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Svět potřebuje  
pionýry i dnes

Výprava na západ v roce 1847 pro mnohé 
pionýry nezačala v Nauvoo, v Kirtlandu, ve 
Far West nebo v New Yorku, ale ve vzdálené 

Anglii, Skotsku, Skandinávii nebo Německu. Malé děti 
nedokázaly plně pochopit onu dynamickou víru, která 
motivovala jejich rodiče k tomu, aby opustili svou ro-
dinu, přátele, pohodlí a bezpečí.

Malé dítě se možná ptalo: „Maminko, proč odchá-
zíme z domova? Kam jdeme?“ 

„Pojď, drahý; jdeme do Sionu, do města našeho Boha.“
Mezi bezpečím domova a zaslíbeným Sionem stály roz-

bouřené a zrádné vody mocného Atlantiku. Kdo dokáže 
podrobně vylíčit strach, který svíral lidské srdce při těchto 
nebezpečných plavbách? Nabádáni tichým našeptáváním 
Ducha, podporováni prostou, a přesto trvalou vírou, tito 
pionýři z řad Svatých důvěřovali Bohu a vydali se na cestu.

Sotva dorazili do Nauvoo, museli se vydat čelit 
těžkostem na další cestě. Celou cestu z Nauvoo do Salt 
Lake City lemovaly náhrobky hrobů z pelyňku a kamení. 
Právě takovou cenu někteří pionýři zaplatili. Jejich těla 
odpočívají v pokoji, ale jejich jména žijí na věky.

Znavení voli se sotva vlekli, kola vozů skřípala, vá-
lečné bubny hřměly, kojoti vyli a stateční muži se trmá-
celi. Avšak vírou inspirovaní a bouřemi stíhaní pionýři 
vytrvali. Často si zpívali:

Pojď, Svatý, pojď, strasti se nestrachuj,
svou stezkou jasnou jdi.
Když zlým se zdá ti dnešní život tvůj,
Pán nad tebou bdí …
Již přišel Boží čas.1

Tito pionýři pamatovali na slova Páně: „Lid můj musí 
býti zkoušen ve všech věcech, aby mohl býti připraven 
přijmouti slávu, již pro něj mám, a to slávu Sionu.“ 2

Tok času zastírá naše vzpomínky a oslabuje naši 
vděčnost za ty, kteří tuto strastiplnou trasu absolvovali a 
zanechali za sebou cestu smáčenou slzami a lemovanou 
bezejmennými hroby. Jaké jsou však naše současné vý-
zvy? Cožpak již nemusíme chodit po kamenitých cestách, 
slézat rozeklané vrcholy, protínat rokle, razit si cesty nebo 
se brodit řekami? Nebo naopak právě nyní potřebujeme, 
aby nás tento pionýrský duch uchránil před hrozícími ne-
bezpečími, která nás chtějí pohltit, a zavedl nás do Sionu 
poskytujícího bezpečí?

Mravní zásady se v průběhu desetiletí od konce 2. svě-
tové války propadají stále níže. Zločinnost prudce narůstá; 
stále ubývá slušnosti. Mnozí se nacházejí na obrovské 
horské dráze neštěstí, na které vyhledávají chvilková 
uspokojení, zatímco obětují radosti plynoucí z věčnosti. 
Tím se připravujeme o pokoj.
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Zapomínáme, jak Řekové a Římané majestátně vládli 
světu barbarů a jak pak tento triumf skončil – jak je ne-
dbalost a změkčilost nakonec přivedly k úpadku. Více 
než svobodu chtěli nakonec bezpečí a pohodlný život; 
a přišli o vše – o pohodlí, bezpečí i svobodu.

Nepodléhejte svodům Satana; raději pevně stůjte  
za pravdou. Nenaplněné touhy duše neuspokojí neko-
nečná honba za potěšením ve víru strhujících pocitů a 
neřestí. Neřest nikdy nevede ke ctnosti. Nenávist nikdy 
nevelebí lásku. Zbabělost nikdy nedodává odvahu. Po-
chyby nikdy neinspirují k víře.

Pro některé lidi je těžké odolávat posměchu a nehez-
kým poznámkám pošetilých lidí, kteří se vysmívají cud-
nosti, čestnosti a poslušnosti Božích přikázání. Svět však 
vždy znevažoval oddanost zásadám. Když bylo Noémovi 
nařízeno, aby postavil archu, pošetilý lid pohlédl na 
oblohu bez mráčku a poté se vysmíval a poškleboval – 
dokud nezačalo pršet.

Musíme tyto draze vykoupené poznatky získávat opa-
kovaně? Doba se mění, ale pravda zůstává. Když nedo-
kážeme získat prospěch z ponaučení z minulosti, jsme 
odsouzeni k tomu, abychom tato ponaučení se vším sou-
žením, utrpením a úzkostí prožili ještě jednou. Nejsme dost 
moudří na to, abychom poslechli Toho, který zná konec 
od počátku – našeho Pána, který navrhl plán spasení –, 
místo onoho hada, který krásou tohoto plánu opovrhoval?

Slovo pionýr podle slovníku znamená „ten, kdo jde 
jako první, aby připravil a zpřístupnil cestu pro ostatní“.3 
Můžeme v sobě nalézt onu odvahu a stálost záměru, 
které byly pro pionýry dřívější generace tak typické? 
Můžeme být, vy i já, skutečnými pionýry?

Vím, že můžeme. Jak jen svět potřebuje pionýry i dnes!

ODKAZY
1. „Pojď, Svatý, pojď“, ZNPPD 1, str. 4.
2. Nauka a smlouvy 136:31.
3. Oxford English Dictionary, 2nd ed. (1989), „pioneer“.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Písma vysvětlují, že domácí učitelé mají „varovati, 
vysvětlovati, nabádati a učiti a zváti všechny, aby šli 
ke Kristu“. (NaS 20:59.) Pozornost těch, které učíte, 
byste mohli soustředit na varování a výzvy v poselství 
presidenta Monsona. Můžete s nimi diskutovat o tom, 
jak můžeme rozpoznat dobrý příklad a následovat ho, 
jak se můžeme vyhýbat klamu a jak se můžeme poučit 

z chyb druhých. Zeptejte se těch, které učíte, jak mů-
žeme být dnes pionýrem.

MLÁDEŽ
Vedeni vírou
Maggi Earlová

Nikdy nezapomenu na to, jak jsem se procházela po 
Winter Quarters v Nebrasce v USA, kde před lety žili 

pionýři. Země se zdála být posvátnou, téměř jako bych 
navštívila chrám pod širým nebem.

Oči se mi zalily slzami, které mi zastřely zrak. Viděla 
jsem sousoší, ale nedokázala jsem rozeznat jednotlivé po-
stavy. Když jsem si slzy osušila, uviděla jsem muže a ženu 
s utrpením ve tváři. Při bližším pohledu jsem si všimla, že 
u nohou mají postavu nemluvněte ležícího v hrobě.

Tento vjem ve mně vyvolal mnoho smíšených pocitů 
– smutek, zlobu, vděčnost i radost. Toužila jsem utišit 
bolest, kterou tito Svatí pociťovali, ale současně jsem 
byla vděčná za to, co pro evangelium obětovali.

Moje zkušenost z Winter Quarters mi pomohla uvědo-
mit si, že Nebeský Otec dává svým dětem evangelium a 
ponechává na nich, jak s ním naloží. Rodiče onoho dítěte 
se mohli rozhodnout pro snazší cestu. Následování pro-
roka a život podle evangelia vyžadovaly, aby tito pionýři 
pokračovali, i když to pro ně znamenalo pochovat jejich 
dítě kdesi na cestě. Oni se však rozhodli evangelium do 
svého života přijmout a přijímali i své těžkosti. Naučila 
jsem se, že oddanost Svatých evangeliu a jejich odhod-
lání postupovat kupředu byly živeny vírou a nadějí – na-
dějí v zářivou budoucnost a vírou, že Pán je zná a dokáže 
zmírnit jejich bolest.
Autorka žije v Severní Karolíně v USA.

DĚTI
Buď pionýrem

President Monson říká, že pionýr je ten, kdo ukazuje 
ostatním cestu, po které ho mohou následovat. Co 

můžeš udělat pro to, abys stál za tím, co je správné, a 
byl pro druhé lidi ve své obci a rodině pionýrem? Odpo-
vědi si zapiš a poděl se o ně s rodinou.
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Učte evangeliu a studujte ho
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 
posílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života. Další infor-
mace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.
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Víra, rodina, služba

Ježíš Kristus byl zkušeným uči-
telem. Byl nám příkladem, když 

„učil ženy v zástupech i jednotlivě, 
na ulici i na pobřeží, u studny i v je-
jich domově. Prokazoval jim milující 
laskavost a uzdravoval je i členy 
jejich rodiny.“ 1

Učil Martu a Marii a „vyzval je, 
aby se staly Jeho učednicemi a po-
dílely se na spasení, na oné dobré 
stránce [viz Lukáš 10:42], která jim 
již nebude odňata“.2

V písmech posledních dnů nám 
Pán přikázal „učiti jeden druhého 
nauce království“. (NaS 88:77.) 
Cheryl A. Esplinová, druhá rádkyně 
v generálním předsednictvu Primá-
rek, o učení nauce a studiu nauky 
řekla: „Naučit se plně porozumět 
naukám evangelia je celoživotní 
proces a přichází ‚řádku za řádkou, 
předpis za předpisem, tu trochu a 
tam trochu‘. (2. Nefi 28:30.)“ 3

Když se učíme, studujeme a 
modlíme se, pak učíme mocí 

Ducha Svatého, který nese naše 
poselství „do srdce dětí lidských“. 
(2. Nefi 33:1.)

Z písem
Alma 17:2–3; 31:5; Nauka a 

smlouvy 42:12–13; 84:85

Z naší historie
Naši minulí proroci nám, ženám, 

připomínali, že máme doma i v Cír-
kvi důležitou úlohu jako učitelky. 
V září roku 1979 nás president 
Spencer W. Kimball (1895–1985) 
požádal, abychom se staly „sestrami 
znalými písem“. Řekl: „Staňte se 
badatelkami v písmech – ne proto, 
abyste byly lepší než ostatní, ale 
proto, abyste mohly ostatní pozve-
dat! Ostatně, kdo má větší potřebu 
uchovávat jako poklad pravdy 
evangelia (na které je možné se 
obrátit v případě potřeby) než ženy 
a matky, které ve velké míře vycho-
vávají a učí?“ 4

My všichni jsme učitelem i žá-
kem. Když učíme z písem a ze  
slov žijících proroků, můžeme 
druhým pomáhat přijít ke Kristu. 
Když se zapojíme do vzdělávacího 
procesu tím, že klademe smyslu-
plné otázky a poté nasloucháme, 
můžeme získávat odpovědi na své 
osobní otázky. 
ODKAZY
1. Daughters in My Kingdom: The History  

and Work of Relief Society (2011), 3. 
2. Daughters in My Kingdom, 4.
3. Cheryl A. Esplinová, „Učme své děti rozu-

mět“, Liahona, květen 2012, 12.
4. Spencer W. Kimball, Daughters in My  

Kingdom, 50.

Co mohu dělat?
1. Jak se připravuji na to, abych 
byla lepší učitelkou?

2. Dělím se o své svědectví se 
sestrami, nad kterými bdím?


