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Když bylo Johnu Linfordovi 43 let, rozhodl se 
s manželkou Marií a třemi syny, že odejdou ze 
svého domova v anglickém Gravely a vydají se do 

tisíce kilometrů vzdáleného údolí Solného jezera, aby se 
tam připojili ke Svatým. Doma zanechali svého čtvrtého 
syna, který v té době sloužil na misii, prodali svůj majetek 
a v Liverpoolu se nalodili na palubu lodi Thornton.

Cesta lodí do New Yorku a potom po souši do Iowy 
proběhla bez komplikací. Problémy ovšem začaly nedlou-
ho poté, co Linfordovi a další Svatí posledních dnů, kteří 
připluli na lodi Thornton, vyrazili 15. července 1856 
z Iowa City v osudné výpravě ručních vozíků Jamese 
G. Willieho.

Nevlídné počasí a náročnost cesty si vybraly svou daň 
na všech členech výpravy, Johna nevyjímaje. Nakonec 
onemocněl a zeslábl natolik, že ho museli v ručním vozíku 
vézt. Když výprava dorazila do Wyomingu, jeho zdravotní 
stav byl již velmi špatný. Záchranná skupina ze Salt Lake 
City dorazila 21. října, jen několik hodin poté, co Johnova 
pouť ve smrtelnosti skončila. Zemřel ten den časně zrána 
u břehu řeky Sweetwater.

Litoval John toho, že vyměnil pohodlí a klid za potíže, 
soužení a těžkosti spojené se stěhováním své rodiny do 
Sionu?

„Ne, Marie,“ řekl své ženě těsně před tím, než zemřel. 
„Jsem rád, že jsme sem přišli. Nedožiji se příchodu do Salt 
Lake, ale ty a chlapci ano, a já nelituji ničeho, čím jsme 

prošli, jestliže naši chlapci budou moci vyrůst a vychovat 
svou rodinu v Sionu.“ 1

Maria a její synové došli až do cíle. Když Maria téměř 
o třicet let později zemřela, s Johnem po sobě zanechali 
odkaz víry, služby, oddanosti a oběti.

Být Svatým posledních dnů znamená být pionýrem, 
neboť definice slova pionýr zní: „ten, kdo jde napřed, aby 
připravil nebo zpřístupnil cestu pro druhé“.2 A být pioný-
rem znamená být obeznámen s přinášením obětí. Ačkoli 
dnes se již po členech Církve nepožaduje, aby opustili svůj 
domov a putovali do Sionu, musí se často vzdát starých 
návyků, zažitých tradic a blízkých přátel. Někteří musí uči-
nit bolestné rozhodnutí přerušit kontakt se členy rodiny, 
kteří jsou proti jejich členství v Církvi. Avšak Svatí posled-
ních dnů jdou stále kupředu a modlí se o to, aby to jejich 
blízcí nakonec pochopili a akceptovali.

Cesta pionýra není lehká, ale my kráčíme ve stopách 
největšího Pionýra ze všech – a to Spasitele, který šel před 
námi a ukázal nám cestu, po níž máme jít.

Vyzval nás: „Pojďte za mnou.“ 3

„Já jsem ta cesta, i pravda, i život,“ 4 prohlásil.
„Poď ke mně,“ 5 vybídl.
Cesta může být namáhavá. Pro některé lidi je těžké 

odolávat posměchu a nehezkým poznámkám pošetilých 
lidí, kteří se vysmívají cudnosti, čestnosti a poslušnosti 
Božích přikázání. Svět vždy znevažoval oddanost zásadám. 
Když bylo Noémovi nařízeno, aby postavil archu, pošetilý 
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lid pohlédl na oblohu bez mráčku a poté se vysmíval 
a poškleboval – dokud nezačalo pršet.

Před mnoha staletími lidé na americkém kontinentu 
pochybovali, přeli se a byli neposlušní, dokud nebyla 
Zarahemla spálena ohněm, město Moronia zasypáno zemí 
a země Moroni pohlcena hlubinami mořskými. Pošklebo-
vání, posměch, nemravnosti a hřích ustaly. Byly nahrazeny 
zasmušilým mlčením a tíživou temnotou. Boží trpělivost 
přetekla, Jeho čas se naplnil.

Maria Linfordová, navzdory pronásledování v Anglii 
a těžkostem při putování „na místo, které Bůh … připra-
vil“,6 nikdy neztratila víru a následné zkoušky překonala 
kvůli své rodině a Církvi.

Starší George Albert Smith (1870–1951) položil při 
pohřebním obřadu konaném na Mariinu památku v roce 
1937 jejímu potomstvu tuto otázku: „Budete žít věrni víře 
svých předků? … Snažte se být hodni všech obětí, které 
pro vás přinesli.“ 7

Kéž máme při své snaze budovat Sion ve svém srdci 
a v domovech, obcích, městech a zemích, kde žijeme, 
vždy na paměti velkou odvahu a neutuchající víru těch, 
kteří dali všechno, co měli, abychom se my mohli těšit 
z požehnání znovuzřízeného evangelia, s nadějí a přísliby 
pramenícími z Usmíření Ježíše Krista.

ODKAZY
1. Viz Andrew D. Olsen, The Price We Paid (2006), 45–46, 136–137.
2. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971), 

„pioneer“.
3. Lukáš 18:22.
4. Jan 14:6.
5. Jan 7:37; viz také 3. Nefi 9:22.
6. „Pojďte, Svatí“, Náboženské písně, č. 18.
7. Viz Olsen, The Price We Paid, 203–204.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Zvažte možnost požádat ty, které učíte, aby se 
zamysleli nad lidmi ve svém životě, kteří šli vždy napřed 
a jsou pro ně pionýry. Potom se jich zeptejte, kdy museli 
být sami pionýry a museli připravovat cestu pro ostatní. 
Vyzvěte je, aby přemítali o tom, kdy museli něco oběto-
vat a proč to stálo za to. Můžete je poté vybídnout, aby 
si zaznamenali svědectví o „největším Pionýru ze všech“ 
– o Spasiteli.

MLÁDEŽ
Věrni své víře

President Monson vypráví příběh o jedné pionýrské 
rodině a poté cituje presidenta George Alberta 

Smitha: „Budete žít věrni víře svých předků? … Snažte 
se být hodni všech obětí, které pro vás přinesli.“ Ať již 
máte pionýry mezi svými předky, nebo jste první gene-
rací členů Církve, vzhlížíte k příkladům víry pro vedení 
a posilu? Zde je několik kroků, jak můžete začít:

1. Udělejte si seznam lidí, které obdivujete. Mohou 
to být členové vaší vlastní rodiny (zesnulí nebo žijící), 
přátelé, vedoucí v Církvi nebo lidé v písmech.

2. Zapište si vlastnosti, které se vám na nich líbí. Má 
vaše maminka obzvlášť velkou trpělivost? Možná, že váš 
kamarád umí být laskavý k druhým. Třeba obdivujete 
odvahu velitele Moroniho.

3. Vyberte si ze seznamu jednu vlastnost a zeptejte se 
sami sebe: „Jak mohu tuto vlastnost získat? Co musím 
dělat, abych v životě tuto vlastnost rozvinul?“

4. Napište si plán, jak si tuto vlastnost osvojíte, a umís-
těte ho někam, kde ho budete mít často na očích, abyste 
si svůj cíl stále připomínali. Modlete se o pomoc od Nebes-
kého Otce a pravidelně sledujte, jak se vám daří vlastnost 
rozvíjet. Až budete mít pocit, že jste ji rozvinuli dostateč-
ně, můžete si vybrat další, na které budete pracovat.

Mějte na paměti, že s rozvíjením dobrých vlastností 
v sobě samých nejenže ctíme víru svých předků a oběti, 
které přinesli, ale také můžeme v dobrém ovlivňovat lidi 
kolem sebe.

DĚTI
I ty jsi pionýr!

Pionýři jsou lidé, kteří jdou napřed, aby připravili 
cestu pro druhé.
Nakreslete obrázek nebo najděte fotku některého 

svého předka. Najdete nějaký příběh o tom, jak připra-
vili cestu, po níž můžete jít? Napište dva způsoby, jak 
můžete být i dnes pionýrem. O své nápady se můžete 
podělit na příštím rodinném domácím večeru.
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„Bylo zcela nezbytné, aby se 
duchovní děti Boha moh-

ly narodit do smrtelnosti a měly 
příležitost pokračovat směrem 
k věčnému životu,“ řekl starší 
Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti 
apoštolů. „Ve světle toho, jaký je 
nejvyšší účel velikého plánu štěstí, 
se domnívám, že těmi největšími 
poklady na zemi a v nebi jsou naše 
děti a naše potomstvo.“ 1

Starší Neil L. Andersen z Kvora 
Dvanácti apoštolů řekl:

„Věříme v důležitost rodin a věří-
me, že máme mít děti. …

Bůh řekl Adamovi a Evě: ‚Ploď-
tež se a rozmnožujte se, a naplňte 
zemi.‘ [Genesis 1:28.] …

Na toto přikázání jsme v Církvi 
Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů nezapomněli ani jsme ho neod-
sunuli stranou.“ 2

Ačkoli ne každý z nás se stane 
rodičem v tomto životě, můžeme 
vychovávat děti každého věku. 
Těšíme se z požehnání, že patří-
me do rodiny Nebeského Otce, 

Možnost stát se rodiči

a prožíváme radosti i starosti vyplý-
vající z toho, že jsme členy rodiny 
pozemské. A na mnohé čeká rodi-
čovství ve věčnostech, které přijdou.

Další verše z písem
Žalm 127:3; Matouš 18:3–5; 
1. Nefi 7:1;Mojžíš 5:2–3

Příběhy ze života
„Mnozí lidé v dnešním světě 

znevažují to, jak důležité je mít 
děti, nebo navrhují, aby rodiče 
příchod dětí do rodiny odkládali 
nebo aby jejich počet omezili,“ 
řekl starší Andersen. „Dcera mi 
nedávno doporučila podívat se na 
jeden blog, který píše jistá křesťan-
ská matka (ne z naší Církve), která 
má pět dětí. Píše: ‚Když [vyrůstáte] 
v této kultuře, je velmi těžké mít 
na mateřství biblický náhled. … 
Děti jsou v pořadí důležitosti až 
daleko za vysokou školou. Daleko 
za cestováním po světě. Daleko za 
možností někam si večer ve volném 
čase vyjít. Daleko za posilováním 

v tělocvičně. Daleko za jakýmkoli 
zaměstnáním, které byste mohli 
získat nebo které si přejete získat.‘ 
Pak dodává: ‚Mateřství není koní-
ček, je to povolání. Nesbíráte děti, 
protože vám připadají roztomilejší 
než poštovní známky. Není to 
něco, co si můžete dovolit dělat, 
když si na to náhodou najdete 
čas. Je to něco, k čemu vám dal 
čas Bůh.‘“ 3

ODKAZY
1. Dallin H. Oaks, „The Great Plan of  

Happiness“, Ensign, Nov. 1993, 72, 75.
2. Neil L. Andersen, „Děti“, Liahona,  

listopad 2011, 28.
3. Neil L. Andersen, „Děti“, 28.
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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
V jakém smyslu se naše 
pozemská rodina podobá 
té nebeské?


