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Umlkni a upokoj se

Jednoho dne před několika lety, poté, co jsem 
vyřídil záležitosti v kanceláři, jsem pocítil silné 
nutkání navštívit jednu starší vdovu, která byla 

pacientkou v pečovatelském domově pro seniory v Salt 
Lake City. A tak jsem jel přímo tam.

Když jsem vešel do jejího pokoje, byl prázdný. Zeptal 
jsem se na ni ošetřovatelky, a ta mě nasměrovala do 
společenské místnosti. Tam jsem tuto milou vdovu 
uviděl, jak si povídá se svou sestrou a s další přítelkyní. 
Příjemně jsme si spolu popovídali.

Během našeho rozhovoru přišel ke dveřím míst-
nosti nějaký muž, aby si v prodejním automatu koupil 
plechovku limonády. Letmo se na mě podíval a řekl: 
„Nejste vy Tom Monson?“

„Jsem,“ zněla má odpověď. „A vy vypadáte jako 
Hemingway.“

Potvrdil, že je Stephen Hemingway, syn Alfreda Eu-
gena Hemingwaye, který sloužil jako můj rádce, když 
jsem byl před mnoha lety biskupem, a kterému jsem 
říkal Gene. Stephen mi řekl, že jeho otec se nachází 
v téže budově a že umírá. Volal mé jméno, a jeho 
rodina mě chtěla kontaktovat, ale nemohli na mě najít 
telefonní číslo.

Okamžitě jsem se omluvil a odešel jsem se Stephe-
nem nahoru do pokoje svého bývalého rádce, kde se 
shromáždily také jeho ostatní děti. Jeho manželka byla 
již několik let po smrti. Členové rodiny považovali 
mé setkání se Stephenem ve společenské místnosti za 
odpověď od Nebeského Otce na jejich vroucí přání, 
abych navštívil jejich otce, ještě než zemře, a odpověděl 

na jeho volání. I já jsem měl pocit, že tomu tak bylo, 
protože kdyby Stephen nevstoupil do místnosti, kde 
jsem byl, v přesně ten okamžik, kdy tak učinil, ani bych 
nevěděl, že Gene je v téže budově.

Dali jsme Genovi požehnání. Místnost naplnil duch 
pokoje. Příjemně jsme si popovídali a pak jsem odešel.

Druhý den ráno mi bylo telefonicky oznámeno, že 
Gene Hemingway zemřel – pouhých 20 minut poté, co 
od svého syna a ode mne dostal požehnání.

Pronesl jsem tichou modlitbu díků Nebeskému Otci 
za Jeho vedení, které mě inspirovalo k návštěvě tohoto 
pečovatelského domu a které mě dovedlo k mému dra-
hému příteli Alfredu Eugenu Hemingwayovi.

Líbí se mi představa, že onoho večera, kdy jsme se 
těšili z hřejivého vlivu Ducha, spojili jsme se v pokorné 
modlitbě a pronesli jsme kněžské požehnání, zněla 
v myšlenkách Gena Hemingwaye slova náboženské 
písně „Mistře, hle vítr burácí“:

Poroučíš vichru i zlobě,
vesmír Ti náleží,
proto vystavím svatyni Tobě
na kvetoucím pobřeží.

Mám tuto píseň moc rád a svědčím o útěše, kterou 
poskytuje:

Zlou bouři života zvedlo-li
třeba peklo, či Satan, či cokoli,
je bezpečno v lodici plouti s ním,
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jenž moc má a panuje nade vším.
Vždyť přec jde všechno tak, jak On chce,
nuž spokoj se.1

Navzdory slzám a zkouškám, navzdory obavám a bo-
lestem, navzdory úzkosti a osamělosti ze ztráty blízkých 
máme ujištění, že život je věčný. Náš Pán a Spasitel je 
žijícím svědkem, že tomu tak je.2 Jeho slova ve svatých 
písmech jsou dostačující: „Upokojtež se, a vězte, žeť 
jsem já Bůh.“ (Žalm 46:10.) O této pravdě vydávám 
svědectví.

ODKAZY
1. „Mistře, hle vítr burácí“, ZNPPD 2, č. 24.
2. Viz Richard L. Evans, „So Let Us Live to Live Forever“, New Era, 

July 1971, 18.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Toto poselství může poskytnout útěchu lidem, kterým 
zemřel někdo blízký nebo kteří procházejí zkouškami. 
Zvažte možnost podělit se kromě poselství presidenta 
Monsona také o některé z následujících veršů, podle 
potřeb těch, které učíte: Job 19:25–26; 1. Korintským 
15:19–22; Mosiáš 24:13–15; Nauka a smlouvy 122:7–9. 
Pocítíte-li inspiraci, můžete vydat svědectví o tom, jak 
Spasitel dodal útěchu vám ve vašich zkouškách.

MLÁDEŽ
Prosím uzdrav mé srdce
Kelsey LeDouxová

Při výročí úmrtí svého bratra jsem přemýšlela nad 
dobou, která uplynula od jeho smrti. Nevzpomínala 

jsem jen na tu hroznou bolest, kterou jsem pociťovala, 
ale také na požehnání, která mi dal Bůh.

Nikdy jsem nerozuměla tomu, jak může někdo říkat, 
že smrt někoho blízkého může přinést požehnání. Ne-
mohla jsem pochopit, jak bych mohla pociťovat radost a 
vděčnost za něco, co mě tak hluboce ranilo. Jedné noci 
se však můj pohled zcela změnil.

Probudila jsem se uprostřed noci a mé srdce  
bylo tak rozbolavělé jako nikdy předtím. Bolest  
mě rdousila. Padla jsem na kolena a vzlykajícím  
hlasem jsem pronesla modlitbu k Nebeskému Otci.  
Celý život jsem se učila o Usmíření a o zázračné  
uzdravující moci Ježíše Krista. Nyní byla má víra  
zkoušena. Věřila jsem tomu doopravdy? Prosila  
jsem Otce v nebi, aby uzdravil mé srdce. Nedokázala 
jsem tuto bolest unést sama.

Náhle mi celé tělo zalil pocit klidu, útěchy a lásky. 
Měla jsem pocit, jako by mě Bůh objal svými pažemi a 
chránil mě před pronikavou bolestí, kterou jsem pociťo-
vala. Stále se mi po bratrovi stýskalo, ale dívala jsem se 
na to již jinýma očima. Z tohoto zážitku jsem se mno-
hému naučila.

Vím, že Pánova láska a pokoj jsou na dosah. Stačí je 
jen přijmout.

DĚTI
Rozhodni se být klidný 

President Monson říká, že když jsme klidní a uctiví, 
můžeme pociťovat pokoj a získat silnější svědectví 

o našem Nebeském Otci. A Duch Svatý nás může lépe 
nabádat, jak pomáhat ostatním.

Napiš si jeden příklad toho, jak můžeš být klidný,  
nebo o něm diskutuj s rodiči. Pak to tento týden  
vyzkoušej. Až to uděláš, můžeš si do deníku zapsat  
pocity a vnuknutí, které jsi při tom měl.
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Aktivizace
S modlitbou si prostudujte tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm 
se sestrami, které navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry po-
sílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života. Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.
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Víra, rodina, služba

Náš prorok, president Thomas 
S. Monson nás vyzval, abychom 

„[podávali] pomocnou ruku, aby-
chom [zachraňovali] ty, již potřebují 
naši pomoc, a [pozvedali] je na 
vyšší stezku a lepší cestu. … Toto 
je Pánovo dílo, a … když máme 
Pánovo pověření, máme také nárok 
na Pánovu pomoc.“ 1

Před mnoha lety navštívila 
LaVene Callová se svou společnicí 
v navštěvujícím učení jednu méně 
aktivní sestru. Zaklepaly na dveře a 
otevřela jim mladá matka v županu. 
Vypadala nemocně, ale brzy si uvě-
domily, že měla problém s alkoho-
lem. Navštěvující učitelky si s touto 
zoufalou mladou matkou sedly a 
popovídaly.

Když odešly, řekly si: „Je to dítě 
Boží. A naší zodpovědností je jí 
pomoci.“ A tak ji navštěvovaly často. 
Pokaždé viděly a pociťovaly změnu 
k lepšímu. Vyzvaly tuto sestru 
k tomu, aby přišla na Pomocné 
sdružení. Ačkoli se zdráhala, začala 
nakonec chodit pravidelně. Po 
dalším povzbuzení přišla i se svým 

manželem a dcerou na shromáž-
dění. Manžel pocítil Ducha Svatého. 
Řekl: „Udělám to, co radí biskup.“ 
Dnes jsou v Církvi aktivní a byli 
zpečetěni v chrámu.2

Z písem
3. Nefi 18:32; Nauka a smlouvy 

84:106; 138:56

Z naší historie
Svatí posledních dnů a členky 

Pomocného sdružení se vždy 
vyznačovali a vyznačují tím, že 
pomáhají těm, kteří sešli z cesty, 
navrátit se k evangeliu Ježíše 
Krista. President Brigham Young 
(1801–1877) řekl: „Nechť jsme na-
vzájem soucitní … a nechť ti, kteří 
vidí, vedou slepé, dokud oni sami 
neuvidí cestu.“ 3

Eliza R. Snowová, druhá ge-
nerální presidentka Pomocného 
sdružení, s vděčností ocenila snahu 
sester z Ogdenu v Utahu vzájemně 
se posilovat. „Jsem si dobře vě-
doma toho, že věnujete mnohem 
více [služby], než kolik je zapsáno 

v knihách [záznamů],“ řekla. Poté 
uvedla, že je veden nebeský zá-
znam o práci sester, které podávají 
pomocnou ruku těm, jejichž srdce 
ochladlo. Řekla: „President Joseph 
Smith řekl, že toto sdružení bylo 
zorganizováno proto, aby zachra-
ňovalo duše. … Je vedena i jiná 
kniha o vaší víře, laskavosti, dob-
rých skutcích a slovech. … Nic není 
ztraceno.“ 4

ODKAZY
1. Thomas S. Monson, „Posvátné povolání  

ke službě“, Liahona, květen 2005, 54–55.
2. Dopis generálnímu předsednictvu  

Pomocného sdružení od dcery LaVene 
Callové.

3. Brigham Young, Daughters in My  
Kingdom: The History and Work of  
Relief Society (2011), 107.

4. Eliza R. Snow, Daughters in My  
Kingdom, 83.

Co mohu dělat?
1. Mám odvahu vyzvat nějakou 
méně aktivní sestru, aby se mnou 
šla na shromáždění Pomocného 
sdružení?

2. Není sestrám, nad kterými 
bdím, nepříjemné klást mi otázky 
o evangeliu?


