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Otevřeli jste někdy krabici plnou součástek, vytáhli 
návod k sestavení a řekli si: „Tohle nedává vůbec 
žádný smysl“?

Někdy, navzdory našim nejlepším úmyslům a vlastnímu 
sebevědomí, vytáhneme součástku a ptáme se: „K čemu 
to je?“ nebo: „Kam patří tento dílek?“

Naše roztrpčení se ještě více prohloubí, když se podí-
váme na krabici a všimneme si nápisu, který zní: „Nutné 
sestavit – pro děti od 8 let.“ To, že si dál nevíme rady, nepo-
siluje naši sebedůvěru, ani nezvyšuje naše sebevědomí.

Někdy máme podobné zkušenosti s evangeliem. Při 
pohledu na některé jeho části si můžeme lámat hlavu 
nad tím, k čemu slouží. Nebo si při zkoumání jiného dílku 
evangelia můžeme uvědomit, že i přes usilovnou snahu ho 
pochopit prostě nemůžeme přijít na to, proč je zde zrovna 
tato část.

Náš Nebeský Otec je náš Rádce
Naštěstí nám Nebeský Otec dává úžasné pokyny, 

jak vystavět svůj život a jak poskládat své nejlepší části. 
Tyto pokyny fungují bez ohledu na věk nebo okolnos-
ti. Dal nám evangelium a Církev Ježíše Krista. Dal nám 
plán vykoupení, plán spasení, dokonce plán štěstí. On 
nás neopouští uprostřed nejistot a výzev života a neříká: 
„Tady to máte. Hodně štěstí. Poraďte si s tím.“

Pokud budeme trpěliví a budeme se dívat s pokorným 
srdcem a otevřenou myslí, všimneme si mnoha pomůcek, 

které nám Bůh poskytuje, abychom lépe porozuměli Jeho 
zevrubným pokynům pro dosažení štěstí v našem životě:

•  Dává nám neocenitelný dar Ducha Svatého, jenž se 
může stát naším osobním, nebeským učitelem, když 
studujeme slovo Boží a snažíme se uvést naše myšlenky 
a skutky do souladu s Jeho slovem.

•  Poskytuje nám nepřetržitý přístup k Němu prostřednic-
tvím modliteb víry a proseb s opravdovým záměrem.

•  Dává nám novodobé apoštoly a proroky, kteří v dnešní 
době zjevují slovo Boží a mají pravomoc svazovat 
neboli pečetit na zemi i v nebi.

•  Znovuzřídil svou Církev – organizaci věřících, kteří si 
společně pomáhají, zatímco pracují na svém spasení 
s bázní a třesením a s ničím nesrovnatelnou radostí.1

•  Dal nám svatá písma – své psané slovo.
•  Poskytl nám bezpočet nástrojů moderní technologie, aby 

nám pomohl kráčet po cestě učednictví. Mnohé tyto úžas-
né nástroje lze najít na internetových stránkách LDS.org.

Proč nám Nebeský Otec poskytuje tolik pomoci? Proto-
že nás miluje. A také proto, že o sobě pravil: „Toto je dílo 
mé a sláva má – uskutečniti nesmrtelnost a věčný život 
člověka.“ 2

Jinými slovy, Nebeský Otec je naším Bohem a Bůh je 
naším rádcem.

Náš Otec v nebi zná potřeby svých dětí lépe než kdo-
koli jiný. Jeho dílem a slávou je pomáhat nám při každé 
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příležitosti tím, že nám dává úžasné časné i duchovní 
zdroje, které nám pomáhají na cestě vedoucí zpět k Němu.

Každý otec je rádce
V některých částech světa si v červnu rodiny i společ-

nost připomínají význam otců. Je vždy dobré ctít a respek-
tovat své rodiče. Otcové dělají pro svou rodinu mnoho 
dobrých věcí a mají mnoho obdivuhodných vlastností. 
Dvě z nejdůležitějších úloh, které otcové zastávají v životě 
svých dětí, se týkají toho, že jsou pro ně dobrým příkla-
dem a rádcem. Otcové dělají pro své děti mnohem více 
než jen to, že jim řeknou, co je dobré a co špatné; dělají 
mnohem více než jen to, že svým dětem předají návod 
k sestavení s očekáváním, že si s tím poradí samy.

Otcové svým drahocenným dětem radí a vlastním dob-
rým příkladem jim ukazují, jak žít čestně. Otcové své děti 
nenechávají napospas, ale přispěchají na pomoc, aby je 
postavili zpátky na nohy, kdykoli děti klopýtnou. A někdy, 
pokud je to rozumné, nechají otcové své děti, aby se 
samy potýkaly s těžkostmi života, protože si uvědomují, 
že to pro ně může být ten nejlepší způsob, jak se něčemu 
naučit.

My všichni jsme rádci
Zatímco pozemští otcové toto dělají pro své vlastní 

děti, poradit druhým a učit je představuje něco, co musíme 
nabídnout všem Božím dětem, bez ohledu na jejich věk, 
bydliště nebo okolnosti. Pamatujte na to, že Boží děti jsou 
naši bratři a naše sestry – všichni pocházíme z téže věčné 
rodiny.

V tomto smyslu buďme všichni rádci – dychtivě pro-
jevujme zájem o druhé a pomáhejme si navzájem stát se 
co nejlepšími. Jako děti Nebeského Otce máme potenciál 
stát se takovými, jako je On. Láska k Bohu a k bližní-
mu, dodržování Božích přikázání a následování Kristova 

příkladu jsou onou těsnou, úzkou a radostnou cestou zpět 
do přítomnosti našich nebeských rodičů.

Stará- li se o nás Bůh vesmíru tím, že je naším rádcem, 
pak můžeme i my projevovat zájem o své bližní bez 
ohledu na jejich barvu pleti, rasu, sociální a ekonomickou 
situaci, jazyk či náboženství. Staňme se inspirovanými rád-
ci a pomocníky a žehnejme životu druhých – nejen svým 
dětem, ale také všem Božím dětem po celém světě.

ODKAZY
1. Viz Skutkové 13:52; Filipenským 2:12.
2. Mojžíš 1:39.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Mohli byste začít tím, že požádáte ty, které učíte, aby 
se zamysleli nad okamžikem, kdy jim Nebeský Otec radil 
a učil je. Poté byste je mohli vyzvat, aby se zamysleli nad 
podobnostmi mezi tímto okamžikem a okamžikem, kdy 
je učil jejich pozemský otec. Vyzvěte je, aby si zapsali, 
v čem byly tyto zkušenosti podobné. Mohli byste je 
vyzvat, aby se ve snaze být lepším příkladem pro druhé, 
pokusili řídit se tím, co si zapsali.

DĚTI
Pomoc Nebeského Otce

Nebeský Otec nás miluje, a proto nám dává mnoho 
pomůcek a darů, aby nám pomáhal. Níže je uvede-

no několik darů, které nám dává. Jak můžete používat 
tyto dary, aby požehnali vám i ostatním?

kněžská moc
modlitba
láska k druhým
apoštolové a proroci
písma
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V šechny obřady nezbytné 
pro spasení a oslavení jsou 

doprovázeny smlouvami s Bohem. 
„Uzavírání a dodržování smluv 
znamená, že se rozhodujeme 
vytvořit pouto s naším Otcem 
v nebi a s Ježíšem Kristem,“ řekla 
Linda K. Burtonová, generální pre-
sidentka Pomocného sdružení.1

Starší Neil L. Andersen z Kvora 
Dvanácti apoštolů prohlásil: „Pán 
řekl: ‚V obřadech … se projevuje 
moc božskosti.‘

Bůh má připravena zvláštní 
požehnání pro každého způsobilé-
ho jedince, který je pokřtěn, přijme 
Ducha Svatého a pravidelně přijímá 
svátost.“ 2

„Když muži a ženy vstupují 
do chrámu,“ řekl starší M. Russell 
Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„jsou všichni obdarováni toutéž 
mocí – mocí kněžství. …

Všichni muži a všechny ženy 
mají přístup k této moci, která nám 
v životě pomáhá. Všichni ti, kdo 
uzavřeli s Pánem posvátné smlouvy 
a tyto smlouvy dodržují, mají nárok 
na to, aby obdrželi osobní zjevení, 

Chrámové obřady a smlouvy

bylo jim požehnáno službou andě-
lů, byli ve spojení s Bohem, obdrželi 
plnost evangelia a nakonec se po 
boku Ježíše Krista stali dědici všeho, 
co Otec má.“ 3

Další verše z písem
1. Nefi 14:14; Nauka a smlouvy 
25:13; 97:8; 109:22

Příběhy ze života
V roce 2007, čtyři dny po sil-

ném zemětřesení v Peru, se starší 
Marcus B. Nash ze Sedmdesáti 
setkal s presidentem odbočky 
Wenceslao Condem a s jeho ženou 
Pamelou. „Starší Nash se zeptal 
sestry Condeové, jak se daří jejich 
dětem. S úsměvem odvětila, že 
díky dobrotivosti Boží jsou všechny 
v bezpečí a daří se jim dobře. Starší 
Nash se pak zeptal na jejich dům.

‚Je pryč,‘ řekla prostě.
‚A přesto,‘ poznamenal starší 

Nash, ‚když o tom mluvíme, tak 
se usmíváte.‘

‚Ano,‘ řekla, ‚modlila jsem se 
a pociťuji klid. Máme vše, co potře-
bujeme. Máme jeden druhého, 

máme své děti, jsme zpečetěni 
v chrámu, máme tuto úžasnou 
Církev a máme Pána. S Pánovou 
pomocí můžeme vše vybudovat 
znovu.‘ …

Jak to, že nám uzavírání a dodr-
žování smluv s Bohem dává 
schopnost usmívat se i během 
těžkostí, proměnit utrpení ve 
vítězství …?

Tím zdrojem je Bůh. A tato 
moc je nám k dispozici díky 
našim smlouvám s Ním.“ 4

ODKAZY
1. Linda K. Burtonová, „Moc, radost a láska 

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

2. Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti 
apoštolů, „Moc v kněžství“, Liahona, 
listopad 2013, 92.

3. M. Russell Ballard, „Muži a ženy v díle 
Páně“, Liahona, duben 2014, 48–49.

4. Viz D. Todd Christofferson, „Moc spočíva-
jící ve smlouvách“, Liahona, květen 2009, 
19, 20–21.
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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.

Víra, rodina, služba

K zamyšlení
Jak nás chrámové obřady a 
smlouvy posilují a dodávají 
nám sílu a moc?


