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K dyž přemýšlím o odkazu pionýrů, jedna  
z nejdojemnějších věcí, které mi vytanou  
na mysli, je náboženská píseň „Pojďte, Svatí“. 

(Náboženské písně, č. 18.) Ti, kdo se vydali na dlou-
hou cestu do údolí Solného jezera, si při své pouti tuto 
píseň často zpívali.

Jsem si velmi dobře vědom toho, že pro tyto Svaté ne-
bylo vždy všechno dobré. Byli sužováni nemocí, horkem, 
únavou, zimou, obavami, hladem, bolestí, pochybami, 
a dokonce i smrtí.

Ale navzdory tomu, že měli pádný důvod volat: 
„Všechno … dobře není“, osvojili si postoj, který dnes mu-
síme obdivovat. Hleděli za svá trápení k věčným požeh-
náním. Byli vděční v životní situaci, ve které se nacházeli. 
I když byl mnohdy opak pravdou, zpívali z hloubi celé své 
duše: „Všechno že dobře je!“

Naše chvála pionýrů není upřímná, pokud u nás nevede 
k vnitřním úvahám. Zmíním se o několika vlastnostech 
pionýrů, které mě inspirují, když se zamýšlím nad jejich 
oběťmi a oddaností.

Soucit
Pionýři o sebe vzájemně pečovali bez ohledu na to, 

z jakého prostředí pocházeli, ať již z hlediska společen-
ského, ekonomického či politického. Jeden druhému 
pomáhali, i když to zpomalilo jejich postup, způsobilo 
nepříjemnosti nebo to znamenalo, že museli přinést 
osobní oběť a namáhavě pracovat.

V našem účelově zaměřeném a předpojatém světě 
mohou mít individuální či skupinové cíle přednost před 
pečováním o druhé nebo posilováním království Božího. 
Dosažení určitých ideologických cílů může být v dnešní 
společnosti zdánlivým měřítkem naší hodnoty.

Stanovování a dosahování cílů může být úžasné. Ale 
když úspěšně dosahujeme cílů, a přitom pohrdáme dru-
hými, přehlížíme je nebo je zraňujeme, může být cena za 
tento úspěch příliš vysoká.

Pionýři se starali o ty, již byli součástí jejich výpravy, ale 
mysleli i na ty, kteří půjdou po nich – a tak sázeli plodiny 
pro výpravy, které je následovaly.

Znali sílu rodiny a přátel. A protože byli na sobě vzá-
jemně závislí, stali se silnými. Přátelé byli považováni za 
součást rodiny.

Pionýři jsou pro nás dobrou připomínkou toho, proč 
musíme uniknout pokušení izolovat se, a místo toho si 
vzájemně pomáhat, jeden s druhým soucítit a vzájemně 
se mít rádi.

Práce
„Pojďte Svatí, jen neochvějně dál.“
Tato věta se stala hymnou unavených poutníků. Je 

obtížné představit si, jak těžce tyto úžasné duše pracovaly. 
Jednou z nejjednodušších věcí, které pionýři vykonávali, 
byla chůze. Museli táhnout za jeden provaz, aby obstarali 
potravu, opravili vozy, postarali se o zvířata, přisluhovali 
nemocným a slabým, vyhledali a nanosili vodu a aby se 
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chránili před naléhavým nebezpečím živlů a před  
mnohými nástrahami pustiny.

Každé ráno se probouzeli s jasně definovanými zá-
měry a cíli, kterým každý rozuměl: sloužit Bohu a bližním 
a dorazit do údolí Solného jezera. Každý den jim byly tyto 
záměry a cíle jasné; věděli, co musí udělat a že každo-
denní pokrok je důležitý.

V dnešní době – kdy máme tolik z toho, po čem tou-
žíme, lehce na dosah – je lákavé se odvrátit nebo to vzdát 
vždy, když se cesta před námi zdá být trochu hrbolatá 
nebo když je před námi svah, který strmě stoupá. V oněch 
chvílích nás může inspirovat myšlenka na tyto muže, ženy 
a děti, kteří nedovolili nemoci, těžkostem, bolesti, a do-
konce ani smrti, aby je odradily od cesty, kterou si zvolili.

Pionýři se naučili, že vykonávání obtížných úkolů upev-
ňuje a posiluje tělo, mysl a ducha; prohlubuje porozumění 
jejich božské podstatě; a rozvíjí jejich schopnost soucítit 
s druhými. Tento zvyk posílil jejich duši a stal se pro ně 
požehnáním ještě nadlouho poté, co ukončili svoji pouť 
přes planiny a hory.

Optimismus
Pionýři svým zpěvem vyjadřovali třetí ponaučení:  

„S radostí, s odvahou.“
Jednou z velkých ironií naší doby je to, že jsme v mno-

hém požehnáni, a přesto jsme někdy tak nešťastní. Jsme 
zaplaveni zázraky blahobytu a techniky, které nás zahr-
nují pocitem jistoty, zábavou, okamžitým uspokojením 
a pohodlím. A přesto všude kolem sebe vidíme tolik 
nespokojenosti.

Pionýři, kteří tolik obětovali, prahli po těch nejzáklad-
nějších potřebách nutných k přežití a museli se bez nich 
obejít. Rozuměli tomu, že štěstí nepřichází díky tomu, že 
se nám daří, nebo v důsledku nějaké náhody. Zcela jistě 
nepřichází prostřednictvím toho, že se vyplní všechna 
naše přání. Štěstí nepřichází působením vnějších okolností. 
Přichází zevnitř – bez ohledu na to, co se děje kolem nás.

Pionýři to věděli, a díky tomuto postoji nacházeli štěstí 
v každé situaci a v každé zkoušce – dokonce i v takových 
zkouškách, které se jich hluboce dotýkaly a sužovaly 
jejich duši.

Zkoušky
Někdy vzpomínáme na to, čím tito pionýři prošli, 

a s úlevou prohlašujeme: „Ještě že jsem nežil v té době!“ 

Ale říkám si, zda by tito odvážní pionýři nepociťovali totéž, 
kdyby bývali měli možnost vidět nás dnes.

I když se doba a okolnosti změnily, zásady týkající se 
toho, jak čelit zkouškám a žít úspěšně pod vedením Boha 
jako prosperující společenství, jehož členové o sebe navzá-
jem pečují, se nemění.

Od pionýrů se můžeme naučit mít víru a důvěřovat 
Bohu. Můžeme se naučit soucítit s druhými. Můžeme se 
naučit, že práce a píle jsou pro nás nejen časným, ale také 
duchovním požehnáním. Můžeme se naučit, že štěstí je 
nám dostupné v jakékoli situaci.

Pionýry můžeme nejlépe ctít a projevovat jim vděčnost 
tak, že do svého vlastního života začleníme věrnost Božím 
přikázáním, soucit a lásku vůči bližním a píli, optimismus 
a radost, které pionýři tak dobře projevovali ve svém životě.

Budeme- li to dělat, můžeme se přenést v čase o několik 
desetiletí zpět, vzít tyto vznešené pionýry za ruce a přidat 
svůj hlas k tomu jejich při společném zpěvu těchto slov: 
„Všechno že dobře je! Všechno že dobře je!“

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Můžete začít tím, že si s těmi, které navštěvujete, 
zazpíváte píseň „Pojďte, Svatí“. (Náboženské písně, 
č. 18.) Mohli byste se podělit o zkušenost, kdy jste vy 
nebo někdo, koho znáte, uplatnili v životě zásady sou-
citu, práce nebo optimismu. Budete- li k tomu nabádáni, 
mohli byste vydat svědectví o požehnáních, kterých se 
nám dostává, když žijeme podle těchto zásad, a slíbit 
těm, které navštěvujete, že i oni mohou získat podobná 
požehnání.

MLÁDEŽ

Vedení záznamu

President Uchtdorf srovnává dnešní dobu s tou, ve 
které žili pionýři. Ačkoli jste nejspíš nepřešli pláně, 

podobáte se pionýrům více, než si možná myslíte! I vy 
můžete projevovat soucit, pracovitost a optimismus. 
A tak jako víme, že pionýři projevovali tyto vlastnosti, 
díky záznamům, které si vedli, mohou vaši potomci 
poznat prostřednictvím vašeho deníku i vás.

Věnujte několik minut tomu, že si do svého de-
níku napíšete něco o sobě. Můžete psát o duchovních 
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zážitcích, jako například o tom, jak jste získali své svě-
dectví nebo jak jste s pomocí Nebeského Otce překonali 
těžkosti. Také můžete pomoci svým pra- pravnoučatům 
(která možná budou jednoho dne číst váš deník!) po-
znat, jaký byl váš každodenní život. Na jakých projek-
tech pracujete ve škole? Jak vypadá váš pokoj? Jaká je 
vaše oblíbená vzpomínka na vaši rodinu?

Když si každý den začnete něco málo psát, budete 
nejen schopni si jasněji uvědomit, jak vám Nebeský  
Otec pomáhá ve vašem každodenním životě, stejně jako 
vedl pionýry, ale také zanecháte odkaz svým budoucím 
potomkům.

DĚTI
Následujme příklad pionýrů

President Uchtdorf hovoří o tom, jak pionýři projevo-
vali lásku k Nebeskému Otci. Můžete se řídit jejich 

příkladem. Zde je uvedeno několik myšlenek, které vám 
mohou pomoci začít:

SOUCIT
 □ Napište laskavý vzkaz nebo upečte něco dobrého  
někomu, kdo je smutný.
 □ Pomozte spolužákovi nebo spolužačce s domácími úkoly.

PRÁCE
 □ Stanovte si cíl. Tento měsíc udělejte každý den něco,  
co vám pomůže vašeho cíle dosáhnout.
 □ Pomozte rodičům uvařit večeři.

OPTIMISMUS
 □ Napište si seznam deseti věcí, které vás v životě činí 
šťastnými.
 □ Na každého, koho potkáte, se usmívejte.
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Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje božským 
vlastnostem Spasitele.

Když porozumíme tomu, že Ježíš 
Kristus nám odpouští a je k nám 

milosrdný, může nám to pomoci 
odpouštět a prokazovat milosrdenství 
druhým. „Ježíš Kristus je náš Příklad,“ 
řekl president Thomas S. Monson. 
„Jeho život byl odkazem lásky. Ne-
mocné uzdravoval; utiskované pozve-
dal; hříšníky zachraňoval. Na konci 
Ho rozlícený dav připravil o život. 
Přesto se z pahorku Golgoty ozývají 
Jeho slova: ‚Otče, odpusť jim, neboť 
nevědí, co činí‘ – vrcholné vyjádření 
soucitu a lásky ve smrtelnosti.“ 1

Jestliže odpustíme lidem jejich 
přestupky, náš Nebeský Otec nám 
také odpustí. Ježíš nás žádá: „Buďte 
milosrdní, jako i Otec váš milosrdný 
jest.“ (Lukáš 6:36.) „Odpuštění 
našich hříchů je něčím podmíněno,“ 
řekl president Dieter F. Uchtdorf, 
druhý rádce v Prvním předsednictvu. 
„Musíme činit pokání. … Nedožadu-
jeme se všichni, tu a tam, pokorně 

Božské vlastnosti Ježíše Krista: 
odpouštějící a milosrdný

milosrdenství a neprosíme o milost? 
Nepřejeme si s veškerou silou své 
duše milosrdenství – aby nám byly 
odpuštěny chyby, které jsme učinili, 
a hříchy, kterých jsme se dopus-
tili? … Umožněte Kristovu Usmíření, 
aby změnilo a uzdravilo vaše srdce. 
Mějte lásku jeden k druhému. Od-
pouštějte jeden druhému.“ 2

Další verše z písem
Matouš 6:14–15; Lukáš 6:36–37; 
Alma 34:14–16

Z písem
„Máme odpouštět tak, jak je 

odpouštěno nám,“ řekl starší Jeffrey 
R. Holland z Kvora Dvanácti apo-
štolů.3 Příběh o marnotratném synovi 
nám ukazuje obě strany odpuštění: 
jednomu synovi je odpuštěno a ten 
druhý zápolí s tím, aby odpustil.

Mladší syn vzal své dědictví, 
rychle je utratil, a když nastal hlad, 
pracoval tak, že krmil vepře. Jak 
se píše v písmech: „Přišed pak 
sám k sobě“, vrátil se domů a řekl 

svému otci, že není hoden být 
jeho synem. Ale otec mu odpustil 
a na oslavu zabil tučné tele. Starší 
syn se vrátil z práce na poli a roz-
hněval se. Připomenul svému 
otci, že mu sloužil po mnoho let, 
aniž by porušil přikázání, a přesto 
„nikdy jsi mi nedal kozelce, abych 
s přátel[i] svými vesel pobyl“. 
Otec mu odpověděl: „Synu, ty 
vždycky se mnou jsi, a všecky 
věci mé jsou tvé. Ale veseliti 
a radovati se náleželo. Nebo bratr 
tvůj tento byl umřel, a zase ožil; 
zahynul byl, a nalezen jest.“ (Viz 
Lukáš 15:11–32.)
ODKAZY
1. Thomas S. Monson, „Láska – podstata 

evangelia“, Liahona, květen 2014, 91.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Milosrdní obdrží milo-

srdenství“, Liahona, květen 2012, 70, 75, 
77; zvýraznění již v originále.

3. Jeffrey R. Holland, „The Peaceable Things 
of the Kingdom“, Ensign, Nov. 1996, 83.
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K zamyšlení

Jak může být odpuštění prospěšné 
pro toho, kdo odpouští?

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak může porozumění Spasitelovu životu a Jeho různým rolím posílit vaši 
víru v Něj a požehnat životu sester, kterým sloužíte v rámci navštěvujícího učení? Další 
informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba


