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Největší ze všech darů, které milující Nebeský Otec 
připravil pro své děti, je dar věčného života. (Viz 
NaS 14:7.) Tento dar znamená žít na věky v rodi-

nách v přítomnosti Boha Otce a Jeho Milovaného Syna. 
Láskyplná pouta rodinného života budou pokračovat 
pouze v nejvyšším z Božích království – v celestiálním 
království.

Všichni doufáme v radost plynoucí ze života v milují-
cí rodině. Pro některé z nás je to pocit, který jsme nikdy 
nezažili – pocit, o němž víme, že ho zažít můžeme, ale 
dosud k tomu nedošlo. Možná si toho všímáme v životě 
druhých. Pro některé z nás nabyla láska v rodině většího 
významu a opravdovosti poté, co nás smrt odloučila od 
dítěte, matky, otce, bratra, sestry nebo milujícího a milova-
ného prarodiče.

Všichni pociťujeme naději, že jednou znovu pocítíme 
hřejivou lásku onoho člena rodiny, kterého jsme měli 
tak moc rádi a kterého si z celého srdce přejeme znovu 
obejmout.

Náš milující Nebeský Otec zná naše srdce. Jeho zámě-
rem je učinit nás šťastnými. (Viz 2. Nefi 2:25.) A tak nám 
daroval svého Syna, abychom mohli pociťovat radost 
plynoucí z rodinných pout, jež budou trvat na věky. Díky 
tomu, že Spasitel zlomil pouta smrti, budeme vzkříšeni. 
Díky tomu, že usmířil naše hříchy, se můžeme skrze víru 
a pokání stát způsobilými k získání celestiálního království, 
v němž jsou rodiny na věky spojeny láskou.

Spasitel seslal k Josephu Smithovi proroka Eliáše, aby 
znovuzřídil klíče kněžství. (Viz NaS 110.) S těmito klíči 
přišla také pečeticí moc, jež Božím dětem nabízí největ-
ší z Božích darů – věčný život v rodinách spojených ve 
svazku na věky.

Je to nabídka, kterou může oprávněně přijmout každé 
dítě Boží, jež přichází na svět. Třetina Božích duchov-
ních dětí Jeho nabídku v duchovním světě odmítla. Kvůli 
nedostatku víry se v následné otevřené vzpouře rozhodli, 
že nikdy nepoznají radost plynoucí z daru věčné rodiny, 
který jim Nebeský Otec nabídl.

My, kteří jsme touto rozhodující zkouškou v duchov-
ním předpozemském světě úspěšně prošli a stali se tak 
způsobilými obdržet dar smrtelného těla, můžeme ono 
důležité rozhodnutí zvolit si věčný život stále ještě učinit. 
Jsme- li požehnáni tím, že jsme našli znovuzřízené evange-
lium, můžeme se rozhodnout uzavřít a dodržovat smlouvy 
s Bohem, které nás opravňují získat věčný život. Když bude-
me neustále věrní, Duch Svatý nám bude potvrzovat naši 
naději a jistotu v to, že jsme na cestě k věčnému životu, aby-
chom mohli žít na věky v rodinách v celestiálním království.

Pro někoho může být ona věčná radost slabou, či 
dokonce upadající nadějí. Rodiče, děti, bratři a sestry 
možná učinili rozhodnutí, která je zdánlivě činí nezpůso-
bilými získat věčný život. Dokonce i vy můžete přemýšlet 
nad tím, zda jste skutečně způsobilí obdržet věčný život 
prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista.

P O S E L S T V Í  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A ,  S R P E N  2 0 1 6
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Jednou mi dal prorok Boží velmi utěšující radu. Obával 
jsem se, že rozhodnutí druhých by mohla znemožnit naší 
rodině, abychom spolu byli na věky. Řekl mi: „Děláte si 
starosti o to, co není podstatné. Žijte prostě tak, abyste byl 
hoden celestiálního království, a vaše rodinná situace bude 
úžasnější, než si dokážete představit.“

Všem těm, jejichž osobní zkušenosti nebo jejichž 
manželství a děti – nebo to, že je nemají – zastínily jejich 
naděje, vydávám svědectví: Nebeský Otec vás zná a miluje 
jako své duchovní dítě. Naději na věčný život vám Nebes-
ký Otec a Jeho Milovaný Syn zaseli do srdce již před tímto 
životem, když jste žili v Jejich přítomnosti. Skrze působící 
moc Usmíření Ježíše Krista a skrze vedení Svatého Ducha 
můžete nyní i ve světě, který přijde, pociťovat rodinnou 
lásku, kterou si Nebeský Otec a Jeho Milovaný Syn tolik 
přejí, abyste obdrželi.

Svědčím o tom, že když budete žít tak, abyste byli 
hodni celestiálního království, prorocký slib, že „rodinná 
situace bude úžasnější, než si dokážete představit“ se bude 
vztahovat i na vás.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Zvažte možnost podělit se s těmi, které učíte, o něja-
ký zážitek, kdy jste pociťovali vděčnost za naději na 
věčnou rodinu. Vyzvěte je, aby se zamysleli nad chvíle-
mi, kdy pociťovali vděčnost za věčné rodiny. Zeptejte 
se, zda by se o svůj zážitek chtěli podělit. Pak byste 
je mohli vyzvat, aby se zamysleli nad způsoby, jak se 
mohou zlepšit a žít více tak, aby byli hodni celestiální-
ho království, aby se na ně mohl vztahovat prorocký 
slib, že „rodinná situace bude úžasnější, než si dokáž[í] 
představit“.

MLÁDEŽ
Sdílení věčného štěstí

Jedním z nejlepších aspektů evangelia je znalost 
plánu spasení. Máme úžasnou příležitost být se svou 

rodinou na věčnost. Toto poznání nám pomáhá uchovat 

si naději i ve chvílích, kdy se cítíme zcela přemoženi 
světem. President Eyring učí: „Náš milující Nebeský 
Otec zná naše srdce. Jeho záměrem je učinit nás šťast-
nými. (Viz 2. Nefi 2:25.) A tak nám daroval svého Syna, 
abychom mohli pociťovat radost plynoucí z rodinných 
pout, jež budou trvat na věky. … Je to nabídka, kterou 
může oprávněně přijmout každé dítě Boží, jež přichází 
na svět.“

Toto požehnání se vztahuje na všechny ty, kteří žijí 
nyní, i na ty, kteří již zesnuli – na ně ovšem pouze s naší 
pomocí. Naši předkové jsou nyní v duchovním světě 
a čekají, až připravíme jejich jména, aby za ně mohly 
být vykonány chrámové obřady. Občas ale může být 
obtížné za ně tuto práci vykonat. Můžeme být příliš 
zaneprázdněni nebo možná bydlíme daleko od chrámu, 
abychom ho mohli navštěvovat často.

Naštěstí existují další způsoby, jak můžeme svým 
předkům pomoci – například můžeme pracovat na 
rodinné historii, pomáhat s indexováním nebo hlídat 
děti, když jdou rodiče do chrámu. Tím, že takto pomá-
háme, sloužíme Pánu a přinášíme naději na věčnou 
rodinu těm, kteří jsou na druhé straně závoje.

DĚTI
Rodiny jsou věčné

Díky Usmíření Ježíše Krista a znovuzřízení klíčů kněž-
ství můžeme žít se svou rodinou na věky! Co se vám 

líbí na vaší rodině? Podle následujících pokynů můžete 
vyrobit papírový řetěz, který bude oslavovat vaši rodinu.

1.  Dvakrát podélně přeložte kousek papíru napůl, abyste 
měli dlouhý pruh.

2.  Namalujte postavičku s rukama nataženýma k přelože-
ným okrajům.

3.  Postavičku vystřihněte. Nestříhejte papír v místech, kde 
se ruce dotýkají přeložených okrajů.

4.  Papír rozložte. Napište nebo nakreslete něco, čeho si 
vážíte na každém členovi rodiny.

5.  Máte- li velkou rodinu, slepte dohromady několik řetězů!
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„Manžel s manželkou mají 
posvátnou zodpovědnost 

vzájemně se milovat a vzájemně 
o sebe pečovat a pečovat o své 
děti.“ 1 President Russell M. Nelson, 
president Kvora Dvanácti apoštolů, 
řekl: „Domov má být Boží laboratoří 
lásky a služby.

Náš Nebeský Otec si přeje, aby 
manžel a manželka si byli navzá-
jem věrni a vážili si svých dětí jako 
dědictví od Pána.“ 2

Jákob v Knize Mormonově učil, 
že láska, kterou chovali manželé 
ke své manželce, láska, již chova-
ly manželky ke svému manželovi, 
a láska, kterou chovali oba dva ke 
svým dětem, byla jedním z důvodů 
toho, proč Lamanité byli v jednu 
dobu spravedlivější než Nefité.  
(Viz Jákob 3:7.)

Jedním z nejlepších způsobů, 
jak vnést do našeho domova lásku 
a harmonii, je laskavé jednání se 
členy rodiny. Laskavé jednání při-
vádí Ducha Svatého. Sestra Linda 
K. Burtonová, generální presidentka 

Společná péče o rodinu

Pomocného sdružení, nás vyzvala, 
abychom se zamysleli: „Jak čas-
to vědomě mluvíme ‚mezi sebou 
laskavě‘?“ 3

Další verše z písem
Římanům 12:10; Mosiáš 4:15; Nauka 
a smlouvy 25:5

Příběhy ze života
Starší D. Todd Christofferson 

z Kvora Dvanácti apoštolů se 
podělil o zážitek z dětství, kdy si 
uvědomil důležitost milující rodi-
ny. Když byli on a jeho bratři malí, 
jejich matka podstoupila v důsledku 
rakoviny velmi náročnou operaci, 
kvůli které pro ni bylo velmi bolesti-
vé používat pravou ruku. V rodině 
plné chlapců bylo vždy hodně 
prádla k žehlení, a tak když matka 
žehlila, musela často přestat a odejít 
do ložnice, aby se vyplakala, dokud 
bolest nepolevila.

Když si toho všiml otec starší-
ho Christoffersona, potají téměř 
celý rok nejedl obědy, aby ušetřil 

dostatek peněz na koupi žehličky, 
která by žehlení ulehčila. Z lásky 
k manželce šel svým synům pří-
kladem v péči o rodinu. O tom-
to obětavém rozhodnutí starší 
Christofferson řekl: „Tehdy jsem 
o tatínkově oběti a láskyplném 
skutku pro maminku nevěděl, ale 
nyní, když to vím, říkám si pro 
sebe: ‚To je muž!‘“ 4
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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 láska k druhým a péče jeden 
o druhého přinášejí do našeho 
domova Ducha?


