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Kanárci s šedí  
na křídlech

Před téměř 60 lety, když jsem sloužil jako mladý 
biskup, zemřela v našem sboru jedna vdova 
– Kathleen McKeeová. Zůstali po ní také tři ka-

nárci. Dva, s dokonalým žlutým zbarvením, si měli vzít 
její přátelé. Třetí, Billie, měl žluté zbarvení na křídlech 
pokažené šedými skvrnami. Sestra McKeeová mi napsa-
la vzkaz: „Mohli byste mu vy a vaše rodina poskytnout 
domov? Není nejhezčí, ale zpívá nejkrásněji.“

Sestra McKeeová se svému žlutému kanárkovi s šedí na 
křídlech v mnohém podobala. Nebyla požehnána krásou, 
obdařena sebevědomím ani poctěna potomstvem. Přesto 
její písně pomáhaly druhým nést své břímě ochotněji a 
provádět své úkoly dovedněji.

Svět je plný žlutých kanárků s šedí na křídlech. Je 
škoda, že jen tak málo se jich naučilo zpívat. Někteří 
z nich jsou mladí lidé, kteří nevědí, kdo jsou, jací mohou 
být, nebo dokonce jací chtějí být; chtějí být prostě někdo. 
Jiní jsou shrbeni věkem, obtíženi starostmi nebo naplně-
ni pochybnostmi – a žijí život daleko pod úrovní svých 
schopností.

Chceme-li žít vznešeně, musíme si vypěstovat schop-
nost čelit nesnázím s odvahou, zklamáním s veselou 
myslí a vítězstvím s pokorou. Ptáte se: „Jak bychom 
mohli takových cílů dosáhnout?“ Odpovídám: „Tím, že 
získáme správný pohled na to, kdo opravu jsme!“ Jsme 

synové a dcery žijícího Boha, k jehož obrazu jsme byli 
stvořeni. Zamyslete se nad tím: stvořeni k obrazu Božímu. 
Nemůžeme být upřímně přesvědčeni o této pravdě, a 
nepocítit při tom hluboké nové vědomí síly a moci. 

V našem světě se často zdá, že morální charakter je 
méně důležitý než krása nebo půvab. Ale z dávné mi-
nulosti se k nám vrací Pánova rada proroku Samuelovi: 
„Neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí 
na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.” 
(1. Samuelova 16:7.)

Když Spasitel hledal muže víry, nevybíral ho mezi zá-
stupem samolibých, kteří se pravidelně nacházeli v syna-
goze. Raději ho povolal z prostředí rybářů v Kafarnaum. 
Pochybující, neučený, impulzivní Šimon se stal Petrem, 
apoštolem víry. Žlutý kanárek s šedí na křídlech se uká-
zal hoden Mistrovy plné důvěry a nepomíjející lásky.

Když Spasitel vybíral horlivého a mocného misio-
náře, nenalezl ho mezi svými přívrženci, ale uprostřed 
svých protivníků. Saul, pronásledovatel věřících, se stal 
Pavlem obracejícím na víru.

Vykupitel si vybíral nedokonalé muže, aby učili cestě 
k dokonalosti. Dělal to tehdy. Dělá to i dnes – i v případě 
kanárků s šedí na křídlech. Volá vás i mne, abychom Mu 
zde dole sloužili. Náš závazek musí být bezvýhradný. A 
jestliže ve svém úsilí klopýtneme, prosme takto: „Veď nás, 
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ó, veď nás, velký Formovateli lidí, abychom se vymanili 
z temnoty.” 1

Modlím se o to, abychom se řídili příkladem muže 
z Galileje, kterého bylo možné zastihnout, jak se druží 
s chudými, utlačovanými, utiskovanými a trpícími. Kéž 
při tom z našeho srdce zazní ryzí píseň!

Poznámka
 1. „Fight Song”, Yonkers High School.

NáMěTy Pro výuku z TohoTo PoSelSTví

 „Když učíte … , často pomáhá, když necháte stu-
denty něco konkrétního vyhledat nebo něčemu 

věnovat pozornost.” (Učení – není většího povolání 
[1999], 55.) členům rodiny můžete pomoci porozumět 
poselství presidenta Monsona tím, že je požádáte, aby 
se po společném přečtení poselství podělili o to, čemu se 
z něho naučili. vyzvěte každého, aby se podělil o to, co 
považuje v tomto poselství za důležité. na závěr vydejte 
o poselství presidenta Monsona svědectví.

Učení slovu Božímu, jak je dáno skrze Jeho proroky, 
může mít mocný vliv na život těch, které učíme (viz Učení 
– není většího povolání, 50). President Monson prohlašuje, 
že poznání, že jsme děti Boží, nám přináší sílu a moc. Po 
přečtení tohoto poselství požádejte členy rodiny, aby se 
podělili o to, co jim pomáhá pamatovat na to, kdo jsou. 

Pro Mládež
Co je to pravá krása?

President Monson v tomto poselství říká: „v našem 
světě se často zdá, že morální charakter je méně  

důležitý než krása nebo půvab.” Mladé ženy možná zá-
pasí se svou představou o tom, kdo jsou a kým se mohou 
stát. Zamyslete se nad těmito úvahami staršího lynna G. 
robbinse ze sedmdesáti o pravé kráse:

•  Mladá žena, z jejíhož obličeje vyzařuje radost a také 
ctnost, září vnitřní krásou.

•  Ctnostný úsměv je opravdu krásný, neboť září napros-
to přirozeně. tuto pravou krásu nelze namalovat na 
tvář, protože je to dar ducha. 

•  Zdrženlivost je vnějším projevem a podmínkou vnitřní 
krásy.

• Jestliže se trápíte kvůli svému vzhledu, pomůže vám 
pohlížet na sebe očima těch, kteří vás mají rádi. skrytá 

krása viděná lidmi, které máte rádi, se může stát 
zrcadlem pro sebezdokonalování.

•  Muž, za kterého se chce provdat ctnostná žena, také 
„nepatří“ na věci tak, jak na ně patří přirozený člověk 
(viz 1. samuelova 16:7). Bude ho přitahovat pravá krá-
sa, která vyzařuje z jejího čistého a radostného srdce. 
totéž platí i pro mladou ženu, která hledá ctnostného 
mladého muže.

•  Náš Otec v nebi očekává od všech svých dětí, že se 
budou rozhodovat pro to, co je správné, což je jediná 
cesta k trvalému štěstí a vnitřní kráse.

•  U Pána není žádné soupeření. Všichni se těší stejné 
výsadě mít Jeho obraz vyrytý ve své tváři (viz alma 
5:19). neexistuje žádná opravdovější krása.

chcete-li si přečíst celé poselství, viz lynn G. robbins, 
„true Beauty”, New Era, nov. 2008, 30. Mladí muži mohou 
najít podobné rady v článku errola s. Phippena, „ošklivé 
káčátko nebo vznešená labuť? Je to na vás!“, Liahona, 
říjen 2009, 36.

Pro děTi
zazpívejte svou nejkrásnější píseň

President Monson vyprávěl o třech kanárcích sestry 
McKeeové. Dva byli celí žlutí. Vypadali bezvadně! 

ten třetí bezvadně nevypadal, protože měl na křídlech 
šedé skvrny. sestra McKeeová ho ale měla ráda, protože 
krásně zpíval.

někteří lidé mají pocit, že nejsou tak krásní nebo tak 
chytří jako ostatní. ale každý člověk je pro Pána vzácný. 
Můžeme být věrní a stateční a používat své talenty pro 
službu druhým. Pak se podobáme tomu žlutému kanár-
kovi s šedí na křídlech. nejsme bezvadní, ale zpíváme 
svou nejkrásnější píseň!

napište tři možnosti, jak můžete Pánovi zazpívat svou 
nejkrásnější píseň.

Mohu zazpívat Pánovi svou nejkrásnější píseň tím, že:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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obnovování smluv  
prostřednictvím svátosti

Předneste sestrám  
tyto verše z písem  
a citáty nebo, je-li  
to třeba, jinou  

zásadu, která požehná těm,  
které navštěvujete. Vydejte 
svědectví o nauce. Vyzvěte ty, které 
navštěvujete, aby se podělily o to,  
co pocítily a čemu se naučily.

Ježíš Kristus ustanovil svátost

„Vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, 
lámal, a dal učedlníkům, a řekl: 
Vezměte, jezte.“ (Mat. 26:26.) 
„To jest tělo mé, kteréž se za vás 
dává. To čiňte na mou památku.“ 
(Lukáš 22:19.) Podobně vzal pohár 
vína, zředěného vodou, jak bylo 
zvykem, pronesl za něj děkovné 
požehnání a podal ho těm, kteří se 
shromáždili kolem něho, se slovy: 
„Tento kalich jest ta nová smlouva 
v mé krvi,“ „kteráž… vylévá se na 
odpuštění hříchů.“ „To čiňte na mou 
památku“…

„Od oné události v horní místnos-
ti v předvečer Getseman a Golgoty 
jsou děti zaslíbení vázány smlouvou, 
že budou pamatovat na Kristovu 
oběť tímto novějším, vyšším, svatěj-
ším a osobnějším způsobem.“ 1

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 
apoštolů.

Smlouvu křtu obnovujeme 
prostřednictvím svátosti

„Když jsme pokřtěni, bereme na 
sebe posvátné jméno Ježíše Krista. 
Vzít na sebe Jeho jméno je jedna 
z nejdůležitějších zkušeností, kterou 
v životě máme…

Každý týden na shromáždění 
svátosti, když obnovujeme smlou-
vu křtu, slibujeme, že budeme mít 
na paměti smírnou oběť našeho 
Spasitele. Slibujeme, že budeme 
dělat to, co dělal Spasitel – budeme 
poslušni Otce a vždy budeme do-
držovat Jeho přikázání. Požehnání, 
které naopak dostáváme, je to, že 
Jeho Duch bude stále s námi.” 2

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti 
apoštolů.

„S jednou osmiletou dívenkou 
jsem strávila den jejího křtu. Na 
konci dne sebejistě prohlásila: ‚Už 
jsem celý den pokřtěná, a ještě 
jsem ani jednou nezhřešila!‘ Ale 
její dokonalý den netrval věčně, 
a já jsem si jistá, že nyní zjišťuje, 
jako my všichni, že ať se snažíme 
jakkoli, nevyhneme se vždy každé 
špatné situaci, každému špatnému 
rozhodnutí…

Není možné, abychom skuteč-
nou změnu provedli jen my sami. 
Naše síla vůle a naše dobré úmysly 

nestačí. Když děláme chyby nebo 
se nesprávně rozhodujeme, musí 
nám pomoci náš Spasitel, abychom 
se dostali zpět na správnou cestu. 
Týden co týden přijímáme svátost, 
abychom projevili víru v Jeho moc 
nás změnit. Vyznáváme své hříchy 
a slibujeme, že jich zanecháme.” 3

Julie B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení.

Poznámky
 1. Jeffrey R. Holland, „This Do in Remem

brance of Me”, Ensign, Nov. 1995, 67.
 2.Robert D. Hales, „Smlouva křtu: Být  

v král ovství a z království“, Liahona,  
leden 2001, 8.

 3. Julie B. Becková, „Pamatování, pokání a 
změna”, Liahona, květen 2007, 110–111.
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Náměty pro 
NavštěvuJící učeNí
až budete poznávat sestru, 
kterou navštěvujete, a její 
rodinu, uvažujte, jak byste jí 
mohla pomoci obnovit je-
jí smlouvy prostřednictvím 
svátosti. neúčastní-li se 
shromáždění svátosti, mohla 
byste ji na něj pozvat nebo 
jí nabídnout pomoc, aby tak 
mohla učinit (dopravu, pomoc 
s dětmi, přítelkyni, vedle níž 
by mohla sedět, atd.)?

oSobNí příprava
lukáš 22:19–20
1. Korintským 11:23–28
3. nefi 18:1–12


