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Nedávno jsme s mojí manželkou Harriet na letišti 
pozorovali přistávající nádherná veliká letadla. Byl 
větrný den a všechny letouny, bičované prudkými 

poryvy větru, se při přistání třásly a kolébaly.
Jak jsme pozorovali tento souboj mezi přírodou a stroji, 

vrátil jsem se v duchu ke svému vlastnímu leteckému vý-
cviku a k zásadám, kterým jsem se při něm naučil – a kte-
rým jsem později vyučoval při výcviku dalších pilotů.

„Při turbulencích se s řízením neperte,“ říkával jsem jim. 
„Zachovejte klid, nereagujte přehnaně. Pozorně sledujte 
středovou čáru přistávací dráhy. Pokud se odchýlíte od 
trajektorie sestupu, upravte kurz rychle, ale uváženě. Dů-
věřujte možnostem svého letadla. Z turbulencí vyleťte.“

Zkušení piloti vědí, že vždy není možné ovlivnit to, co 
se děje kolem nich. Turbulence nemohou jen tak vypnout. 
Nemohou zařídit, aby přestalo pršet nebo sněžit. Nedokáží 
donutit vítr, aby přestal foukat nebo aby vál jiným směrem.

Ale vědí také, že je chybou se turbulencí nebo silného 
větru bát – nebo jim dovolit, aby je ochromily. Bezpečně 
přistát, když podmínky zdaleka nejsou ideální, znamená 
dokázat udržet kurz a klouzat po správné trajektorii, jak 
to jen jde nejlépe.

Jak jsem tak sledoval jedno letadlo za druhým při 
jejich konečném sestupu, vzpomněl jsem si na zásady, 
které jsem poznal během svého působení jako pilot, a 
napadlo mě, zda v tom není i nějaké poučení pro každo-
denní život.

Ne vždy dokážeme ovlivnit bouřky, které nám život při-
náší do cesty. Někdy se situace vyvíjí jinak, než bychom si 
přáli. Můžeme cítit, jak s námi třesou a zmítají turbulence 
zklamání, pochybností, strachu, smutku nebo stresu.

V takových obdobích je snadné nechat se tím, co se 
vyvíjí špatně, pohltit a zaměřit se jen na své těžkosti. Jsme 
v pokušení soustředit se na zkoušky, jimž čelíme, místo 
na Spasitele a na své svědectví o pravdě.

To však není nejlepší způsob, jak proplout těžkostmi 
života.

Tak jako se zkušený pilot nesoustředí na bouři, ale na 
střed přistávací dráhy a na bod dosednutí, i my se máme 
zaměřit na střed naší víry – na našeho Spasitele, Jeho 
evangelium a plán našeho Nebeského Otce – a na náš 
konečný cíl – vrátit se bezpečně do svého místa určení. 
Máme důvěřovat Bohu a soustředit své úsilí na to, aby-
chom se drželi stezky učednictví. Máme svůj zrak, srdce 
a mysl soustředit na to, abychom žili tak, jak víme, že 
máme žít.

Projevujeme- li svou víru a důvěru v Nebeského Otce 
tím, že s radostí dodržujeme Jeho přikázání, přinese nám 
to štěstí a slávu. A jestliže se budeme držet cesty, pro-
jdeme jakýmikoli turbulencemi – jakkoli silné se mo-
hou zdát – a bezpečně se vrátíme do svého nebeského 
domova.

Ať je nebe kolem nás čisté, nebo plné hrozivých mra-
čen, jako učedníci Ježíše Krista hledáme nejprve království 
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Boží a Jeho spravedlivost, protože víme, že když tak 
činíme, všechno ostatní, co potřebujeme, nám bude nako-
nec dáno. (Viz Matouš 6:33.)

To je důležité poučení pro život!
Čím více jsme posedlí svými těžkostmi, svými problémy, 

svými pochybnostmi a svými strachy, tím obtížnější se 
naše situace může stát. Čím více se však soustředíme na 
svůj nebeský cíl cesty a na radosti plynoucí z toho, že 
jdeme cestou učedníka – milujeme Boha, sloužíme svým 
bližním – tím pravděpodobnější je, že obdobími těžkostí 
a turbulencí proplujeme úspěšně.

Milí přátelé, jakkoli zuřivě kolem nás kvílí větry naší 
smrtelné existence, evangelium Ježíše Krista nám vždy 
nabízí tu nejlepší cestu k bezpečnému přistání v království 
našeho Nebeského Otce.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Uchtdorf nám radí, abychom „důvěřova[li] 
Bohu a soustředi[li] své úsilí na to, abychom se drželi 
stezky učednictví“. Zvažte možnost zeptat se těch, které 
učíte, jak se jim daří soustředit se „na svůj nebeský cíl 
cesty a na radosti toho, že jdeme cestou učedníka“ 
v dobách, kdy čelí zkouškám. Mohli byste je vyzvat, aby 
se zamysleli nad tím, jak se mohou v těžkých chvílích za-
měřit na své svědectví a na Krista, a aby se s modlitbou 
rozhodli, jak jednu nebo více těchto myšlenek uskuteční 
ve svém životě.

MLÁDEŽ
Základ mého svědectví
Jennifer Weaverová

Když mi bylo 16 let, kamarádka přivedla k nám domů 
misionáře. Během jednoho měsíce od první diskuse 

jsem získala jasné odpovědi na všechny své otázky. Cítila 
jsem, jak mi Duch Svatý dosvědčuje pravdivost poselství 
o Znovuzřízení. Nic takového jsem nikdy předtím nepo-
cítila – a věděla jsem, že to všechno je pravda.

Prožila jsem však více odmítnutí a protivenství než 
kdykoli předtím. Cítila jsem se osamělá, unavená a zma-
tená. Pokud dělám to, co je správné, proč mě potkává 
tolik protivenství? Nedokázala jsem pochopit, jak by 
moje zkoušky mohly být pro mé dobro. Misionáři mě 
naučili postit se a pomodlit, třeba uprostřed školního 
dne. Když už byla situace nesnesitelná, vylila jsem Bohu 
své srdce a okamžitě jsem pocítila útěchu Ducha.

Onen týden, kdy jsem byla pokřtěna, byl plný zkou-
šek. Šéf mi hrozil, že mě propustí, pokud půjdu na svůj 
křest a nezůstanu v práci místo někoho jiného, skončila 
jsem v nemocnici s ledvinovými kameny a rodiče mi ře-
kli, ať odejdu z domova. Tolik věcí se mi vymklo z rukou, 
že jsem se už mohla jen obrátit na Pána.

Ale nakonec se opravdu ukázalo, že každá z těchto 
zkoušek byla pro mé dobro. Pomohly mi poznat nauky 
evangelia, které pak vytvořily základ mého svědectví.
Autorka žije v Idahu v USA.
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Proroci, apoštolové a vedoucí 
i nadále „slavnostně prohlašuj[í], 

že manželství mezi mužem a ženou 
je ustanoveno Bohem a že rodina 
je středem Stvořitelova plánu pro 
věčný osud jeho dětí“.1

 Starší D. Todd Christofferson 
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: 
„Rodina postavená na manželství 
muže a ženy zajišťuje ty nejlepší 
podmínky pro to, aby se Boží plán 
zdařil. …

… Tento božský řád manžel-
ského svazku nemůžeme změnit ani 
my, ani žádný jiný smrtelník.“ 2

Bonnie L. Oscarsonová, gene-
rální presidentka Mladých žen, 
řekla: „Každá z nás, bez ohledu na 
rodinný stav nebo počet dětí, může 
být obránkyní Pánova plánu popsa-
ného v prohlášení o rodině. Je- li to 
Pánův plán, má to být i náš plán!“ 3

Starší Christofferson pokračoval: 
„Některým z vás je požehnání man-
želství z různých důvodů odepřeno 
– kvůli nedostatku vhodných part-
nerů, kvůli přitažlivosti k osobám 
stejného pohlaví, kvůli tělesnému 

Manželství je ustanoveno Bohem

nebo mentálnímu postižení nebo 
kvůli strachu z nezdaru. … Nebo 
jste byli ženatí či vdané, ale manžel-
ství se rozpadlo. … Někteří z vás, 
kteří jste ženatí nebo vdané, nemo-
hou … zplodit děti. …

Přesto … každý může nějak 
přispět k naplnění božského plánu 
v každé generaci.“ 4

Další verše z písem
Genesis 2:18–24; 1. Korintským 
11:11; Nauka a smlouvy 49:15–17

Příběhy ze života
Bratr Larry M. Gibson, bývalý 

první rádce v generálním předsed-
nictvu Mladých mužů, vzpomíná 
na to, jak Shirley, která se poté stala 
jeho manželkou, řekla:

„‚Miluji tě, protože vím, že miluješ 
Pána více než miluješ mě.‘ …

Tato odpověď mě zasáhla hlu-
boko do srdce. …

… [A] chtěl jsem, aby vždy poci-
ťovala, že Pána miluji nade vše.“ 5

Starší David A. Bednar z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil: „Ústředním 

bodem smluvního manželského 
vztahu je Pán Ježíš Kristus. … 
[Představte si], že Spasitel je umís-
těn na vrcholu … trojúhelníku, 
žena je v jednom rohu základny 
a muž je v druhém rohu základny. 
Nyní se zamyslete, co se stane se 
vztahem mezi mužem a ženou, 
když jednotlivě a vytrvale přichá-
zejí ke Kristu a snaží se v Něm být 
‚zdokonalováni‘ (Moroni 10:32). 
Díky Vykupiteli a skrze Něj se muž 
a žena k sobě navzájem přibližují.“ 6
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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 dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ prohloubí vaši víru 
v Boha a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Na zamyšlenou
Jak se já osobně a vytrvale 
snažím „přijít ke Kristu“?

Víra, rodina, služba




