nikoli, jeho bratři se na něj 
často hněvali, a čas od času se ho 
pokoušeli zabít. I přes to všechno byl 
poslušen toho, co mu Pán přikázal.

Dva tisíce mladých Ammonitů
Tyto mladé muže vychovali věrní 

rodiče a dostalo se jim požehnání 

skrze jejich víru ve slova jejich matek. 
Naučili se naslouchat i uposlechnout 
s přesností a v bitvách nepochybovali 
o tom, že je jejich Otec v nebi ochrání. 
(Viz Alma 56:45–48.)

Mormon
Když mu bylo patnáct let, navštívil 

ho Pán, protože byl navzdory zlovol-
nosti lidí kolem sebe pokorný, čistý 
a ryzí. Ve věku patnácti let z něj také 
udělali velitele armády. Později mu 
byla do opatrování svěřena písma. 
(Viz Mormon 1–2.)

Joseph Smith
Když mu bylo čtrnáct let, bádal 

v písmech a modlil se, aby zjistil, 
ke které církvi se má přidat. Pán ho 
povolal, aby znovuzřídil evange-
lium a Církev Ježíše Krista. Joseph 
zasvětil celý život tomu, aby tento 
úkol splnil, přestože čelil mnoha 
překážkám a obtížím. Když mu bylo 

sedmnáct let, navštívil ho anděl 
Moroni, který mu ukázal zlaté desky. 
Joseph Smith byl i v mladém věku 
lidem kolem sebe mocným učitelem 
a velkým příkladem. (Viz Joseph 
Smith–Životopis 1.)

Dnešní doba
Jsou dny úžasných mladých  

mužů a žen minulostí? Ne! Anděl  
Moroni řekl Josephu Smithovi,  
že se má brzy naplnit Joelovo 
proroctví:

„[ Já, Pán,] vyleji Ducha svého na 
všeliké tělo, a budou prorokovati sy-
nové vaši i dcery vaše; starci vaši sny 
mívati budou, mládenci vaši vidění 
vídati budou.

Nýbrž i na služebníky a na slu-
žebnice v těch dnech vyleji Ducha 
svého.“ ( Joel 2:28–29; viz Joseph 
Smith–Životopis 1:41.) ◼

Autorka, která byla učitelkou semináře,  
žila v Německu a v roce 2012 zemřela.
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„Když maminka 
onemocněla, postili 
jsme se a modlili, ale 
ona přesto zemřela. Jak 
se s tím mám smířit?“

Toto je smutné období vašeho života. Je normální 
toužit po útěše a po odpovědích na mnohé otázky, 
které si kladete: „Proč už nežije? Uvidím ji ještě  
někdy? Jak to bez ní zvládnu?“

Evangelium Ježíše Krista nabízí jak útěchu, tak 
odpovědi. Pán slíbil: „Požehnaní jsou všichni ti, kteří truchlí, ne-
boť oni budou utěšeni.“ (3. Nefi 12:4.) Usilujte o Ducha Svatého, 
neboť je to Utěšitel.

Přemýšlíte o tom, zda vaše modlitby byly slyšeny. Můžete si 
být jisti: Nebeský Otec naše modlitby slyší vždycky. Písma a ži-
jící proroci nám slibují, že je to pravda. To, co Pán řekl Josephu 
Smithovi, se vztahuje i na vás: „Modlitby tvé a modlitby bratří 
tvých vystoupily k uším mým.“ (NaS 90:1.) Musíme však mít na 
paměti, že Nebeský Otec, když zodpovídá naše modlitby, má na 
mysli věčnou perspektivu. (Viz Izaiáš 55:8–9.) Proto se řídíme 
Spasitelovým příkladem, když prosíme o požehnání a následně 
upřímně prosíme o to, aby se stala vůle Otce. (Viz Lukáš 22:42.)

Přestože je to těžká zkouška, může pro vás být zároveň 
okamžikem růstu. Můžete se naučit mít víru v Boží vůli, a to 
i tehdy, když to znamená, že se vaše maminka neuzdravila. 
Samozřejmě jste si přáli, aby žila dál. Ale zkouškou tohoto 
smrtelného života je mít důvěru v Boha v každém okamžiku – 
zvláště tehdy, když je to obtížné. Pokud Mu budete důvěřovat, 
budou „všechny věci … působiti společně pro dobro vaše“. 
(NaS 90:24.)

Součástí plánu je i smrt
Podle plánu štěstí našeho Nebeského 
Otce, který je nám určen, je náš návrat 
do Jeho přítomnosti založen na smrti 
a vzkříšení, což nám pomůže promě-
nit se z tohoto smrtelného stavu do 
stavu nesmrtelného. Je jen zapotřebí 
přijmout skutečnost, že smrt je sou-
částí tohoto plánu, a věřit tomu, že 
jednoho dne budete moci být znovu 
se svou zesnulou maminkou. Vězte,  
že vaše maminka je v duchovním 
světě a že na vás čeká.
David M., 18 let, provincie Západní Kasai, 
Demokratická republika Kongo

Je v duchovním světě
Mojí mamince byla před dvěma lety 
diagnostikována rakovina. Trápilo mě, 
když jsem viděl, jaké má bolesti, a  
přál jsem si, abych mohl něco udělat. 
A přestože se mamince ulevilo, byla 
to tvrdá zkušenost. Vaše maminka je 
na místě, kde nebude pociťovat bolest 
a nebude trpět. Je těžké ji už nevidět, 
ale nejste sami. Bude vás mít pořád 
ráda a náš Nebeský Otec vám bude 
vždy nablízku, aby vás pozvedal, 
když se budete cítit špatně. Nikdy 
nebudete sami. Ježíš Kristus vytrpěl 
bolesti světa; ví, jak se cítíte a čím 
procházíte. Udělejte to, co jsem v čase 
své zkoušky udělal i já: jděte k Němu 
a On učiní vaše břemena lehkými.
Shiloh W., 18 let, Chihuahua, Mexiko

O T Á Z K Y  A   O D P O V Ě D I

Cílem odpovědí je poskytnout pomoc a určitý náhled na věc; 
odpovědi nejsou oficiálním prohlášením církevní nauky.
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Vaše rodina bude zase spolu
Moje maminka zemřela, když mi 
bylo pouhých dvanáct let. V té době 
jsem nebyla členkou Církve. Když 
maminka onemocněla, hodně jsem 
se modlila za to, aby se uzdravila. 
Měla jsem velkou víru a vkládala jsem 
důvěru v Boha v naději, že se jí zdraví 
vrátí. Naneštěstí se ale neuzdravila. 
Ptala jsem se, proč musela zemřít tak 
mladá a opustit mě v době, kdy jsem 
teprve dospívala. Hněvala jsem se 
a dospěla jsem do bodu, kdy jsem 
začala pochybovat o tom, že Bůh 
existuje. Dnes, když jsem členkou 
Církve, rozumím plánu spasení. Vím, 
že maminka na mě čeká a že budeme 
jednou jako rodina znovu spolu.
Inaê L., 19 let, Minas Gerais, Brazílie

Učíme se ze zkoušek
Moje maminka zemřela před třemi 
lety. Pokud se v okamžicích naplně-
ných strádáním budete obracet  
na našeho Nebeského Otce a na  
Spasitele, váš vztah s Nimi se pro-
hloubí. Zjistíte, že tato zkouška, i když 
je možná velmi zdrcující, může být  
zároveň požehnáním. Modlete se 
k Otci v nebi za to, aby se vám do-
stalo pokoje a útěchy. Důvěřujte 
plánu, který pro vás Pán má. Přijměte 
skutečnost, že Nebeský Otec ví, kam 
směřujeme a co potřebujeme k tomu, 
abychom se tam dostali. Pán vás 

UDĚLALI JSTE 
VŠECHNO, CO 
JSTE MOHLI
„Ohledně 
uzdravování 
nemocných [Pán] 

jasně prohlásil: ‚A opět, stane se, že 
ten, kdo má víru ve mne, že bude 
uzdraven, a není určen k smrti, bude 
uzdraven.‘ (NaS 42:48; zvýraznění 
přidáno.) Až příliš často přehlížíme 
onen podmiňující slovní obrat 
‚a není určen k smrti‘. … Nezoufejte, 
prosím, když byly proneseny vroucí 
modlitby a byla vykonána kněžská 
požehnání, a stav vaší milované 
osoby se nezlepšuje, nebo když 
dokonce opouští smrtelnost.  
Nalezněte útěchu ve vědomí, že  
jste udělali vše, co jste mohli. …  
Veškeré zkušenosti s modlitbou, 
půstem a vírou mohou dosti dobře 
být spíše pro náš užitek.“
Starší Lance B. Wickman, člen Sedmdesáti  
v letech 1994 až 2010, „Pokud však ne“,  
Liahona, listopad 2002, 30–31.

PŘÍŠTÍ  OTÁ ZK A

miluje a přeje si, abyste měli radost. 
Ze svých zkoušek se máme něčemu 
naučit a mají nás posílit.
Meghan B., 18 let, Ontario, Kanada

Znovu ji uvidíte
Mojí mamince zemřela maminka, 
když jí bylo 17 let. Než zemřela, 
rodina se za ni několik týdnů postila 
a modlila. Také dostala kněžské  
požehnání. To hlavní, co dodalo  
mojí mamince pocit klidu, bylo  
vědomí toho, že v příštím životě svou 
maminku znovu uvidí. Cílem mojí 
maminky je prožít svůj život tak, aby 
tohoto požehnání byla hodna. Rmoutí 
mě, že se s ní nebudu moci nikdy 
během tohoto života setkat, ale tě-
ším se na okamžik, kdy se konečně 
shledáme.
Cari R., 15 let, Utah, USA

„Někteří lidé mi tvrdí, 
že je zapotřebí mít 
přátele i mezi těmi, 
kteří nesdílejí má  
měřítka, aby mě to  
posilovalo. Je to 
pravda?“

Svou odpověď, a pokud chcete, tak také svou 
fotografii ve vysokém rozlišení, prosím vložte do 
15. listopadu 2015 na stránkách liahona. lds. org nebo 
ji pošlete e- mailem na adresu liahona@ ldschurch. org 
nebo ji zašlete poštou (viz adresa na straně 3).

Je nutné zaslat i tyto informace a souhlas: 1) vaše 
celé jméno, 2) datum narození, 3) název sboru nebo 
odbočky, 4) název kůlu nebo okrsku, 5) váš písemný 
souhlas se zveřejněním vašeho příspěvku a fotografie, 
a pokud vám ještě nebylo 18 let, tak také písemný 
souhlas vašich rodičů (stačí formou e- mailu).

Odpovědi mohou být zkráceny nebo pro lepší  
srozumitelnost upraveny.
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Marissa Widdisonová
Církevní časopisy
Podle skutečné události

„Pomni na den sabatní, abys  
jej světil.“ (Mosiáš 13:16.)

M iranda proběhla vchodovými 
dveřmi a byla vděčná za to, 

že v domě bylo chladněji než venku, 
kde panovalo horké letní počasí. 
Poté, co odehrála poslední fotbalový 
zápas sezóny, byla celá zpocená 
a zklamaná, protože její tým, Teal 
Turbos, prohrál. Už zase.

Do místnosti vstoupila maminka 
a nesla láhev vody a sáček s plátky 
pomeranče, který jí po zápase zbyl. 
„Hrála jsi moc dobře. Brankáři to 
mají těžké.“

Miranda opravdu hrála dobře – 
chytila mnoho střel a kopala s větší 
silou než obvykle. Ale většina ostat-
ních dívek z jejího týmu nikdy před-
tím fotbal nehrála, a dneškem to 
bylo oficiálně potvrzeno: prohrály 
úplně každý zápas sezóny.

„Já bych si jen přála, abych 

Vítězné rozhodnutí
mohla být v týmu, který aspoň sem 
tam vyhraje, víš?“ V koutku očí se 
Mirandě objevilo několik slz a ska-
nulo jí na modrozelené tričko. Když 
si zmáčkla víčka, zazvonil telefon.

Maminka ho zvedla a po chvilce 
řekla: „To je pro tebe.“

„Ahoj, Mirando! Tady Tom, trenér 
Chili Kickers. Sledoval jsem, jak jsi 
dnes hrála. Šlo ti to opravdu moc 
dobře.“

Mirandě se rozbušilo srdce. Chili 
Kickers byl nejlepší fotbalový tým 
v lize!

„Náš tým jede příští měsíc na 
oblastní šampionát. Dneska jsi hrála 
tak dobře, že bych chtěl, abys jela 
s námi jako záložní brankář.“

Mirandě téměř vyskočilo srdce 
z hrudi. Měla teď šanci hrát ve  
vítězném týmu!

„Ráda pojedu!“ odpověděla. 
Ještě pár minut probírali podrob-
nosti a pak zavěsila a běžela do 
vedlejšího pokoje, aby to řekla 
mamince. Začaly spolu do ro-
dinného kalendáře zapisovat 
data tréninků a zápasů.

S perem nad jedním 
z políček v kalendáři  
najednou maminka  
přestala psát.

„Jejda. Mirando, ty 
zápasy jsou v neděli. 
Podívej, tady.“ Ukázala na 
rozpis zápasů a obrátila 
se na Mirandu s ustaraně ILU
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Měla teď šanci hrát ve vítězném týmu – jak by to mohla odmítnout?
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DEN RADOSTI
Písma nás učí, že sabat má  

být den naplněný radostí.  
(Viz Izaiáš 58:13.) Jaké radostné 
věci můžete v neděli dělat? Jak 

například můžete hezky a nápaditě 
uctívat Nebeského Otce?

svraštělým čelem. „Co by podle tebe 
bylo dobré udělat?“

Miranda se kousala do rtu a s těž-
kým srdcem zvažovala své možnosti. 
Maminka by ji možná nechala hrát, 
kdyby ji o to požádala, ale když 
se zamyslela nad hraním v neděli, 
a hlavně nad tím, že by nemohla jít 
na shromáždění, měla zvláštní po-
cit u žaludku. Věděla, že neděle je 
určena k tomu, abychom chodili na 
shromáždění a uctívali Nebeského 
Otce, a to by dost dobře nezvládla, 
kdyby hrála fotbal.

„Myslím, že bych mu asi měla 
zavolat zpátky a říct mu, že nemůžu 
hrát,“ odpověděla. Velmi se snažila, 
aby se nerozplakala. Přestože vě-
děla, že se rozhodla správně, bylo 
těžké vzdát se něčeho, po čem tak 
moc toužila.

„A víš, co si myslím?“ řekla ma-
minka a objala ji. „Myslím si, že jsi 
úžasná dcera.“

Tu neděli, když Miranda seděla 
v Primárkách, přemýšlela o onom 
dobrém rozhodnutí, které učinila. 
Trenéra to překvapilo, když mu  
Miranda zavolala a řekla, že v ne-
děli hrát fotbal nemůže. Snažil  
se ji přemluvit, ale ona na svém 
rozhodnutí trvala. Teď, když 
v Primárkách naslouchala písním 
a výuce, se usmívala. Pocit pokoje 
v srdci jí říkal, že je na správném 
místě. Přece jen učinila vítězné 
rozhodnutí. ◼
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Rád chodím do Primárek a zpívám písničky.
Hayden H., 5 let, Utah, USA

Ráda se učím o tom, že rodiny mohou  
spolu žít navždy. (Renee)

Mohu být s kamarády, mohu  
si každý den číst v písmech a mohu  
se učit o evangeliu. (Ralph)

Renee a Ralph E., 9 a 10 let,  
oblast Metro Manila, Filipíny

Líbí se mi, že během svátosti dostáváme chléb 
a vodu na památku Ježíše Krista. Chléb nám 
připomíná Jeho tělo a voda Jeho krev. Když 
si bereme svátost, můžeme zavřít oči a pře-
mýšlet o všem, co pro nás Ježíš udělal.

Ava J., 9 let, Severní Karolína, USA

Mám radost z toho, že mohu poznávat mnoho 
nových kamarádů a že své kamarády, kteří 
nejsou členy, mohu učit o evangeliu. Mohu 
poslouchat generální konferenci a naslou-
chat tomu, jak mluví prorok a apoštolové. 

Taky mě baví rodinný domácí večer, protože  
si někdy zajdeme na zmrzlinu. Mňam!

Savannah H., 12 let, stát Washington, USA

Nejraději mám, že se můžeme zároveň učit 
a hrát si a že se toho můžeme dozvědět 

více o Ježíši Kristu. Ráda se o Něm 
učím, protože je to můj Spasitel. (Liz)

Rád se učím o Ježíšovi a vím,  
že nás má rád. (Lalo)

Liz a Lalo S., 8 a 6 let, Kalifornie, USA

Mám radost, když pociťuji Ducha Svatého.  
Pociťuji Ho obzvlášť, když poslouchám 
proslovy a výuku. Taky Ho pociťuji, když 
pomáhám druhým.

Kaylee C., 7 let, Virginie, USA

Co se vám nejvíce líbí na tom,  
že jste členy Církve?

PŘÍŠTÍ OTÁZKA
„Když se maminka s tatínkem hádají, mám velké obavy 
a jsem smutný. Co mohu dělat?“

Máte nějakou radu? Své odpovědi spolu s fotografií 
nám zašlete do 31. října 2015. Naši adresu najdete na 
straně 3 nebo můžete poslat e- mail na adresu liahona@ 
ldschurch. org. (Jako předmět uveďte  
„Question Corner“ [„Koutek pro otázky“].)  
Nezapomeňte zaslat i souhlas rodičů!
Cílem odpovědí je pomoci a poskytnout určitý náhled 
na věc; odpovědi nejsou prohlášením církevní nauky.

Ráda se učím o Ježíši Kristu a ráda chodím  
do Primárek a přátelím se s druhými.

Catherine W., 7 let, Severní Karolína, USA

K O U T E K  P R O  O T Á Z K Y
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DĚKUJI TI, BOŽE
Za světlo Ti, Bože, dík chci dát,
co pro nás dnem, nocí může plát.
Za stromy Ti, Bože, děkuji,
které silný vítr zmírňují.
Vděčím Ti, Bože, za mnohem víc,  

aniž to dokážu vyjádřit,
však v hloubi srdce vím, že Ty jsi tím,  

kdo mě stvořil.
I když se mi v tomto životě nebude dařit,
vždy Ti budu vděčná, že ho mohu prožít.
Nisha J., 10 let, Republika Palau

NAŠE STRÁNKA

Můj bratr a jeden rodinný přítel obdrželi povolání 
na misii. Jeli jsme osm hodin autem do chrámu 
v německém Freibergu, aby mohli přijmout  
chrámové obdarování.

Zůstali jsme tam pět dní, takže moje rodina 
mohla vykonat spoustu chrámové práce. Na chrá-
movém pozemku je ubytovna pro rodiny. Pomáhala 
jsem spolu s několika dalšími dětmi zahradníkovi, 
a on nám dal zmrzlinu. Užili jsme si spoustu legrace.

Těším se na příští rok, kdy mi bude 12 let, a tak 
budu moct dělat v chrámu křty.
Alička S., 11 let, Slovensko

Čtyři chlapci ze stejného sboru 
v Argentině byli pokřtěni  
v tentýž den. Stojí s nimi  
jejich biskup (uprostřed).

Sestry misionářky, Abril S., 9 let, Mexiko
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Erin Sandersonová

Poté, co byl Ježíš vzkříšen a vrá-
til se do nebe, kázal Petr spolu 

s dalšími apoštoly na mnoha mís-
tech, ale pouze Židům.

Kornelius byl důstojníkem v řím-
ské armádě. Věřil v Boha, ale nebyl 
to Žid. Zjevil se mu anděl a řekl mu, 

aby poslal pro Petra. Kornelius vyslal 
své muže, aby Petra našli, a Duch 
Svatý Petrovi řekl, že má jít s nimi.

V Korneliově domě pak Petr učil 
mnoho lidí, kteří se tam shromáždili. 
Řekl jim o evangeliu Ježíše Krista, 
a oni pocítili Ducha Svatého a věděli, 

že je to pravda. Když se Petrovi 
přátelé dozvěděli, že kázal lidem, 
kteří nejsou Židé, šokovalo je to. Ale 
Petr jim řekl, že zjistil, že evangelium 
Ježíše Krista je pro každého. (Viz 
Skutkové 10:1–48; 11:1–18.) ◼
Autorka žije v Utahu v USA.

Petr, Kornelius 
a anděl
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Poznávejme letos společně Nový zákon!
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Píseň: Vyberte píseň o misionářské práci, jako je například  
„Přineseme světu Jeho pravdu“.

Verše z písem: Matouš 28:19–20

Video: Na stránkách Biblevideos. org můžete zhlédnout video  
„Peter’s Revelation to Take the Gospel to the Gentiles“  

[„Petrovo zjevení ohledně přinášení evangelia pohanům“].

PODĚLTE SE!
Stát se dobrým misionářem je 
možné například tak, že se budeme 
snažit být více takovými jako Ježíš. 
Vystřihněte jmenovky a dopište na 
ně vlastnost, v níž byste se chtěli 
cvičit. Možná byste mohli zapra-
covat na tom, abyste byli „starší 
Laskavý“ nebo „sestra Vděčná“. 
Umístěte jmenovku někam, kde 
vám bude váš cíl připomínat.

RODINNÝ ROZHOVOR
Přečtěte si Matouše 28:19–20. Promluvte si o tom, jak se můžete dě-
lit o evangelium se všemi kolem sebe. Přemýšlejte o tom, jaké otázky 
ohledně evangelia by mohli mít vaši přátelé nebo sousedi. Kladení 
a zodpovídání těchto otázek si můžete nacvičit pomocí scének, 
které s rodinou sehrajete.

SestraStarší

StaršíSestra

TIP PRO STUDIUM PÍSEM
Písmům budeme moci lépe porozumět tehdy, když se o to, čemu 
se učíme, budeme dělit. Přečtěte si spolu s rodinou určitou pasáž 
z písem a hovořte o tom, co znamenají složitá slova nebo části 
textu, co dané verše znamenají pro vás osobně, a o tom, jak  
můžete to, čemu se učíte, uplatnit ve vlastním životě.

DALŠÍ INFORMACE
Než byl Petr povolán apoštolem, byl to rybář známý pod jmé-

nem Šimon. Ježíš mu dal jméno Petr, což znamená „kámen“ nebo 
„skála“. Poté, co Ježíš opustil zemi, se Petr stal hlavním apoštolem 
a vedl Církev. Byl držitelem klíčů neboli pravomoci kněžství.
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 Jak najít pomoc

Bylo po půlnoci, ale 
Tate věděl, že nastal  

čas si promluvit.
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„Nebeský Otče, při mně stůj, každý 
den mě veď a ochraňuj.“ (Children’s 
Songbook, 19.)

Kimberly Reidová
Podle skutečné události

Tate nespal, ležel po tmě a snažil 
se zadržet slzy. Modlil se o po-

moc, ale zdálo se, jako by nad ním 
visel těžký černý mrak, přes nějž se 
k němu Duch nedostane.

„Co když na ten hrozný pořad 
v televizi nikdy nezapomenu?“ bál se.

Před několika dny dodělal úkoly 
brzy a pustil televizi. Nečekal ale, že 
na obrazovce uvidí něco takového. 
Byl v takovém šoku, že zapomněl 

vypnout televizi tak rychle, jak by 
býval měl.

Byla to náhoda. Neměl v úmyslu  
se dívat na zrovna takovou scénu, ale 
teď na ni nemohl zapomenout. Někdy  
mu vytanula na mysli uprostřed vy-
učování, u večeře – někdy dokonce 
i během shromáždění. V takových 
okamžicích byl rád, že mu maminka 
a tatínek neumějí číst myšlenky.  
Rodiče Tatea učili, že se nemá dívat 
na obrázky svlečených lidí. Věděl, že 
od něho také očekávají, že se bude 
vyhýbat televizním programům, fil-
mům a videohrám plným násilností.

„Teď už vím proč,“ mumlal si Tate 
sám pro sebe.

Tate vylezl z postele a znovu  
poklekl. Co má dělat?

„Nebeský Otče,“ zašeptal. „Pomoz 
mi prosím přestat myslet na to, co 
jsem viděl.“ Setřel si slzy, které mu 
vstupovaly do očí, a naslouchal. 
Jeho srdce bilo rychleji. Měl pocit, 
že ho Duch Svatý k něčemu nabádá, 
ale nebyla to ta odpověď, kterou 
chtěl slyšet.

Bylo zapotřebí, aby si šel promlu-
vit s rodiči.

„Proč?“ Tate se zamyslel. Cítil by 
se jak malé děcko, kdyby šel upro-
střed noci k rodičům do ložnice. 
A k tomu jim to říct ? Znovu se začal 
cítit trapně a udělalo se mu zle.

Pak mu do mysli vstoupila jasná 
myšlenka: Nebeský Otec si přeje, 
aby byl šťastný. Nebeský Otec si 
přeje, aby znovu pociťoval Ducha, 
aby přemýšlel o dobrých věcech 
a aby byl upřímný ke své rodině. 
A hlavně si přál, aby se Tate stal 
způsobilým nositelem Aronova 
kněžství, když mu za pár měsíců 
bude dvanáct let. Tate si uvědomil, 
že kdyby v sobě dusil, co viděl, 
a držel to v tajnosti, byl by z toho 
stále nešťastný.

Věděl, že potřebuje pomoc – 
a Duch Svatý mu zrovna řekl, kde 
ji hledat.

Tate se podíval na svítící číslice 
digitálních hodin vedle své postele. 
Byla skoro jedna hodina ráno. Vstal 
a zamířil temnou chodbou k ložnici 
svých rodičů. Nervózně polkl a za-
klepal na dveře.

„Mami? Tati?“
„Tate, to jsi ty?“ zeptala se ma-

minka ospale.
„Děje se něco?“ zeptal se tatínek.
„Ano,“ řekl Tate. „Můžeme si pro-

mluvit? A mohl bych možná dostat 
požehnání?“

Tatínek rozsvítil lampičku na 
nočním stolku a pozval Tatea dál. 
Poprvé po mnoha dnech pocítil  
Tate vřelost, naději a světlo. ◼
Autorka žije v Utahu v USA.
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To snad ne! Co teď?
Může se to stát kdekoli – doma, ve škole nebo u kamaráda. 

Najednou uvidíte něco, o čem víte, že to není dobré – na 
telefonu, v televizi, na počítači nebo herní konzoli, v knize či  
v časopise. Co teď můžete udělat, abyste se cítili lépe?

Odejděte od toho. Vypněte to. Odložte to. Zacházejte 
s tím, jako by to byl pro váš mozek jed – protože to 
jed doopravdy je.

Řekněte o tom mamince nebo tatínkovi. Rodiče vás znají nejlépe 
a chtějí napomáhat tomu, abyste se cítili bezpečně a byli šťastní. 
Nemusíte se cítit trapně. Co se stalo vám, to se někdy stane téměř 
každému.

Mluvte o tom. Možná vám po-
může, když pokaždé, když během 
dne uvidíte něco, kvůli čemu jste 
nesví, o tom povíte mamince 
nebo tatínkovi. Rodiče vám 
mohou pomoci udělat si plán, jak 
se chránit před tím, abyste viděli 
nevhodné věci. Pokud máte pocit, 
že jste v pasti, máte starosti nebo 
chuť se znovu podívat na něco 
nevhodného, určitě jim o tom 
řekněte také.

Jen tak neseďte. Zhlédněte nebo si  
přečtěte něco hodnotného. Něco podnik-
něte. Udělejte dobrý skutek. Buďte  
se svou rodinou nebo s přáteli.

Pamatujte na to, kdo jste. To, co jste viděli, 
z vás nedělá špatné lidi. Jste spravedlivé 
děti Boží, a On vás miluje a touží vám 
pomáhat, abyste byli v bezpečí a šťastní.

Nechte to být. Představte si, že vypouštíte balónek a sledujete, jak od vás odlétá. 
Snažte se uvolnit a nechat to, co jste viděli, odplynout ze své mysli. Nyní si před-
stavte chrám, svou rodinu nebo něco jiného, na co se rádi díváte.
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Paulovy dýně
Ray Goldrup
Podle skutečné události

Paul pomáhal tatínkovi na zahrádce. Říkal si, kdyby jim tak mohl pomáhat jeho bratr 
Eric. Ale Eric byl daleko na misii.

„Já nikdy nebudu tak velký jako Eric,“ posteskl si Paul. „Jak bych mohli jít na misii  
tak jako on?“

„Neboj se,“ řekl tatínek. „Jednou vyrosteš.“

P R O  M A L É  D Ě T I
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Tatínek podal Paulovi několik 
dýňových semínek. Pomohl mu  
je zasadit.

„Z těchto semínek vyrostou velké 
dýně?“ zeptal se Paul.

„Pokud se o ně budeš dobře starat,“ 
řekl tatínek.

Paul chodil na zahrádku každý 
den. Zaléval ji a zanedlouho vyrašily 
malé výhonky. Listy rostly a sílily. 
Paul pečlivě vytrhával plevel.
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Na podzim byly dýňové rostliny pěkně rozrostlé. A mezi listy vykukovaly velké oranžové dýně!
Paul zavolal tatínka, aby mu je ukázal. „O své dýňové rostliny ses staral opravdu dobře!“  

řekl tatínek.
„Jo! A taky se budu starat dobře o sebe, abych taky vyrostl.“ Paul se usmál. „A až budu velký, 

budu moci jít na misii jako Eric!“ ◼

Autor žije v Utahu v USA.
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Kolik dýní Paul zasadil?  
Najdete nějaké další schované předměty? ◼

Záhon s dýněmi
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Nás miliony jsou!
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Zdá se, že Spasitelova touha od-
vést nás do bezpečí nemá konce. 

A způsob, kterým nám Spasitel uka-
zuje, jak se tam dostat, zůstává stejný. 
Volá na nás hned několika způsoby, 
aby se Jeho slovo dostalo ke všem, 
kteří jsou ochotni ho přijmout.  
Kdykoli jsou lidé hodni toho, aby mezi 
sebou měli proroky Boží, promlouvání 
ústy svých proroků je vždy jedním ze 
způsobů, kterými Spasitel své posel-
ství šíří. Tito oprávnění služebníci mají 
vždy za úkol varovat lid a ukazovat 
mu cestu vedoucí do bezpečí.

Když v severní části státu Missouri 
ve Spojených státech na podzim roku 
1838 vzrostlo napětí, Prorok Joseph 
Smith svolal všechny Svaté, aby se 
kvůli svému bezpečí shromáždili ve 
Far Westu. Mnozí žili na odlehlých  
farmách nebo v roztroušených osa-
dách. Joseph Smith tuto radu osobně 
udělil i Jacobu Haunovi, zakladateli 
malé osady zvané Haun’s Mill  
[Haunův mlýn]. V záznamu z této 
doby se píše: „Bratr Joseph poslal po 

panu Haunovi, který mlýn vlastnil, 
zprávu, že má informovat bratří, kteří 
tam žili, aby odtamtud odešli a přišli 
do Far Westu, ale pan Haun zprávu  
nedoručil.“ (Philo Dibble, „Early  
Scenes in Church History“, v Four 
Faith Promoting Classics [1968], 90.) 
Později Prorok Joseph Smith ve své 
historii zaznamenal: „Až do dnešního 
dne mi Bůh dává moudrost, abych  
byl schopen chránit ty, kteří jsou 
ochotni radu přijmout. Nikdy nebyl 
zabit nikdo, kdo [se řídil] mou radou.“  
(History of the Church, 5:137.) Poté 
Prorok zaznamenal smutnou skuteč-
nost, že životy nevinných lidí v Haun’s 
Mill mohly být ušetřeny, kdyby lidé 
obdrželi jeho radu a uposlechli jí.

I v naší době jsme varováni a do-
stáváme rady, kde najít bezpečí před 

CESTA DO 
BEZPEČÍ

N E Ž  S E  S E J D E M E  Z A S

hříchem a utrpením. Jedním z klíčů 
pro rozpoznání těchto varování je to, 
že se opakují. Na generální konfe-
renci jsme například nejednou slyšeli 
našeho proroka říci, že bude citovat 
některého předešlého proroka, a stane 
se tak druhým svědkem, a někdy 
dokonce i třetím. … Apoštol Pavel na-
psal, že „v ústech dvou neb tří svědků 
staneť každé slovo“. (2. Korintským 
13:1.) Jedním ze způsobů, jak můžeme 
poznat, že varování přichází od Pána, 
je to, že byl použit zákon svědků – 
zplnomocněných svědků. Když se zdá, 
že se slova proroků opakují, má to 
upoutat naši pozornost a naplnit naše 
srdce vděčností za to, že žijeme  
v takové požehnané době. …

Náš Nebeský Otec nás miluje. 
Poslal svého Jednorozeného Syna, 
aby byl naším Spasitelem. Věděl, že 
ve smrtelnosti budeme čelit vážným 
nebezpečím, z nichž nejhorší budou 
pokušení strašlivého protivníka.  
Jedním z důvodů, proč Spasitel při-
pravil klíče kněžství, bylo to, aby 
se ti, kteří mají uši k slyšení a víru 
k tomu, aby byli poslušní, mohli  
dostat do bezpečí. ◼

Z proslovu „Finding Safety in Counsel“, Liahona, 
July 1997, 23–25.

President  
Henry B. Eyring
První rádce 
v Prvním 
předsednictvu

Jedním ze způsobů, jak můžeme poznat, 
že varování přichází od Pána, je to, že byl 
použit zákon svědků – zplnomocněných 
svědků.



„Mohli bychom se otestovat tím, že si položíme několik otázek. … 1. Kdy jsme svého manžela či manželku naposledy pochválili, 
buď o samotě, nebo v přítomnosti našich dětí? 2. Kdy jsme za něj či za ni naposledy v modlitbě poděkovali, upřímně a s vírou za 
něj či za ni poprosili nebo vyjádřili, že ho nebo ji milujeme? 3. Kdy jsme se naposledy zarazili, abychom neřekli něco, co by ho nebo 
ji mohlo ranit? 4. Kdy jsme se mu nebo jí naposledy omluvili a pokorně ho nebo ji požádali o odpuštění – aniž bychom dodali: ‚ale 
kdybys jen udělal(a), nebo neudělal(a) to či ono‘? 5. Kdy jsme se naposledy rozhodli být šťastní, místo toho abychom trvali na tom, 
že máme pravdu?“

POSTŘEHY

Linda K. Burtonová, generální presidentka Pomocného sdružení, „Vystoupáme spolu nahoru“, Liahona, květen 2015, 31.

Jak často si vzájemně říkáme něco laskavého?



PRO DĚTI

PRO MLÁDEŽ

Také zde najdete

str. 72

str. 62

str. 44

Když porozumíte onomu „proč“, motivům svých 
rozhodnutí, pomůže vám to dělat správné věci ze 
správných důvodů. Naučte se žít s opravdovým 
záměrem!

Bitvy, kterým museli čelit mladí lidé v písmech, se  
liší od těch vašich, ale i tak se můžete při překonávání 
svých těžkostí řídit jejich příkladem odvahy, víry  
a poslušnosti.

Tate nedokázal přestat myslet na to, co viděl  
v televizi, a tak se pomodlil k Nebeskému Otci,  
aby zjistil, co má udělat.

PRO MLADÉ DOSPĚLÉ

ŽÍT S opravdovým 
záměrem

ÚŽASNÍ MLADÍ LIDÉ 
V PÍSMECH

Jak najít  
pomoc
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