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Když jsem jednou v noci seděl u tatínkovy postele, 
mluvil o svém dětství. Hovořil o lásce svých rodičů 
v těžkých chvílích a o lásce Nebeského Otce 

a Spasitele. Věděl jsem, že umírá na rakovinu, a tak mě 
nepřekvapovalo, že občas zaměňoval pocity, které choval 
k Nebeskému Otci, s láskou a vlídností svého pozemského 
otce. Můj otec často říkával, že si při modlitbě v mysli 
představoval, jak se na něj Nebeský Otec usmívá.

Jeho rodiče ho svým vlastním příkladem naučili, aby 
se modlil tak, jako kdyby s Bohem přímo mluvil, a že 
Bůh mu láskyplně odpoví. Tento příklad potřeboval až 
do posledního okamžiku. Když jeho bolesti zesílily, našli 
jsme ho ráno u postele na kolenou. Byl již příliš slabý 
na to, aby vylezl zpět do postele. Řekl nám, že se modlil 
proto, aby se Nebeského Otce zeptal, proč musí tolik 
trpět, když se vždy snažil být dobrým člověkem. Řekl, že 
obdržel láskyplnou odpověď: „Bůh potřebuje syny, kteří 
jsou stateční.“

A tak vytrval až do konce s důvěrou, že ho Bůh miluje, 
naslouchá mu a že jej pozvedne. Byl požehnán tím, že od 
začátku věděl, že milujícímu Bohu můžeme být nablízku 
díky modlitbě, a na to nikdy nezapomněl.

Proto Pán učil rodiče: „A budou také děti své učiti, aby 
se modlily a kráčely zpříma před Pánem.“ (NaS 68:28.)

Evangelium Ježíše Krista je znovuzřízeno – společně 
s Knihou Mormonovou a všemi klíči kněžství, jež mo-
hou spojovat rodiny – díky Josephu Smithovi, který se 

jako chlapec s vírou pomodlil. Tuto víru získal v milující 
a věrné rodině.

Před dvaceti lety udělil Pán skrze První předsednictvo 
a Kvorum Dvanácti apoštolů rodinám tuto radu v doku-
mentu „Rodina – prohlášení světu“: „Úspěšná manželství 
a rodiny jsou založeny a udržovány na zásadách víry, 
modlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce 
a hodnotných odpočinkových činností.“ 1

Měli bychom pociťovat velikou vděčnost vůči rodině 
Proroka Josepha Smitha za to, jak byl vychován. Prorokova 
rodina nebyla pouze příkladem víry a modlitby, ale rovněž 
pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnot-
ných odpočinkových činností.

Generace, jež přijdou po vás, vás budou velebit za 
váš příklad modlitby ve vaší rodině. Možná nevychováte 
velikého Božího služebníka, ale svými modlitbami a svým 
příkladem věrnosti můžete pomoci Pánu Ježíši Kristu 
vychovat dobré a milované učedníky.

Ve všem, čím možná budete Pánu pomáhat, bude mod-
litba základem. Mezi námi zjevně existují obyčejní lidé, 
kteří, když se modlí, inspirují druhé k tomu, aby otevřeli 
oči a uvědomili si, s kým hovoří. Takovým člověkem se 
můžete stát i vy.

Zamyslete se nad tím, jaký vliv by to mohlo mít na ty, 
kteří s vámi poklekají k rodinné modlitbě. Když pocítí, že 
s vírou rozmlouváte s Bohem, vzroste jejich víra a budou 
s Bohem rozmlouvat také. Když se modlíte, abyste Bohu 
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vzdali díky za požehnání, o kterých oni vědí, že přišla, 
vzroste jejich víra v to, že je Bůh miluje, že odpovídá na 
vaše modlitby a že odpoví i na ty jejich. Toto se v rodinné 
modlitbě může stát pouze tehdy, pokud máte takové 
zážitky opakovaně i v osobních modlitbách.

To, jak můj otec a matka rozmlouvali s Bohem, je pro 
mě dodnes požehnáním. Jejich příklad moci modlitby 
v rodině neustále žehná generacím, které přišly po nich.

Pro mé děti a vnoučata je příklad mých rodičů požeh-
náním každý den. Víra v to, že milující Bůh slyší mod-
litby a odpovídá na ně, byla předána i jim. Takový odkaz 
můžete ve své rodině zanechat i vy. Modlím se o to, aby 
tomu tak bylo.

ODKAZ
1. „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, listopad 2010, 129.

OSLAVTE 20. VÝROČÍ PROHLÁŠENÍ O RODINĚ

Dokument „Rodina – prohlášení světu“ učí zásadám, 
které jsou v dnešní době stejně aktuální, jako byly 
v době, když byly 23. září 1995 poprvé představeny. 
Zvažte možnost vyzvat jednotlivce či rodiny, které 
učíte, aby 20. výročí tohoto prohlášení oslavili tím, že:

1.  Vyjmenují zásady, které toto prohlášení obsahuje 
a které pro ně mají nějaký zvláštní význam. (Podívejte 
se, jak to udělal president Eyring s modlitbou ve výše 
uvedeném poselství.)

2.  Budou diskutovat o tom, jak jim tyto jednotlivé zásady 
mohou požehnat dnes i v budoucnu.

3.  Stanoví si konkrétní cíle, jak tyto zásady začlení do 
svého života a budou se o ně dělit s druhými.

MLÁDEŽ
Práce na modlitbě

President Eyring učí tomu, že pro vaši rodinu 
může být požehnáním váš silný vztah s Nebeským 

Otcem. Vztah s Ním můžete zlepšit tím, že zlepšíte své 
modlitby! Zde je několik námětů, jak toho můžete 
dosáhnout:

Než se začnete modlit, přemýšlejte chvíli o tom, co 
chcete říct. Zamyslete se nad otázkami, které možná 
máte, nebo nad tím, co vás nějak trápí – můžete si to 
i zapsat, abyste to nezapomněli. Využijte tento čas 
také k tomu, abyste si vyčistili mysl od denního ruchu, 
abyste se mohli soustředit na jemná vnuknutí od Ducha 
Svatého. Pokud máte tendenci stále v mysli někam 
odbíhat, snažte se představit si, jak vám Nebeský Otec 
naslouchá. Mluvte konkrétně. Také si na konci modlitby 
vyhraďte několik minut na to, abyste naslouchali nabá-
dáním Ducha. Své dojmy si můžete zapsat do deníku.

Pamatujte na to, že modlitba je druh práce – takže 
se netrapte, pokud je třeba se v tom cvičit nebo pokud 
vám to připadá těžké! Vaše úsilí při modlitbách vám 
může pomoci vytvořit si takový vztah s Bohem, který 
požehná mnoha generacím.

DĚTI
Připomenutí modlitby

President Eyring učí tomu, jak je důležité modlit se 
s rodinou. Můžete být pro svou rodinu příkladem 

tím, že se budete modlit každý den. Také můžete své ro-
dině připomínat, abyste se každý den modlili společně. 
Pamatujte na tato slova z dalšího proslovu presidenta 
Eyringa: „Nebeský Otec slyší vaše modlitby. Miluje vás. 
Zná vás jménem.“ („Pokračující zjevení“, Liahona, listo-
pad 2014, 73.) Napište tento citát na kartičku nebo na 
papír a dejte ho někam, kde ho celá rodina uvidí. Díky 
tomu si budete moci vždy pamatovat, že vám Nebeský 
Otec chce naslouchat!
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Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje božským 
vlastnostem Spasitele.

Písma nás učí, že Ježíš Kristus 
„obdržel veškerou moc na nebi 

i na zemi a sláva Otcova byla s ním“. 
(NaS 93:17.) Starší M. Russell Ballard 
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl, 
že touto mocí stvořil náš Spasitel 
nebesa i zemi, vykonával zázraky 
a vytrpěl bolest v Getsemanech a na 
Kalvárii.1 Když tomu porozumíme, 
naše víra v Krista vzroste a my bu-
deme silnější.

Když uzavřeme chrámové 
smlouvy a dodržujeme je, Pán 
nám žehná svou mocí. Linda 
K. Burtonová, generální presi-
dentka Pomocného sdružení, řekla: 
„Dodržování smluv nás posiluje, 
uschopňuje a ochraňuje. … Nedávno 
jsem získala novou milou přítelkyni. 
Svědčila o tom, že poté, co přijala 
chrámové obdarování, pocítila větší 

Božské vlastnosti Ježíše Krista – 
mocný a plný slávy

sílu odolávat pokušením, s nimiž 
předtím bojovala.“ 2

Také Nefi vydává svědectví o moci 
plynoucí ze smluv: „A stalo se, že 
já, Nefi, jsem spatřil moc Beránka 
Božího, jak sestoupila … na lid 
smlouvy Páně, … a byli ozbrojeni 
spravedlivostí a mocí Boží ve veliké 
slávě.“ (1. Nefi 14:14.)

Další verše z písem
Jeremiáš 51:15; Zjevení 1:6; 
Jákob 4:6–7; Mosiáš 3:17

Z písem
Ježíš Kristus, který byl naplněn 

velikým soucitem vůči Martě a Marii, 
vzkřísil mocí Boží, kterou vlastnil, 
jejich bratra Lazara z mrtvých.

Ježíš přišel do domu Marty 
a Marie poté, co byl Lazar již čtyři 
dny v hrobě. Přišli k Lazarovu 
hrobu a Ježíš přikázal, aby byl 
odstraněn kámen, který byl před 

vchodem. Ježíš řekl Martě: „Všakť 
jsem řekl, že budeš- li věřiti, uzříš 
slávu Boží?“ Poté se pomodlil 
k Bohu Otci a „zavolal hlasem 
velikým: Lazaře, poď ven.

I vyšel ten, kterýž byl umřel, 
maje svázané ruce i nohy rou-
chami.“ (Viz Jan 11:1–45.) Spasitel 
používá svou moc k tomu, aby 
nás vykoupil a dodal nám sílu. 
Budeme- li pamatovat na to, že 
On je plný moci a slávy, naše víra 
v Něj poroste.
ODKAZY
1. Viz M. Russell Ballard, „Toto je dílo mé 

a sláva má“, Liahona, květen 2013, 18.
2. Linda K. Burtonová, „Moc, radost a láska 

pramenící z dodržování smluv“, Liahona, 
listopad 2013, 111.
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Na zamyšlenou

Jak nás může moc Boží vyzbrojit 
mocí a slávou?

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit 
s těmi, které učíte. Jak porozumění božským vlastnostem Spasitele prohloubí vaši víru 
v Něj a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba


