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Čtyři způsoby, jak 
pociťovat radost 
z učení, str. 10
Sebevražda – zoufalé, němé 
volání o pomoc, str. 18
Ponaučení o rodinné 
historii od Lehiho, str. 26
Protilék na žádostivost, str. 30



„C
ht

ěl 
by

ch
, a

by
 si

s z
ap

am
at

ov
al,

 že
 n

ak
ol

ik 
bu

de
š v

klá
da

ti 
dů

vě
ru

 sv
ou

 v 
Bo

ha
, p

rá
vě

 ta
k 

bu
de

š v
ys

vo
bo

zo
vá

n 
ze

 zk
ou

še
k 

sv
ýc

h 
a 

z t
rá

pe
ní

 sv
ýc

h 
a 

ze
 st

ra
stí

 sv
ýc

h,
 a

 že
 b

ud
eš

 
po

zv
ed

nu
t p

os
led

ní
ho

 d
ne

.“

Al
m

a 
38

:5



 Ř í j e n  2 0 1 6  1

NA OBÁLCE
Vpředu: Foto Leslie Nilsson. Vnitřní přední 
obálka: Foto jamievanbuskirk/GettyImages. 
Vnitřní zadní obálka: Složená fotografie Ryan 
McVay a Christopher Elwell/Thinkstock.

36 Služba za Jordánem
R. Val Johnson a Rachel Colemanová
Jeden humanitární misionářský 
manželský pár se dotkl tisíců živo-
tů tím, že sloužil tam, kde ho Pán 
potřeboval.

RUBRIKY
8 Služba v Církvi: Neděle 

naplněné službou
Jeffery A. Hogge

9 Zamyšlení: Melvina poslední 
večeře
Cheryl Harward Wilcoxová

10 Učte tak, jak učil Spasitel: 
Radost z učení
Tad R. Callister

40 Hlasy Svatých posledních dnů

44 Náš domov, naše rodina:  
Půst a modlitby za Emmu
Cecilie Norrungová

80 Než se sejdeme zas: Božská 
podstata Pánovy Církve
President Gordon B. Hinckley

Liahona, říjen 2016

POSELSTVÍ
4 Poselství Prvního předsednictva: 

Požehnání poslušnosti
President Thomas S. Monson

7 Poselství navštěvujících učitelek: 
Rodina je ustanovena Bohem

HLAVNÍ ČLÁNKY
16 Malé děti a svátost

Aaron L. West
Přijímáním svátosti se mohou malé 
děti připravit na to, že jednou 
uzavřou smlouvy.

18 Jak porozumět sebevraždě – 
varovné signály a prevence
Kenichi Shimokawa
Zjistěte, jak pomoci zabránit sebe-
vraždě a jak pomoci pozůstalým 
členům rodiny.

24 Prorocká slova na nečekaném 
místě
Colette Lindahlová
Několik výtisků Liahony zanecha-
ných v bytě změnilo muži život 
tím, že ho přivedly k evangeliu.

26 Rodinná historie – pokoj, 
ochrana a zaslíbení
Starší Bradley D. Foster
Když budeme shromažďovat 
záznamy z rodinné historie 
a brát jména svých předků do 
chrámu, budeme požehnáni my 
i naše potomstvo.

30 Láska versus žádostivost
Joshua J. Perkey
Co je protilékem na žádostivost 
– touhu vlastnit něco způsobem, 
který je v rozporu s Boží vůlí?
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46 Buďte opravdovými mileniály
President Russell M. Nelson
Čtyři doporučení, jak být opravdo-
vým mileniálem.

M L A D Í  D O S P Ě L Í

54 Zázrak střední teploty
David A. Edwards
Jak vám trpělivost může pomoci 
připravit dokonalý sýrový toast 
a také stát se více takovým, jako 
je Ježíš Kristus?

57 Plakát: Představte si, že jste 
obnoveni

58 Síla vytrvat
Příběh Jessicy Turnerové, jak ho 
vyprávěla Lynne Crandallové
Snaha dělat jednoduché věci, které 
posilovaly mou víru, mi pomohla se 
uzdravit po nehodě a jít dál.

61 Odpovědi od církevních 
vedoucích: Jak učinit Krista 
středobodem svého života
Starší D. Todd Christofferson

62 Recept na získávání poznání
Rosemary Thackerayová
Vyzkoušejte tyto čtyři kroky, díky 
nimž bude moci slovo Boží zachut-
nat vaší duši.

64 Otázky a odpovědi
Někteří lidé mi tvrdí, že je zapo-
třebí mít přátele i mezi těmi, kteří 
nesdílejí má měřítka, aby mě to 
posilovalo. Je to pravda?

M L Á D E Ž

66 Výlet na ryby
Julia Venturová
Hayden se bál, že jeho bratříček 
vyplaší všechny ryby. Ale ještě 
více se bál, když se jeho bratříček 
ztratil.

68 Odpovědi apoštola: Jak mohu 
pomoci vytvořit ze svého 
domova pokojné místo?
Starší Gary E. Stevenson

69 Naše stránka

70 Děti, které stojí zpříma:  
Příběh o Story
Jill Hackingová
Story a její rodina byli jedinými 
členy Církve v Turkmenistánu! 
Přečtěte si, jak stála zpříma.

72 Ponaučení od maminky
Starší Jairo Mazzagardi
Starší Mazzagardi se od maminky 
naučil čestnosti. Jakým zásadám 
jste se od svých rodičů naučili vy?

74 Hrdinové z Knihy Mormonovy: 
Hrdinky v Knize Mormonově

76 Příběhy z Knihy Mormonovy: 
Putování do zaslíbené země

79 Omalovánka: Hudba mi přináší 
radost

D Ě T I

Zkuste v tomto 
čísle najít 
schovanou 
liahonu. 

Nápověda: Mají 
vaši sousedé 

ovocné stromy?

76
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Náměty pro rodinný domácí večer

VÍCE ZDROJŮ NA INTERNETU
Liahona a další církevní materiály jsou dostupné v mnoha jazycích na stránkách  
languages. lds. org. Na stránce facebook.com/liahona.magazine (dostupná v anglič-
tině, portugalštině a španělštině) najdete inspirující poselství, náměty pro rodinný domácí 
večer a materiály, které můžete sdílet se svými přáteli a rodinou.

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

Božská podstata, 46
Čestnost, 72
Desátek, 72
Děti, 16, 42
Duch Svatý, 70
Hudba, 79
Humanitární služba, 36
Chrám, 69
Ježíš Kristus, 4, 61, 76
Kniha Mormonova, 26, 

43, 74, 76
Láska, 30, 41
Měřítka, 64
Milosrdenství, 40
Misionářská práce, 24, 36

Modlitba, 44, 66
Naděje, 58
Následování proroka, 46
Odvaha, 74
Osobní zjevení, 46
Pokoj, 58, 68
Poslušnost, 4, 30, 46
Povolání, 8
Proroci, 46, 80
Přátelé, 64
Přikázání, 4
Půst, 44
Rodina, 7, 26, 44, 66, 

68, 70
Rodinná historie, 26, 42

Sabatní den, 8, 42
Sebevražda, 18
Služba, 41, 58
Studium písem, 43, 62
Svátost, 9, 16
Svědectví, 74
Trpělivost, 54
Víra, 46, 58, 74, 76
Výuka, 16, 72
Zázraky, 44
Zkoušky, 18, 44, 58
Žádostivost, 30

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

„Malé děti a svátost“, strana 16: Poté, 
co si tento článek přečtete jako rodiče, 
byste mohli mluvit o tom, jak učit své malé 
děti důležitosti svátosti a smlouvy, kterou 
jednou uzavřou při křtu. Můžete použít 
modlitby svátosti (v Nauce a smlouvách 
20:77, 79) a učit o tom, co slibujeme při 
křtu, a o tom, jak nám přijímání svátosti 
každou neděli umožňuje tyto sliby obno-
vovat. Také byste mohli přijít s náměty, jak 
pomoci malým dětem soustředit se během 
svátosti na Spasitele – například tím, že 
vytvoříte jednoduchou obrázkovou knížku 
s obrázky Spasitele.

„Recept na získávání poznání“, stra-
na 62: Máte- li starší děti, které již studují 
písma samy, zvažte možnost přečíst si tento 
článek s nimi a vyzvat je, aby vyzkoušely 
náměty, které jsou v něm uvedené. Mohli 
byste všem členům rodiny navrhnout, 
aby si založili osobní studijní deník a dali 
si za cíl, že do něj budou pravidelně psát. 
Členové rodiny se mohou nabídnout, že se 
budou dělit o myšlenky a dojmy ze svého 
deníku na rodinných domácích večerech 
v budoucnu.
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„Největší ponaučení, které ve smrtelnosti můžeme 
získat,“ učil president Monson, „je, že když  
Bůh mluví a my uposlechneme, uděláme vždyc-

ky správně.“ 1

Také budeme požehnáni. Jak president Monson řekl 
během nedávné generální konference: „Když budeme 
dodržovat přikázání, náš život bude šťastnější, více uspo-
kojující a méně komplikovaný. Naše těžkosti a problémy 
bude snazší nést a my budeme získávat [od Boha] slíbená 
požehnání.“ 2

President Monson nám v následujících výňatcích  
ze svého učení jakožto president Církve připomíná, 
že přikázání nás s největší jistotou přivedou ke štěstí 
a pokoji.

Pokyny na cestu
„Boží přikázání nejsou dána proto, aby nás stresovala 

nebo aby nám bránila ve štěstí. Pravý opak je pravdou. 
Ten, který nás stvořil a který nás miluje, velmi dobře 
ví, jak musíme žít, abychom mohli obdržet tu nejvyšší 
možnou míru štěstí. Poskytl nám vodítka, která, pokud 
se jimi budeme řídit, nás bezpečně provedou touto často 
zákeřnou smrtelností. Připomeňme si slova jedné zná-
mé náboženské písně: ‚Dbej přikázání! Přinášejí pokoj, 
vždy tě ochrání.‘ [„Dbej přikázání“, Náboženské písně, 
č. 187.]“ 3

Síla a poznání
„Poslušnost je znakem proroků; v průběhu věků jim 

poskytuje sílu a poznání. Je velmi důležité, abychom si 
uvědomili, že na tento pramen síly a poznání máme nárok 
i my. Dnes je snadno dostupný pro každého z nás, jsme- li 
poslušni Božích přikázání. …

Poznání, o něž usilujeme, odpovědi, po nichž touží-
me, a sílu, s níž si dnes přejeme čelit překážkám složité-
ho a měnícího se světa, můžeme získat tehdy, když jsme 
ochotně poslušni Pánových přikázání.“ 4

Rozhodněte se být poslušní
„Charakteristickým rysem naší doby je uvolněnost mra-

vů. V časopisech a v televizi vidíme idoly filmového plátna, 
hrdiny na poli sportu – ty, které mnozí mladí lidé chtějí 
napodobovat – jak znevažují zákony Boží a dávají okázale 
najevo své hříšné jednání, a to vše zdánlivě bez škodlivých 
následků. Nevěřte tomu! Existuje doba pro skládání účtů – 
dokonce uzávěrka účetní knihy. Na každou Popelku čeká 
půlnoc, kdy se musí rozhodnout – pokud ne v tomto životě, 
tak v tom příštím. Soudný den nastane pro všechny. … Nalé-
havě vás žádám, abyste se rozhodl[i], že budete poslušn[í].“ 5

Modlitba a pokoj
„Občas můžete mít pocit, že lidé ze světa si užívají mno-

hem více zábavy než vy. Někteří z vás můžete mít pocit, že 

President Thomas 
S. Monson POŽEHNÁNÍ  

POSLUŠNOSTI

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
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NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Monson nás učí, jakých mnohých požehnání, 
mezi něž patří síla, poznání, radost a pokoj, můžeme 

dosáhnout tím, že budeme poslušní. Zvažte možnost 
zeptat se těch, které učíte, jak jsou požehnáni díky tomu, 
že dodržují přikázání. Mohli byste je povzbudit, aby dále 

přemítali o svých požehnáních a své myšlenky a zkuše-
nosti si zapsali do deníku. Také byste je mohli povzbudit, 
aby projevovali za svá požehnání vděčnost Bohu tím, že 
budou i nadále poslušní.

vás kodex chování, kterého se v Cír-
kvi držíme, omezuje. Bratři a sestry, 
já však prohlašuji, že neexistuje nic, 
co nám může přinést více radosti do 
života nebo více pokoje do duše než 
Duch, kterého můžeme obdržet tehdy, 
když následujeme Spasitele a dodržu-
jeme přikázání.“ 6

Kráčejte zpříma
„Vydávám vám svědectví, že požeh-

nání, která jsou nám slíbena, jsou 
nepředstavitelná. I když se mohou 
sbíhat temná mračna, i když na 
nás může padat déšť, naše poznání 
evangelia a naše láska k Nebeskému 
Otci a k našemu Spasiteli nám bude 

dodávat útěchu a podpírat nás a bude 
nám vnášet do srdce radost, budeme- 
li kráčet zpříma a budeme- li dodržo-
vat přikázání. Nic na tomto světě nás 
nebude moci porazit.“ 7

Následujte Spasitele
„Kdo byl tento Muž bolestí, zna-

lý zármutku? Kdo je ten Král slávy, 
tento Pán zástupů? Je to náš Mistr. 
Je to náš Spasitel. Je to Syn Boží. Je 
Původcem našeho spasení. Kyne nám: 
‚Poď za mnou.‘ Učí nás: ‚Jdi, i ty učiň 
též.‘ Naléhavě prosí: ‚Přikázaní [má 
zachovávejte].‘

Následujme Ho. Napodobujme 
Jeho příklad. Buďme poslušni Jeho 
slov. Když tak budeme činit, dáme Mu 
božský dar vděčnosti.“ 8 ◼
ODKAZY
 1. „Vyznačili cestu, kterou máme jít“, Liahona, 

říjen 2007, 5.
 2. „Dodržujte přikázání“, Liahona, listopad 

2015, 83.
 3. „Dodržujte přikázání“, 83.
 4. „Poslušnost přináší požehnání“, Liahona, 

květen 2013, 90, 92.
 5. „Věřte, buďte poslušné a vytrvejte“, Liahona, 

květen 2012, 129.
 6. „Stůjte na svatých místech“, Liahona, listo-

pad 2011, 83.
 7. „Buďte dobré mysli“, Liahona, květen 2009, 

92.
 8. „Nacházejte radost na cestě“, Liahona, listo-

pad 2008, 88.
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Rozhodni se správně

Správnými rozhodnutími se přibližujeme k Nebeské-
mu Otci a k Ježíši Kristu. Tato rozhodnutí nám také 

pomáhají být šťastní a v bezpečí. Zakroužkujte, jak se 
můžete správně rozhodnout.

Požáry a lekce poslušnosti

President Thomas S. Monson jednou vyprávěl, jak se naučil 
důležitosti poslušnosti. Když mu bylo osm let, jeho rodina 

jezdila na hory na chatu. On a jeho kamarád chtěli vyčistit od 
trávy prostor, kde měli v úmyslu udělat si táborák. Nejdříve 
se pokusili trávu vytrhat ručně, ale i když trhali a škubali ze 
všech sil, podařilo se jim vytrhat jen několik hrstí plevele. 
President Monson vyprávěl: „A poté mě v mé osmileté mysli 
napadlo, jak jsem si myslel, geniální řešení. Řekl jsem Dan-
nymu: ‚Stačí, když ten plevel zapálíme. Prostě v tom plevelu 
vypálíme kruh!‘“

Přestože věděl, že nemá povoleno používat zápalky, zaběhl 
pro ně do chaty a s Dannym založili na louce malý ohýnek. 

MLÁDEŽ

DĚTI

Mysleli si, že sám uhasne, ale ten se místo toho rozrostl 
ve velký a nebezpečný požár. Běželi s Dannym pro pomoc 
a zakrátko se začali sbíhat dospělí, aby oheň uhasili dřív, než 
se dostane ke stromům.

President Monson dodal: „S Dannym jsme onoho dne zís-
kali několik těžkých, ale důležitých ponaučení – k nimž patřila 
v neposlední řadě i důležitost poslušnosti.“ (Viz „Poslušnost 
přináší požehnání,“ Liahona, květen 2013, 89–90.)

Také jste se někdy, jako president Monson, museli nau-
čit poslušnosti na základě špatné zkušenosti? Jaké cíle si 
můžete stanovit, abyste byli v budoucnu díky poslušnosti 
v bezpečí?

Sloužit druhým

Chodit na shromáždění

Číst písma

Hrát vhodné hry

Prát se se 
sourozenci

Podvádět ve škole
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Rodina je 
ustanovena 
Bohem

„Ve slovech písně [dětí z Primá-
rek] ‚Rodina je Boží dar‘, … si 

připomínáme čistou nauku,“ uvedla 
Carole M. Stephensová, první rádkyně 
v Generálním předsednictvu Pomoc-
ného sdružení. „Učíme se nejen tomu, 
že rodina je Boží dar, ale že každá 
z nás je součástí Boží rodiny. …

Otcův plán pro Jeho děti je plánem 
lásky. Je to plán na sjednocení Jeho 
dětí – Jeho rodiny – s Ním.“ 1

Starší L. Tom Perry (1922–2015) 
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Také 
věříme, že silné tradiční rodiny nejsou 
jen základními jednotkami stabilní  
společnosti, stabilní ekonomiky 
a stabilní kultury hodnot, ale že jsou 
také základními jednotkami věčnosti 
a Božího království a vlády.

Věříme, že organizace a vláda nebe 
bude postavena na rodinách a na 
širších rodinách.“ 2

„Každá z nás, bez ohledu na rodin-
ný stav nebo počet dětí, může být 
obránkyní Pánova plánu popsaného 
v prohlášení o rodině,“ řekla Bonnie 
L. Oscarsonová, generální presidentka 
Mladých žen. „Je- li to Pánův plán, má 
to být i náš plán!“ 3

Další verše z písem
Nauka a smlouvy 2:1–3; 132:19

S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se máte 
podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ prohloubí 
vaši víru v Boha a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety. lds. org.

Nauka o rodině
Sestra Julie B. Becková, bývalá 

generální presidentka Pomoc-
ného sdružení, učila, že nauka 
o rodině je založena na Stvoření, 
Pádu a Usmíření Ježíše Krista:

„Stvoření země poskytlo místo, 
kde mohou rodiny žít. Bůh stvořil 
muže a ženu, kteří představovali 
dvě základní poloviny rodiny. To, 
že Adam a Eva budou zpečetěni 
a vytvoří věčnou rodinu, bylo sou-
částí plánu Nebeského Otce.

… Pád jim umožnil mít syny 
a dcery.

[Kristovo] Usmíření umožňuje, 
aby rodina byla spolu zpečetěna 
na věky. Umožňuje rodinám mít 
věčný růst a dosáhnout dokona-
losti. Plán štěstí, také nazývaný 
plánem spasení, byl plánem 
vytvořeným pro rodiny. …

Této nauce učil Kristus. … 
Bez rodiny není žádného plánu, 
žádného důvodu pro pozemský 
život.“ 4

K zamyšlení
Proč je rodina tou nejdůležitější 
jednotkou v čase i na věčnosti?

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. Carole M. Stephensová, „Rodina je Boží dar“, 

Liahona, květen 2015, 11, 13.
 2. L. Tom Perry, „Proč záleží na manželství a na 

rodině – všude na světě“, Liahona, květen 
2015, 41.

 3. Bonnie L. Oscarsonová, „Obránkyně prohlá-
šení o rodině“, Liahona, květen 2015, 15.

 4. Julie B. Beck, „Teaching the Doctrine of the 
Family“, Liahona, Mar. 2011, 32, 34.

Víra, rodina, služba
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Je neděle ráno. Čeká mě dvanácti-
hodinový program schůzek, poho-

vorů, konfirmací a vysvěcení. Začnu 
v jednom středisku kůlu a skončím 
v jiném sborovém domě na opačné 
straně města – a to v den, kdy je velké 
horko.

Na každou schůzku, pohovor, 
konfirmaci a vysvěcení se těším. 
Avšak včera, když jsem si uvědo-
mil, jak budu vytížen, jsem si dopřál 
dávku sebelítosti – do chvíle, než 
jsem otevřel knihu Autobiography 
of Parley P. Pratt [Vlastní životopis 
Parleyho P. Pratta] a začal číst tam, 
kde jsem předtím skončil. Starší Pratt 
byl během obtížného období v Mis-
souri spolu s Josephem a Hyrumem 
Smithovými a dalšími muži uvězněn. 
Poté, co byli Bratří dopraveni do 
Independence, byli vězněni v hotelu, 
kde spali na zemi a místo polštáře jim 
sloužil kus dřeva.

Jednoho chladného rána, kdy 
sněžilo, starší Pratt vstal a nepovšim-
nut se z hotelu vytratil. Postupoval 
východním směrem přes město až 
do přilehlých polí. Poté, co starší 
Pratt ušel přibližně jeden a půl 
kilometru, vstoupil do lesa, kde 
padající sníh zakryl jeho stopy 
a stromy skryly jeho přítomnost.

Přemítal o své tíživé situaci. 
Když bude postupovat dál na 

východ, podaří se mu uprchnout do 
jiného státu, odkud by mohl poslat 
pro svou rodinu. Když se vrátí do 
hotelu, bude vězněn a bude čelit obvi-
nění z vážného zločinu. Starší Pratt 
v pokušení uprchnout pomyslel na 
„smršť potíží, nebo dokonce i smrt“, 
kterou by přivodil ostatním vězňům, 
kdyby odešel.

V této svízelné situaci ho náhle 
napadla určitá myšlenka obsažená 
v písmech: „Kdo bude usilovat o to, 
aby si zachoval život, ztratí ho; ale 
ten, který ztratí svůj život pro mne, ho 
znovu nalezne, dokonce život věčný.“ 
(Viz Marek 8:35; NaS 98:13.)

NEDĚLE NAPLNĚNÉ SLUŽBOU
Jeffery A. Hogge

S L U Ž B A  V   C Í R K V I

V neděli bývám plně vytížený, ale pociťuji vděčnost za to, že mohu sloužit, aniž bych se 
setkával s těžkostmi, kterým čelili první vedoucí Církve jako například Parley P. Pratt.

Starší Pratt se vrátil do hotelu. Násle-
dovaly kruté měsíce věznění – bez 
rodiny, společenství Svatých a bez 
možnosti sloužit ve svém apoštolském 
povolání.1

Když jsem knihu zavřel, přemítal 
jsem o strádání prvních Svatých – 
z nichž někteří byli mými předky. Díky 
svému svědectví o evangeliu a víře 
v Ježíše Krista přečkali krutost a pro-
následování. Díky jejich vytrvalosti 
dnes mohu svobodně sloužit a uctí-
vat Boha a jsem s nimi spojen vírou 
a svědectvím.

Když se připravuji na tento den 
sabatu, moje rodina je v bezpečí a těší 
se na den uctívání v pohodlném sbo-
rovém domě. Společenství Svatých 
rozjasní náš den. Budeme se s nimi 
radovat díky vykonaným konfirmacím 
a obřadům, splněným zodpovědnos-
tem a posílené víře. Přijmeme svátost 
a budeme pamatovat na Spasitele 
a Jeho smírnou oběť. A dnes večer se 
sejdeme doma, abychom si četli v Kni-
ze Mormonově a společně se pomodli-
li, než ulehneme do pohodlné postele 
a položíme hlavu na měkký polštář.

V neděli bývám plně vytížený.  
Jsem za to vděčný a jsem díky tomu 
požehnaný. ◼
Autor žije v Kalifornii v USA.
ODKAZ
 1. Viz Parley P. Pratt, Autobiography of Parley 

P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 194–197. ILU
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Moje matka se dožila 92 let 
a nedávno zemřela. Byla 

v nemocnici, když lékaři rozhodli, 
že už pro ni nelze udělat nic jiného, 
než jí poskytnout co možná největší 
pohodlí do doby, než zemře.

Zatímco probíhaly přípravy na její 
převoz domů, do pokoje vstoupili dva 
bratří z místního sboru a zeptali se 
mě, zda by má matka chtěla přijmout 
svátost. Nejprve jsem odpověděla: 
„Ne, děkuji.“ Pro maminku bylo těžké 
polykat. Poté jsem řekla: „Když o tom 
tak přemýšlím, dovolte mi, abych se jí 
zeptala.“ Sklonila jsem se blízko k její-
mu uchu a řekla jsem: „Jsou tady dva 
nositelé kněžství. Chtěla bys zkusit 
přijmout svátost?“ Slabým, ale jasným 
hlasem odpověděla: „Ano.“

Po požehnání svátosti jsem z podno-
su vzala kousek chleba, oddělila jsem 
z něho malý drobek a opatrně jsem 
jí ho vložila do úst. Nějakou dobu ho 
žvýkala a já jsem se mužům tiše omlu-
vila za to, že to déle trvá. Ujistili mě, že 
jim to nevadí. Po druhé modlitbě jsem 
vzala malý plastový kalíšek s vodou 
a přiložila jsem jí ho ke rtům. Vypila 

jen malý doušek, ale byla jsem překva-
pená, jak snadno ho spolkla.

Bratřím jsem poděkovala a oni ode-
šli do dalšího pokoje. Maminka při-
bližně hodinu poté pokojně zemřela.

V následujících dnech jsem si uvě-
domila, že mi bylo umožněno sdílet 
s maminkou velmi posvátnou chvíli. 
Poslední věc, kterou v tomto životě 
vykonala, bylo to, že přijala svátost. 
Poslední slovo, které pronesla, bylo 
„ano“ – ano, které vyjadřovalo sou-
hlas s přijetím svátosti, s obětováním 

MELVINA POSLEDNÍ VEČEŘE
Cheryl Harward Wilcoxová

Z A M Y Š L E N Í

„Chtěla bys zkusit přijmout svátost?“ zeptala jsem se své umírající maminky.

zlomeného srdce a zkroušeného 
ducha (viz 3. Nefi 9:20), s tím, že na 
sebe vezme jméno Ježíše Krista a slíbí, 
že na Něho bude vždy pamatovat, 
souhlas s přijetím Jeho Ducha. To 
poslední, co prošlo jejími rty, byly 
symboly svátosti.

Jak sladce jí poslední večeře musela 
chutnat! Přestože byla příliš slabá na 
to, aby se pohybovala nebo mluvila, 
jak obživena se musela cítit v Kristu! 
Jak velkou vděčnost asi pociťovala za 
Jeho vykupující a uschopňující moc, 
která ji přenesla posledními chvílemi 
jejího putování ve smrtelnosti a dala jí 
naději na věčný život!

Kéž jsme všichni každý týden, když 
přijímáme svátost, vděční za příleži-
tost obnovit své smlouvy a pociťovat 
odpuštění a milost, zatímco budeme 
usilovat o to, abychom se stali ve větší 
míře takovými, jako je náš Otec v nebi 
a Jeho Syn, Ježíš Kristus. Pak pro nás 
chléb a voda mohou být takové, jaké 
musely být pro mou maminku, „sladší 
nade vše, co je sladké, … a ryzí nade 
vše, co je ryzí“ (Alma 32:42). ◼
Autorka žije v Utahu v USA.ILU
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Jeden příběh vypráví o muži, který byl známý jako největší lenoch 
ve městě. Nebyl ochoten pracovat ani práci hledat. Žil jednoduše 
z práce druhých. Nakonec už toho obyvatelé města měli dost. 

Rozhodli se odvézt ho na okraj města a vyhostit ho. Když ho jeden 
obyvatel odvážel povozem za město, pocítil tento vozka, jak ho zalila 
vlna soucitu. Možná by ten chudák měl dostat ještě jednu příležitost. 
Zeptal se tedy: „Chtěl bys do začátku košík kukuřice?“

Chudák odvětil: „A už je oloupaná?“ 1

Učitelé a studenti – rovnocenná zodpovědnost něčím přispět
Někdy jsou lidé, pokud jde o studium písem, závislí na milodarech 

– chtějí, aby měli písma oloupaná, než je přijmou. Chtějí, aby evange-
lium bylo prezentováno jako řada zábavných zvukových úryvků nebo 
videoklipů. Chtějí, aby je učitel Nedělní školy vodil za ručičku a lekci 
nachystal tak, aby z jejich strany vyžadovala minimální přípravu nebo 
spoluúčast.

Spasitel naopak své studenty jednou vyzval, aby šli domů, protože 
nedokázali porozumět Jeho slovům. Přikázal jim, aby se modlili, pře-
mítali a „[připravili] mysl svou na zítřek“, kdy k nim opět přijde. (Viz 
3. Nefi 17:2–3.)

Plynulo z toho toto poučení – přijít připraven není pouze zodpověd-
ností učitele, ale také studenta. Právě tak, jako má učitel zodpovědnost 
učit Duchem, je i zodpovědností studenta, učit se Duchem. (Viz NaS 
50:13–21.)

Tad R. Callister
Generální president 
Nedělní školy

Když se staneme odda-
nějšími studenty, budeme 
zakoušet božskou radost 
plynoucí z toho, že studu-
jeme evangelium Ježíše 
Krista a žijeme podle něj.

Radost 

z učení

U Č T E  T A K ,  
J A K  U Č I L  S P A S I T E L
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V Knize Mormonově se píše: 
„Kazatel nebyl lepší nežli posluchač, 
ani učitel nebyl o nic lepší nežli žák; 
a tak si byli všichni rovni.“ (Alma 1:26; 
zvýraznění přidáno.)

Níže je uvedeno několik doporu-
čení týkajících se toho, co můžeme 
dělat, abychom zakusili radost ply-
noucí z toho, když při studiu evan-
gelia a při snaze podle evangelia žít 
konáme svůj díl práce.

Jak se učit doma
Studujte písma

Každý člen je zodpovědný za 
vlastní studium evangelia; tuto zod-
povědnost nemůžeme delegovat 
nikomu dalšímu. Většina tohoto studia 
pramení z pravidelného studia písem. 
President Harold B. Lee (1899–1973) 
řekl: „Nečteme- li každý den písma, 
naše svědectví slábne.“ 2 Apoštol Pavel 
podotkl, že Židé v Berii „byli udatnější 
nežli Tessalonitští, kteříž přijali slovo 
Boží se vší chtivostí“, a poté se podělil 
o to, proč byli tak vnímaví: „Každý 
den rozvaž[ovali] písma.“ (Skutkové 
17:11; zvýraznění přidáno.)

Každodenní studium písem je 
základní složkou naší duchovnosti. 
Pokud v našem každodenním pro-
gramu chybí, nedokáže ho nic jiného 
plně nahradit. Proto je zapotřebí, aby-
chom si na studium písem čas vyhra-
dili, a nikoli abychom se mu 
věnovali pouze v čase, 
který nám zbude.

Někdo může namítnout: „Ale já 
kvůli všem dalším povinnostem, které 
v životě mám, nemám na každodenní 
studium písem čas.“ Tato slova poně-
kud připomínají příběh o dvou dře-
vorubcích, kteří spolu soutěžili, aby 
zjistili, který z nich dokáže za jeden 
den pokácet více stromů. Soutěž 
začala za úsvitu. Menší muž se každou 
hodinu přibližně na deset minut vzdá-
lil do lesa. Pokaždé, když to udělal, 
se jeho soupeř usmál, pokýval hlavou 
a byl si jistý tím, že získává náskok. 
Větší muž ze svého místa nikdy neo-
dešel, nikdy nepřestal kácet a nikdy si 
neudělal přestávku.

Na konci dne byl větší muž otře-
sen, když zjistil, že jeho soupeř, který 
zdánlivě promarnil tolik času, pokácel 
o mnoho více stromů než on. „Jak jsi 
to dokázal, když sis udělal tolik pře-
stávek?“ zeptal se ho.

Vítěz odpověděl: „Brousil jsem si 
sekeru.“

Pokaždé, když studujeme písma, 
si brousíme svou duchovní sekeru. 
A zázračné na tom je, že když to  
děláme, jsme schopni využít zbylý  
čas moudřeji.
Připravujte se s předstihem

Studie ukázaly, že jen menšina 
členů Církve si předem přečte verše 
z písem, o kterých se má diskutovat 
v nedělních třídách. Každý z nás může 

pomoci tento stav změnit. 
Můžeme odvést 

svůj díl 
STUDUJTE

písma na výuku

PŘIPRAVUJTE SE
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práce na studijním prožitku tím, že přijdeme do třídy lépe 
připraveni, budeme mít přečteny verše z písem a budeme 
připraveni podělit se o postřehy. Naše příprava může být 
duchovním darem, který věnujeme všem členům třídy.

Jak se učit ve třídě
Zapojujte se do výuky ve třídě

Přikázání, že máme otevírat svá ústa (viz NaS 60:2–3), 
se netýká pouze misionářských situací, ale také situací při 
výuce ve třídě. Když se zapojujeme, přivoláváme tím Ducha, 
který poté může vydat svědectví o pravdivosti našich slov 
a může osvítit naši mysl prostřednictvím dalších postřehů. 
To, že se zapojíme, může také inspirovat mysl někoho další-
ho, a tím ho povzbudit k tomu, aby se také přidal.

Takto následujeme zásadu ohledně výuky, které učil 
Pán: „Nechť jeden mluví 

v jednu chví-
li a nechť 

všichni naslouchají slovům jeho, aby, až všichni promluví, 
všichni mohli býti vzděláváni ode všech.“ (NaS 88:122; 
zvýraznění přidáno.) Někdy není snadné se do výuky 
zapojit; vyžaduje to od nás, abychom vystoupili ze své 
zóny pohodlí. Pokud to však uděláme, všechny členy třídy 
to přivede k většímu růstu.
Zaznamenávejte si své dojmy a vnuknutí

Již delší dobu si na shromáždění nosím prázdné kartič-
ky na poznámky a usiluji o postřehy ohledně nauky nebo 
o duchovní vnuknutí, jež bych si mohl zaznamenat. Mohu 
upřímně říci, že jsem byl bohatě odměněn. Tento přístup 
změnil můj úhel pohledu; při studiu jsem soustředěnější 
a učím se rychleji; na shromáždění se více těším.

Proč je tolik důležité, abychom si zaznamenávali 
duchovní zážitky, jichž se nám na shromáždění či kdekoli 
jinde dostává? Předpokládejme, že matka mluví se svým 
dospívajícím synem a on v jednu chvíli řekne: „Mami, to 
je opravdu dobrá rada.“ Poté si otevře zápisník a začne si 
zapisovat vnuknutí, jež během jejich rozhovoru obdržel. 
Jakmile se matka vzpamatuje ze šoku, cožpak mu toho 
nebude chtít předat více?

Tatáž zásada se bezpochyby týká rad od našeho Otce 
v nebi. Když si zaznamenáme vnuknutí, která nám dává, 
udělí nám s větší pravděpodobností i další zjevení. Mnohá 
vnuknutí, která obdržíme, se navíc zpočátku mohou jevit 
jako malá seménka myšlenek, ale pokud je vyživujeme 
a přemítáme o nich, mohou z nich vyrůst mocné duchov-
ní duby.

Prorok Joseph Smith mluvil o tom, jak je důležité, aby-
chom si postřehy a vnuknutí zaznamenávali: „Pokud … 
přikročíte k diskusi o důležitých otázkách … a poté si je 
nepoznamenáte, … je možné, že kvůli tomu, že jste si 
opomněli dané věci zapsat tehdy, kdy vám je Bůh zjevil, 
a protože jste je nepovažovali za dostatečně cenné, se 

Duch může vzdálit, … a tak je zde, nebo spíše bylo, 
rozsáhlé poznání nekonečné důležitosti, které je 

nyní ztraceno.“ 3

ZAZNAMENÁVEJTE SI

ZAPOJUJTE SE

během výuky
dojmy a vnuknutí
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Radost z učení
Učení je více než 

jen božská povinnost. 
Má nám také poskyto-
vat intenzivní radost.

Jednoho dávného 
matematika jménem 
Archimedes jeho král 
při jedné příležitosti 
požádal, aby zjistil, 
zda je jeho nová koru-
na vyrobena z ryzího 
zlata, nebo zda byl 
zlatník nepoctivý 
a nahradil část zlata 
stříbrem. Archimedes přemítal nad 
řešením a nakonec ho napadla odpo-
věď. Byl ze svého objevu tak nadše-
ný, že podle pověsti běhal po městě 
a volal: „Heuréka! Heuréka!“ – což 
znamená: „Mám to! Mám to!“

Jeho radost z odhalení vědec-
ké zásady byla veliká, avšak radost 
z odhalení pravd evangelia Ježíše  
Krista je mnohem větší, neboť tyto 
pravdy nás nejen informují, ale také 
nám přinášejí spasení. Z tohoto důvo-
du Spasitel řekl: „Toto mluvil jsem 
vám, aby … radost vaše byla plná.“ 
( Jan 15:11.) A z tohoto důvodu „plé-
sali všickni synové Boží“ ( Job 38:7), 
když se dozvěděli o plánu spasení. 
Stejně jako je seménkům vlastní moc 
vzklíčit, tak je pravdám evangelia 
vlastní moc přinášet radost.

Slova „usilujte o vědomosti“ (NaS 
88:118) nejsou jen božským příkazem, 

ale také božskou snahou. Pokaždé, 
když studujeme písma, přicházíme do 
třídy o trochu lépe připraveni, zapo-
jujeme se během výuky do diskusí, 
pokládáme otázky a zaznamenáváme 
si posvátná vnuknutí, se stáváme více 
takovými, jako je Bůh, čímž prohlu-
bujeme svou schopnost zažívat tutéž 
radost, jakou pociťuje On.

Kéž všichni usilujeme o to, aby-
chom se stali oddanějšími studenty, 
božštějšími studenty – doma, ve třídě 
a kdekoli jsme. Když tak budeme 
činit, zakusíme nadpozemskou radost 
plynoucí ze studia evangelia Ježíše 
Krista a života podle něho. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Podobný příběh vyprávěl starší D. Todd 

Christofferson na generální konferenci v říj-
nu 2014.

 2. Harold B. Lee, seminář oblastních reprezen-
tantů, 12. prosince 1970.

 3. Joseph Smith, v: History of the Church, 
2:199.

Božská  
snaha  

usilovat 
o poznání
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ZAŽIJTE 
RADOST 
Z UČENÍ

dojmy a vnuknutí
ZAPOJUJTE SE během vý

uk
y

PŘ
IPRAVUJTE SE na výuku

Pokaždé, když studujeme písma, přicházíme do třídy o trochu lépe připraveni,  
zapojujeme se během výuky do diskusí, pokládáme otázky a zaznamenáváme si posvátná 

vnuknutí, se stáváme více takovými, jako je Bůh, čímž prohlubujeme svou schopnost  
zažívat tutéž radost, jakou pociťuje On.

ZA
ZNAMENÁVEJTE SI 

STUDUJTE písma
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Aaron L. West

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč nepokřtěným 
dětem umožňujeme přijímat svátost? Je to jen proto, 
abychom unikli nevyhnutelnému křiku a šarvátkám, 

když chtějí kousek chleba? Je to jen proto, aby se 
obřad snáze vykonával, aby se zachoval klid?

Myslím, že ne. Věřím, že pro to existují hlubší 
důvody. Věřím tomu, protože věřím, že když 
Ježíš Kristus říká „všichni“, myslí tím všech-
ny. A když promlouvá k zástupu, nikoho 
nevylučuje.

Když vzkříšený Spasitel zavedl mezi 
svým lidem na americkém kontinentu 
svátost, zdůraznil, že obřad má zvláštní 
význam pro ty, kteří byli pokřtěni.1 Přesto 
svým učedníkům přikázal, aby „[svátost] dali 
zástupu“.2 K zástupu patřili i maličcí.3

Když nositelé kněžství v současné době 
pronášejí modlitby svátosti, žádají Nebeského 
Otce, aby chléb a vodu požehnal a posvětil 
„duším všech těch“, kteří je přijímají.4 Všech. 

Naše malé děti vycítily, že je pro nás svátost důležitá.  
Mohli jsme udělat něco více pro to, abychom jim 
pomohli si uvědomit, že je důležitá také pro ně.

Malé děti  

a svátost
Každému člověku, který svátost přijímá – včetně každého 
malého dítěte.

Pokud děti při přijímání chleba a vody tyto symboly při-
jímají jako požehnání pro svou čistou duši, musí existovat 
způsob, jak jim pomoci najít smysl tohoto obřadu.
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S tímto vědomím se v myšlenkách vracím k době, kdy 
mé děti byly malé. S manželkou se nám docela dařilo 
udržet je během obřadu svátosti v klidu. Myslím, že vycítily, 
že je pro nás tento obřad důležitý. Mohli jsme však udělat 
něco více pro to, abychom jim pomohli si uvědomit, že je 
důležitý i pro ně.

Co jsme mohli udělat? Mohli jsme pamatovat na to, 
že malé děti jsou schopné zachovávat sliby uvedené 
v modlitbě svátosti. Svým prostým, ale mocným způso-
bem dokáží porozumět tomu, co to znamená „vždy … 
pamatovati“ na Ježíše. Mohou slíbit, že budou „zacho-
vávati jeho přikázání“. Mohou dokonce i dát najevo, že 
jsou ochotny „vzíti na sebe [Kristovo] jméno“, s vědomím, 
že tuto výsadu již brzy budou mít, když budou pokřtěny 
a konfirmovány.5

Ale jak je to s obnovováním smluv? Církevní vedoucí učí, 
že když přijímáme svátost, obnovujeme všechny smlouvy, 
které jsme s Pánem uzavřeli.6 Malé děti neuzavřely žádné 
smlouvy, které by mohly obnovovat.

Znovu se v myšlenkách vracím k době, kdy naše děti 
byly malé. Nemohli jsme jim pomoci zpětně se zamýš-
let nad smlouvami, ale mohli jsme jim pomoci pohlížet 

kupředu. Představuji si, jak 
některého sabatního rána 

mluvím se synkem nebo 
dcerkou:

„Až ti bude osm let,“ 
říkám, „dáš se pokřtít 
a obdržíš dar Ducha Sva-

tého. Uzavřeš smlou-
vu. Smlouva, kterou 
v té době uzavřeš, se 
bude podobat slibům, 
které činíš nyní, když 
přijímáš svátost.

Když dnes přijmu svátost, obnovím tím svou smlouvu 
křtu tak, jako bych znovu činil tytéž sliby. Ty tam budeš 
se mnou, ale nebudeš obnovovat svou smlouvu. Ještě jsi 
žádnou neuzavřel. Místo toho si můžeš uzavírání smlouvy 
nacvičovat. Pokaždé, když přijmeš svátost, se můžeš při-
pravovat na křest a konfirmaci. Díky tomu budeš připraven, 
až ti bude osm let.“

Pokud se vám zdá použití slova nacvičovat v tomto 
kontextu neobvyklé, zamyslete se nad tímto: Otec může 
v uctivém prostředí pomoci svým dětem připravit se na 
obřad křtu tím, že jim ukáže, jak budou společně stát ve 
vodě, a tím, že se podělí o slova modlitby, která se při křtu 
pronáší. Obřad v této situaci nevykonává. V jistém smyslu 
svým dětem pomáhá ho nacvičovat. Díky tomu si nebudou 
dělat starosti ohledně toho, co se bude dít, až vstoupí do 
vod křtu. Věřím, že matky a otcové mohou svým dětem 
také pomoci nacvičovat uzavírání smlouvy křtu a její dodr-
žování. Každé shromáždění svátosti může být pro malé děti 
posvátnou příležitostí k nácviku, zatímco budou přijímat 
symboly Spasitelova Usmíření.

Vracím se tedy ke své původní otázce. Proč nepokřtě-
ným dětem umožňujeme přijímat svátost? Je to jen proto, 
aby se „zachoval klid“? Samozřejmě, že ne. Pomáháme 
svým maličkým přijímat svátost, aby mohli pamatovat na 
Spasitele a uchovat si Jeho pokoj – pokoj, který není srov-
natelný s ničím, co nám může nabídnout svět.7 Pomáháme 
jim připravit se na to, aby tento pokoj v budoucnosti při-
jímali ve stále větší míře, jakmile s Ním uzavřou smlouvy 
a budou je dodržovat. ◼
Autor žije v Utahu v USA.
ODKAZY
 1. Viz 3. Nefi 18:5, 11.
 2. 3. Nefi 18:4; zvýraznění přidáno.
 3. Viz 3. Nefi 17:21–25; 18:1–4.
 4. Nauka a smlouvy 20:77, 79; zvýraznění přidáno.
 5. Nauka a smlouvy 20:77.
 6. Viz L. Tom Perry, „Když přijímáme svátost“, Liahona, květen 2006, 41.
 7. Viz Jan 14:27.
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Kenichi Shimokawa, PhD
Japonská kancelář Rodinných služeb SPD

Když bylo Kevinovi 16 let, jeho rodiče si prošli rozvodem. Přibližně v téže 
době přestal brát léky proti epilepsii, které pomáhaly stabilizovat jeho nála-
du. Aniž by věděl, že trpí bipolární poruchou, začal zažívat paranoiu, vysilu-

jící mánii a těžké deprese. Léky nezabíraly. Dostal se do situace, kdy ho vše natolik 
unavovalo, že se rozhodl ukončit svůj život, aniž by někomu o svém úmyslu řekl.

Kevin popisuje den, kdy se pokusil vzít si život, takto: „Plakal jsem. Byl jsem tak 
nesmírně unavený, tak citově vyčerpaný. Díval jsem se na lidi a přál jsem si, aby se 
mě někdo, kdokoli, zeptal: ‚Jak ti je?‘ Přestože jsem si to přál, [v hlavě] jsem slyšel 
hlasy, které mi říkaly: ‚Musíš zemřít.‘ … Celou dobu jsem sám sebe prosil, abych [to 
nedělal], ale ty hlasy byly příliš silné, nedokázal jsem jim vzdorovat.“ 1

Je tragické, že si jeho utrpení nikdo nevšiml. Přesvědčen, že o něho nikdo nemá 
zájem, se pokusil o sebevraždu – ale zázračně přežil.

Dokážeme alespoň zčásti pocítit jeho nesnesitelné utrpení a zoufalé, němé volání 
o pomoc?

Sebevražda je jednou z nejtěžších zkoušek ve smrtelnosti, a to jak pro ty, kteří 
trpí sebevražednými myšlenkami, tak pro členy rodiny, kteří jsou naživu. Starší 
M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů uvedl: „Dle mého soudu není pro 
rodinu žádná chvíle tak obtížná, jako ta, kdy si někdo nám blízký sám vezme život. 
Sebevražda je pro rodinu zdrcující zkušeností.“ 2 Vezmeme- li v úvahu závažnou 
povahu této zkoušky, pojďme se podívat na to, 1) co víme o sebevraždě, včetně 
varovných signálů a toho, co můžeme dělat, abychom jí pomohli předcházet;  

JAK POROZUMĚT 
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VAROVNÉ SIGNÁLY  

A PREVENCE
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2) co mohou dělat pozůstalí členové rodiny a lidé okolo 
nich; a 3) co všichni musíme udělat pro posílení své naděje 
a víry v Krista, abychom nezoufali.

Jak porozumět sebevraždě
Každý rok přes 800 000 lidí po celém světě ukončí svůj 

život sebevraždou.3 To znamená, že někdo ve světě ukončí 
svůj život každých 40 vteřin. Skutečný počet je pravděpo-
dobně ještě vyšší, protože sebevražda představuje citlivé 
téma a v některých zemích je protizákonná, a tudíž ne 
všechny případy jsou nahlášeny. Sebevražda je druhou 
nejčastější příčinou úmrtí lidí mezi 15. a 29. rokem věku. 
Ve většině zemí je míra sebevražednosti nejvyšší mezi lidmi 
staršími 70 let. Sebevražda ovlivňuje přímo či nepřímo vel-
kou část naší společnosti.

Varovné signály
Když máme pocit, že zvládat životní výzvy je nad naše 

schopnosti, můžeme zažívat nesmírný stres. Když se 
někomu zdá jeho citové utrpení nesnesitelné, může mu to 
zatemnit mysl a vést k pocitu, že jediným řešením je smrt. 
Takový člověk se může domnívat, že mu nikdo nemůže 

pomoci, což může vést k sociální izolovanosti a dále zhor-
šovat utrpení a pocity bezvýchodnosti a beznaděje, a nako-
nec vést k myšlence, že jediným řešením je sebevražda.

Když někdo vykazuje kterýkoli z následujících závaž-
ných varovných signálů 4, máme okamžitě vyhledat pomoc 
u poskytovatele péče o duševní zdraví nebo pohotovost-
ních složek, jako je například policie:

•  Vyhrožuje, že si ublíží nebo že se zabije
•  Vyhledává způsoby nebo prostředky, jimiž se lze zabít
•  Hovoří nebo píše o smrti, umírání nebo sebevraždě

Následující signály mohou indikovat méně naléhavou 
situaci, ale nemáme váhat tomu, kdo kterýkoli z nich vyka-
zuje, podat pomocnou ruku a zajistit mu pomoc:

•  Hovoří o beznaději a ztrátě smyslu života
•  Projevuje zuřivost či hněv nebo usiluje o pomstu
•  Chová se bezohledně
•  Má pocit, že je v pasti
•  Ve zvýšené míře požívá alkohol nebo drogy
•  Vzdaluje se přátelům, rodině nebo společnosti
•  Pociťuje úzkost nebo znepokojení nebo vykazuje 

prudké změny nálad
•  Má potíže se spánkem nebo trpí nadměrnou spavostí
•  Má pocit, že je pro druhé přítěží

Ne každý, kdo se pokusí spáchat sebevraždu, dá o svém 
úmyslu vědět druhým, avšak většina vykazuje určité varov-
né signály, jako jsou například ty výše zmíněné. Berte proto 
tyto varovné signály vážně!

Ani když profesionální pomoc není lehce dostupná, 
nelze dostatečně zdůraznit vliv přátel a rodiny, kteří proje-
vují opravdový zájem.

Prevence
Když má někdo sebevražedné sklony, rodina a přátelé 

zastávají klíčovou roli. Alma učil, že si musíme „nésti … 
navzájem břemena svá, aby byla lehká; … truchliti s těmi, 
kteří truchlí; ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotře-
bí“. (Mosiáš 18:8, 9.)

Alma učil, že si musíme „nésti 

… navzájem břemena svá, aby 

byla lehká; … truchliti s těmi, 

kteří truchlí; ano, a utěšovati 

ty, kteří mají útěchy zapotřebí“.
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Zde je několik užitečných námětů ohled-
ně toho, co mohou členové rodiny a přátelé 
dělat:

Projevujte zájem a s láskou naslouchejte. 
Starší Ballard radil: „Nic není mocnějšího 
než rámě lásky, jež může obejmout ty, kteří 
zápolí s obtížemi.“ 5 „Musíme na ně pohlí-
žet … očima Nebeského Otce,“ učil starší 
Dale G. Renlund z Kvora Dvanácti apoštolů. 
„Teprve pak můžeme pocítit, s jakou laska-
vostí o ně Spasitel pečuje. … Tento rozšířený 
náhled nám otevře srdce vůči zklamáním, 
obavám a trápením druhých.“ 6

Pomáhejte s konkrétními věcmi. Pokud 
někdo prochází krizí, která ovlivňuje jeho 
bezpečí a základní potřeby, nabídněte, že 
mu poskytnete hmatatelnou pomoc, ale 
dovolte mu, aby se sám rozhodl, zda ji při-
jme, či nikoli. Pokud má například někdo 
sebevražedné sklony z toho důvodu, že 

přišel o práci, pomoc s vyhledáním vol-
ných pracovních míst mu dá více možností 
na výběr a pomůže mu zbavit se pocitu 
bezvýchodnosti.

Dotyčného se zeptejte, zda nepomýšlí 
na sebevraždu. Dělá- li vám starosti, že je 
někdo sklíčený a vykazuje varovné signá-
ly sebevražedných sklonů, zeptejte se ho, 
zda nepomýšlí na sebevraždu. Můžeme se 
přitom cítit nepříjemně, ale nejsnáze to zjis-
tíme tak, že se dotyčného přímo zeptáme, 
zda na sebevraždu pomýšlí. Může mu to dát 
příležitost promluvit o svých problémech 
a obavách.

Můžete mu položit například tyto otáz-
ky: „To by podle mě těžko zvládal každý. 
Pomýšlíš na sebevraždu?“ nebo „Zažíváš tolik 
utrpení, že mě napadlo, zda nepomýšlíš na 
sebevraždu.“ Pokud sebevražedné sklony 
nemá, pravděpodobně vám to dá najevo.
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Pokud vycítíte, že k vám ohledně myš-
lenek na sebevraždu není otevřený, držte 
se nabádání Ducha, abyste věděli, co dělat. 
Můžete obdržet nabádání, abyste mu jed-
noduše naslouchali, dokud s vámi nebude 
schopen mluvit otevřeně.

Zůstaňte s ním a zajistěte mu pomoc. 
Pokud vám někdo dá najevo, že má sebevra-
žedné sklony, věnujte mu pozornost a při-
mějte ho, aby si s vámi promluvil o tom, co 
ho trápí. Pokud bude mluvit o konkrétních 
způsobech a načasování sebevraždy, pomoz-
te mu kontaktovat linku důvěry nebo místní 
centrum krizové intervence.

Reakce na sebevraždu
Někteří lidé si vezmou život, ať již se 

u nich projevily varovné signály, či niko-
li. Když pozůstalí členové rodiny a přátelé 
čelí zdrcující zkušenosti, kdy někdo blízký 

spáchal sebevraždu, často prožívají hluboký, 
pronikavý a složitý zármutek. Možné reakce:

•  Stud a pocit stigmatu
•  Šok a nevěřícnost
•  Zloba, úleva nebo vina
•  Skrývání příčiny úmrtí
•  Sociální izolace a narušení rodinných 

vztahů
•  Aktivní a až nutkavé zapojení do pro-

gramů prevence sebevražd
•  Stravující touha porozumět tomu, proč 

se to stalo
•  Pocity opuštěnosti a zavržení
•  Obviňování zesnulého, sebe, druhých 

a Boha
•  Častější myšlenky na sebevraždu nebo 

sebepoškozování
•  Zvýšené napětí v době svátků a výročí 

úmrtí 7
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Co mohou dělat pozůstalí členové rodiny a lidé  
okolo nich

Neodsuzujte. Přestože sebevražda je závažná věc, starší 
Ballard nám také připomíná: „Je zřejmé, že neznáme 
všechny okolnosti týkající se každé sebevraždy. Pouze 
Pán zná všechny podrobnosti, a On bude soudit skutky, 
které jsme zde na zemi vykonali. Až nás [Pán] bude sou-
dit, myslím, že bude zvažovat úplně vše: naši genetickou 
a chemickou výbavu, náš duševní stav, naše intelektuální 
schopnosti, to, čemu jsme byli učeni, tradice našich otců, 
naše zdraví, a tak dále.“ 8

Umožněte každému, aby truchlil po svém, a berte na to 
ohled. Lidé truchlí různě, protože jejich vztah se zesnulým se 
liší od vztahu, který s ním měl kdokoli jiný. Uznávejte a res-
pektujte tedy to, jak každý člověk prožívá svůj zármutek.

Když nás opustí naši blízcí, mohou nás přemoci silné 
a až zdrcující emoce. Prožívání zármutku však neznamená, 
že nemáme dostatek víry. Spasitel řekl: „Budeš žíti s dru-
hými v lásce, natolik, že budeš plakati pro ztrátu těch, 
kteří zemřou.“ (NaS 42:45.) Zármutek je znamením naší 
lásky k zesnulým blízkým a toho, co pro nás tento vztah 
znamenal.

Požádejte o pomoc. Když truchlíte, můžete se cítit pře-
moženi. Žádost o pomoc může druhým poskytnout posvát-
né příležitosti k tomu, aby dali najevo lásku, kterou k vám 
chovají, a sloužili vám. Umožníte- li jim, aby vám pomohli, 
uzdraveni a posíleni můžete být nejen vy, ale i oni.

Zůstaňte v kontaktu. Někteří lidé truchlí o samotě 
a mohou se někdy přestat stýkat s druhými, zůstaňte proto 
v kontaktu se svou rodinou a přáteli. Pravidelně projevujte 
zájem o truchlící členy rodiny, příbuzné a přátele a nabízej-
te jim svou pomoc, protože se na vás nemusí sami obrátit.

Spoléhejte se na Spasitele. Spasitel je vrcholným zdrojem 
uzdravení a pokoje. „Jeho Usmíření nám … umožňuje volat 
k Tomu, kdo zažil všechny naše slabosti smrtelného živo-
ta, aby nám dal sílu snášet břemena smrtelnosti. Zná naše 
bolesti a je připraven nám pomáhat. Podobně jako milo-
srdný Samaritán, když nás On najde zraněné u cesty, ošetří 
nám rány a postará se o nás. (Viz Lukáš 10:34.)“ 9

Uvědomme si, že při plnění své úlohy se všichni musí-
me zcela spoléhat na Pána Ježíše Krista a Jeho Usmíření. 
S pokorným uznáním se snažme porozumět svým rodinám 
a sousedům, kteří trpí, projevujme o ně láskyplný zájem 
a usilujme společně o posílení víry a důvěry ve Spasitele, 
který se vrátí a setře „všelikou slzu s očí jejich, a smrti již 
více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více“ 
(Zjevení 21:4). ◼
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Colette Lindahlová

Den, kdy Oscara opustila manželka a nechala  
ho samotného s jejich dvěma malými dětmi, byl 
jedním z nejtěžších dnů v jeho životě. Musel 

učinit mnoho rozhodnutí. Hledal práci, a teď bude také 
potřebovat nové místo k bydlení. Připadalo mu, že jeho 
život je v troskách. Přemýšlel o tom, že to prostě vzdá, 
a byl by to možná i udělal, kdyby nebylo jeho dvou  
krásných dětí.

V San Juanu v Argentině nebylo k pronájmu mnoho 
bytů za cenu, kterou by si Oscar mohl dovolit. Ale v jedné 
bezpečné čtvrti právě nějaká skupina mladíků uvolnila 
malý byt, a tak si ho Oscar pronajal a připravoval se na 
nový život s dětmi.

V jejich novém domově zůstaly na zemi ležet nějaké 
časopisy a knihy, a tak si Oscar poté, co celý den uklí-
zel a vyhazoval věci, na chvíli sedl a na jeden časopis se 
podíval. Z nějakého důvodu ho zaujal obal časopisu. Pod 
názvem Liahona byl obrázek starého muže, který stál na 
věži a promlouval k lidem. Muž mu připomínal obrázky 
biblických proroků.

Oscar časopis otevřel a začal číst: „Každý z nás již ví, 
že máme lidem, které máme rádi, říkat, že je máme rádi. 

Ale to, co víme, se často neodráží v tom, co děláme.“ 1 
Oscar přemýšlel o ostrých slovech, která mnohokrát 
zazněla mezi ním a jeho manželkou. Chtěl své děti učit, 
aby se chovaly lépe. Oscar četl dál a začal pociťovat, jak 
mu v nitru klíčí naděje. Do týdne přečetl všechny články 
a chtěl vědět víc.

O měsíc později Oscarovou čtvrtí procházeli dva misi-
onáři. Oscar je oslovil a zeptal se jich, zda jsou misionáři 
Svatých posledních dnů a kolik by ho stálo koupit si další 
církevní časopisy. Starší mu řekli, že by ho to stálo pouze 
asi 20 minut času.

Druhého dne tito dva misionáři Oscara navštívili u něho 
doma. Oscar jim vyprávěl o stěhování a o tom, jak našel 
staré knihy, časopisy a brožurky, ze kterých se dozvěděl 
o Církvi. Vysvětlil jim, že první článek, který si přečetl, se 
přímo týkal jeho současného života. Již věděl, že rodina 
je důležitá, a chtěl se dozvědět více o rodinném domácím 
večeru a o rodinné modlitbě. Vyprávěl misionářům, co 
všechno se již o Církvi dozvěděl, včetně příběhu Josepha 
Smitha a Znovuzřízení evangelia.

Pohlédl starším zpříma do očí a pronesl slova, která si 
přeje slyšet každý misionář: „Věřím, že Joseph Smith byl 

Prorocká slova  

Zapomenutý časopis změnil život 
Oscara Castra navždy.
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prorok Boží.“ Starší ho vyzvali, aby se dal pokřtít, a Oscar 
se slzami v očích souhlasil. O několik týdnů později byl 
Oscar Castro pokřtěn a konfirmován za člena Církve.

Pán Oscara připravil, a jeho duch byl kajícný a připra-
vený učit se a růst. Onoho památného, dojemného dne se 
duch poselství z konferenčního vydání Liahony dotkl Osca-
rova srdce. Předchozí nájemníci netušili, jaký vliv bude 
mít několik církevních časopisů, které v bytě nechali, ale 

poselství evangelia obsažené v těchto 
časopisech se stalo důležitým misio-
nářským nástrojem. Navždy změnily 
Oscarův život tím, že ho přivedly 
k pravdám, které hledal. ◼
Autorka žila v Argentině, když její manžel 
sloužil jako president misie.
ODKAZ
  1.  David A. Bednar, „Pilnější a starostlivější 

v domově“, Liahona, listopad 2009, 17.

Oscar Castro byl 
pokřtěn a konfir-
mován poté, co 
v bytě, do kterého 
se nastěhoval, našel 
konferenční vydání 
Liahony.
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Starší Bradley 
D. Foster
Sedmdesátník

RODINNÁ HISTORIE –  
POKOJ, OCHRANA A ZASLÍBENÍ
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Příběh Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je příbě-
hem o rodinách. Když mluvím o rodinách, nemyslím tím 
naše novodobé pojetí rodiny jako matky, otce a dětí.

Používám tento pojem tak, jak ho používá Pán, jako synony-
mum slova pokolení nebo výrazu vícegenerační rodiny, pro-
tože rodinu má každý. Plán, který má Nebeský Otec pro své 
děti, se zaměřuje právě na tento typ rodiny, v níž děti čerpají 
sílu od svých předků vzdálených mnoho generací a rodiče 
se snaží požehnat svému potomstvu po mnoho generací, 
které teprve přijdou.

V tomto smyslu vypráví příběhy o rodinách i Kniha 
Mormonova. Když tyto příběhy čteme, zjišťujeme, že 
rodiny se v průběhu staletí zas tak moc nezměnily. I ti, 
kteří žili v jiné době a na jiném místě, se nám v mnohém 
podobají – a přání Boha, aby Jeho děti žily ve šťastných, 
věčných rodinách, se nezměnilo.

Proč Pán zachoval záznamy o těchto příbězích? Čemu 
chtěl, abychom se z nich naučili? Obsahují ponaučení, 
která nám mohou pomoci v úsilí shromáždit, uzdravit 
a zpečetit naše rodiny?

Ponaučení od Lehiho
Věřím, že první rodina v Knize Mormonově – Lehiova  

rodina – má pro nás mocné ponaučení, kterého jsme si 
možná nevšimli. Lehiova rodina nás může naučit mnohému 

o rodinných záznamech – o tom, proč jsou důležité pro Pána 
a proč mají být důležité i pro nás.
Lehi a Saria na začátku tohoto příběhu vychovávají své dcery 

a čtyři syny v Jeruzalémě a vedou v tomto velikém městě poměrně 
pohodlný život. Jejich život se navždy změnil ve chvíli, kdy Pán Lehimu 

Když se vaše rodina bude podílet na 
shromažďování záznamů, uzdravování srdcí 
a pečetění členů rodiny, vy a vaše potomstvo 
budete požehnáni na věky věků.

POKOJ, OCHRANA A ZASLÍBENÍ
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přikázal, aby svou rodinu odvedl do pustiny.
Lehi poslechl, spolu s rodinou opustil 

hmotný majetek a vypravil se do pustiny. 
Poté, co nějakou dobu putovali, řekl svému 
synovi Nefimu:

„Viz, snil jsem sen, ve kterém mi Pán 
přikázal, abyste se ty a bratří tvoji vrátili do 
Jeruzaléma.

Neboť viz, Laban má záznam o Židech 
a také rodokmen mých předků a ty jsou 
vyryty na deskách z mosazi.“ (1. Nefi 3:2–3; 
zvýraznění přidáno.)

Díky tomuto přikázání jsou naše rodiny 
požehnány tímto úžasným Nefiovým proje-
vem víry a poslušnosti: „Půjdu a učiním věci, 
které přikázal Pán, neboť vím, že Pán nedává 
dětem lidským žádná přikázání, aniž by pro 
ně připravil cestu, aby mohly uskutečniti věc, kterou jim 
přikazuje.“ (1. Nefi 3:7.)

Mosazné desky byly určitým záznamem. Obsahovaly 
nejen písma, ale i Lehiovu rodinnou historii. Pán věděl, jak 
bude důležité, aby byl tento záznam uchován pro mnohé 
budoucí generace.

Přemýšleli jste někdy o tom, proč Pán nepřikázal, aby 
se pro záznam vrátil spíše Lehi než jeho synové? Lehi byl 
patriarchou rodiny. Právě jemu Pán předal toto vidění. 
Neměl by snad Lehi na Labana větší vliv než jeho synové?

Sice nevíme, proč Pán přikázal Lehiovým synům, aby se 
vrátili do Jeruzaléma, ale víme, že pro ně bylo těžké splnit 
to, co po nich Pán požadoval. Byl to těžký úkol, který byl 
zkouškou jejich víry. Získali díky němu cenná ponaučení, 
která jim během putování v pustině dobře posloužila. Mož-
ná tím nejdůležitějším, čemu se naučili, bylo to, že když 
Pán dává určité příkazy, skutečně připravuje i cestu.

Mohli bychom se sami sebe ptát, čemu si Pán přeje, aby 
se naučili naši synové a dcery, až se „vrátí“, aby přinesli 
naše rodinné záznamy? Jak pro ně připravuje cestu? Jaké 
zkušenosti si přeje, aby získali? Pobízíme je k tomu, aby 

tyto zkušenosti získali? Jaká požehnání si jim 
přeje dát prostřednictvím chrámu a služby na 
rodinné historii?

Když se Nefi s bratry vrátil do stanu svého 
otce, „Lehi vzal záznamy, jež byly vyryty na 
deskách z mosazi, a zkoumal je od počátku“. 
Nalezl na nich „pět knih Mojžíšových“, „pro-
roctví svatých proroků“ a „rodokmen svých 
otců; pročež věděl, že je potomkem Jozefo-
vým …, který byl prodán do Egypta“. A když 
Lehi „toto vše viděl, byl naplněn Duchem“. 
(1. Nefi 5:10, 11, 13, 14, 17.)

Lehi poté svou rodinu učil tomu, co se 
z desek dozvěděl. Dalo by se říci, že jeho 
stan se stal střediskem rodinné historie 
a výuky – tak jako jím má být náš domov.

Je snadné porozumět tomu, proč Pán 
chtěl, aby Lehiova rodina tyto záznamy měla. Umožnily 
jeho potomkům poznat, jaká je jejich identita, spojily je 
s dávnými věrnými patriarchy a zasadily jim do srdce 
„zaslíbení učiněná otcům“. (NaS 2:2; Joseph Smith– 
Životopis 1:39.) Tyto záznamy byly pro víru dosud nena-
rozených pokolení natolik důležité, že Duch Nefiho upo-
zornil na to, že bez nich by celý „národ [upadl] do nevíry 
a v ní zahynul“. (1. Nefi 4:13.)

Zkušenost jiného lidu z Knihy Mormonovy ukazuje, jak 
je pravdivé to, že když jsou ztraceny záznamy, je ztracena 
i pravda, a důsledky pro budoucí pokolení mohou být 
katastrofické.

Mulekité opustili Jeruzalém přibližně v téže době jako 
Lehiova rodina. Avšak na rozdíl od Lehiovy rodiny „nepři-
nesli s sebou žádné záznamy“. V době, kdy je Mosiáš 
o přibližně 400 let později objevil, „jejich jazyk se zkomolil; 
… a zapřeli jsoucnost svého Stvořitele“. (Omni 1:17.) Ztratili 
svou identitu jakožto lidu smlouvy.

Mosiáš naučil Mulekity svému jazyku, aby se mohli učit 
ze záznamů, které vlastnil. Mulekité si v důsledku toho 
prošli proměnou z nepokojné, bezbožné společnosti na 

Pán chtěl, aby 
Lehiova rodina 

měla tyto zázna-
my. Přinesly jeho 

potomstvu vědomí 
vlastní identity.
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společnost chápající plán štěstí, který pro ně a jejich rodiny 
Bůh má.

Vraťte se se svou rodinou
Poznání toho, kdo ve vztahu k Bohu a k sobě navzájem 

jsme, mění způsob našeho přemýšlení, jednání i chování 
k druhým. Záznamy jsou důležitou součástí naší identity 
a širšího náhledu. Ohlížení se do minulosti nás připravuje 
na to, abychom šli kupředu.

Rodiče, vyzvali jste svou rodinu, aby se „vrátila“? Je 
vaše rodina nějak oddělena od svých záznamů nebo od 
sebe navzájem? Bylo spojení mezi přítomností a minulostí 
vaší rodiny přerušeno? Co ve vaší rodinné historii toto 
odloučení způsobilo? Bylo to přistěhovalectví, rodinný 
konflikt, obrácení k evangeliu nebo jen plynutí času? Sna-
žili jste se v poslední době nalézt své předky na stránkách 
FamilySearch.org?

Dům Izraele je rozptýlen a to se v mnoha ohledech týká 
i našich rodin a záznamů. Naší zodpovědností je shromáž-
dit je a tam, kde je to třeba, zacelit rány odloučení. Když 
se budeme pilně snažit obracet srdce svých dětí k jejich 
otcům, i naše srdce se obrátí k našim dětem1 a společně 
nalezneme pokoj a uzdravení, které z této práce plyne.  
(Viz NaS 98:16.)

Tak jako Lehi poslal své syny zpátky do Jeruzaléma pro 
posvátné záznamy, pojďme poslat i my své děti zpátky 
pro záznamy naší rodiny. Tak jako Pán připravil cestu pro 
Nefiho, připravil i pro naše děti internet a další technolo-
gie, které jim umožní shromáždit naše rodiny a uzdravit je. 
A připravil také chrámy, do nichž můžeme zanést jména, 
která nalezneme, a skrze obřady pečetění může být toto 
shromáždění trvalé.

Radost v pustině
Když jsme s manželkou Sharol byli oddáni, rozhodli 

jsme se, že budeme mít čtyři syny. Pán měl ale jiný úmysl. 
Dal nám čtyři dcery.

Se svými dcerami jsme putovali pustinou. Nyní jsou 

vdané, mají děti a putují svou vlastní pustinou. Bylo to vždy 
všechno snadné? Ne. Také jsme zažili reptání a také jsme 
měli spoustu problémů.

Životní pustina může být pro rodiny obtížná. Když se 
mě lidé ptají: „Jak se vám a vaší rodině daří?“ často odpoví-
dám: „Právě máme období mezi krizemi. Díky za optání.“

Zažíváme však také chvíle opravdové radosti. Jako 
otcové a matky věnujeme hodně času tomu, že své děti 
pro pobyt v pustině posilujeme. Proroci v naší době slibují, 
že práce na rodinné historii nám poskytne „ochranu před 
vlivem protivníka“ 2 a „hluboké a trvalé“ obrácení ke Spasi-
teli.3 To je mocný způsob, jak svou rodinu můžeme shro-
mažďovat, uzdravovat a pečetit.

Jako patriarcha naší rodiny jsem své dcery požádal, aby 
se „vrátily“ a vyhledaly záznamy, zanesly jména do chrámu 
a učily naše vnoučata. Požádal jsem je, aby poznaly, koho jsou 
součástí, tím, že se zapojí do práce na naší rodinné historii.

Zaslíbení
Slibuji vám, že když své děti vyzvete, aby se „vrátily“ 

a vyhledaly rodinné záznamy, budete se společně „nesmír-
ně“ radovat jako Lehi a Saria a budete vzdávat „díky Bohu 
Izraelskému“. Zatímco budete bádat v záznamech, budete 
„[naplněni] Duchem“, neboť shledáte, „že jsou žádoucí; ano, 
dokonce velmi cenné“. A poznáte, že to byla „moudrost 
Páně, že je [máte] s sebou nésti“, zatímco putujete „v pusti-
ně směrem k zemi zaslíbení“. (1. Nefi 5:9, 17, 21–22.)

Církev je zde kvůli tomu, aby vaši rodinu na této cestě 
podporovala a posilovala. Slibuji vám, že když se vaše rodi-
na bude podílet na shromažďování záznamů, uzdravování 
srdcí a pečetění členů rodiny, vy a vaše potomstvo – vaše 
rodina – budete požehnáni na věky věků. ◼
Z proslovu „Gathering, Healing, and Sealing Families“ proneseného 14. února 
2015 na konferenci rodinné historie RootsTech v Salt Lake City v Utahu (USA).

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Příklady toho, jak záznamy obsažené na mosazných deskách přinesly 

Lehiovu potomstvu uzdravení, naleznete v Almovi 37:8–10.
 2. Richard G. Scott, „Radost z přinášení vykoupení mrtvým“, Liahona, 

listopad 2012, 94.
 3. David A. Bednar, „Srdce dětí se obrátí“, Liahona, listopad 2011, 27.
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Joshua J. Perkey
Církevní časopisy

Žádostivost.
To je jistě nepěkné slovo. Většina z nás o ní nechce ani 

přemýšlet, natož se o ní něco dozvídat. Tento pojem vyvo-
lává pocity špinavosti, čehosi temného – lákavého, ale 
špatného.

Existuje pro to dobrý důvod. Pokud „kořen … všeho zlého 
jestiť milování peněz“ (1. Timoteovi 6:10), pak žádostivost 
je zajisté jeho tajným spojencem. Je přízemní a ponižující. 
Žádostivost činí z lidí, věcí, a dokonce i myšlenek předměty, 
které je potřeba vlastnit nebo získat, aby byla uspokojena 
nějaká choutka. Pokud toto však již víme, proč se o ní potře-
bujeme dozvědět něco dalšího?

Protože dokážeme- li lépe porozumět tomu, co žádostivost 
skutečně znamená, můžeme se naučit formovat své myšlen-
ky, pocity a skutky tak, abychom se mohli vyvarovat jejích 
projevů a překonat je. To nás povede k vytvoření bližšího 
vztahu s Duchem Svatým, který očišťuje naše myšlenky 
a úmysly a posiluje nás. A to nás povede k mnohem šťastněj-

šímu, pokojnějšímu a radostnějšímu životu.

Definice žádostivosti
Na žádostivost často pohlížíme jako na nepatřič-

nou a intenzivní tělesnou přitažlivosti vůči druhé 
osobě. Je ale možné pociťovat žádostivost nebo bažit 

Láska  

Dokážeme- li lépe porozu-
mět tomu, co žádostivost 
skutečně znamená, může-
me se naučit, jak se jí 
vyhýbat a jak činit rozhod-
nutí, která nás více přiblíží 
Svatému Duchu.

VERSUS 
ŽÁDOSTIVOST



32 L i a h o n a

téměř po čemkoli: po penězích, majet-
ku, předmětech a samozřejmě i dru-
hých lidech. (Viz Průvodce k písmům, 
„Žádostiv býti, žádostivost“.)

Žádostivost nutí člověka snažit se 
získat něco, co je v rozporu s Boží 
vůlí. Zahrnuje jakékoli pocity nebo 
touhy, které nutí jednotlivce soustředit 
se spíše na světský majetek či sobec-
ké pohnutky – osobní zájmy, tužby, 
vášně a choutky – než na dodržování 
Božích přikázání.

Jinými slovy, touha po tom, co je 
v rozporu s Boží vůlí, nebo touha 
vlastnit něco způsobem, který je v roz-
poru s Jeho vůlí, je žádostivost a vede 
k nešťastnému stavu.1

Nebezpečí sexuální žádostivosti
Ačkoli jsme byli varováni před 

žádostivostí jako všeobecnou formou 
chamtivosti, žádostivost je obzvláště 
nebezpečná v sexuálním kontextu. 
Spasitel varoval: „Každý, kdož by 
pohleděl na ženu ku požádání jí,  
již zcizoložil s ní v srdci svém.“ 
(Matouš 5:28.)

Dávní apoštolové hojně varova-
li před žádostivostí právě v tomto 
smyslu. Je- li zapotřebí uvést jen jeden 
příklad, apoštol Jan řekl: „Nebo všec-
ko, což jest na světě, jako žádost těla, 
a žádost očí, a pýcha života, toť není 
z Otce, ale jest z světa.“ (1. Janova 
2:16; viz také verš 17; Římanům 13:14; 
1. Petrova 2:11.)

Tato varování pokračují i dnes.2 
Starší Jeffrey R. Holland z Kvora 
Dvanácti apoštolů vysvětluje: „Proč 

je chtíč [neboli sexuální žádostivost] 
tak smrtelným hříchem? Myslím si, že 
kromě toho, že naši duši ovlivňuje tím, 
že ničí Ducha, je hříchem také pro-
to, že znesvěcuje ten nejvznešenější 
a nejsvatější vztah, který nám Bůh ve 
smrtelnosti dává – vzájemnou lásku 
mezi mužem a ženou a touhu, již 
onen manželský pár má, přivést děti 
do rodiny, jež má být věčná.“ 3

Umožnit žádostivým tužbám, aby 
vzklíčily, bylo a je kořenem mnoha 
hříšných činů. To, co začíná jako 
zdánlivě nevinný letmý pohled, může 
přerůst v nekalou nevěru se všemi 
jejími hroznými následky. Je tomu tak 
proto, že žádostivost odhání Ducha 
Svatého a ponechává nás zranitelný-
mi vůči dalším pokušením, neřestem 
a nástrahám protivníka.

Tragická rozhodnutí krále Davida  
jsou smutným příkladem toho, jak 
mocné a smrtonosné tyto emoce 
mohou být. David náhodou spatřil 
Betsabé, jak se koupe, a zatoužil po 
ní. Žádostivost vedla ke skutku a on 
si nechal Betsabé přivést a ležel s ní. 
Poté, v pošetilé snaze svůj hřích skrýt, 
nařídil, aby byl Betsabin manžel nasa-
zen do bitvy, ve které bude určitě 
zabit. (Viz 2. Samuelova 11.) David 
v důsledku toho přišel o oslavení.  
(Viz NaS 132:38–39.)

Davidova situace se může zdát 
mimořádnou, ale zajisté potvrzuje 
tuto pravdu – žádostivost je mocným 
pokušením. Když se jí poddáme, 
může se stát, že se zapojíme do něče-
ho, do čeho by se nikdo se zdravým 

DEFINICE LÁSKY 
A ŽÁDOSTIVOSTI

Láska zušlechťuje; žádostivost 
kazí. Láska si osvojuje pravdu; 

žádostivost si osvojuje lži. Láska 
buduje a posiluje; žádostivost ničí 
a oslabuje. Láska vytváří soulad; 
žádostivost vytváří nesoulad. 
Láska přináší pokoj; žádostivost 
přináší konflikt. Láska inspiruje; 
žádostivost umrtvuje. Láska uzdra-
vuje; žádostivost vysiluje. Láska 
oživuje; žádostivost spaluje. Láska 
osvěcuje; žádostivost zatemňuje. 
Láska naplňuje a vyživuje; žádosti-
vost nelze uspokojit. Láska je úzce 
spojena se zaslíbením; žádostivost 
nachází domov v pýše.
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rozumem nezapojil. Skutečnost, že je žádostivost tak 
zákeřná, tak snadno podněcovaná a tak účinná v tom, aby 
nás pokoušela odvrátit se od Ducha Svatého a podvolit se 
něčemu zakázanému, ji činí o to nebezpečnější. Může být 
vyvolána sledováním pornografie, posloucháním vyzýva-
vých textů písní nebo věnováním se nepatřičným intimním 
činnostem. Žádostivé pocity mohou zároveň jednotlivce 
ponoukat k tomu, aby pornografii vyhledával. Tato sou-
vztažnost je nesmírně mocná a nebezpečná.4

Žádostivost sexuálního charakteru degraduje a oslabuje 
všechny vztahy, přičemž jedním z nich, který není vůbec 
zanedbatelný, je osobní vztah člověka s Bohem. „A vprav-
dě pravím vám, jak jsem řekl dříve, ten, kdo hledí na ženu, 
aby jí byl žádostiv, neboli jestliže někdo zcizoloží v srdci 
svém, ten nebude míti Ducha, ale zapře víru a bude se 
báti.“ (NaS 63:16.)

Starší Richard G. Scott (1928–2015) z Kvora Dvanácti 
apoštolů učil: „Sexuální nemorálnost vytváří překážku 
pro vliv Ducha Svatého a pro všechny jeho povznášející, 
osvěcující a posilující schopnosti. Vyvolává mocné fyzic-
ké a citové pohnutky. Za nějaký čas vytváří neuhasitel-
nou touhu, která přestupníka žene do ještě závažnějšího 
hříchu.“ 5

Co není žádostivostí
Poté, co jsme se zamysleli nad tím, co je to žádostivost, 

je důležité porozumět i tomu, co žádostivost není, a dávat 
si pozor na to, abychom vhodné myšlenky, pocity a touhy 
neoznačovali za žádostivost. Žádostivost je určitý druh tou-
hy, existují ale i spravedlivé tužby. Můžeme například toužit 
po dobrých a vhodných věcech, které pomohou uskuteč-
ňovat Pánovo dílo.

Zamyslete se nad tímto:
•  Touha mít peníze. Samotná touha po penězích 

nepředstavuje zlo. Pavel neřekl, že peníze jsou koře-
nem všeho zlého. Řekl, že „kořen … všeho zlého 
jestiť milování peněz“. (1. Timoteovi 6:10; zvýraznění 
přidáno.) Toto dále objasňují slova Jákoba: „Předtím, 
nežli budete hledati bohatství, hledejte království 
Boží. A poté, co obdržíte naději v Kristu, obdržíte 
bohatství, budete- li je hledati; a budete je hledati se 
záměrem činiti dobro – šatiti nahé a sytiti hladové 
a osvobozovati zajaté a poskytovati úlevu nemocným 
a souženým.“ ( Jákob 2:18–19.)

•  Vhodné sexuální pocity vůči manželskému 
partnerovi. Tyto Bohem dané pocity pomáhají 

Žádostivost zahrnuje jakékoli pocity nebo touhy, které nutí jednotlivce soustředit se spíše na světský majetek či 
sobecké pohnutky než na dodržování Božích přikázání.
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manželství posilovat, obohacovat a sjednocovat. Je 
však také možné chovat k manželskému partnerovi 
nepatřičné pocity. Vyhledáváme- li jen vlastní naplně-
ní nebo uspokojování jen vlastních tužeb či pocitů, 
můžeme sklouznout k žádostivým přáním, a to může 
mít na manželský vztah negativní dopad. Základem 
k vyhledávání a zachovávání vhodné tělesné intimity 
v manželství je čistý a láskyplný záměr.

Důležitou zásadou je usilovat o věci ze správného důvo-
du – abychom budovali Boží království a prosazovali ve 
světě dobro. Žádostivost nás naopak vybízí, abychom pře-
kročili hranice přiměřenosti, za kterými naše tužby mohou 
Boha zlehčovat, z lidí vytvářet pouhé předměty a měnit 
předměty, majetek, či dokonce i moc v nestvůrnosti, které 
deformují naši citlivost a ničí naše vztahy s druhými.

Proč se často poddáváme žádostivosti
Pokud je žádostivost tak škodlivá a nebezpečná, proč 

je tak lákavá a rozšířená? Proč jí tak často dovolíme, aby 
nás přemohla? Na první pohled se může zdát, že jádrem 
žádostivosti je sobeckost nebo nedostatek sebeovládání. To 
jsou faktory, které k ní přispívají, avšak hlubokou podstatou 

žádostivosti je často prázdnota. Jednotlivci mohou podleh-
nout žádostivosti v marné snaze zaplnit ve svém životě určité 
prázdné místo. Žádostivost je falešný cit, chabá náhražka 
opravdové lásky, pravé hodnoty a vytrvalého učednictví.

Správné ovládání citů je svým způsobem stavem srd-
ce. Neboť jak člověk smýšlí ve svém srdci, takový je. (Viz 
Přísloví 23:7.) Ať již nasměrujeme své duševní a duchovní 
zaměření kamkoli, časem se stane hnací silou našich myš-
lenek, pocitů a skutků. Kdykoli se budeme cítit pokou-
šeni žádostivostí, musíme toto pokušení nahradit něčím 
vhodnějším.

Žádostivé myšlenky může přivolat také zahálka. Když se 
toho v našem životě moc neděje, stáváme se náchylnějšími 
ke zlovolným vlivům. Když se aktivně snažíme být horlivě 
zaměstnáni v dobrých věcech (viz NaS 58:27) a usilujeme 
o to, abychom svůj čas trávili produktivně, budeme méně 
náchylní k žádostivým myšlenkám či jiným negativním 
vlivům.

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů vysvět-
luje, že tužby, kterými se rozhodneme řídit, ovlivňují nejen 
naše skutky, ale i to, kým se nakonec staneme: „Touhy sta-
novují naše priority, priority utvářejí naše rozhodnutí a roz-
hodnutí určují naše skutky. Touhy, podle nichž jednáme, 

Díky tomu, že nám Nebeský Otec dává svobodu jednání, máme moc nad svými myšlenkami, pocity a skutky.
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určují, jak se měníme, čeho dosahuje-
me a čím se stáváme.“ 6

Jinými slovy, musíme si hlídat nejen 
city, kterými se necháváme unášet, ale 
i myšlenky, které tyto pocity vyvoláva-
jí nebo způsobují. Alma učil, že jsou- li 
naše myšlenky nečisté, „myšlenky 
naše nás také odsoudí“. (Alma 12:14.)

Protilék – křesťanská láska
Žádostivost není něco, čemu se 

nemůžeme vyhnout. Díky tomu, že 
nám Nebeský Otec dává svobodu 
jednání, máme moc nad svými myš-
lenkami, pocity a skutky. Nemusíme 
se věnovat žádostivým myšlenkám 
a pocitům. Když vyvstanou pokušení, 
můžeme se rozhodnout, že se jimi 
nebudeme řídit.

Jak pokušení žádostivosti překoná-
me? Začneme tím, že si vypěstujeme 
správný vztah s naším Nebeským 
Otcem a rozhodneme se sloužit dru-
hým. A každý den se věnujeme nábo-
ženskému chování, k němuž patří 
modlitba a studium písem, což nám 
do života přivolává Ducha Svatého. 
Tajnou přísadou je nakonec křesťan-
ská láska – čistá, opravdová, upřímná 
láska s touhou budovat království 
Boží a mít oko upřené na Jeho slávu. 
Mít tuto lásku je možné jen tehdy, 
když máme společenství s Duchem 
Svatým.

Odstranění žádostivosti vyžaduje 
upřímnou modlitbu, v níž požádáme 
Boha, aby z nás tyto pocity odňal 
a nahradil je dobročinnou láskou. (Viz 
Moroni 7:48.) To je možné – podobně 

jako vše, z čeho činíme pokání – díky 
milosti plynoucí z Usmíření Ježíše 
Krista.7 Díky Němu se můžeme nau-
čit mít druhé rádi tak, jak mají On 
a Nebeský Otec rádi nás.

Když se dál soustřeďujeme na 
Nebeského Otce, když žijeme podle 
prvního a druhého největšího přiká-
zání – milovat Boha a své bližní jako 
sebe sama (viz Matouš 22:36–39) 
– a když děláme vše, co je v našich 
silách, abychom žili tak, jak nás Pán 
učil, na náš život budou čím dál více 
působit čisté a upřímné záměry. Když 
sjednotíme svou vůli s vůlí Otce, 
pokušení a působení žádostivosti 
zeslábne a nahradí je čistá láska  
Kristova. Poté nás naplní božská  
láska, která nahrazuje nízké choutky 
tohoto světa krásou budování Božího 
království. ◼
ODKAZY
 1. Viz Dallin H. Oaks, „Joy and Mercy“, 

Ensign, Nov. 1991, 75; a Thomas S. Monson, 
„Finishers Wanted“, Ensign, July 1972, 69.

 2. Několik málo příkladů najdete zde: Nauka 
a smlouvy 88:121; Spencer W. Kimball, 
„President Kimball Speaks Out on Morality“, 
Ensign, Nov. 1980, 94–98; Neal A. Maxwell, 
„The Seventh Commandment: A Shield“, 
Ensign, Nov. 2001, 78–80; Russell M. Nelson, 
„Where Is Wisdom?“, Ensign, Nov. 1992, 6–8. 
Další varování před žádostivostí zapsaná 
v písmech naleznete pod těmito tématy 
v Průvodci k písmům: Cizoložství; Tělesný; 
Cudnost; Záviděti, závist; Smilstvo; Homo-
sexualita; Žádostivost; Smyslnost, smyslný; 
Pohlavní nemorálnost.

 3. Jeffrey R. Holland, „Nedej již místa nepříteli 
duše mé“, Liahona, květen 2010, 44.

 4. Více o tomto tématu viz Dallin H. Oaks, 
„Vysvobození z pasti pornografie“, Liahona, 
říjen 2015, 50.

 5. Richard G. Scott, „Making the Right 
Choices“, Ensign, Nov. 1994, 38.

 6. Dallin H. Oaks, „Touha“, Liahona, květen 
2011, 42.

 7. Viz například D. Todd Christofferson, „Bož-
ský dar pokání“, Liahona, listopad 2011, 
38–41.

PĚT NÁMĚTŮ PRO  
ČISTÝ ŽIVOT

Starší Jeffrey R. Holland 
uvádí pět námětů, díky nimž 

můžeme znovu získat čistý život 
a uchovat si ho:

1.  Distancujte se od lidí, mate-
riálů a situací, které vám 
mohou ublížit.

2.  Vyhledejte pomoc.
3.  Vypěstujte si a uplatňujte 

sebekontrolu, abyste odstra-
nili špatné vlivy.

4.  Nahraďte obscénní myšlen-
ky nadějnými představami 
a radostnými vzpomínkami.

5.  Posilujte v sobě Ducha Páně 
a buďte tam, kde je On.

Z proslovu „Nedej již místa nepříteli duše 
mé“, Liahona, květen 2010, 44–46.
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Situace byla kritická.
Začátkem roku 2013 se v uprch-

lickém táboře Za’atari v Jordánsku 
na Blízkém východě objevilo pět případů 
spalniček. Více než 100 000 syrských uprchlí-
ků, kteří žili v přeplněných táborech, bylo 
vystaveno riziku nákazy tímto vysoce nakaž-
livým a nebezpečným virem. Jordánská vláda 
naplánovala velkoplošnou očkovací kampaň, 
aby šíření choroby zamezila. Plánem bylo 
do dvou týdnů naočkovat alespoň 90 000 
syrských uprchlíků ve věku od 6 měsíců do 
30 let.

Narazili však na jeden problém. Dětský 
fond OSN (UNICEF) měl očkovací látku. 
Jordánské ministerstvo zdravotnictví mělo kli-
niky. Neměli však položky takzvaného chla-
dového řetězce – injekční stříkačky, nádoby 
na ostré nástroje, chladicí boxy na očkovací 
látky – a nezbývalo jim už moc času.1

Na scénu vstupují Ron a Sandi Hammon-
dovi, misionáři- senioři pro blaho a sociální 
péči, kteří slouží jako ředitelé církevní huma-
nitární organizace LDS Charities v Jordánsku. 
Díky tomu, že Ron a Sandi již navázali pra-
covní vztah s organizací UNICEF i s minis-
terstvem zdravotnictví, rychle přistoupili ke 

spolupráci s těmito organizacemi, aby určili, 
jak mohou LDS Charities pomoci.

Ron říká: „Zeptali jsme se, kolik by stálo 
nakoupení položek pro zajištění chlado-
vého řetězce. Když nám odpověděli, řekli 
jsme: ‚Myslíme si, že LDS Charities by mohly 
pomoci.‘ Zeptali se: ‚Jak rychle? Musíme si 
s tím pospíšit!‘“

Humanitární organizace LDS Charities do 
20 hodin odsouhlasila nákup potřebných 
položek zajišťujících fungování chladového 
řetězce. „Když jsme informovali ministerstvo 
zdravotnictví a UNICEF,“ říká Ron, „byli 
ohromeni. Jak může nevládní organizace 
reagovat tak rychle? Očkovací kampaň nejen-
že proběhla v plánovaném termínu, ale také 
inspirovala celostátní kampaň, díky níž byly 
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Nebo kdekoli jinde, kde vás Pán potřebuje.

za Jordánem

Církevní humanitární organizace LDS Charities 
pomohla naočkovat 90 000 syrských uprchlíků 
proti spalničkám.

R. Val Johnson a Rachel Colemanová
Církevní časopisy a Publikační služby
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naočkovány statisíce Jordánců a syrských uprchlíků.“
Krize byla zažehnána.
Navíc toto produktivní partnerství mezi organizací  

UNICEF, jordánským ministerstvem zdravotnictví a LDS 
Charities vytvořilo možnost budoucí spolupráce.

To, jak se Ron a Sandi Hammondovi dopracovali k této 
důležité události na Blízkém východě, je svědectvím o víře 
Hammondových a o inspiraci, na jejímž základě stojí misio-
nářský program Církve pro seniory.

Hledají se misionářské manželské páry
V roce 2012 Hammondovi sloužili jako chrámoví pra-

covníci v chrámu Rexburg v Idahu. Ron provozoval úspěš-
nou praxi jako zubní lékař a učil na Univerzitě Brighama 
Younga- Idaho na katedře náboženských studií. Avšak 
poklidný běh jejich života se náhle změnil díky jasnému 
duchovnímu vnuknutí, že mají okamžitě odeslat přihlášku 
ke službě na misii. Toto načasování je překvapilo. Jejich 
ženaté a vdané děti se nacházely v různých fázích změny 
zaměstnání a stěhování a Ron se zatím nechystal odejít do 
důchodu. Duch je však ujistil, že jich je zapotřebí a že vše 
bude tak, jak má být.

Ukázalo se, že vedoucí kněžství v církevním ústředí se 
postili a modlili, aby našli ten správný manželský pár, který 
by sloužil jako ředitelé církevní humanitární organizace 
LDS Charities v Ammánu v Jordánsku.

„Bylo velmi zřejmé,“ říká Sandi, „že Pán nás předstihl 
a připravoval detaily tohoto konkrétního úkolu, který pro 
nás měl. Víme, že totéž dělá pro každého misionáře, který 

JAK ZAŽÍT TĚCH NEJLEPŠÍCH 6, 12, 18 NEBO  
23 MĚSÍCŮ SVÉHO ŽIVOTA

Manželský pár může v závislosti na své situaci sloužit na 
misii 6, 12, 18 nebo 23 měsíců.

Kromě toho je nyní snazší zvládnout největší finanční 
výdaj za misii – ubytování – díky omezení výdajů za ubyto-
vání na maximální výši 1 400 USD pro manželské páry, které 

jdou sloužit ze Spojených států, z Kanady, ze západní Evropy, 
z Japonska a z Austrálie. Manželské páry ze všech ostatních 
zemí platí tolik, kolik si mohou dovolit.

Další informace o tom, jak se přihlásit na misionářskou 
službu, a příběhy dalších manželských párů, které při službě 
na misii zažily nejlepší měsíce svého života, si můžete přečíst 
na stránkách lds. org/ callings/ missionary/ senior.

Ammán, Jordánsko

slouží. Je uklidňující, když víte, že Spasitel pro vás vše 
chystá ke službě ještě před tím, než přijedete.“

„Když se nad tím zpětně zamýšlíme,“ říká Ron, „jsme 
vděční, že jsme neuvedli žádné konkrétní místo, kde 
bychom si přáli sloužit, ani jsme na žádném netrvali. Pone-
chali jsme to v rukou Páně, a to Mu umožnilo poskytnout 
nám zkušenost, jakou bychom jinak nezískali.“

K této zkušenosti patřila i spolupráce s jordánskou 
královskou rodinou na humanitárních projektech, na kte-
rých měla tato rodina zájem. Hammondovi spolupracovali 
s místními nemocnicemi a klinikami na vyškolení zdravot-
nického personálu v technikách resuscitace novorozenců, 
která zachraňuje životy, což mělo za následek významné 
snížení úmrtnosti novorozenců. Díky jejich úsilí a také úsilí 
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dalších misionářských manželských párů poskytly LDS 
Charities školení a vybavení očním klinikám a organizacím 
sloužícím lidem s tělesným postižením. Mezi těmi, kterým 
Hammondovi a další misionáři pro blaho a sociální péči 
pomáhali, bylo středisko, které učí ženy s tělesným pos-
tižením navrhovat a vyrábět speciální oděvy a řemeslné 
výrobky. Tyto dovednosti daly studentkám příležitost lépe 
zabezpečit sebe i svou rodinu.

K dalším projektům patřila spolupráce s dalšími 
nevládními organizacemi a jordánskou vládou na pomoci 
v nouzových situacích a testování jordánských studentů, 
aby každý rok mohli obdržet jedno ze dvou stipendií pro 
studium na Univerzitě Brighama Younga. Jednou z neju-
spokojivějších zkušeností, které Hammondovi získali, byla 
spolupráce s římskokatolickou církví na stavbě školních 
tříd pro irácké křesťany, kteří se neměli kde scházet.

S Pánem na Jeho vinici
V Jordánsku Hammondovi zjistili, jak pravdivý je Pánův 

slib určený těm, kteří Mu slouží: „Půjdu před tváří vaší. 
Já budu na pravici vaší a na levici vaší a Duch můj bude 

v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali.“ 
(NaS 84:88.)

„Bůh je do tohoto díla zapojen,“ říká Ron. „Pracuje na 
vinici se svými služebníky. Ke každému manželskému 
páru, který jde sloužit na misii, se na vinici připojí Pán vini-
ce. My na zázraky v Jordánsku nevěříme – my jsme  
je zažili.“

K andělům, které pociťovali kolem sebe, nepochybně 
patřili nejen nebeští andělé, ale i andělé smrtelní, obzvláště 
jejich děti, které je v rozhodnutí sloužit na misii tak daleko 
od domova podporovaly.

A jejich rodina pak byla na oplátku požehnána Páno-
vou ochraňující a posilující mocí. Jejich děti se při důle-
žitém rozhodování ohledně zaměstnání a stěhování a při 
řešení obav ohledně možných porodních komplikací 
obrátily k Pánu, radily se spolu, modlily se a postily se  
za sebe navzájem.

Požehnání, která obdržely, byla tak úžasná, že když 
byli bratr a sestra Hammondovi požádáni, aby si misii 
prodloužili ze dvou let na tři, každé z jejich dětí je v tom 
nadšeně podpořilo. Vycítily, že přímým důsledkem služby 
jejich rodičů bylo to, že pro ně Pán vykonal něco velmi 
mimořádného.

Odloučení, které rodina Hammondových pociťovala, 
bylo přesto určitou obětí. Být na opačné straně zeměkou-
le, daleko od svých blízkých, pro ně bylo těžké. Nebylo to 
však tak těžké, jako by to bývalo v minulosti. Díky tech-
nologiím mohli být členové rodiny v kontaktu mezi sebou 
tak často, jak bylo potřeba. Sandi říká: „Manželské páry 
neztrácejí kontakt se svými rodinami. Byli jsme s rodinami 
našich dětí v častém kontaktu. Díky aplikaci FaceTime 
a e- mailům nás naše čtyři vnoučata, která se narodila 
během naší služby na misii, znala a vřele nás přivítala, 
když jsme se vrátili.“

Otevřené oči a srdce
Hammondovi pocítili, že k mnoha požehnáním, která 

za svou službu obdrželi, patří i to, že se jejich oči otevřely 
a byly svědky štědrosti a laskavosti jordánského lidu. Když 
Hammondovi obdrželi své povolání, nevěděli toho moc 
o lidech, kterým budou sloužit.

Ron a Sandi Hammondovi a další misionáři humanitární 
služby spolupracovali s jordánskou královskou rodinou na 
snížení úmrtnosti novorozenců v Jordánsku.
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„Zjistili jsme však, že naši muslimští přátelé jsou laskaví 
a štědří,“ říká Ron, „a jsme si jistí, že kdyby vycítili, že jsme 
v nebezpečí, udělali by vše pro to, aby nás ochránili.

Jejich smysl pro humanitární službu je úžasný. Jordán-
ci nedokáží snést pomyšlení na to, že se druhým něčeho 
nedostává, pokud jim mohou pomoci. Uprchlíky vítali ještě 
před vládou krále Davida. Bible mnohokrát zmiňuje výraz 
‚za Jordánem‘ a my jsme začali tato slova přidávat k pod-
pisu v dopisech jako projev uznání za soucitnou službu, 
kterou jsme měli výsadu poskytovat v této historicky sou-
citné zemi. Jordánsko je místem humanitárního soucítění již 
po staletí a Pán za to tomuto lidu žehná.“

Díky blízké spolupráci s jordánským lidem se Hammon-
dovým podařilo rozvinout silné přátelské vztahy. „Byli jsme 
několikrát pozváni na iftár, což je pokrm, který ukončuje 
denní půst v období ramadánu,“ říká Sandi. „Naši muslimští 
přátelé nás také zvali na oslavy zásnub, na svatby a na další 
rodinné události.“

Církev nehlásá evangelium ani nepovoluje křty muslimů 
v Jordánsku ani nikde jinde, kde to zákony zakazují, tak-
že Hammondovi se nemohli dělit o informace týkající se 
Církve. Místo toho se zaměřili na budování a podporování 

vztahů s druhými – s královskou rodinou, 
s místními humanitárními partnerskými 
organizacemi, s dalšími misionářskými 
manželskými páry, které s nimi sloužily, 
a s náboženskými a vládními představiteli. 
Když se jich někdo zeptal na podrobnos-
ti o Církvi, Hammondovi je vybízeli, aby 
navštívili stránky LDS. org.

Povolání sloužit
Když se Ron a Sandi zamyslí nad pozo-

ruhodnými zkušenostmi, které získali, 
mají pocit, že jsou mezi manželskými páry 
povolanými ke službě – nebo těmi, kteří by 
mohli být povoláni – nějak výjimeční?

Ano – i ne. „Sloužili jsme tam, kde Pán 
potřeboval manželský pár s našimi konkrét-
ními dovednostmi a životními zkušenostmi, 
a v době, kdy to potřeboval,“ říkají Ham-

mondovi. „To však platí pro všechny misionáře- seniory. 
Každý manželský pár schopný sloužit na misii byl připraven, 
aby sloužil svým jedinečným způsobem. Musí jen projevit 
dostatek víry, aby šli tam, kde je Pán potřebuje, a On je poté 
použije k tomu, aby změnil život druhých k lepšímu.“

„Manželské páry mohou změnit věci k lepšímu,“ řekl 
starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů. „Manžel-
ské páry mohou uskutečnit pozoruhodné věci, jaké nikdo 
jiný nedokáže. …

Možnosti, jak mohou manželské páry sloužit, jsou prak-
ticky neomezené. Od pomoci v misijní kanceláři, přes 
školení vedoucích, po rodinnou historii, práci v chrámu 
a humanitární službu – máte příležitost použít téměř jakou-
koli dovednost nebo talent, kterými vám Pán požehnal. …

Získali jste v životě mnoho; jděte a ochotně dávejte ze 
sebe ve službě svého Pána a Spasitele. Mějte víru; Pán ví, 
kde je vás zapotřebí. Potřeba je tak veliká, bratři a sestry, 
a dělníků je tak málo!“ 2 ◼

ODKAZY
 1. Viz „Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, Iraq and 

Turkey Amid Measles Outbreaks“, Apr. 30, 2013, unicef.org.
 2. Robert D. Hales, „Misionářské manželské páry – je čas sloužit“,  

Liahona, červenec 2001, 30, 31.

Jednou z obav, které potenciální misionářské manželské páry mají, je to, že 
nebudou s dětmi a vnoučaty v důležitých okamžicích jejich života. Hammon-
dovi zjistili, že Pán pozoruhodným způsobem žehná rodinám manželských 
párů, které slouží, a že technologie jim umožňují zůstat v blízkém kontaktu, 
i když jsou na druhém konci světa.VL
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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

PROSBA O SLITOVÁNÍ

Když jsem cestoval do jednoho 
nedalekého města v Estonsku, 

uviděl jsem muže žebrajícího o  
peníze. K mému úžasu jsem v něm 
rozpoznal muže, kterého jsem znal 
z doby, kdy jsem tam před 10 lety 
sloužil jako misionář. Stejně jako teh-
dy nesl i teď velký pytel plastových 
lahví, aby za ně dostal ve sběrně 
nějaké peníze. Vzpomněl jsem si, že 
vždy žádal o drobné, a když jste mu 
je dali, prosil o další.

Byl jsem překvapen, že ho vidím. 
I po 10 letech vypadal stejně – trochu 
prošedivělejší, ale zdálo se, že žije 
stále stejně a žebrá každý den o pení-
ze. Zamyslel jsem se nad 10 báječnými 
lety, které jsem během té doby prožil 
já – měl jsem sňatek v chrámu, získal 
jsem vzdělání, našel dobrou práci 

odevzdání, s hrůzou jsem zjistil, že 
jsem ji poslal o den později.

Hodnota tohoto stipendia byla 
přesně stokrát tolik, než kolik jsem 
dal onomu žebrákovi, a bylo mi jas-
né, že to není náhoda. Teď jsem byl 
já tím, kdo žádal o milost a slitování 
– Nebeského Otce v modlitbě a skr-
ze e- maily i zaměstnance univerzity. 
Nakonec mi řekli, že moji žádost 
mezi ostatní zařadí, ale s poznám-
kou, že byla podána pozdě.

Moje modlitba byla zodpovězena 
a byl jsem požehnán stipendiem, které 
mně i mé manželce finančně velmi 
pomohlo. Co je ale důležitější, z této 
zkušenosti jsem získal cenné pona-
učení: Nejsme snad všichni žebráky 
před Bohem? (Viz Mosiáš 4:19.) ◼
Matthew Crandall, Estonsko

a těšil jsem se dobrému zdraví.
Došlo mi, že tohle může být napo-

sledy, kdy ho vidím, a měl jsem pocit, 
že mu mám něco dát. Problémem 
ovšem bylo, že to jediné, co jsem 
u sebe měl, byla bankovka vyšší 
hodnoty, než kolik jsem byl ochoten 
darovat. Moc se mi nelíbilo, před 
jakým rozhodnutím jsem stál – nedat 
mu nic, nebo mu dát více, než jsem 
chtěl. Dospěl jsem k tomu, že mě to 
zas tolik neovlivní, ale jemu to udělá 
radost, a tak jsem mu peníze dal.

Za necelé dva dny jsem se ocitl 
v podobné situaci, ale tentokrát jsem 
to byl já, kdo prosil o slitování. Spletl 
jsem si důležité datum pro odevzdání 
žádosti o stipendium. Myslel jsem si, 
že jsem ji podal o dva týdny dříve, ale 
když jsem znovu zkontroloval datum 
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Když jsem cestoval do jednoho 
nedalekého města v Estonsku, 

uviděl jsem muže žebrajícího o peníze. 
K mému úžasu jsem v něm rozpoznal 
muže, kterého jsem znal z doby, kdy jsem 
tam před 10 lety sloužil jako misionář.
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Právě jsem sledovala něco 
v televizi, když mi zavolala 

maminka a řekla mi, že její bra-
tr, můj 92letý strýc Floyd, a jeho 
manželka, teta Millie, onemocněli 
chřipkou a nemají doma žádné 
jídlo. Ani jednomu z nich nebylo 
natolik dobře, aby si mohl zajít 
pro něco do obchodu. Strýc 
Floyd a teta Millie neměli poblíž 
žádného jiného člena rodiny, 
takže neměli nikoho, kdo by 
jim pomohl.

Maminka se mě zeptala, zda 
bych jim mohla pomoci já. Na této 
straně rodiny jsem jedinou členkou 
Církve a v podobných situacích jsem 
byla požádána o pomoc i dříve. 
Problémem ale bylo, že já jsem žila 
v Utahu a moje teta se strýcem bydleli 
v Hemetu v Kalifornii.

Řekla jsem mamince, aby mi dala 
chvíli na promyšlení celé situace. Měla 
jsem kamarádku, která žila neda-
leko Hemetu, a tak jsem jí zavolala 
a zeptala se, zda v Hemetu někoho 
zná. Pověděla mi o ženě, s níž slou-
žila v kalifornském chrámu Redlands 
a která se jmenovala sestra Dunnová 
a byla tamější presidentkou Pomocné-
ho sdružení.

Když sestra Dunnová zvedla tele-
fon, spustila jsem: „Dobrý den, sestro 
Dunnová. Vy mě neznáte, ale jmenuji 

se Nancy Littleová a bydlím v Utahu. 
Jsem členkou Církve, ale moje teta se 
strýcem, kteří bydlí v Hemetu, čle-
nové nejsou. Jsou nemocní a nemají 
doma žádné jídlo.“ Řekla jsem jí, kde 
bydlí, což bylo daleko od místa, kde 
bydlela ona, a poprosila jsem ji, zda 
by mi nemohla poskytnout informace 
o nějaké blízké restauraci, která by jim 
mohla doručit jídlo.

Sestra Dunnová však trvala na tom, 
že jídlo mé tetě a strýci zajistí a přive-
ze ona s manželem. Shodou okolností 
měli doma navařenou polévku a upe-
čený domácí chléb a její maminka 

zrovna upekla sušenky. Protesto-
vala jsem, ale ona trvala na svém.

Za pár hodin mi sestra Dunno-
vá zavolala a ubezpečila mě, že 
všechno je v pořádku. Později 
mi zavolala maminka a pověděla 
mi, co strýc Floyd řekl o jejich 
návštěvě. Řekl: „Přišli k nám 
domů andělé jménem pan a paní 
Dunnovi. Přinesli plnou náruč 
jídla: ovoce, zeleninu, domácí 
polévku, chléb a sušenky. Byly to 
ty nejlepší sušenky, které jsem kdy 

jedl.“ Dunnovi si popovídali s mým 
strýcem, pomohli jim se vším, co 
potřebovali, a potom bratr Dunn 
přenesl mou křehkou tetu Millie, 
která trpěla Alzheimerovou choro-
bou, z postele do kuchyně, aby jí 
sestra Dunnová mohla nakrmit.
Strýc Floyd plakal, když mé mat-

ce o této návštěvě vyprávěl. Řekl, že 
nikdy nepotkal tak laskavé a starost-
livé lidi. Také mé matce řekl, že mám 
štěstí, protože bydlím v Utahu a jsem 
obklopená „všemi těmi mormony“.

Čtyři dny po této návštěvě šel strýc 
Floyd do schránky pro poštu, uklouzl 
a upadl. Uhodil se do hlavy a o čtyři 
dny později zemřel. S výjimkou pečo-
vatelky byli bratr a sestra Dunnovi 
posledními lidmi, s nimiž se můj strýc 
před svou smrtí viděl.

Jsem vděčná za křesťanský příklad 
jedné z mých sester v Pomocném 
sdružení, která žije stovky kilometrů 
ode mě, kterou jsem do této chvíle 
nepotkala a která mé tetě a strýci 
pomohla. ◼
Nancy Littleová, Utah (USA)

ANDĚLÉ 
JMÉNEM 
PAN A PANÍ 
DUNNOVI
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Sestra Dunnová však trvala na tom, že 
jídlo mé tetě a strýci zajistí a přiveze 

ona s manželem.



Jako matka dvou malých holčiček 
jsem se často vymlouvala, že se 

nemohu věnovat určitým činnostem, 
kterým bych chtěla, protože teď na to 
zkrátka není ten „správný čas“. Jednou 
z těchto věcí byla i práce na rodinné 
historii.

Přestože jsem se v rámci příjem-
ných sabatních činností v minulosti 
podílela na indexování, uvědomila 
jsem si, že se jen vymlouvám, když 
říkám, že nemám na rodinnou historii 
čas nebo že nevím, jak na ní pracovat.

Když jsem jednou brzy ráno před 
několika měsíci seděla v chrámu, 
něco v mém srdci se změnilo. Když 
jsem si v chrámu prohlížela jména 
zemřelých lidí na kartičkách a modlila 
jsem se o to, aby chrámové obřady, 
které pro ně budou vykonány, přijali, 
pomyslela jsem si: „Nebylo by hezké, 
kdyby tohle byli členové mé vlast-
ní rodiny? Ráda bych za ně tu práci 
vykonala.“ Duch mi potvrdil, že 
pokud je toto opravdu mé přání, 
Pán mi s prací na mé rodinné 
historii pomůže, a to zvláště 

ČAS NA RODINNOU HISTORII
o sabatu. Pomůže mi najít si čas a dá 
mi potřebné znalosti, abych mohla 
uskutečnit Jeho záměry.

Když jsem v neděli přišla domů, 
přihlásila jsem se na stránky Family-
Search. org. Oči se mi zalily slzami, 
když jsem uviděla jména svých před-
ků. Můj vztah k nim se prohloubil. 
Osobní fotografie a dokumenty, které 
tam nedávno přidala moje babička, 
ještě prohloubily lásku, kterou jsem 
k nim pociťovala, a měla jsem pocit, 
že mám se svými předky dokonce 
ještě bližší vztah. Měla jsem radost, 
když jsem do toho zapojila i svou 
dvouletou dcerku, která se na fotogra-
fiích naučila poznávat svého prapra-
dědečka a praprababičku a volala na 
ně jménem. Pochopila jsem, co měl 
president Russell M. Nelson, president 
Kvora Dvanácti apoštolů, na mysli, 
když řekl: „Sabat je skvělou příležitostí 

pro posilování rodinných 
vztahů. Koneckon-

ců, Bůh si přeje, 

abychom se všichni, jakožto Jeho 
děti, k Němu vrátili jako obdarovaní 
Svatí, kteří byli v chrámu zpečetěni 
jako rodina a byli připečetěni ke svým 
předkům a ke svému potomstvu.“ 
(„Sabat je radostí“, Liahona, květen 
2015, 130.)

Od této chvíle jsem pokračovala 
v práci na rodinné historii během kaž-
dého dne sabatu. Byla jsem požeh-
nána příležitostí vykonat za některé 
své zesnulé předky chrámovou práci. 
Zvláštním požehnáním bylo to, že 
jsem se dozvěděla o svých předcích 
něco více a získala jsem bližší vztah 
k prarodičům, kteří nejsou členy naší 
Církve. Posílilo to mé odhodlání dodr-
žovat své smlouvy a vytrvat do konce, 
abych mohla být silným článkem ve 
své věčné rodině.

Přestože je přede mnou stále hod-
ně práce, jsem vděčná Nebeskému 
Otci za to, že mi pomohl prohloubit 
mé schopnosti, abych se mohla podí-
let na Jeho díle, zvláště v Jeho den. 
Sabat je pro mě opravdu radostí. ◼
Rachel Lewisová, Utah (USA)
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Měla jsem radost, 
když jsem do toho 

zapojila i svou dvouletou 
dcerku, která se na 
fotografiích naučila poznávat 
svého prapradědečka 

a praprababičku a volala na 
ně jménem.
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Bylo to během náročného školního 
roku, kdy jsem učil třináctileté 

a čtrnáctileté žáky. Právě jsem se vrátil 
z nepříjemného pohovoru se zástup-
cem ředitele, který se mnou prochá-
zel hodnocení z nedávné hospitace. 
Vzhledem k tomu, že jsem byl nový 
učitel a musel jsem si připravovat vět-
šinu svých vyučovacích hodin, dělalo 
mi velké potíže udržet pozornost žáků 
u zadaného úkolu a jejich zájem. Došli 
jsme k závěru, že musím své žáky 
přimět k tomu, aby se rozhodli – buď 
splní úkol, nebo budou potrestáni 

VELITEL MORONI MI POMOHL 
S VÝUKOU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

– a že musím své výhrůžky splnit.
Odcházel jsem naprosto skleslý, 

s pocitem nedostatečnosti. Rozhodl 
jsem se, že se na to druhý den ráno 
během studia písem zaměřím. Bylo to 
neuvěřitelné, ale během studia Knihy 
Mormonovy jsem získal odpovědi na 
své otázky.

Toho rána jsem se modlil, abych se 
z písem naučil být lepším učitelem. 
Když jsem v Almovi 44 četl o veliteli 
Moronim, učil mě Duch Svatý. V této 
části příběhu velitel Moroni a Nefi-
té obklíčili Lamanity u řeky Sidon 

a vyděsili je tak, že Lamanité odho-
dili zbraně. Pokračoval jsem ve čtení 
a říkal jsem si, že bych chtěl být ve 
třídě jako velitel Moroni: respektova-
ný, sebevědomý a úspěšný.

Když jsem četl dále, všiml jsem si 
toho, že když Moroni jednal se Zera-
hemnou a s Lamanity, přiměl je, aby 
se rozhodli: „[Vydejte nám] své váleč-
né zbraně, a my nebudeme usilovati 
o vaši krev, ale ušetříme váš život, 
jestliže půjdete svou cestou a nevyjde-
te opět proti nám válčiti“, v opačném 
případě, „jestliže tak neučiníte … při-
káži svým mužům, aby vás napadli“. 
(Alma 44:6, 7.) Uvědomil jsem si, že 
Moroni dělal přesně to, co mi řekl můj 
nadřízený, abych udělal! Řekl: „Dejte 
jim dvě možnosti a stůjte si za nimi.“  
S tímto na paměti jsem si osvojil Moro-
niovo motto: „Viz, ukončíme tento 
spor.“ (Alma 44:10.)

Vyzbrojen zásadami, kterým jsem 
se naučil z tohoto příběhu z písem 
o jednom ze svých hrdinů, jsem se 
svým bojovým plánem sebevědomě 
vstoupil do třídy. Náhodou jsem měl 
malou figurku velitele Moroniho a tu 
jsem pak nosil v kapse u košile po 
zbytek školního roku jako připomín-
ku toho, jak mě velitel Moroni naučil 
zvládat výuku na základní škole. Když 
jsem začal dávat žákům na vybranou, 
jejich chování se zlepšilo, plnili zada-
né úkoly a lépe jsme spolu vycházeli. 
Školní rok skončil a stále to bylo 
náročné, ale má zodpovězená modlit-
ba a síla písem mi pomohly k tomu, 
abych mohl „[ukončit] tento spor“. ◼
Ben Floyd, Washington (USA)ILU
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Náhodou jsem měl malou figurku velitele Moroniho a tu jsem pak nosil v kapse 
u košile po zbytek školního roku jako připomínku toho, čemu mě velitel  

Moroni naučil.
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Naše rodina se právě vrátila z báječné 
dovolené. Po večeři jsem nechala naše 

dvě děti, čtyřletého Markuse a tříletou Emmu, 
hrát si v horním pokoji našeho bytu ve čtvr-
tém patře. V Dánsku máme klasická okna 
s otevíracími křídly. Obvykle máme okna 
zavřená, ale tentokrát jsme je nechali lehce 
pootevřená, aby mohl byt během naší dovo-
lené trochu větrat.

Když jsem po večeři umývala nádobí, 
najednou jsem vytušila, že se stalo něco 
hrozného. Vběhla jsem do obýváku zrovna 
v okamžiku, kdy Markus sbíhal ze schodů. 
Strachy celý bez sebe křičel, že Emma vypad-
la z okna – z okna ve výšce asi 12 metrů nad 
betonovým chodníkem. Když jsem sbíhala 
dolů po schodech, opakovaně jsem volala 
Emmino jméno. A pak jsem uviděla svou 
holčičku, jak leží na chodníku bez známek 
života. Když jsem ji zvedla, byla úplně bez-
vládná a já si pomyslela, že se naplnily mé 
největší obavy. Manžel, který za mnou vyběhl 
ven, ji vzal do náruče a okamžitě jí dal kněž-
ské požehnání.

Sanitka přijela rychle a já s Markusem 
jsme se společně pomodlili, zatímco se 
záchranáři věnovali Emmě. Zanedlouho 
jsme byli všichni v sanitce ujíždějící do 
nemocnice.

Na jednotku intenzivní péče brzy dora-
zili ostatní členové naší rodiny, kteří nás 
přišli podpořit. Markuse jsme poslali domů 
k příbuzným a já s manželem jsme zůstali, 
protože jsme o Emmině stavu stále ještě nic 
nevěděli.

Po nějaké době, která se nám zdála jako 
celá věčnost, za námi konečně přišel jeden 
z lékařů a začal se nás vyptávat na podrob-
nosti nehody. Řekl, že pády z takových 
výšek mívají obvykle za následek vnitřní 
zranění, a existuje jen malá šance na přežití. 
Emma měla zlomenou pánev a otřes moz-
ku, ale oděrky, které si přivodila, byly pou-
ze povrchové. Lékař prohlásil, že ji musel 
zachytit anděl.

To, že Emma přežila, byl opravdu zázrak, 
ale kvůli úrazu hlavy byla dosud v bezvědo-
mí. Manžel a dva blízcí přátelé dali Emmě 
znovu kněžské požehnání. V něm jí bylo 
slíbeno, že se zcela uzdraví, aniž by utrpěla 
jakékoli trvalé následky, a že toto celé pro ni 
bude v životě pozitivní zkušeností. Pociťovala 
jsem neskonalou vděčnost za moc kněžství. 
Mé úpěnlivé prosby, které jsem celý večer 
vznášela, byly vyslyšeny.

Za čtyři dny se Emma probrala z kómatu. 
Během těchto čtyř dnů se za ni přátelé,  
členové Církve a další modlili a postili. 

Když naše dcera vypadla z okna, pomyslela jsem si, že se naplnily mé největší obavy.
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PŮST A MODLITBY ZA EMMU
Cecilie Norrungová

N Á Š  D O M O V ,  N A Š E  R O D I N A
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JAK REAGUJEME 
NA ZKOUŠKY?
„Když v našem živo-
tě nastanou obtížné 
chvíle, jaká je naše 
bezprostřední reakce? 
Je to zmatek, pochyby 
nebo duchovní odcize-
ní se? Uštědří to ránu 
naší víře? Viníme ze 
své situace Boha nebo 
druhé? Nebo si v prvé 
řadě vzpomeneme na 
to, kdo jsme – že jsme 
děti milujícího Boha? Je 
to spojeno s naprostou 
důvěrou, že Bůh připustí 
určité pozemské utrpe-
ní, protože ví, že nám 
to požehná jako tavičův 
oheň, abychom se moh-
li stát takovými, jako je 
On, a mohli získat své 
věčné dědictví?“
Starší Donald L. Hallstrom 
z Předsednictva Sedmdesáti, 
„Já Boží dítě jsem“, Liahona, 
květen 2016, 27.

Pociťovala jsem, jak mě obklopují modlitby 
věrných Svatých a jak posilují naši rodinu. 
Měla jsem pocit, jako kdyby mě Nebes-
ký Otec objal ve své náruči a naplnil mě 
útěchou.

Celý náš kůl se den předtím, než se Emma 
probrala, postil. Věříme, že Nebeský Otec 
naše modlitby vyslyšel a to, že se Emma 
probrala z kómatu, bylo přímým důsledkem 
tohoto půstu. Pak už se uzdravovala rych-
le. Za dalších pět dnů od nehody poprvé 
promluvila a o devět dnů později byla 
z nemocnice propuštěna. Musela být pět 
týdnů na vozíčku a potom jsme mohli začít 
s rehabilitací.

Asi měsíc po nehodě mi kvůli zvedání 
Emmy vypověděla službu záda. Přepadl mě 
pocit nejen fyzické, ale i duchovní bezmoci. 
Jak se o ni budu schopna dál starat?

Jednou v noci byl pocit naprosté bezmoci 
už nesnesitelný. Vyšla jsem z domu a našla  
si v parku lavičku, kde jsem se asi hodinu 
modlila k Nebeskému Otci. Poprvé v životě 
jsem pocítila, jak mě naplňuje zázračná  
moc Spasitelova Usmíření. Po této modlitbě 
ze mě byly sejmuty všechny bolesti a zármut-
ky, které jsem nesla; všechna má břemena  
mi byla odňata. Emma byla dál na vozíčku 
a já jsem se dál léčila se zády, ale měla jsem 
sílu vytrvat.

O rok později již Emma běhala, smála se, 
vyprávěla příběhy a přemýšlela jako každé 
jiné čtyřleté dítě.

Víme, že máme milujícího Otce v nebi, 
který se o nás stará a zná nás osobně. Ví, 
jakými obtížemi procházíme. Nikdy nebudu 
pochybovat o zázracích, jež nám dává skrze 
modlitbu, půst a kněžská požehnání. ◼
Autorka žije v regionu Hovedstaden v Dánsku.
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Mnoho lidí vás označuje výra-
zem mileniálové. Musím 
přiznat, že když vás odbor-

níci takto nazývají a popisují, co o vás 
ve svých studiích zjistili (co se vám 
líbí a nelíbí či jaké jsou vaše pocity 
a sklony a vaše silné a slabé stránky), 
tak z toho nemám moc dobrý pocit. 
Cosi mi vadí na tom, jak výraz mileni-
álové používají. A upřímně řečeno, to, 
co o vás říkají odborníci, mě zajímá 
méně než to, co mi o vás říká Pán.

Když se ohledně vás modlím 
a ptám se Pána, co si o vás myslí On, 
pociťuji něco značně odlišného od 
toho, co říkají odborníci. Duchovní 
vjemy, které jsem ohledně vás obdr-
žel, mě vedou k přesvědčení, že výraz 
mileniálové se k vám vlastně velmi 

hodí – ale z mnohem odlišnějšího 
důvodu, než jak by to odborníci 
vůbec mohli kdy pochopit.

Výraz mileniálové vám přesně 
sedne tehdy, pokud vám připo-
míná to, kdo opravdu jste a co je 
skutečným účelem vašeho života. 
Opravdový mileniál je ten, kdo byl 
učen a učil evangeliu Ježíše Krista 
v předsmrtelném životě a kdo tam 
s Nebeským Otcem uzavřel smlou-
vy ohledně odvážných věcí, a to 
i morálně odvážných věcí, které 
učiní zde na zemi.

Opravdový mileniál je muž nebo 
žena, kterým Bůh natolik důvěřoval, 
že je poslal na zemi během té nejvý-
značnější dispensace v historii tohoto 
světa. Opravdový mileniál je muž 

nebo žena, který žije nyní, aby lidem 
tohoto světa pomohl připravit se na 
Druhý příchod Ježíše Krista a Jeho 
mileniální vládu. Nenechte se mýlit 

Jste vyvolenou 
generací, 

předustanovenou 
Bohem k vykonání 

pozoruhodného díla 
– pomoci připravit 
lidi tohoto světa na 

Pánův Druhý příchod.

Buďte  

President Russell 
M. Nelson
President Kvora 
Dvanácti apoštolů

opravdovými mileniály
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– narodili jste se proto, abyste byli 
opravdovými mileniály.

Otázka zní: „Jak můžete stát zpří-
ma a žít jako opravdoví mileniálové?“ 
Dám vám čtyři doporučení.

1. Poznejte, kdo opravdu jste
Udělejte si čas na to, abyste 

s modlitbou přemýšleli o těchto 
skutečnostech:

•  Jste vyvolený syn či dcera Boží.
•  Byli jste stvořeni podle Jeho 

obrazu.
•  V duchovním světě jste byli 

učeni, abyste se připravili na 
cokoli a na vše, s čím se setkáte 
během tohoto posledního obdo-
bí těchto posledních dnů. (Viz 
NaS 138:56.) Toto učení ve vás 
přetrvává!

Žijete v „jedenácté hodině“. Pán 
prohlásil, že nyní naposledy povolá 
dělníky na svou vinici, aby ze čtyř 
koutů země shromáždil vyvolené. (Viz 
NaS 33:3–6.) A vás poslal, abyste se na 
tomto shromažďování podíleli. Znovu 
a znovu bývám bezprostředním svěd-
kem mocného vlivu opravdových mile-
niálů, kteří přivádějí druhé k poznání 
pravdy. Toto je součást vaší identity 
a účelu jakožto semene Abrahamova! 
(Viz Galatským 3:26–29.)

Před několika měsíci jsme s mou 
manželkou Wendy měli pozoruhod-
ný zážitek na daleké Sibiři. Ten den, 
během našeho přípravného dne 
v Irkutsku, s námi cestoval president 

misie Gregory S. Brinton, jeho man-
želka Sally a jejich syn Sam, který 
právě dokončil svou misii v Rusku. 
Navštívili jsme nádherné jezero Baj-
kal a zašli jsme i na tržiště na jeho 
březích.

Když jsme se vrátili k autu, všimli 
jsme si, že nám chybí Sam. Za chvíli 
se objevil v doprovodu ženy středního 
věku, která se jmenovala Valentina. 

Valentina svou rodnou ruštinou 
nadšeně zvolala: „Chci se seznámit 
s matkou tohoto mladého muže. Je 
tak slušný, inteligentní a laskavý! Chci 
se seznámit s jeho matkou!“ Valentinu 
přitahovalo světlo, které vyzařovalo ze 
Samova obličeje.

Sam představil Valentině svou 
matku i svého otce, dal jí brožurku 
o Spasiteli a zařídil, aby ji navštívili 

Jeffrey R. Holland
Kvorum Dvanácti apoštolů
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misionáři. Když se s ní misionáři 
setkali a dali jí Knihu Mormonovu, 
slíbila, že si ji přečte. Několik žen, 
které s Valentinou na tržišti pracují, 
bylo také z nové knihy, kterou dostala, 
nadšeno. Ještě nevíme, jak tento pří-
běh dopadl, ale díky světlu, které ze 
Sama tak jasně vyzařovalo, se Valenti-
na a několik jejích přítelkyň seznámily 
s evangeliem.

Opravdoví mileniálové, stejně jako 
Sam, vědí, kdo opravdu jsou. Jsou 
oddanými učedníky Ježíše Krista, kteří 
se instinktivně chápou každé příle-
žitosti, aby pomohli sobě i druhým 
připravit se na mileniální vládu naše-
ho Spasitele.

Proto je mým prvním doporučením 
to, abyste sami pro sebe poznali, kdo 
opravdu jste. Zeptejte se Nebeského 
Otce, ve jménu Ježíše Krista, co si 
myslí o vás a o vašem poslání zde na 
zemi. Zeptáte- li se Ho s opravdovým 
záměrem, Duch vám postupem času 
našeptá onu pravdu, jež má moc změ-
nit člověku život. Zaznamenávejte si 
tato vnuknutí, často se k nim vracejte 
a svědomitě se jimi řiďte.

Slibuji vám, že když byť jen kout-
kem oka začnete vidět to, jak na vás 
nahlíží Nebeský Otec a s čím počítá, 
že pro Něj dokážete udělat, váš život 
už nikdy nebude takový jako dřív!

2. Očekávejte, že dokážete nemož-
né, a připravujte se na to

Bůh své děti smlouvy vždy žádal 
o to, aby dělaly obtížné věci. Protože 

východní Evropa byla pod utiskujícím 
jhem komunismu. Kostely byly zavře-
né a náboženské shromažďování bylo 
přísně omezováno.

Většinu svého profesního života 
jsem strávil tím, že jsem otevíral srdce, 
abych na nich provedl operace, které 
zachraňovaly život, ale nikdy jsem 
nezažil nic, co by mi umožňovalo věřit, 
že dokáži otevřít země pro hlásání 
evangelia. Toto pověření však přišlo od 
proroka, a tak jsem se pustil do něče-
ho, co vypadalo zcela nemožně.

Od začátku mi byly do cesty kla-
deny překážky. Ve většině zemí, kam 
jsem přijel, jsem nevěděl, kam mám 
jít. A když už jsem dokázal najít jméno 
odpovídajícího vládního úředníka, 
tak se často stalo, že schůzka byla na 
poslední chvíli zrušena nebo odlo-
žena. V jedné zemi, kde bylo setkání 
odloženo o dva dny, se mi do cesty 
postavila řada pokušení, jež mě měla 
prozkoušet – včetně snah zatáhnout 
mě do černého trhu s penězi a do 
dalších ilegálních aktivit. Jindy mi bylo 
na začátku schůzky oznámeno, abych 
okamžitě odešel!

Pán však dokáže uskutečnit své 
dílo (viz 2. Nefi 27:20–21) a já jsem 
měl výsadu být svědkem uskuteč-
ňování jednoho zázraku za druhým 
– vždy a pouze poté, co jsem tomuto 
úkolu věnoval veškerý svůj důvtip, své 
nejodvážnější úsilí a své nejvroucnější 
modlitby.

V několika těchto zemích byla 
Církev oficiálně uznána ještě předtím, 

jste synové a dcery Boží, kteří dodr-
žují své smlouvy, a žijete v posled-
ním období těchto posledních dnů, 
Pán vás bude žádat o obtížné věci. 
S tím můžete počítat – abrahamovské 
zkoušky neskončily s Abrahamem. 
(Viz NaS 101:4–5.)

Vím, jak znepokojivé může být  
to, když jste požádáni o něco, co 
podle vás zdaleka přesahuje vaše 
možnosti a schopnosti. Byl jsem 
členem Kvora Dvanácti apoštolů 

pouhých 19 měsíců, když zemřel 
president Spencer W. Kimball (1895–
1985). President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) nám po svém vysvěcení 
předal na první schůzce s Prvním 
předsednictvem a Kvorem Dvanácti 
apoštolů konkrétní úkoly. Mně mimo 
jiné řekl: „Starší Nelsone, vaším 
úkolem bude otevřít země východní 
Evropy pro hlásání evangelia.“

Psal se rok 1985. Nejenže během 
oněch politicky chladných let, kterým 
říkáme „studená válka“, byl Berlín 
rozdělen skutečnou zdí, ale celá 

Poslal vás, abyste se na 
tomto shromažďování 
podíleli. Znovu a znovu 
bývám bezprostředním 
svědkem mocného vlivu 
opravdových mileniálů, 

kteří přivádějí druhé 
k poznání pravdy.
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než padla berlínská zeď. V dalších 
zemích k tomu došlo později. V roce 
1992 jsem presidentu Bensonovi mohl 
oznámit, že Církev je nyní zřízena ve 
všech zemích východní Evropy!

I vy, jako opravdoví mileniálové, se 
kterými Pán může počítat, budete psát 
dějiny! Budete požádáni, abyste přijali 
náročné úkoly a stali se nástrojem 
v Pánových rukou. A On vás uschopní 
k tomu, abyste uskutečnili nemožné.

Jak uskutečníte nemožné? Tím, 
že budete dělat vše, co bude třeba, 
abyste posílili svou víru v Ježíše Krista, 
tím, že budete získávat větší porozu-
mění nauce vyučované v Jeho znovu-
zřízené Církvi a že budete neúnavně 
hledat pravdu. Až budete požádáni 
o nemožné, dokážete jako opravdoví 
mileniálové, zakotvení v pravé nauce, 
vyjít kupředu s vírou a houževnatou 
vytrvalostí a radostně dělat vše, co 
bude ve vaší moci, abyste naplnili 
Pánovy záměry. (Viz NaS 123:17.)

Přijdou dny, kdy se budete cítit 
naprosto zoufale či sklesle. A tak se 
modlete o odvahu to nevzdat! Tu sílu 
budete potřebovat, protože být Sva-
tým posledních dnů bude čím dál tím 
méně populární. Naneštěstí vás zradí 
i někteří, které jste považovali za přá-
tele. A něco vám prostě bude připadat 
nespravedlivé.

Slibuji vám však, že když budete 
následovat Ježíše Krista, nalezne-
te trvalý klid a opravdovou radost. 
Budete- li své smlouvy dodržovat 
stále důsledněji a budete- li bránit 

Církev a království Boží, jež je na zemi 
v dnešní době, Pán vám bude žehnat 
silou a moudrostí, abyste dokázali 
uskutečnit nemožné.

3. Naučte se, jak získat přístup 
k moci nebe

Každý z nás má otázky. Snaha 
poznat pravdu, porozumět jí a roz-
poznat ji je důležitou součástí naší 

smrtelné existence. Já jsem zkoumá-
ním a bádáním strávil většinu svého 
života. I vy se toho naučíte nejvíce, 
když si budete klást inspirované 
otázky.

Právě v tomto okamžiku se někteří 
z vás snaží poznat, co máte dělat se 
svým životem. Jiní z vás si možná kla-
dou otázku, zda vám byly odpuštěny 
hříchy. Většina z vás přemýšlí o tom, 
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kdo je vaším věčným společníkem 
a kde je – a ti z vás, kteří o tom nepře-
mýšlejí, by měli.

Někteří se ptají, proč Církev dělá 
něco z toho, co dělá. Mnozí z vás si 
možná nejsou jistí, jak získat odpovědi 
na své modlitby.

Náš Nebeský Otec a Jeho Syn jsou 
připraveni odpovědět na vaše otázky 
skrze působení Ducha Svatého. Ale je 
na vás, abyste se naučili, jak se na tyto 
odpovědi připravit a jak je obdržet.

Kde můžete začít? Začněte tím, 
že budete trávit více času na svatých 
místech. Svatým místem je například 
chrám. A stejně tak kaple, kde každou 
neděli obnovujete smlouvy přijímáním 
svátosti. Vyzývám vás, abyste svatým 
místem učinili i svůj byt, svůj pokoj 
na koleji, svůj domov nebo svůj pokoj 
doma – aby to bylo místo, kam se 
můžete uchýlit do bezpečí před tem-
nými rušivými vlivy světa.

Klíčem k tomu je modlitba. Modle-
te se, abyste poznali, co máte přestat 
dělat a co máte začít dělat. Modlete se, 
abyste poznali, co máte do svého pro-
středí přidat a co z něj odstranit, aby 
s vámi mohl být v hojnosti Duch.

Proste Pána o dar rozlišování. Pak 
pracujte na tom a žijte tak, abyste byli 
hodni tento dar obdržet, abyste ve 
chvílích, kdy ve světě bude docházet 
k matoucím událostem, přesně vědě-
li, co je pravda, a co ne. (Viz 2. Nefi 
31:13.)

S láskou služte druhým. Láskyplná 
služba těm, kteří sešli z cesty nebo 

jsou zraněni na duchu, otevírá vaše 
srdce osobnímu zjevení.

Věnujte více času – mnohem více 
času – tomu, že budete pobývat na 
místech, kde je přítomen Duch. To 
znamená více času s přáteli, kteří usi-
lují o to, aby byl Duch s nimi. Věnujte 
více času modlitbě na kolenou, více 
času písmům, více času práci na 
rodinné historii a více času chrámu. 
Slibuji vám, že když budete Pánovi 
důsledně dávat štědrou porci svého 

času, On zbývající čas mnohonásobně 
rozmnoží.

Vyjadřujeme podporu patnácti 
mužům, kteří jsou vysvěceni jako 
proroci, vidoucí a zjevovatelé. Když 
vyvstane nějaký ožehavý problém 
(a zdá se, že problémy jsou den za 
dnem ožehavější), těchto 15 mužů se 
s danou otázkou potýká a snaží se 
představit si následky jednotlivých 
přístupů a postupů a pilně usilují o to, 
aby uslyšeli hlas Páně. Poté, co se 
s Bratřími postím, studuji, přemítám 
a radím, není neobvyklé, že mě v noci 

probudí další vnuknutí ohledně zále-
žitosti, kterou právě řešíme. A moji 
Bratří mají stejnou zkušenost.

S Prvním předsednictvem a Kvo-
rem Dvanácti apoštolů se spolu radí-
me a diskutujeme o všem, co nám 
Pán pomohl pochopit a pocítit – jak 
individuálně, tak společně. A pak sle-
dujeme, jak Pán inspiruje presidenta 
Církve, aby prohlásil Pánovu vůli.

Tímto prorockým procesem byl 
v roce 2012 změněn minimální poža-
dovaný věk pro misionáře a nedáv-
no byla tímto způsobem doplněna 
církevní příručka poté, co v někte-
rých zemích došlo k legalizaci sňat-
ků osob stejného pohlaví. Naplněni 
soucitem ke všem lidem, a zvláště 
k dětem, jsme se dlouhou dobu 
usilovně snažili poznat Pánovu vůli 
v této otázce.

S tím, že jsme měli stále na mysli 
Boží plán spasení a Jeho přání, aby 
všechny Jeho děti obdržely věčný 
život, jsme uvažovali o bezpočtu 
obměn a kombinací toho, k čemu 
všemu může dojít. Opakovaně jsme 
se scházeli v chrámu, abychom se 
tam postili a modlili o další pokyny 
a inspiraci. A pak, když Pán inspiroval 
svého proroka, presidenta Thomase 
S. Monsona, aby prohlásil úmysly  
a vůli Páně, každý z nás během 
tohoto posvátného okamžiku pocítil 
duchovní potvrzení. Jako apoštolové 
jsme měli výsadu vyjádřit podporu 
tomu, co bylo zjeveno presidentu 
Monsonovi. Zjevení od Pána Jeho 

Budete požádáni, abyste 
přijali náročné úkoly 
a stali se nástrojem 

v Pánových rukou. A On 
vás uschopní k tomu, 

abyste uskutečnili 
nemožné.
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služebníkům je posvátný proces; 
a stejně tak je tomu s vaší výsadou 
obdržet osobní zjevení.

Milé sestry a milí bratři, vy máte 
stejný přístup k úmyslům a vůli Páně 
ohledně svého života, jako máme my 
apoštolové ohledně Jeho Církve. Tak 
jako Pán požaduje od nás, abychom, 
pokud jde o obtížné otázky, usilovali 
a přemítali, postili se a modlili a stu-
dovali je a zaobírali se jimi, stejně tak 
to požaduje i od vás, když hledáte 
odpovědi na své otázky.

Můžete se naučit slyšet Pánův hlas 
skrze našeptávání Ducha Svatého.1 
I když Google, Twitter či Facebook 
mohou být užitečné nástroje, odpově-
di na vaše nejdůležitější otázky zkrát-
ka poskytnout nedokáží!

Milí mladí přátelé, opravdu může-
te poznat Pánovy úmysly a vůli pro 
svůj vlastní život. Nemusíte být nejistí 
ohledně toho, zda jste tam, kde vás 
Pán potřebuje mít, či zda děláte to, co 
potřebuje, abyste dělali. Můžete v tom 
mít jasno! Duch Svatý vám řekne „vše, 
co máte činiti“. (2. Nefi 32:3.)

4. Následujte proroky
Když jsem v roce 1979 sloužil jako 

generální president Nedělní školy, byl 
jsem pozván na seminář pro oblast-
ní reprezentanty, na němž president 
Kimball pronesl inspirující proslov 
o otevírání dveří národů, jež byly v té 
době Církvi zavřeny, jako byla napří-
klad Čína. Vyzval všechny přítomné, 
aby se začali učit čínsky, abychom 

mohli nabídnout své profesní doved-
nosti čínskému lidu.

Výzva presidenta Kimballa mi 
tehdy připadala jako prorocké naří-
zení. A tak jsem se ještě téhož večera 
zeptal své dnes již zesnulé manželky 
Dantzel, zda by byla ochotna učit se 
se mnou čínsky. Souhlasila, a tak jsme 
si našli učitele, aby nám s tím pomohl. 
Samozřejmě jsme čínsky nemluvili 

nijak zvlášť dobře, ale naučili jsme 
se tomuto jazyku alespoň natolik, 
že když jsem byl následujícího roku 
(po řadě velmi nečekaných událostí) 
pozván do Číny, abych zde jako hos-
tující profesor učil operaci na otevře-
ném srdci, bylo pro mne přijetí tohoto 
pozvání mnohem snadnější.

Nyní přeskočme šest let do roku 
1985, kdy jsem byl už rok členem 
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Kvora Dvanácti. Jednoho dne jsem 
obdržel naléhavou žádost, abych 
odletěl do Číny a provedl operaci 
na otevřeném srdci jejich slavnému 
opernímu pěvci, považovanému za 
národního hrdinu. Vysvětlil jsem jim, 
že mé církevní zodpovědnosti na plný 
úvazek mi to nedovolují, ale čínští 
lékaři mě dál prosili, abych okamžitě 
přiletěl a provedl onu operaci, která 
by mu zachránila život.

Promluvil jsem si o tom s presi-
dentem svého kvora a s Prvním před-
sednictvem. A ti pocítili nabádání, že 
bych měl, jako projev přízně čínské-
mu lidu, tuto cestu podniknout a ope-
raci provést.

A tak jsem to učinil. Operace se 
naštěstí vydařila! Shodou okolností to 
byla poslední operace na otevřeném 
srdci, kterou jsem kdy provedl. Bylo 
to 4. března 1985 v čínském Ťi- nanu.

Znovu přeskočme, nyní do října 
2015. Od lékařské fakulty Šan- tungské 
univerzity v Ťi- nanu jsme s manželkou 
Wendy obdrželi další pozvání k návště-
vě. Velmi mile mě překvapilo, že jsem 
byl vřele uvítán jako „starý přítel“ Číny 
a mohl jsem se setkat s chirurgy, jež 
jsem učil před 35 lety. Vrcholem naší 
návštěvy bylo setkání se synem a vnu-
kem oné slavné operní hvězdy. Všech-
ny tyto úžasné zážitky se mohly stát 
díky jedné věci: uposlechl jsem radu 
proroka, abych se učil čínsky!

Proroci vidí budoucnost. Vidí zne-
klidňující nebezpečí, která nám pro-
tivník umístil nebo teprve umístí do 

cesty. Proroci také předpovídají ony 
veliké možnosti a výsady, jež čekají 
ty, kteří naslouchají se záměrem upo-
slechnout. Vím, že to je pravda! Osob-
ně to zažívám znovu a znovu.

Pán nám slíbil, že nikdy nedovolí, 
aby nás prorok svedl na scestí. Pre-
sident Harold B. Lee (1899–1973) 
prohlásil: „To, co přichází od autorit 
Církve, se vám nemusí líbit. Může se 
to příčit vašim politickým názorům. 
Může se to příčit vašim společenským 

názorům. Může to do určité míry 
nabourávat váš společenský život. 
Pokud tomu ale nasloucháte tak, jako 
kdyby to vyšlo z úst samotného Pána, 
s trpělivostí a vírou, máte slib, že ‚vás 
brány pekelné nepřemohou; a Pán 
Bůh rozptýlí před vámi moci temnoty 
a způsobí, aby se nebesa zachvěla 
pro vaše dobro a slávu Jeho jména‘ 
(NaS 21:6).“ 2

Možná nebudete vždy rozumět kaž-
dému prohlášení žijícího proroka. Ale 
když víte, že prorok je prorok, můžete 
s pokorou a vírou přistoupit k Pánovi 

a požádat Ho o své vlastní svědectví 
ohledně čehokoli, co Jeho prorok 
prohlásil.

Kolem roku 40 př. Kr. se k Církvi 
připojilo mnoho Nefitů a Církvi se 
dařilo. Začala však růst tajná spolčení 
a mnoho jejich lstivých vedoucích se 
skrývalo mezi lidmi a bylo těžké je 
odhalit. A jak lidé stále rostli v pýše, 
mnoho Nefitů se „vysmív[alo] … tomu, 
co je posvátné, [a zapíralo] ducha pro-
roctví a zjevení“. (Helaman 4:12.)

To samé hrozí i nám v dnešní době. 
Musíme si přiznat, že v celé naší spo-
lečnosti jsou skryti Satanovi služeb-
níci. (Viz NaS 10:5.) A tak si dávejte 
velký pozor na to, čí radou se řídíte. 
(Viz Helaman 12:23.)

Milé sestry a milí bratři, narodili jste 
se, abyste byli opravdovými mileniály! 
Jste vyvolenou generací (viz 1. Petrova 
2:9), předustanovenou Bohem k vyko-
nání pozoruhodného díla – pomoci 
připravit lidi tohoto světa na Pánův 
Druhý příchod! ◼
Z celosvětového zasvěcujícího shromáždění pro 
mladé dospělé, „Jak se stát opravdovými mile-
niály“, na Univerzitě Brighama Younga- Havaj 
10. ledna 2016. Úplný text proslovu najdete na 
adrese broadcast. lds. org.

ODKAZY
 1. Prorok Joseph Smith se v únoru 1847, téměř 

tři roky poté, co zemřel mučednickou smrtí, 
zjevil presidentu Brighamu Youngovi a pře-
dal mu toto poselství: „Řekni lidem, aby 
byli pokorní a věrní a aby dbali na to, aby 
si uchovávali Ducha Páně, a ten je povede 
správně. Buďte opatrní a neodhánějte ten 
tichý a jemný hlas; bude vás učit tomu, co 
máte dělat a kam máte jít.“ (Učení presiden-
tů Církve: Joseph Smith [2008], 97–98.)

 2. Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B. Lee (2000), 84–85.

Když víte, že prorok je 
prorok, můžete s pokorou 

a vírou přistoupit 
k Pánovi a požádat Ho 
o své vlastní svědectví 

ohledně čehokoli, co Jeho 
prorok prohlásil.
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David A. Edwards
Církevní časopisy

Představte si mladíka, který je 
doma sám a začíná mít hlad 
(ano, nezní to příliš pravdě-

podobně, ale zkuste si to představit). 
Nyní si představte, že se tento mladík 
rozhodne, že si zkusí poprvé sám 
udělat zapékaný sýrový toast.1 Před-
stavte si, že rodiče tohoto mladíka 
nikdy neučili, jak se dělá sýrový toast, 
a že on sám se nikdy pozorně nedíval, 
když jeho rodiče sýrový toast dělali.

Řekněme ale, že si tento mladík 
správně přichystá všechny ingredien-
ce – toastový chléb, sýr, trochu másla 
na potření vnější strany toastu (a tro-
chu majonézy, protože je velmi šikov-
ný). Dále si vyndá pánvičku a položí 
ji na sporák. (Také si představme, 
že k přípravě tohoto toastu nemá 
k dispozici speciální zapékací gril ani 
nic podobného.)

Nyní si představme, že se ho zmoc-
ní určitá myšlenka – myšlenka, která 
již napadla mnoho dostatečně nezna-
lých (nebo dočasně duševně vyšinu-
tých) lidí: „Když nastavím vysokou 
teplotu, bude to hotové rychleji.“

Představte si, co se stane pak. 

G
RA

FIC
KÉ

 P
O

ZA
DÍ

, G
ILE

68
/IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

(Nebo si to možná ani nemusíte 
představovat.)

Buď bude mít dokonale křupa-
vý a dozlatova opečený toast, nebo 
dokonale rozteklý, roztavený sýr – ale 
ne obojí. S největší pravděpodobností 
bude mít toast, který vypadá (a nejspíš 
i chutná) jako lávový kámen, a z polo-
viny roztavený sýr, což je asi tak láka-
vé jako nedovyprávěný příběh.

Jak asi chápete, problém zmíně-
ného mladíka spočívá v kombinaci 
neznalosti (což je omluvitelné) a netr-
pělivosti (což je sice pochopitelné, 
ale méně omluvitelné). Pokud by tuto 
chybu zopakoval i příště, byla by ještě 
méně omluvitelná, neboť by ji nebylo 
možné svést na jeho neznalost, ale 
pramenila by téměř výhradně z jeho 
netrpělivosti.

Aby toast udělal správně, musí 
objevit zázrak střední teploty.

STŘEDNÍ CESTA NENÍ NUDA
Nastavení teploty na sporáku na 

střední úroveň je pro zapékaný sýrový 
toast i pro přípravu mnoha dalších 
pokrmů ideální, protože se díky němu 

jídlo propeče, aniž by se na povrchu 
připálilo. Jedinou nevýhodou je, že 
to vyžaduje více času a pozornosti, 
k čemuž je zapotřebí trpělivosti.

Pán řekl: „Pokračujte s trpělivostí, 
dokud nebudete zdokonaleni.“ (NaS 
67:13.) Mluví zde o zdokonalování, 
které dalece přesahuje schopnost 
dělat dokonalé sýrové toasty – přeje 
si, abychom se stali více takovými, 
jako je On. Ježíš Kristus je nejvyšším 
příkladem trpělivosti. A součástí snahy 
následovat Jeho příklad je i rozšíření 
našeho náhledu na věc, schopnost 
dívat se za obzor okamžitých tužeb 
a vidět větší odměnu vyplývající ze 
sebeovládání, víry, poslušnosti, stá-
lého a důsledného úsilí, vytrvalosti 
a lásky – jinak řečeno z toho, že jsme 
trpěliví.

Trpělivost ze své podstaty znamená 
čekání, což se může jevit jako nud-
né, ale jak nás učil president Dieter 
F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním 
předsednictvu, jedná se o něco mno-
hem více než jen o pouhé čekání: 
„Trpělivost znamená čekat aktivně 
a být vytrvalý. Znamená to za něčím  

Zázrak 

střední teploty

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Tento mladík je samozřejmě Američan. 

Ale mohl by klidně být i odjinud a dělat 

si poprvé anglickou snídani, francouzské 
palačinky, německé bramboráčky, švédské 
masové kuličky, lívance, tortilly nebo rýži. 

Smysl tohoto příkladu zůstává tentýž.
 2. Dieter F. Uchtdorf, „Pokračujte s trpělivostí“, 

Liahona, květen 2010, 57.
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si stát a dělat vše, co můžeme – praco-
vat, doufat a používat víru; a statečně 
vytrvat v těžkostech, i když se nám to, 
po čem v srdci toužíme, nesplní hned. 
Trpělivost neznamená pouze vytrvat; 
znamená to vytrvat dobře!“ 2

Nejde jen o to, abychom na pánvič-
ku hodili sýrový toast a pak na to 
zapomněli; jde o to toast sledovat 
a v pravý čas ho obrátit.

Nejde jen o to chodit do 

školy nebo na seminář nebo na shro-
máždění; jde o to se aktivně vzdělávat 
nebo uctívat Boha.

Nejde jen o to čekat na to, že vám 
bude dáno svědectví o Knize Mormo-
nově, protože jste o to požádali; jde 
o to dál číst, studovat, přemítat, modlit 
se a žít podle předpisů této knihy.

Nejde jen o to nečinně sedět, 
když si přátelé dělají legraci z vašeho 
náboženství; jde o to modlit se za ně 
a opravdu chtít, aby prožili změnu 
srdce, a dělat, co je ve vašich silách, 
abyste tomu napomohli.

Nejde jen o to čekat, až vám 
bude 16, abyste mohli chodit na ran-
de; jde o to naučit se mít rád posluš-
nost a snažit se pochopit, jak vám 
následování rad proroků požehná.

Chcete mít něco teď hned – 

nebo to chcete mít správně?

NEDĚLNÍ LEKCETéma měsíce:Stát se více takovými, 
jako je Kristus
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Svatého Ducha; a nakonec vás pomů-
že dovést k věčnému životu.

Když uvidíte něco, co vás nutí, 
abyste byli netrpěliví, vzpomeňte si 
na zapečený sýrový toast (nebo na 
nějaké jiné jídlo, které vám přijde 
rozumné) a na to, o co byste možná 
přišli, kdybyste dopustili, aby vaše 
jednání ovlivňovala netrpělivost. 
Pokud jste vinni tím, že netrpělivosti 
podléháte až příliš často, pak vězte, 
že v tom nejste sami. Můžete činit 
pokání a znovu se snažit následovat 
příklad a učení Ježíše Krista. Vždy 
máte možnost udělat další sýrový toast 
a nikdy není pozdě na to, abyste se 
naučili něčemu o dokonalosti, které 
lze dosáhnout díky trpělivosti. ◼

TLAČTE SE KUPŘEDU
„Čekat na Pána znamená zasa-
dit seménko víry a vyživovat 
ho ‚s velikou pílí a s trpělivostí‘. 
[Alma 32:41.] …

Čekat na Pána znamená ‚státi 
pevně‘ [Alma 45:17] a ‚tlačiti [se] 
kupředu‘ ve víře, ‚majíce dokonalý 
jas naděje‘ [2. Nefi 31:20].“

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„Čekání na Pána – staniž se vůle Tvá“, Liahona, 
listopad 2011, 72.

ZAPOJTE SE DO 
ROZHOVORU

VĚCI, O NICHŽ MŮŽEME 
V NEDĚLI PŘEMÍTAT
•  Jaké dlouhotrvající těžkosti nebo 

každodenní situace působí, že jste 
netrpěliví?

•  Jak byste ve všech těchto 
situacích mohli uplatňovat více 
trpělivosti?

CO MŮŽETE DĚLAT
•  Studujte verše z písem o trpělivos-

ti, které jsou uvedeny v Průvodci 
k písmům.

•  S rodinou nebo na shromáždění 
můžete diskutovat o tom, jaké 
konkrétní cíle si můžete stanovit, 
abyste byli trpělivější.

STÁHNĚTE TEPLOTU
Trpělivost a zdrženlivost – neboli  

sebeovládání – patří mezi „ovoce 
Ducha“. (Viz Galatským 5:22–23.) 
Ačkoli jsou určité naléhavé věci, které 
vyžadují okamžitý zákrok nebo poho-
tovou reakci (podobně jako existují 
jídla, jejichž příprava vyžaduje inten-
zivní vysokou teplotu), měli byste mít 
tendenci směřovat k větší trpělivosti 
a k většímu sebeovládání. Pokud máte 
pocit, že právě to se děje, je to známka 
toho, že ve vašem životě působí Duch.

Díky zázraku střední teploty může-
te mít dokonale zapečený sýrový 
toast; hamburger, který nevypadá jako 
hokejový puk s růžovým středem; bra-
mboráčky usmažené dozlatova namís-
to dočerna; a rýži, která je měkká 
a nadýchaná, a ne tvrdá, která půjde 
stěží rozžvýkat. Trpělivost vám však 
do života přinese „dokonalý skutek“ 
( Jakub 1:4) a pomůže vám tlačit se 
kupředu, abyste se stali více takovými, 
jako je Ježíš Kristus; přinese vám vliv 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
Podívejte se na to, jak president Dieter 
F. Uchtdorf vysvětluje, co má trpělivost 
společného se žvýkacími bonbony, na 
stránce lds. org/ go/ 101656.
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SÍLA 
VYTRVAT

Příběh Jessicy Turnerové,  
jak ho vyprávěla Lynne Crandallové
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„V nemocnici,“ odpověděla jsem.
„A víš, co se stalo?“
„Měli jsme autonehodu.“
„A řekl ti někdo o zbytku rodiny?“
Odmlčela jsem se a pak odvětila, 

že ne.
Řekl, že každý se z toho dostane – 

kromě maminky. Ta nepřežila.
Čekala jsem, že okamžitě pocítím 

zdrcující zármutek, ale to se nestalo. 
Přes počáteční šok jsem z nějakého 
důvodu pociťovala klid, láskyplný 
pocit, že mohu důvěřovat Bohu, že 
vše bude tak, jak má.

Zatímco jsem ležela v nemocnici, 
vzpomněla jsem si na jedno místo 
spojené s historií Církve, které jsme 
navštívili dva dny před nehodou – 
soutěsku Martin’s Cove ve Wyomingu. 
Mnoho pionýrů tam zemřelo v důsled-
ku hladu a kvůli sněhu a mrazivému 
počasí. Vzpomněla jsem si, jak jsem 
se dívala na kameny nakupené na 
hrobech a myslela jsem na to, kolik 
víry museli zbývající pionýři mít, 
aby se znovu chopili ručních vozíků 
a pokračovali v cestě. Onen příběh na 
mě velmi zapůsobil. Když jsem o tom 
zážitku přemýšlela, uvědomovala jsem 

Asi měsíc před mými 16. naro-
zeninami jsme s rodinou 
vyrazili autem na výlet přes 

celé Spojené státy, abychom navštívili 
některá místa spojená s historií Církve. 
Nevadilo mi trávit tolik času v autě, 
protože s naší rodinou to byla vždy 
zábava. Vzpomínám si, jak jsme druhý 
den po návštěvě Winter Quarters 
v Nebrasce nastoupili do auta. Lilo 
jako z konve. Sedla jsem si dozadu, 
vzala si přikrývku, schoulila se do 
klubíčka, a zatímco jsem poslouchala, 
jak prší, usnula jsem.

Pak si pamatuji jen to, že jsem měla 
pocit, že se nekontrolovatelně otáčím 
kolem dokola. Později jsem se dozvě-
děla, že naše auto dostalo na mokré 
vozovce smyk a narazilo do beto-
nového mantinelu pod nadjezdem. 
Mlhavě si vybavuji, jak mi někdo říká, 
že mám zlomenou nohu a že mě vez-
ou na operaci.

Krátce po operaci, když jsem ležela 
v nemocnici, vstoupil do mého poko-
je tatínek. Sedl si vedle mě na lůžko 
a vzal mě za ruku. Nějak jsem již 

předem tušila, co se chystá říci.
„Zlatíčko,“ řekl, „víš, kde jsi?“
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VYTRVAT
si, že pionýři vytrvali a že já budu muset 
vytrvat také – včetně toho, abych byla 
silná kvůli mladším sourozencům.

Můj počáteční pocit klidu a pokoje ve 
mně přetrvával další týden a půl. Čtvrtého 
července jsem seděla na invalidním vozíku 
a sledovala přes nemocniční okno ohňostroj, 
když v tom mi to došlo – maminka byla 
pryč. Nebude na slavnosti spojené s dokon-
čením mého studia na střední škole. Nebude 
se mnou, až v chrámu obdržím obdarování. 
Nebude na mé svatbě. Byla pryč.

A právě pak to vše začalo být hodně 
těžké. Bolest v noze byla veliká a já nemě-
la žádnou chuť k jídlu. Dívala jsem se na 
televizi, aniž bych sledovala, co v ní dávají, 
a většinou jsem jen spala. Rodina si o mě 
dělala starost, protože jsem moc neplakala.

O mnoho více slz jsem však prolila 
poté, co jsme se nakonec vrátili domů do 
Oregonu – do prázdného domu. Najednou 
jsem musela převzít některé maminči-
ny zodpovědnosti a moji sourozenci 
u mě často hledali útěchu. Sna-
žila jsem se být kvůli nim 
silná. Ale nebylo to 
jednoduché.

 

Měla jsem zlomenou 

nohu a zlomené srdce, a potře-

bovala jsem uzdravit. Naděje  

mi pomohla to zvládnout.
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Vrátit se do školy bylo náročné. 
Každý se o nehodě už doslechl, 
a pokud ne, dozvěděl se to, když mě 
učitelé představovali jako tu dívku 
z autonehody. Cítila jsem se osaměle.

Obzvlášť těžké bylo, když se tatínek 
devět měsíců po smrti maminky zno-
vu oženil. Věděla jsem, že nevlastní 
maminka bude pro naši rodinu dobrá 
a že ji potřebujeme, ale bylo obtížné 
se s tím srovnat.

Ale ne všechno bylo během této 
doby ponuré. Pociťovala jsem hodně 
lásky od svého Otce v nebi, od rodiny 
a svých církevních vedoucích. To, co 
mi pomohlo se po nehodě uzdravit 
a jít dál, byla snaha dělat jednoduché 
věci, které posilovaly mou víru. Každý 
den jsem před spaním strávila hodinu 
tím, že jsem si v šatním přístěnku četla 
písma, modlila se a psala si deník. 
Tam, v soukromí té místnůstky, jsem 
nemusela být kvůli sourozencům sil-
ná. Mohla jsem se vyplakat, kolik jsem 
potřebovala, a vylévat srdce Bohu. 
Říkala jsem Mu, jak přesně se cítím 
a jak moc mi maminka chybí. Díky 
mnoha láskyplným milosrdenstvím, 
která jsem pocítila, vím, že mi naslou-
chal. Onen šatní přístěnek se pro mě 
stal posvátným místem.

Tyto prosté věci, které jsem děla-
la, mi pomohly zůstat v kontaktu 
s Bohem namísto toho, abych Ho 
odstrkovala a zahořkla. Nevnímala 
jsem onu nehodu tak, že Bůh ublížil 
mé rodině. Pociťovala jsem více síly 
být trpělivá a podrobit se Jeho vůli 

a navzdory těžkému období kráčet 
kupředu. A některé dny byly opravdu 
těžké.

Poté, co se tatínek znovu ože-
nil, jsem chtěla být pro sourozence 
dobrým příkladem a zcela jistě jsem 
nechtěla chovat negativní pocity vůči 
nevlastní mamince, a tak jsem dál 
důvěřovala Bohu. Jedna z činností 
v brožurce Osobní pokrok se zamě-
řovala na snahu vytvořit doma lepší 
atmosféru prostřednictvím toho, že 
budu dva týdny posilovat vztahy se 
členy rodiny. Cílem v podstatě bylo 
snažit se chovat více jako Kristus 
a projevovat lásku svými 
skutky. Rozhodla jsem se to 
vyzkoušet a nevlastní mamin-
ce sloužit.

V naší spojené rodině 
zůstávalo po jídle hodně 
nádobí. A tak jsem začala právě 
tím. Když jsem své nevlastní mamince 
dva týdny sloužila, pocítila jsem, že 
jsem schopná mít ji ráda a být trpělivá, 
přestože jsem z dané situace nebyla 
nutně nadšená. Jen to, že jsem se 
soustředila na to, abych jí sloužila, mi 
pomohlo překonat obtížné období, 
protože jsem pociťovala, že Duch je 
se mnou.

Stále ještě nerozumím všemu 
ohledně toho, proč se naší rodině tato 
nehoda stala, a některé dny jsou pro 
mě i nadále těžké. Ale podobně jako 
pionýři i já vkládám důvěru v Boha 
a získávám sílu vytrvat. ◼
Autorka žije v Utahu v USA.

POZVEDNĚTE SVÉ SRDCE

„Možná máte pocit, že váš život je 
v troskách. … Možná máte strach, jste 
rozzlobení, truchlíte nebo vás trá-
pí pochybnosti. Ale tak jako Dobrý 
pastýř nachází své ztracené ovce, 
pozvednete- li jen své srdce ke Spasiteli 
světa, najde i vás.

Zachrání vás.
Pozvedne vás a vezme vás na ramena.
Donese vás domů.“

President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním 
předsednictvu, „Vezme vás na ramena a donese vás 
domů“, Liahona, květen 2016, 104.
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Ježíš dosáhl dokonalé jednoty 
s Otcem tím, že se podvolil v těle 
i duchu vůli Otcově. Když Ježíš 

mluvil o Otci, řekl: „Což jest jemu 
libého, to já činím vždycky.“ ( Jan 
8:29.) Ježíš se podrobil dokonce až 
k smrti, protože to byla vůle Otcova, 
takže „vůle Synova [byla] pohlcena 
ve vůli Otcově“. (Mosiáš 15:7.) Ježíš 
byl soustředěný na Otce, a to je jeden 
z hlavních důvodů toho, proč se Jeho 
služba vyznačovala takovou srozumi-
telností a mocí. Nebylo v Něm žádné 
rozptylující váhavosti či kolísavosti.

Vy i já můžeme stejným způsobem 
umístit Krista do středu svého 
života a být zajedno s Ním, 
tak jako je On zajedno s Otcem. (Viz 
Jan 17:20–23.) Můžeme začít tím, že 
ze svého života odložíme vše stranou 
a poté to dáme zpátky ve správném 
pořadí, přičemž Spasitele umístíme 
doprostřed. Nejprve máme dát na 
správné místo to, co nám 
umožňuje vždy na Něj pama-
tovat – častou modlitbu, studium 

JAK  
UČINIT KRISTA 
STŘEDOBODEM  
SVÉHO ŽIVOTA

Starší D. Todd 
Christofferson
Kvorum Dvanácti 
apoštolů

O D P O V Ě D I  O D  C Í R K E V N Í C H  V E D O U C Í C H

JAK TUTO ZÁSADU 
UPLATŇUJETE?

V mé rodině jsme zažili určité velké 
těžkosti a teď nemáme v rodině nosi-
tele kněžství. Zkoušky nám pomáhají 
pokleknout k modlitbě. Jsem vděčná 
za to, že mám písma a že je mohu 
každý den číst. Učí mě, že i když 
můj život mohou ovlivnit rozhodnutí 
druhých, má osobní hodnota je přesto 
veliká. Jsem moc vděčná za to, že vím, 
že mohu mluvit s Nebeským Otcem 
v kteroukoli denní či noční hodinu. To 
je velké požehnání!

Hailey D., 17 let, Idaho (USA)

písem a přemítání o nich, pečlivé stu-
dium učení apoštolů, týdenní přípravu 
na způsobilé přijímání svátosti, nedělní 
uctívání Boha a zaznamenávání si 
a připomínání si toho, čemu nás Duch 
a naše zkušenosti učí o učednictví. 
Mohou vám přijít na mysl i další věci, 
které jsou pro váš život v této chví-
li zvláště vhodné. Jakmile jsme 
příslušný čas a prostředky 
věnované těmto záležitostem, tomu, 
abychom zaměřili svůj život na 
Krista, dali na správné místo, může-
me začít doplňovat další zod-
povědnosti a hodnoty podle toho, 
jak nám to čas a prostředky dovolují – 
například vzdělání, rodinné zodpověd-
nosti a osobní záliby. Díky tomu to, co 
je podstatné, nebude z našeho života 
vytlačeno tím, co je pouze dobré, a to 
méně hodnotné zaujme nižší prioritu 
nebo se z našeho života zcela vytratí.

I když to nemusí být jednoduché, 
můžeme se neustále tlačit kupře-
du s vírou v Pána. Mohu dosvědčit, 
že časem se touha a schopnost vždy 

pamatovat na Spasitele a následo-
vat Ho prohloubí. Máme se trpělivě 
snažit, abychom tohoto cíle dosáhli, 
a vždy se modlit o schopnost 
rozlišovat a o božskou pomoc, kterou 
potřebujeme. (Viz 2. Nefi 32:9.) ◼
Z proslovu proneseného 27. ledna 2009 na zasvě-
cujícím shromáždění na Univerzitě Brighama 
Younga- Idaho.



Rosemary Thackerayová

shromáždění tím, že si danou lekci přečtete předem. Lekce 
v programu Come, Follow Me [Pojď, následuj mne] lze najít 
na stránkách LDS. org a v aplikaci Knihovna evangelia.

2. Zapojte se do procesu získávání poznání.
•  Čtěte tak, abyste textu rozuměli. To, kolik stránek 

přečtete nebo jak rychle čtete, není tak důležité jako 
to, abyste čtenému textu rozuměli. Možná si budete 
muset některé věty přečíst několikrát znovu. Použijte 
slovník, potřebujete- li si vyhledat slova, která neznáte. 
Víte například, co znamená slovo dispensace ? Abyste 
to zjistili, můžete použít Průvodce k písmům.

•  Klaďte si otázky ohledně toho, co čtete. Možná pře-
mýšlíte: „Co probíhalo v Jeruzalémě v době, kdy Lehi 
a jeho rodina odešli? Proč lidé Lehimu nenaslouchali?“

•  Snažte se ohledně jakékoli nauky evangelia odpově-
dět na tyto tři otázky: Proč to bylo důležité pro lidi 
v oné době? Jak se to týká nás v dnešní době? Jak se 
to týká mě?

•  Hledejte zákonitosti a spojitosti. Například jaké 
zákonitosti lze najít v tom, jak Nefi reagoval na proti-
venství? V jakém smyslu se putování jeho rodiny do 
pustiny podobá putování Izraelitů z Egypta?

•  Zapisujte si pocity a dojmy do deníku. „Když si 

RECEPT NA  
ZÍSKÁVÁNÍ POZNÁNÍ

Vyzkoušejte tyto čtyři náměty, díky nimž bude moci slovo Boží zachutnat vaší duši.

Když jsem byla malá, trávila jsem celé hodiny tím, že 
jsem sledovala maminku v kuchyni. Připravovala 
pro naši rodinu ta nejlahodnější jídla, chléb, sušen-

ky a koláčky. Po nějaké době jsem si začala číst recepty 
a podle pokynů jsem připravovala jídlo. Nemusela jsem  
se již spoléhat na maminku – zvládla jsem uvařit sama.

Tak jako se učíme vařit, učíme se i evangeliu a rozvíjíme 
své svědectví tím, že něco děláme. Poté, co Lehi vyprávěl 
rodině o svém snu o stromu života, Nefi řekl, že si přál, aby 
„viděl a slyšel a znal tyto věci“ (1. Nefi 10:17) sám pro sebe. 
Jinak řečeno – Nefimu nestačilo jen poslouchat svědectví 
svého otce. Chtěl poznat to, co jeho otec již znal.

Recept na poznávání evangelia se skládá ze čtyř jed-
noduchých kroků. Následující čtyři náměty vám mohou 
pomoci při poznávání evangelia s vaší rodinou, na církev-
ním shromáždění nebo během osobního studia.

1. Připravte se na získávání poznání.
Začněte osobní studium modlitbou. Požádejte Nebes-

kého Otce, aby vám pomohl porozumět tomu, co čtete. 
Zapište si jednu nebo dvě otázky a hledejte odpovědi. 
Když budete číst, přemítat a modlit se, Duch Svatý vám 
vydá svědectví o pravdě. (Viz Moroni 10:5.)

Připravte se na učení se evangeliu na církevním 
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zapíšete drahocenné dojmy, často přijdou další. Toto 
poznání, které získáte, budete mít také k dispozi-
ci celý svůj život.“ (Richard G. Scott, „To Acquire 
Knowledge and the Strength to Use It Wisely“,  
Liahona, Aug. 2002, 12, 14.) Zvláště si zapisujte,  
co dané myšlenky znamenají ve vašem životě.

•  Kreslete. Dalším způsobem, jak si zaznamenat to, 
co se dozvídáte, je kreslení. Když jsem jednou byla 
na návštěvě na rodinném domácím večeru u jedné 
své přítelkyně, její babička vyprávěla osobní příběhy 
o víře a modlitbě. Před začátkem lekce dala má přítel-
kyně svým malým dětem papír a pastelky, aby mohly 
kreslit příběhy, které bude jejich prababička vyprávět. 
Kreslení jim pomohlo věnovat vyprávění pozornost, 
a dokonce se přitom ptaly na různé věci, aby jim pra-
babička některé části příběhu vysvětlila.

3. Studujte evangelium a žijte podle  
něj každý den.

Získávání poznání vyžaduje úsilí; je třeba se věnovat 
tomu, abychom porozuměli. (Viz Mosiáš 12:27.) Starší 
M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů nám udělil 
radu, abychom si „stanovili čas a místo na každodenní 
studium písem, i kdyby to bylo jen na několik minut“. 
(„When Shall These Things Be?“, Ensign Dec. 1996, 60.) 
Když studujeme pravidelně, je proces získávání poznání 
snazší. Zjistila jsem například, že když jsem nakonec pře-
četla kapitoly Izaiáše v Knize Mormonově (místo abych je 
přeskočila), začaly mi dávat smysl.

Pokud jde o poznávání evangelia, nestačí jen vědět něco 
rozumově. Musíme také to, čemu se učíme, uplatňovat v pra-
xi. Když jednáme podle pravdy, Duch Svatý nám ji potvrzuje 
a naše svědectví roste. Když žijeme důsledně podle pravdy, 
začínáme se měnit a obracíme se k Ježíši Kristu.

4. Sdílejte to, co poznáváte.
Když druhým vlastními slovy vyprávíme o nějaké zásadě 

evangelia, pomáhá nám to si dotyčnou zásadu pamatovat 
a pociťovat Ducha, což posiluje naše svědectví. Vhodnou 
příležitostí k tomu, abyste se o něco podělili, je často rodin-
ný domácí večer. Také se můžete podělit o své poznání, 
když si povídáte s přáteli ve škole nebo s rodinnými pří-
slušníky při večeři.

Když se řídíme těmito čtyřmi jednoduchými kroky 
a pilně usilujeme o to, abychom poznali Spasitele, je nám 
slíbeno, že „tajemství Boží [nám] budou odhalena mocí 
Ducha Svatého“. (1. Nefi 10:19.) ◼
Autorka žije v Utahu (USA).

ČTYŘI POTŘEBNÉ KROKY
„Vy ani já nepotřebujeme důmyslné 
studijní pomůcky a neměli bychom do 
značné míry spoléhat ani na duchovní 
poznání druhých. Zkrátka potřebujeme 
mít upřímnou touhu učit se, společenství 
Ducha Svatého, svatá písma a aktivní 
a zvídavou mysl.“
Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„Rezervoár živé vody“ (fireside Církevního vzdě-
lávacího systému pro mladé dospělé, 4. února 
2007), 3, si.lds.org.
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„Někteří lidé mi tvrdí,  
že je zapotřebí mít  
přátele i mezi těmi, kteří 
nesdílejí má měřítka,  
aby mě to posilovalo.  
Je to pravda?“

V  konečném důsledku svá měřítka posilujete tím, 
že poznáváte evangelium Ježíše Krista a žijete 
podle něj, a vaši přátelé vám v tom mohou buď 
pomáhat, nebo bránit. Přátelé mají na vás velký 
vliv – od toho, jak přemýšlíte, mluvíte a jednáte, 

dokonce až po to, jakým člověkem se stáváte. V brožurce Pro 
posílení mládeže se doporučuje: „Zvolte si přátele, kteří sdílejí 
stejné hodnoty, abyste se mohli navzájem posilovat a pod-
porovat v dodržování vysokých měřítek.“ ([2012], 16.) Takoví 
přátelé vám budou pomáhat žít podle evangelia Ježíše Krista, 
dodržovat vaše měřítka a stát se lepším člověkem.

Avšak ne každý, s kým se stýkáte, bude mít podobná měřít-
ka jako vy nebo bude členem Církve. Je důležité být přátelský 
ke každému a chovat se k druhým tak, jak by se k nim choval 
Spasitel – s láskou a laskavě. Když se budete dál držet svých 
měřítek, můžete být „příkladem věrných v řeči, v [jednání], 
v lásce, v duchu, u víře, v čistotě“. (1. Timoteovi 4:12.) Díky 
vašemu příkladu druzí uvidí, jak jste skrze dodržování vyso-
kých měřítek požehnáni, a vy budete moci druhé povzbuzo-
vat k tomu, aby podle nich také žili.

Když si vybíráte přátele a snažíte se být silní v dodržování 
svých měřítek, usilujte o vedení Ducha Svatého a mějte odva-
hu jednat na základě Jeho nabádání.

Opravdoví přátelé
V prvním roce na 
druhém stupni základní 
školy jsem byla nervóz-
ní z toho, že si nenajdu 

přátele, kteří by respektovali moje 
měřítka. Zanedlouho jsem se skama-
rádila s jedním spolužákem ze třídy 
a řekla jsem mu, že jsem mormonka. 
Vyptával se mě na to, a tak jsem mu 
dala brožurku Pro posílení mládeže. 
Od toho dne přestal přede mnou 
mluvit sprostě. Pokud jsou vaši přátelé 
opravdoví přátelé, budou respektovat 
vaše rozhodnutí a budou vám pomá-
hat držet se vašich měřítek.
Candela M., 13 let, Buenos Aires, Argentina

Následujte rady 
proroků
Někdy je těžké odolat 
pokušení, když cho-
díme ven s přáteli, 

kteří se nerozhodují správně nebo 
kteří se nás snaží nutit k nesprávným 
rozhodnutím. Proroci nám v brožurce 
Pro posílení mládeže říkají, že přátelé 
„budou ovlivňovat to, jak přemýšlíte 
a jednáte, a dokonce mohou mít vliv 
na to, jakým člověkem se stanete“. 
([2012], 16.) Myslím, že máme mít 
takové přátele, kteří jsou ochotni 
respektovat naše měřítka, a navíc 
mají i zájem o to, abychom svá 
měřítka dodržovali.
Calvin W., 16 let, Arizona, USA

Pamatujte na svá měřítka
Přátelé, kteří nesdílejí vaše měřítka, 
by mohli ve skutečnosti vaše měřítka 
oslabovat a snižovat. Když jsem se 
přestěhoval do nové školy, snažil jsem 

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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do určité míry mluvil tak jako ostatní 
kolem mě. Ve snaze být jako druzí 
jsem na některá svá měřítka téměř 
zapomněl. Nyní už vím, že abyste si 
vybudovali svá měřítka, potřebujete 
přátele, kteří tato měřítka budou pod-
porovat a budou je s vámi sdílet. Jsem 
vděčný za to, že jsem nakonec takové 
přátele našel, protože mi má měřítka 
připomínají.
Logan J., 15 let, Utah, USA

Udržujte si vysoká 
měřítka
Přátelé s jinými měřít-
ky nutně neposilují 
měřítka vaše, ale tím, 

že se s nimi přátelíte, pro ně můžete 
být dobrým příkladem, který mohou 
následovat. Když máte přátele, kteří 
sdílejí vaše přesvědčení, může vás  
to povzbuzovat k tomu, abyste si  
udržovali vysoká měřítka, a mohou 
vám pomáhat stát si za tím, co je 
správné.
Warren S., 14 let, Oregon, USA

Dobří přátelé jsou 
požehnáním
Pokud přátelé nesdílejí 
vaše měřítka, může být 
obtížnější si svá měřítka 

udržet. Četba brožurky Pro posílení 
mládeže mi vždy pomohla vybrat si 
dobré přátele, kteří mě respektují. 
Nyní se připravuji na službu na misii 
a vím, že to, že jsem se pohybovala 
kolem lidí, kteří mají tatáž měřítka 
jako já, mi pomohlo zůstat věrnou 
v evangeliu.
Nair M., 19 let, Buenos Aires, Argentina

VLIV DOBRÝCH PŘÁTEL
„Každý potřebuje dobré přátele. 
Okruh vašich přátel bude mít velký 
vliv na to, jak přemýšlíte a co děláte, 
právě tak jako vy budete mít vliv na 
své přátele. Když se svými přáteli 
sdílíte stejné hodnoty, můžete se 
navzájem posilovat a podporovat. 
Jednejte s každým laskavě a zdvo-
řile. Mnozí nečlenové vstoupili do 
Církve díky přátelům, kteří je zapojili 
do církevních aktivit.“
President Thomas S. Monson, „That We May 
Touch Heaven“, Ensign, Nov. 1990, 46.

PŘÍŠTÍ  OTÁ ZK A

Držte se železné 
tyče
Mít přátele s dobrými 
měřítky je přesně to, co 
potřebujete. Je potřeba 

se obklopit přáteli, kteří vám budou 
pomáhat dodržovat přikázání a budou 
vás motivovat k tomu, abyste žili spra-
vedlivě. Držte se pevně železné tyče, 
která vede ke stromu života, nikoli 
k oné velké a prostorné stavbě. Když 
se obklopíte nespravedlivostí, povede 
to k pokušením. Mějte dobré přátele, 
kteří vás budou motivovat k tomu, 
abyste žili podle evangelia.
Annie P., 13 let, Utah, USA

Modlete se za to, 
abyste si našli 
přátele

Poté, co se naše rodina 
přestěhovala do jiné-

ho státu, jsem se vytrvale modlila za 
to, abych si našla přátele, se kterými 
bych si mohla povídat o evangeliu. 
Při modlitbě jsem pociťovala klid 
a o několik měsíců později jsem 
si našla několik úžasných přátel. 
Mohu se spoléhat na jejich podporu 

„Jak nejlépe, kromě 
modlitby a studia 
písem, mohu posilo-
vat své svědectví?“

Svou odpověď, a pokud chcete, tak také 
svou fotografii ve vysokém rozlišení, prosím 
poskytněte do 1. listopadu 2016 na stránkách 
liahona. lds. org nebo ji pošlete e- mailem na 
adresu liahona@ ldschurch. org.

Uveďte prosím: 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, 
písemný souhlas vašeho rodiče (stačí formou 
e- mailu).

Odpovědi mohou být zkráceny nebo pro lepší 
srozumitelnost upraveny.

a pomáhají mi vypěstovat si dokonce 
ještě větší lásku k evangeliu. Vím, že 
přátelé jsou důležití a že díky nim 
pro nás může být snazší žít podle 
evangelia.
Sarah P., 16 let, Rio de Janeiro, Brazílie
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Julia Venturová
Podle skutečné události

„Rodina má je laskavá, zde na  
zemi o mne dbá.“ (Náboženské 
písně, 186.)

„Pojďte, vezmeme to náčiní. Jde 
se na ryby!“ řekl tatínek.

Hayden se rozhlédl kolem sebe 
a zazubil se. Všechno bylo zalité 
sluncem a kolem to bzučelo jako 
v úle. Měli celé jezero jen pro sebe!

Hayden následoval tatínka, obešel 
auto a vyndal z kufru velkou bednu 
s rybářským náčiním. Byla těžká, 
ale jemu to nevadilo. Klidně by nesl 
i bednu dvakrát tak těžkou, pokud 
by to znamenalo, že půjde rybařit 
s tatínkem.

Rybářské pruty zachrastily, 
když je tatínek vytahoval z auta. 
„Vypadá to, že Dan usnul,“ řekl. 
„Vzbudíš ho?“

Hayden zadržel povzdech. „Hm, 
jasně.“

Málem zapomněl, že jeho mladší 
bráška, Dan, jel také. Dan vždyc-
ky všude pobíhal a mluvil nahlas. 
Vyplaší všechny ryby!

Podíval se do otevřeného okénka. 
„Dane, je čas vstávat.“

Ale Dan pořád tvrdě spal.
Hayden se zamyslel. S trochou 

štěstí by Dan mohl prospat celý výlet.
Hayden tiše přinesl bednu s náči-

ním k tatínkovu rybářskému místu 
na břehu.

„Tady jsou návnady, červi 
a všechno ostatní!“

Tatínek si od něj bednu vzal. 
„Dobře, díky.“ Potom zvedl hlavu. 
„Kde máš brášku?“

Hayden se podíval směrem 

Výlet 
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k autu. Najednou ho napadlo, jak 
by se asi cítil on, kdyby se probu-
dil sám na neznámém místě. Došel 
k závěru, že ne moc dobře. Vlastně 
by asi měl docela strach. A Danovi 
bylo teprve 5 let.

„Počkej, tati. Hned jsem zpátky.“ 
Ale když se podíval do auta, Dan 
byl pryč!

Hayden už bzučící hmyz nevní-
mal. Jako by vše najednou ztichlo.

„Dan tu není!“ zakřičel Hayden.
Tatínek k němu přispěchal a rych-

le nahlédl do auta.
„Nejspíš nás jen hledá,“ řekl tatí-

nek. „Byla to jenom chvilka. Nebude 
daleko.“

Hayden se snažil zůstat v klidu, 
ale svíral se mu žaludek. „Můžu  
se pomodlit?“

„To je myslím velmi dobrý 
nápad.“

Hayden poděkoval Nebeskému 
Otci za svého bratříčka a požádal 
ho, aby Dana okamžitě našli, aby  
se nebál.

Když Hayden skončil, už se v srd-
ci necítil tak stísněně.

Tatínek dal Haydenovi ruku na 
rameno. „Co kdybys byl Dan? Kam 
bys šel?“

Hayden si všiml, že dveře na 
druhé straně auta jsou otevřené. Dan 
pravděpodobně Haydena s tatínkem 
na břehu neviděl. Hayden ukázal na 
blízkou stezku. „Asi bych se vydal 
tudy,“ řekl.

Rychle se vydali po stezce.
Každá vteřina se zdála pomalá 

a tísnivá. Cestou se Hayden dál 

Hayden se nemohl dočkat, až pojede na 
ryby! Jen kdyby nejel také Dan. …

modlil v srdci. Po několika krocích 
zašli za zatáčku a uviděli Dana 
před sebou.

„Dane!“ zakřičel Hayden.
Dan se otočil a usmál se. „Ahoj, 

kde jste byli?“
Čas se opět zrychlil. Hayden  

přiběhl k Danovi a pevně ho  
objal.

„Jsem tak rád, že jsme tě našli,“ 
řekl Hayden. V srdci rychle pronesl 
děkovnou modlitbu.

Dan se jen usmál. „Kde jsou  
ty ryby?“

„Pojď, ukážu ti je,“ řekl Hayden. 
Nejradši by se k jezeru rozběhl. 
„Uvidíme, kdo chytí první rybu. 
Pomůžu ti navléknout návnadu  
na háček.“ ◼
Autorka žije v Georgii v USA.

na ryby
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Převzato z proslovu „Posvátný domov, posvátný chrám“, Liahona, květen 2009, 101–103.

Jak mohu pomoci vytvořit 
ze svého domova  
pokojné místo?

O D P O V Ě D I  A P O Š T O L A

Starší Gary 
E. Stevenson
Kvorum Dvanácti 
apoštolů

Mějte písma v místnostech, kde se vaše 
rodina může scházet k jejich studiu 

a společně se učit.

Pověste si doma na zeď obrázek 
Ježíše nebo chrámu.

Pomáhejte udržovat ve vašem 
domově čistotu a pořádek.

Ze svého domova můžeme udělat tak 
pokojné a posvátné místo, jako je chrám.
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TAK RÁDI SE DÍVÁME NA CHRÁM
Když jsem kreslila tento obrázek, přemýšlela jsem o tom, že 
pokud budu dodržovat přikázání, budu jednoho dne moci 
vstoupit do chrámu stejně jako moji rodiče, a budu zpečetěna 
a budu mít svou vlastní věčnou rodinu. Mám moc ráda svou 
rodinu a Nebeského Otce.
Manolita G., 8 let (v době, kdy obrázek nakreslila),  
Chimaltenango, Guatemala

NAŠE STRÁNKA

Allen E., 10 let (v době, kdy obrázek nakreslil),  
San Salvador, El Salvador.

Já a moje mladší sestra rády 
chodíme do chrámu v Meridě 
v mexickém státě Yucatan 
pokaždé, když se tam náš 
sbor vypraví. Trávíme čas 
v parku a hrajeme si s ostat-
ními dětmi, které do chrámu 
přijely. Připravuji se na to, 
že jednoho dne do chrámu 
vstoupím.
Martha S., 6 let (v době, kdy 
obrázek nakreslila), stát  
Yucatan, Mexiko.

Bylo úžasné jít s rodinou do chrámu. Z mého města do chrámu 
se jede dlouho – skoro 14 hodin. Poblíž chrámu jsme strávili 
týden. Nemůžu se dočkat, až mi bude 12 a budu moci vykoná-
vat křty za své předky. Jedna z mých oblíbených písní je „Tak 
rád se dívám na chrám“. Chci uzavřít sňatek v chrámu a mít 
věčnou rodinu. Vím, že chrám je dům Páně.
Júlia Q., 11 let (v době pořízení fotografie), Goiás, Brazílie.
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D Ě T I ,  K T E R É  S T O J Í  Z P Ř Í M A

Ahoj,  
kamarádi!

Jmenuji se Story. Dřív jsem žila 
v Turkmenistánu. To je země ve střední Asii. 

Ráda čtu, kreslím a šiji. Ráda pozoruji  
s tatínkem hvězdy. Já a moje rodina  

jsme byli jedinými členy Církve  
v CELÉ zemi!

Příběh 
o Story

Jill Hackingová
Církevní časopisy

MODLITBA ZA MISSY
Jednoho dne po velké bouřce se 
ztratila Missy, kočka mé kamarád-
ky. Hledali jsme všude, ale nemohli 
jsme ji najít. Řekla jsem, že bychom 
se mohli pomodlit. Moji kamarádi 
nevěděli, jak na to, tak jsem jim 
to předvedla. Všichni jsme si klekli 
a každý pronesl vlastní modlitbu. 
Pak jsme vstali a začali znovu hledat. 
Přiběhla k nám jedna dívka a řekla 
nám, že Missy našla! Měla jsem 
radost, že jsem se podělila o část 
evangelia se svými přáteli.
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UČÍME SE JEDEN 
OD DRUHÉHO
Moje sestra Sariah 
a já jsme chodily do 
školy s dětmi z mno-
ha zemí. Rádi jsme 
se s ostatními učili 
jeden od druhého 
a skvěle se bavili.

VYRÁBĚNÍ A ZÁBAVA
Sariah a já jsme pozvaly 

kamarády, aby si přišli 
k nám domů hrát. Malo-

vali jsme, vyráběli a pořá-
dali pikniky. O Vánocích 

jsme spolu s kamarády ze 
sousedství uspořádali hru 

o narození Krista.

CÍRKEVNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
DOMA
Jelikož jsme byli jedinými členy 
Církve, nedělní shromáždění jsme 
pořádali u nás doma. Měli jsme 
shromáždění svátosti, čas pro zpěv 
písní, společné zaměstnání a výu-
ku Primárek. Ke zpěvu jsem nás 
doprovázela na klavír.

POŠLI NÁM 
OTISK SVÉ NOHY
Jak následuješ Ježíše tím, že 
stojíš zpříma? Obkreslete svou 
nohu a pošlete nám svůj příběh 
a fotografii, včetně svolení 
rodičů. Svůj příběh odešlete 
on- line na stránkách liahona. 
lds. org (klikněte na „Submit an 
Article“) nebo prostřednictvím 
e- mailu zaslaného na adresu 
liahona@ ldschurch. org.
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Ponaučení 
od maminkyStarší Jairo 

Mazzagardi
Sedmdesátník
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ZEPTEJTE SE SVÉHO 
RODIČE!
Co se ti nejvíce líbí na tom být rodičem?

Co je na tom nejtěžší?

Co ti dělá radost?

Co je tím nejdůležitějším, co každý  
den děláš?

Jak ti evangelium pomáhá být lepším 
rodičem?

Co je tím posledním, co každý den 
děláš?

Na co dalšího se můžete zeptat?

Sledujte celý den, co dělá vaše maminka 
nebo tatínek, a pomáhejte jim! Do dení-
ku si napište nebo nakreslete, co jste se 
dozvěděli a naučili. Poděkujte rodičům 
za vše, co dělají.

Když jsem vyrůstal, kdykoli jsme 
získali nějaké peníze, maminka 

vždy vzala ty nejlepší bankovky – 
ty, které byly nejméně zmačkané 
nebo zašpiněné – a dala je duchov-
nímu církve, do které jsme chodili. 
A dělala to tak celý život. Říkala: 
„Tohle patří Bohu.“ Na tato její 
slova jsem nikdy nezapomněl. Když 
jsem se jako dospělý dal pokřtít do 
Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů, nebylo pro mě těžké 
platit desátek, protože maminka 
mě již dávno naučila tento zákon 
dodržovat.

Maminka mě také učila, abych 
byl poctivý a čestný, i kdybych kvůli 
tomu musel udělat něco těžkého. 
Náš soused pěstoval různé druhy 
ovoce a zeleniny. Někdy jeho ovoce 
rostlo na naší straně plotu. Jednou 
jsem několik těchto plodů natrhal 
a zanesl je mamince. Podívala se 
na mě a řekla: „Tohle nám nepatří.“ 

Nemohl jsem tomu uvěřit. Řekl jsem: 
„Co tím myslíš? Vždyť je to na naší 
straně plotu!“ Ale ona zopakovala: 
„Tohle nám nepatří.“ Pak mě vza-
la za ruku a šli jsme za sousedem. 
Požádali jsme o odpuštění za to, že 
jsme si vzali jeho ovoce. Maminka mi 
řekla, že pokud něco chceme, musí-
me to získat poctivě.

Možná vaši rodiče nejsou členy 
Církve nebo vždy nesouhlasíte s tím, 

jak se rozhodují. Ale přesto se od 
nich můžete učit pravdivým zása-
dám, jako jsou poctivost, zodpověd-
nost, soběstačnost či pilná práce. 
Tyto zásady budou ve vašem životě 
velkým požehnáním. ◼



V Knize Mormonově je mnoho žen, které jsou pro nás dobrým příkladem. Níže jsou tři kartičky s hrdinka-
mi, které si můžete přidat do sbírky! Nevíme, jak se všechny jmenují, ale přesto se můžeme učit z jejich 

příkladu. Jak můžete být takovými, jako jsou tyto ženy z Knihy Mormonovy?

Hrdinky v Knize  
Mormonově
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Saria získala svědectví o tom, že její manžel 
Lehi je prorok Boží. I vy, podobně jako Saria, 
můžete získat vlastní svědectví a dělit se o ně 
s ostatními!

□  Přečtěte si 1. Nefiho 5:7–8.

□  Zapište si vlastní svědectví nebo se o ně 
podělte s některým přítelem nebo členem 
rodiny.

□  Dávám si za cíl:

Mohu získat svědectví!

SARIA

Dokážete v písmech najít i tyto další ženy? Vyrobte si vlastní  
kartičky s těmito hrdinkami a pošlete nám fotografii!

•  1. Nefi 7:19. Tyto ženy projevily odvahu tím, že se postavily 
za Nefiho. O koho se jedná?

•  2. Nefi 5:6. Tyto ženy věřily v Boha a následovaly Nefiho  
do pustiny. O koho se jedná?

•  Alma 56:47–48. Tyto ženy učily své děti o Bohu. O koho  
se jedná?

[Odpovědi: dcera a manželka Izmaela, Nefiovy sestry, matky mladých válečníků]

H R D I N O V É  Z   K N I H Y  M O R M O N O V Y

Vystřihni si tyto kartičky s cílem, přelož si je a měj je u sebe!



Morianton byl zlovolný muž. Zbil jednu ze 
svých služebnic, a ta se rozhodla říci veliteli 
Moronimu o tom, co se Morianton chystá udě-
lat. I vy můžete být jako tato služebnice a ozvat 
se, když narazíte na něco, co není správné!

□  Přečtěte si Almu 50:30–31.

□  Pokud vás někdo šikanuje nebo pokud uvi-
díte, jak někdo někomu ubližuje, řekněte 
o tom dospělému, kterému důvěřujete.

□  Dávám si za cíl:

Mohu se ozvat!

SLUŽEBNICE

Lamoniova manželka měla víru, že Ammon je 
prorok Boží. I vy můžete být jako Lamoniova 
manželka tím, že budete mít víru v našeho 
dnešního proroka a apoštoly!

□  Přečtěte si Almu 19:2–5, 8–10.

□  Podívejte se na konferenční proslov  
presidenta Monsona. Věříte, že je proro-
kem Božím?

□  Dávám si za cíl:

Mohu uvěřit!

KRÁLOVNA
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Putování do  

zaslíbené země
P Ř Í B Ě H Y  Z   K N I H Y  M O R M O N O V Y
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Lidé postavili čluny bez oken. Jaredův bratr si dělal starosti 
s tím, jak budou dýchat a jak uvidí. Ježíš řekl, že mají ve 
člunech udělat díry, aby měli vzduch.

Jared a jeho bratr bydleli v údolí se 
svými rodinami a přáteli. Jaredova 
bratra navštívil Ježíš Kristus. Řekl mu, 
aby postavil čluny a vzal svůj lid přes 
oceán do zaslíbené země.
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Bratr Jaredův spatřil, jak se 
Ježíš dotýká jednotlivých 
kamenů prstem. A kameny 
začaly jasně zářit. Jaredův 
bratr měl tak velkou víru, že 
díky tomu uviděl Ježíše Krista!

Ale co světlo? Bratr Jaredův 
vytesal 16 průsvitných 
kamenů. Požádal Ježíše, aby 
se kamenů dotkl prstem, 
aby svítily.
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Bůh seslal silné větry, aby čluny poháněly přes oceán. Když 
Jaredité dorazili do zaslíbené země, v modlitbě děkovali 
Bohu za to, že je ochraňoval.

Můžeme být jako bratr Jaredův tím, že budeme důvěřovat 
Bohu a budeme mít víru v Ježíše Krista. ◼

Podle Etera 2–3; 6
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O M A L O V Á N K A

Hudba mi  
přináší radost
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Božská podstata organizace tohoto 
díla a povolávání do vedoucích 

povolání je zcela zřejmá. Každý bratr 
povolaný jako generální autorita je 
osobitý jedinec. Každý z nich s sebou 
ke svým zodpovědnostem přináší širo-
kou škálu zkušeností a prožitků. Když 
se ve vedoucích radách Církve disku-
tuje o nějakých záležitostech, má kaž-
dý svobodu vyjádřit svůj názor. Když 
člověk sleduje, jak tento zajímavý pro-
ces probíhá, je fascinující být svědkem 
toho, jak na tyto muže působí moc 
Svatého Ducha. Počáteční rozdílnost 
postojů, ne příliš vyhraněná, nicméně 
postřehnutelná, se zmírňuje a rozplý-
vá ve vyjádření jednoty. „Můj dům je 
domem pořádku,“ řekl Pán. (Viz NaS 
132:8.) Vždy když jsem svědkem toho, 
jak tento proces probíhá, se má víra 
obnovuje a občerstvuje. …

Někteří vyjadřují obavu, že presi-
dentem Církve bude pravděpodobně 
pokaždé spíše starší muž, na což 

odpovídám: „Jaké to požehnání!“ Prá-
ce v této dispensaci poprvé započala 
prostřednictvím Proroka Josepha Smi-
tha. V oněch dnech byl mladý a plný 
energie a jeho mysl nebyla zakotvena 
v tradicích jeho doby. Měl mladistvou 
mysl, kterou mohl Pán, když započal 
své dílo, utvářet jako čerstvou a tvár-
nou hrnčířskou hlínu.

Josephův nástupce byl poměrně 
mladý, když čelil oné nesmírné zod-
povědnosti převést všechny členy přes 
pustinu, aby osídlili novou zemi.

Ale základy naší nauky jsou 
nyní na svém místě a my, jakožto 
členové, jsme pevně zorganizová-
ni, přinejmenším dokud nám Pán 
nenařídí podniknout další přesun. 

BOŽSKÁ 
PODSTATA 
PÁNOVY 
CÍRKVE
Bůh tká svou tapisérii podle vlastního 
velkolepého návrhu.

N E Ž  S E  S E J D E M E  Z A S

Nepotřebujeme inovaci. Potřebuje-
me oddanost v dodržování božsky 
daných zásad. Potřebujeme věrnost 
našemu vedoucímu, kterého usta-
novil Bůh. Je to náš prorok, vidoucí 
a zjevovatel. Nikdy se neocitneme 
bez proroka, pokud budeme žít tak, 
abychom byli hodni proroka mít. 
Není třeba, aby to byl mladík. Presi-
dent má a nadále bude mít k dispozi-
ci mladší muže, kteří budou cestovat 
po světě v díle služby. Je předsedají-
cím vysokým knězem, u něj jsou  
uloženy všechny klíče svatého kněž-
ství a je hlasem zjevení od Boha  
Jeho lidu.

Existuje staré přísloví, které říká: 
„Mládí pro činy. Stáří pro moudrost.“

Podle mne spočívá něco nesmírně 
uklidňujícího ve znalosti toho, že po 
dobu dohledné budoucnosti budeme 
mít presidenta, který byl ukázňován 
a vyškolen, zkoušen a prověřován, 
jehož věrnost tomuto dílu a jehož 
bezúhonnost v této věci byly vytvr-
zeny ve výhni služby, jehož víra je 
vyspělá a jenž si v průběhu mnoha 
let vypěstoval schopnost být nablízku 
Bohu. …

Budeme- li se držet zjevených zásad, 
nemusíme se budoucnosti obávat. ◼
Z proslovu „He Slumbers Not, nor Sleeps“, Ensign, 
May 1983, 5–8. Pravopis a psaní velkých písmen 
upraveno. FO
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President  
Gordon B. Hinckley 
(1910–2008)



POSTŘEHY

Kde najdu odvahu jít dál?

„Možná máte pocit, že váš život je v troskách. Možná hřešíte. Možná máte strach, jste rozzlobení, truchlíte nebo vás trápí pochybnosti. 
Ale tak jako Dobrý pastýř nachází své ztracené ovce, pozvednete- li jen své srdce ke Spasiteli světa, najde i vás. Zachrání vás. Pozvedne 
vás a vezme vás na ramena. Donese vás domů.“

President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, „Vezme vás na ramena a donese vás domů“, Liahona, květen 2016, 104.



V tomto čísle dále najdete
PRO MLADÉ DOSPĚLÉ

PRO MLÁDEŽ

PRO DĚTI

str. 46

str. 58

str. 72

Být opravdovým mileniálem nesouvisí jen 
s vaším věkem – znamená to pomáhat připravit 
svět na Druhý příchod Ježíše Krista.

Buďte  

SÍLA  
Uprostřed nejtěžší zkoušky mého života mi několik 
jednoduchých věcí pomohlo zůstat v kontaktu 
s Bohem namísto toho, abych Ho odstrkovala 
a zahořkla.

Ponaučení 
Položte mamince a tatínkovi tyto otázky a  
zjistěte, co se jim líbí na tom, že jsou rodiči!

opravdovými 

VYTRVAT

mileniály

od maminky
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