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Všichni si přejeme, aby naši blízcí byli šťastní 
a zakusili co nejméně bolesti. Když v Knize 
Mormonově čteme příběhy o štěstí – a o bolesti – 

a myslíme při tom na své blízké, pociťujeme v srdci dojetí. 
V jednom pravdivém záznamu o šťastném období se píše:

„A stalo se, že v zemi nebylo žádného sváru pro lásku 
Boží, která přebývala v srdci lidí.

A nebylo žádné závisti ani rozbrojů ani nepokojů ani 
smilstva ani lží ani vraždění ani žádného druhu nestoud-
nosti; a zajisté nemohlo býti šťastnějšího lidu mezi všemi 
lidmi, kteří byli stvořeni rukou Boží.“

A dále čteme:
„A jak byli požehnáni! Neboť Pán jim žehnal ve všem 

jejich počínání; ano, dokonce byli požehnáni a obdarová-
váni, dokud neuplynulo sto a deset let; a první pokolení 
od Krista zemřelo, a v celé zemi nebylo žádného sváru.“ 
(4. Nefi 1:15–16, 18.)

Milující Kristovi učedníci se modlí a zasazují o to, aby 
takovýchto požehnání dosáhli druzí i oni sami. Ze záznamů 
v Knize Mormonově, a mnozí z nás i z vlastní zkušenosti, 
víme, že dar štěstí je dosažitelný. Víme, že cesta ke štěstí 
je dobře vyznačená. Také víme, že uchovat si štěstí není 
jednoduché, aniž by v našem srdci přebývala „lásk[a] Boží“, 
tak jak tomu bylo v případě Nefitů po návštěvě Spasitele.

Tato láska byla v srdci Nefitů proto, že zachovávali 
zákon, který to umožňoval. Shrnutí tohoto zákona se 
nachází v modlitbách svátosti, které začínají upřímnou 

prosbou směřovanou k našemu milujícímu Nebeskému Otci. 
Modlíme se se srdcem naplněným vírou v našeho osob-
ního Spasitele a s hlubokou láskou k Němu. S upřímným 
záměrem se zavazujeme, že na sebe vezmeme Jeho jméno 
a budeme na Něj pamatovat a zachovávat všechna Jeho při-
kázání. A nakonec projevujeme víru v to, že Duch Svatý, třetí 
člen Božstva, může být vždy s námi a může svědčit našemu 
srdci o Otci a Jeho milovaném Synu. (Viz NaS 20:77, 79.)

Díky společenství Ducha Svatého se může naše srdce 
změnit natolik, že toužíme po lásce našeho Nebeského 
Otce a Pána Ježíše Krista a s radostí ji přijímáme. Způso-
bit, aby se láska Boží usídlila v našem srdci, je snadné, ale 
stejně snadné je o tento pocit, jenž nám naplňuje srdce, 
přijít. Někdo se může například rozhodnout, že se bude 
méně často modlit k Nebeskému Otci nebo nebude platit 
plný desátek nebo přestane hodovat na slově Božím nebo 
si nebude všímat chudých a potřebných.

Jakékoli rozhodnutí nedodržovat Pánova přikázání 
může způsobit to, že se Duch z našeho srdce stáhne. 
S touto ztrátou štěstí slábne.

Štěstí, které si přejeme pro své blízké, závisí na jejich 
rozhodnutích. Ať již chováme jakkoli hlubokou lásku ke 
svému dítěti, k zájemci či ke svým přátelům, nemůžeme 
je nutit, aby dodržovali přikázání, aby se jich mohl Duch 
Svatý dotknout a změnit jim srdce.

Nejlepší pomoc, kterou jim můžeme poskytnout, je tedy 
taková, která povede naše blízké k tomu, aby bděli nad 
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vlastními rozhodnutími. Alma tak učinil prostřednictvím 
výzvy, kterou můžete použít i vy:

„Pokoř[te se] před Pánem a vzýv[ejte] svaté jméno jeho 
a bdě[te] a modl[ete] se stále, abyste nebyli pokoušeni 
nad to, co můžete snésti, a tak abyste byli vedeni Svatým 
Duchem, stávajíce se pokornými, mírnými, poddajnými, 
trpělivými, plnými lásky a veškeré shovívavosti;

Majíce víru v Pána; majíce naději, že obdržíte život 
věčný; majíce vždy lásku Boží v srdci svém, abyste mohli 
býti posledního dne pozvednuti a abyste mohli vejíti v  
odpočinutí jeho.“ (Alma 13:28–29.)

Modlím se o to, aby vaši blízcí přijali inspirovanou  
výzvu zvolit si cestu k trvalému štěstí.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Eyring učí tomu, že štěstí, které v životě 
pociťujeme, závisí na rozhodnutích, která činíme. Až 
budete diskutovat o tomto poselství, zvažte možnost 
zaměřit se na skutky, které se podle presidenta Eyringa 
můžeme rozhodnout dělat (jako například modlit se, 
pracovat, projevovat víru nebo činit závazky s oprav-
dovým záměrem), aby nás vedly po cestě štěstí. Mohli 
byste vyzvat ty, které učíte, aby si zapsali dva nebo tři 
kroky, které chtějí podniknout a které je budou moci 
lépe vést na „cestu k trvalému štěstí“.

MLÁDEŽ
Kroky, které vedou ke štěstí

President Eyring učí tomu, že „štěstí, které si přejeme 
pro své blízké, závisí na jejich rozhodnutích“.

O důsledcích, které mohou rozhodnutí mít, se mů-
žete dočíst v příkladu Nefiho, Lamana a Lemuela. Laman 
a Lemuel reptali a nechtěli dodržovat přikázání. (Viz 
1. Nefi 2:12.) V důsledku toho byli oni i jejich potomci pro-
kleti a odříznuti z Pánovy přítomnosti. (Viz 2. Nefi 5:20–
24.) Nefi se rozhodl být poslušný přikázání (viz 1. Nefi 3:7), 
a díky tomu on i jeho lid „žili šťastně“ (2. Nefi 5:27).

Můžete se rozhodnout, že budete spravedliví a šťastní. 
Lidé kolem vás však budou zřejmě i nadále činit špatná 
rozhodnutí, která povedou k utrpení a nepříjemnostem. 
Přestože je na nich, jak se budou rozhodovat, váš příklad 
může jejich rozhodnutí ovlivnit k dobrému. Jak mohou 
vaše rozhodnutí přinést štěstí druhým? Diskutujte se svou 
rodinou o tom, jak například můžete ovlivnit lidi kolem 
sebe k lepšímu a pomoci jim pociťovat štěstí.

DĚTI
Výzva k laskavosti

Když Ježíš navštívil lidi na americkém kontinentě, 
učil je, aby měli jeden druhého rádi a byli laskaví. 

Co můžete dělat, abyste následovali Ježíše a měli rádi 
druhé lidi? Zde je několik námětů. Každou výzvu, kte-
rou splníte, si odškrtněte.

□ Mohu obejmout někoho, kdo je smutný.
□ Mohu pro někoho tajně udělat něco dobrého.
□ Mohu si přečíst nebo pustit proslov z konference o tom, 

jak být laskavý.
□ Mohu své rodině zazpívat píseň z Primárek.
□ Mohu se usmát na někoho, kdo vypadá osaměle.
□ Mohu ___________________________________________.
□ Mohu ___________________________________________.
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Když sestra Bonnie L. Oscarso-
nová, generální presidentka 

Mladých žen, mluvila o generálním 
shromáždění Pomocného sdružení 
z roku 1995, kdy president Gordon 
B. Hinckley (1910–2008) poprvé 
přečetl dokument „Rodina – pro-
hlášení světu“, řekla: „Byli jsme 
vděční za to, jak byl tento zjevený 
dokument jasný, prostý a prav-
divý, a velmi jsme si toho vážili. … 
Prohlášení o rodině se stalo naším 
orientačním bodem při posuzování 
světských filosofií, a já svědčím 
o tom, že zásady [v něm] uvedené 
… jsou platné dnes právě tak, jako 
byly před téměř 20 lety, kdy nám je 
prorok Boží předal.“ 1

Carole M. Stephensová, první 
rádkyně v generálním předsednic-
tvu Pomocného sdružení, k tomu 
dodává: „Z prohlášení o rodině 
se dozvídáme, že ‚v předsmrtelné 
říši duchovní synové a dcery znali 
Boha a uctívali ho jako svého Věč-
ného Otce‘.2

Rodina – prohlášení světu

… Každá z nás patří do rodiny 
Boží a je v ní potřebná.“ 3

Žijeme v době, kdy rodiče musí 
ochraňovat svůj domov a rodinu. 
Dokument „Rodina – prohlášení 
světu“ pro nás může být vodítkem.

Další verše z písem
Mosiáš 8:16–17;  
Nauka a smlouvy 1:38

Příběhy ze života
„Lee Mei Chen Hoová ze třetího 

sboru Tao Yuan v kůlu Tao Yuan na 
Tchaj- wanu řekla, že díky prohlá-
šení se naučila, že rodinné vztahy 
pomáhají rozvíjet božské vlastnosti, 
jako je víra, trpělivost a láska. ‚Když 
se snažím zdokonalovat sama sebe 
podle tohoto prohlášení, mohu pak 
prožívat skutečné štěstí,‘ řekla.“ 4

Barbara Thompsonová, která 
byla při tom, když bylo prohlášení 
poprvé přečteno, a později sloužila 
jako rádkyně v generálním předsed-
nictvu Pomocného sdružení, uvedla: 

„Na chvíli jsem si pomyslela, že 
se mě [prohlášení o rodině] až 
tak netýká, protože nejsem vdaná 
a nemám děti. Ale téměř vzápětí 
mě napadlo: ‚Ale mě se to přece 
týká. Já jsem členka rodiny. Já 
jsem dcera, sestra, teta, sestřenice, 
neteř i vnučka. … I kdybych byla 
jediná žijící členka své rodiny, 
jsem přesto členka Boží rodiny.‘“ 5
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak porozumění nauce o rodině požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci 
navštěvujícího učení? Další informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba

K zamyšlení
Čím je dokument „Rodina – 
prohlášení světu“ aktuální 
i v dnešní době?


