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Nabádej je,  
aby se modlili 

Když jsem byl malý, rodiče mě učili modlitbě 
svým příkladem. Zpočátku jsem si v duchu 
představoval, že Nebeský Otec je velmi daleko. 

Jak jsem dospíval, má zkušenost s modlitbou se změ-
nila. V mých představách se Nebeský Otec stal tím, kdo 
je mi nablízku, kdo je obklopen jasným světlem a kdo 
mě dokonale zná.

Tato změna přišla, když jsem získal pevné svědec-
tví o tom, že zpráva Josepha Smitha o zážitku, který 
měl v roce 1820 v Manchesteru ve státě New York, je 
pravdivá:

„Spatřil [jsem] sloup světla přesně nad svou hlavou, 
převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, do-
kud nespočinul na mně. 

Jakmile se objevil, shledal jsem, že jsem vysvobozen 
od nepřítele, který mne poutal. Když světlo spočinulo 
na mně, spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se vy-
myká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. 
Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jmé-
nem, a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný 
Syn. Slyš jej! “( Joseph Smith – Životopis 1:16–17.)

Nebeský Otec toho nádherného jarního dne v lesíku 
byl. Nazval Josepha jménem. A vzkříšeného Spasitele 
světa představil jako svého „Milovaného Syna“. Kdykoli 
a kdekoli se modlíte, vaše svědectví o tom, že onen 

slavný zážitek je skutečný, vám může žehnat.
Otec, k němuž se modlíme, je tím slavným Bohem, 

který skrze svého Milovaného Syna stvořil světy. On 
slyší naše modlitby, tak jako slyšel tu Josephovu – slyší 
je tak jasně, jako by byly pronášeny v Jeho přítomnosti. 
Miluje nás natolik, že nám dal svého Syna jako Spasi-
tele. Tímto darem nám umožnil získat nesmrtelnost a 
věčný život. A nabízí nám příležitost rozmlouvat s Ním 
v tomto životě, skrze modlitbu ve jménu Jeho Syna, tak 
často, jak se nám zachce.

Nositelům kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů byla svěřena posvátná zodpovědnost 
„navštěvovati příbytek každého člena a nabádati je, 
aby se modlili nahlas i v skrytu “. (NaS 20:47; zvýraznění 
přidáno.)

Je mnoho způsobů, jak někoho nabádat, aby se mod-
lil. Můžeme například vydat svědectví, že nám Bůh při-
kázal, abychom se vždy modlili, nebo můžeme popsat 
příklady z písem a z vlastních zkušeností, ve kterých 
požehnání pramení z modliteb pronesených s vděč-
ností, prosbou a otázkou. Já mohu například svědčit 
o tom, že vím, že Nebeský Otec zodpovídá modlitby. 
Obdržel jsem vedení a útěchu skrze slova, která mi 
vytanula na mysli, a já skrze Ducha vím, že tato slova 
pocházela od Boha.
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Prorok Joseph Smith měl takové zážitky a i vy je 
můžete mít. Na jednu vroucí modlitbu obdržel tuto 
odpověď:

„Synu můj, pokoj buď duši tvé; protivenství tvé  
a strasti tvé potrvají jen malou chvilku;

A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví 
na výsosti.“ (NaS 121:7–8.)

Toto bylo zjevení, které dal milující Otec věrnému 
synovi v době velké úzkosti. V modlitbě s Ním může 
rozmlouvat každé dítě Boží. Žádné nabádání k modlitbě 
na mě nemělo tak veliký vliv, jako pocity lásky a světla, 
které pramení z odpovědí na pokornou modlitbu.

Svědectví o kterémkoli přikázání Božím získáme 
tím, že toto přikázání dodržujeme (viz Jan 7:17). To 
platí i o přikázání, že se máme vždy modlit nahlas  
i v skrytu. Jako váš učitel a přítel vám slibuji, že Bůh 
zodpoví vaše modlitby a že mocí Ducha Svatého mů-
žete sami pro sebe poznat, že tyto odpovědi pocházejí 
od Něj.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

• „Obrázky jsou cennou pomůckou pro zdůraznění hlavní 
myšlenky lekce.“ (Učení – není většího povolání [1999], 
169). Ukažte obrázek Josepha Smitha nebo Prvního vidění. 
Diskutujte o zážitku, který měl s modlitbou Joseph Smith. 
Jak by se vaše modlitby staly smysluplnějšími, kdybyste si 
představovali „Nebeského Otce … nablízku“, jako to činí 
president Eyring?

• Podle návrhu presidenta Eyringa se můžete podělit o své 

svědectví o modlitbě, můžete popsat požehnání, která  
jste získali skrze modlitbu nebo se můžete podělit o verše 
o modlitbě.

MLÁDEŽ
Má modlitba víry
Priscilla Farias de Limaová

Když mi bylo 18 let, pracovala jsem jako prodavačka 
v obchodu s nábytkem. Měla jsem náročnou pra-

covní dobu. Pracovala jsem od pondělka do soboty, od 
8:00 do 22:00 hodin. Bylo mi líto, že se nemohu účastnit 
institutu a církevních akcí.

Začala jsem se s velkou vírou modlit k Nebeskému 
Otci, aby mi pomohl najít práci, ve které bych nemusela 
pracovat o sobotách, a mohla jsem tak chodit na institut 
a další akce.

Jednoho dne jsem v práci pomáhala jednomu pánovi. 
Začali jsme si povídat a on řekl, že pracuje v jedné velké 
bance. Zeptala jsem se ho, jak bych v tomto odvětví 
mohla získat práci. Dal mi své jméno a telefonní číslo 
a řekl, že můžu zavolat na personální oddělení banky 
a odvolat se na něj. Šla jsem do banky a vykonala jsem 
potřebné zkoušky. Uspěla jsem a začala jsem pracovat 
od pondělí do pátku, šest hodin denně, a vydělávat 
třikrát tolik, než předtím.

Vím, že Pán nás vede, když se Ho snažíme dát na 
první místo. Vede mě i dnes. Vím, že zásada modlitby  
je pravdivá.
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 „Jste ochránkyněmi krbu,“ řekl 
president Gordon B. Hinckley 

(1910–2008), když na generálním 
shromáždění Pomocného sdružení 
v roce 1995 představil dokument 
„Rodina – prohlášení světu“. „Přivá-
díte na svět děti. Pečujete o ně a po-
máháte jim, aby si vytvořily návyky 
pro celý život. Žádná jiná práce se 
tolik nepřibližuje božství, jako péče 
o syny a dcery Boží.“ 1

Již téměř sedmnáct let toto pro-
hlášení zdůrazňuje, že naše nejdů-
ležitější zodpovědnosti spočívají 
v posilování rodiny a domova – bez 
ohledu na naši současnou situaci. 
Barbara Thompsonová, která je nyní 
druhou rádkyní v generálním před-
sednictvu Pomocného sdružení, 
byla v Tabernaclu v Salt Lake City 
přítomna, když president Hinckley 
četl prohlášení poprvé. „Byla to 
velká událost,“ vzpomíná. „Pociťo-
vala jsem, jaký význam má toto po-
selství. Také jsem si v duchu říkala: 
‚Toto je skvělé vodítko pro rodiče. 
Je to také velká zodpovědnost pro 
rodiče.‘ Na chvíli jsem si pomyslela, 
že se mě to až tak netýká, protože 
nejsem vdaná a nemám děti. Ale té-
měř vzápětí mě napadlo: ‚Ale mě se 
to přece týká. Já jsem členka rodiny. 
Já jsem dcera, sestra, teta, sestřenice, 
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Ochránkyně krbu
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami,  
které navštěvujete.  Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily  

a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.

neteř i vnučka. Mám zodpověd-
nosti – a požehnání –, protože jsem 
členka rodiny. I kdybych byla jediná 
žijící členka své rodiny, jsem přesto 
členka Boží rodiny a mám zodpo-
vědnost pomáhat posilovat i ostatní 
rodiny.‘“ 

Naštěstí ve svém úsilí nejsme 
ponecháni sami. „Největší pomoc 
při posilování rodin získáme tehdy,“ 
říká sestra Thompsonová, „když 
poznáme nauky Kristovy, když se 
podle nich budeme řídit a když 
budeme spoléhat na Krista, aby nám 
pomáhal.“ 2

Z naší historie
„Když sestra Bathsheba W. Smi-

thová sloužila jako čtvrtá generální 
presidentka Pomocného sdružení 
[1901–1910] a viděla, že je potřeba 
posilovat rodiny, zavedla pro sestry 
Pomocného sdružení lekce vzdělá-
vání k mateřství. Lekce zahrnovaly 
rady ohledně manželství, péče o 
nastávající matky a rady ohledně vý-
chovy dětí. Tyto lekce podporovaly 
učení presidenta Josepha F. Smitha 
týkající se toho, že Pomocné sdru-
žení má ženám pomáhat naplňovat 
jejich role v domově:

‚Kdekoli je nevědomost nebo 
alespoň nedostatek porozumění 

ve vztahu k rodině, povinnostem 
rodiny, ve vztahu k závazkům, 
které mají existovat a které mezi 
manželem a manželkou a rodiči 
a dětmi spravedlivě existují, tam 
tato organizace existuje nebo je 
nablízku a skrze přirozené nadání 
a inspiraci, která k této organizaci 
patří, je připravena a hotova udělit 
poučení ohledně těchto důležitých 
povinností.‘“ 3
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Co mohu dělat?
1. Jak mohu pomáhat sestrám, 
nad kterými bdím, posilovat 
rodiny?

2. Jak mohu spravedlivě působit 
na svou rodinu?

Další informace viz  
reliefsociety .lds .org.
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Víra, rodina, služba

Z písem
Přísloví 22:6; 1. Nefi 1:1;  

2. Nefi 25:26; Alma 56:46–48;  
Nauka a smlouvy 93:40


