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 Toto prohlášení přečetl president Gordon B. Hinckley jako součást svého poselství 

na generálním shromáždění Pomocného sdružení, které se konalo 23. září 1995 v Salt Lake City v Utahu. 

  PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO A RADA DVANÁCTI APOŠTOLŮ 
CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ 

   MY, PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO  a Rada Dvanácti apoštolů 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů slavnostně 
prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je usta-
noveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu 
pro věčný osud jeho dětí.

   VŠECHNY LIDSKÉ BYTOSTI  – muži a ženy – jsou stvořeny podle 
obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera 
nebeských rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu 
a určení. Pohlaví je základní charakteristikou předsmrtelné, 
smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce. 

   V PŘEDSMRTELNÉ ŘÍŠI  duchovní synové a dcery znali Boha a 
uctívali ho jako svého Věčného Otce a přijali Jeho plán, po-
dle kterého Jeho děti mohou obdržet hmotné tělo a získat 
pozemskou zkušenost, aby pokročily směrem k dokonalosti 
a nakonec naplnily své božské určení jako dědicové věčné-
ho života. Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy 
pokračovaly věčně, i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, 
které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům 
vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly 
sjednoceny na věčnost.

   PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ,  které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo 
jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a manželka. Pro-
hlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se 
množily a naplnily zemi, je stále v platnosti. Dále prohla-
šujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo 
používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně 
oddáni jako manžel a manželka.

   PROHLAŠUJEME,  že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, 
je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho dů-
ležitost ve věčném Božím plánu.

   MANŽEL S MANŽELKOU  mají posvátnou zodpovědnost vzá-
jemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své 
děti. „Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky.“ ( Žalm 127:3 .) 

Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti 
v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní 
potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden dru-
hému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodr-
žují zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky – matky a 
otcové – se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto 
povinnosti plnili.

   RODINA  je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a 
ženou je základem Jeho věčného plánu. Děti mají prá-
vo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly 
vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností 
ctí manželské smlouvy. Štěstí v rodinném životě dosáhne-
me s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno 
na učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny 
jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, po-
kání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných 
odpočinkových činností. Otcové jsou božsky určeni, aby 
v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám, a jsou 
zodpovědni za to, že se postarají o životní potřeby a ochra-
nu svých rodin. Matky jsou zodpovědny především za vý-
chovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech 
jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako 
rovnocenní partneři. Postižení, smrt nebo jiné okolnosti 
mohou vést k nutným individuálním úpravám. V případě 
potřeby má poskytnout podporu příbuzenstvo. 

   VARUJEME  ty jedince, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří 
týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své po-
tomstvo nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, že jedno-
ho dne se budou zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že 
rozpad rodiny přivede na jedince, obce a národy pohromy 
předpověděné dávnými i současnými proroky. 

   VYZÝVÁME  odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou 
kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udr-
žení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.    

 RODINA
  PROHLÁŠENÍ 

SVĚTU
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ÚVOD

Cíl tohoto kursu

Cílem kursu ManÏelství a vztahy v rodinû je
pomoci ãlenÛm Církve posilovat manÏelství a
rodinu a nacházet radost v rodinn˘ch vztazích.
Kurs je rozdûlen do dvou ãástí. âást A, „Posilujte
manÏelství“, je obzvlá‰tû uÏiteãná pro manÏelské
páry a pro  ãleny, ktefií se na uzavfiení manÏelství
pfiipravují. âást B, „Zodpovûdnosti rodiãÛ za posilo-
vání rodiny“, pomáhá rodiãÛm a prarodiãÛm
v jejich úsilí „[vychovávati dûti] v cviãení a v napo-
mínání Pánû“. (Efezsk˘m 6:4.)

Kurs je zaloÏen na naukách a zásadách, které jsou
uãeny v písmech a které uãí proroci a apo‰tolové
posledních dnÛ. Zvlá‰tû klade dÛraz na poselství
„Rodina – prohlá‰ení svûtu“, které je uvedeno na
stranû iv této pfiíruãky.

Pfiehled kursu je uveden na stranách vii–viii.
âasto se k tomuto pfiehledu vracejte, abyste si znovu
pro‰li nauky a zásady, kter˘m jste se nauãili, a abyste
se pfiipravili na nadcházející lekce.

Kurs nav‰tûvujte podle sv˘ch vlastních potfieb

Kurs mÛÏete nav‰tûvovat podle sv˘ch individuál-
ních potfieb. Napfiíklad jste-li Ïenat˘ nebo vdaná, ale
nemáte dûti, mÛÏete se rozhodnout, Ïe se zúãastníte
prvních osmi lekcí a vynecháte zb˘vajících osm
lekcí. Jste-li osamûl˘ rodiã, mÛÏete se rozhodnout,
Ïe se zúãastníte pouze lekcí v ãásti B.

Zapojte se do kursu

Sv˘m rozhodnutím zúãastnit se tohoto kursu jste
projevili svou touhu posilovat svou rodinu. Abyste
z tohoto kursu získali pln˘ prospûch, bude potfieba,
abyste se zapojovali do diskuse ve tfiídû, abyste
pouÏívali tuto studijní pfiíruãku a abyste se snaÏili
uplatÀovat ve svém Ïivotû nauky a zásady, kter˘m
se nauãíte.

Zapojujte se do diskuse ve tfiídû

KdyÏ se vy i ostatní úãastníci budete zapojovat
do diskuse ve tfiídû, budete schopni pfiivolávat vliv
Ducha Svatého a uãit a vzdûlávat jeden druhého.
Pán fiekl: „Urãete si mezi sebou uãitele, a nechÈ
v‰ichni nejsou mluvãími najednou; ale nechÈ jeden
mluví v jednu chvíli a nechÈ v‰ichni naslouchají
slovÛm jeho, aby, aÏ v‰ichni promluví, v‰ichni

mohli b˘ti vzdûláváni ode v‰ech a aby kaÏd˘ muÏ
mohl míti stejnou v˘sadu.“ (NaS 88:122.)

V‰ichni úãastníci kursu se mohou jeden od dru-
hého uãit, bez ohledu na to, jakou mají zku‰enost
s manÏelstvím nebo s v˘chovou dûtí. Nejhodnotnûj‰í
záÏitky získáte ve tfiídû tehdy, kdyÏ se budete s ostat-
ními dûlit o své zku‰enosti, které se t˘kají dané lekce,
a kdyÏ budete s úctou naslouchat ostatním, kdyÏ
budou ãinit totéÏ. Vlastní svûdectví i svûdectví dru-
h˘ch mÛÏete posilovat tím, Ïe budete vydávat svû-
dectví o pravdách, o kter˘ch diskutujete. Máte v‰ak
dbát na to, abyste nezmiÀovali dÛvûrné nebo
posvátné záÏitky, které jsou pro diskusi ve tfiídû
nevhodné. Také máte brát ohled na ãas, kter˘ je pro
kaÏdou lekci vyhrazen, a b˘t ohleduplní vÛãi uãiteli
a ostatním úãastníkÛm.

PouÏívejte tuto studijní pfiíruãku

V t˘dnu následujícím po kaÏdé lekci pouÏívejte
tuto studijní pfiíruãku k tomu, abyste si pro‰li to,
ãemu jste se uãili. Pfiíruãka obsahuje „Námûty pro
uplatnûní“, coÏ jsou doporuãení, která vám mají
pomoci Ïít podle nauk a zásad, kter˘m jste se v dané
lekci uãili. KaÏdá lekce dále obsahuje jeden nebo dva
ãlánky od generálních autorit Církve. Jste-li Ïenat˘
ãi vdaná, mÛÏe b˘t pro vás velk˘m pfiínosem, kdyÏ
budete tyto ãlánky ãíst se sv˘m manÏelsk˘m part-
nerem a kdyÏ o nich budete diskutovat.

Nûkteré ãlánky byly pÛvodnû pfiedneseny jako
poselství na generální konferenci ãi pfii jin˘ch pfiíle-
Ïitostech, zatímco jiné ãlánky byly napsány pro cír-
kevní ãasopisy. JelikoÏ jsou tyto ãlánky pfievzaty
z rÛzn˘ch publikací, bylo potfieba uãinit v nich
men‰í úpravy, aby odpovídaly struktufie této studijní
pfiíruãky. Napfiíklad u proslovÛ z generálních konfe-
rencí byly odstranûny úvodní poznámky a byly
zmûnûny nûkteré nadpisy a odkazy. Nauky v‰ak
zÛstávají stejné.

UplatÀujte nauky a zásady, kter˘m se uãíte

Pouhé uãení se evangeliu nestaãí. Aby mûlo evan-
gelium ve va‰em Ïivotû nûjak˘ úãinek, musíte Ïít
podle toho, ãemu se uãíte. President Harold B. Lee,
jedenáct˘ president Církve, nám dal tuto radu:

„V‰echny zásady a obfiady evangelia nejsou 
v jistém smyslu niãím jin˘m neÏ v˘zvou uãit se
evangeliu tím, Ïe jeho uãení praktikujeme. Nikdo
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neporozumí zásadû desátku, dokud desátek nebude
platit. Nikdo neporozumí zásadû Slova moudrosti,
dokud Slovo moudrosti nebude dodrÏovat. Dûti, a
koneckoncÛ ani dospûlí, nemají svûdectví o zásadách
desátku, Slova moudrosti, svûcení sabatu ãi modlitby
jen proto, Ïe nûkoho sly‰eli o tûchto zásadách hovo-
fiit. Evangeliu se uãíme tím, Ïe podle nûj Ïijeme. …

Uãení evangelia nikdy doopravdy neporozumíme,
dokud sami nezaÏijeme poÏehnání, která pfiicházejí,
kdyÏ podle jednotliv˘ch zásad Ïijeme.“ (Stand Ye in
Holy Places [1974], 215.)

Dal‰í materiály a zdroje

Následující církevní materiály poskytují dal‰í
informace o tématech, která jsou probírána v tomto
kursu. Jsou k dispozici prostfiednictvím církevních
distribuãních stfiedisek. Tyto publikace si mÛÏete
obstarat a pouÏívat je ve své rodinû.

• Pfiíruãka pro rodinu (31180 121). Tato pfiíruãka
popisuje organizaci rodiny, obsahuje informace
o tom, jak v rodinû vyuãovat evangeliu, a vysvût-
luje, jak vykonávat obfiady knûÏství a dávat knûÏ-
ská poÏehnání.

• âlánky o manÏelství a o rodinû v církevních
ãasopisech.

• Family Home Evening Resource Book [Kniha námûtÛ
pro rodinn˘ domácí veãer] (31106). Tato kniha
pomáhá rodiãÛm a dûtem s pfiípravou lekcí na
rodinn˘ domácí veãer (strany 3–160, 173–232).
Obsahuje námûty, jak pofiádat úspû‰né rodinné
domácí veãery (strany 163–170), a jsou v ní dopo-
ruãení pro to, jak uãit dûti specifick˘m zásadám a
zodpovûdnostem (strany 235–262). Obsahuje rov-
nûÏ námûty pro rodinné aktivity (strany 265–340).

• Uãení – není vût‰ího povolání (36123 121). Tato
pfiíruãka obsahuje zásady a praktická doporuãení,
které ãlenÛm Církve pomohou stát se lep‰ími

uãiteli evangelia. âást D, „V˘uka v domovû“
(strany 125–148) je obzvlá‰tû uÏiteãná pro rodiãe.

• Pfiíruãka pro v˘uku (34595 121). Tato pfiíruãka
obsahuje námûty, jak zlep‰it v˘uku a studium
evangelia.

• Pro posílení mládeÏe (34285 121). Tato broÏurka
vysvûtluje církevní mûfiítka pro chození na
schÛzky, oblékání a vzhled, navazování pfiátel-
sk˘ch vztahÛ, ãestnost, fieã, média, du‰evní a
fyzické zdraví, hudbu a tanec, sexuální ãistotu,
ãinnosti v nedûli, pokání, zpÛsobilost a sluÏbu.

• Pfiíruãka pro rodiãe (31125 121). Tato pfiíruãka
obsahuje rady, které pomohou rodiãÛm uãit dûti
o tûlesné intimitû.

• Guidebook for Parents and Guardians of Handicapped
Children [Pfiíruãka pro rodiãe a opatrovníky handica-
povan˘ch dûtí] (31123). Tato pfiíruãka poskytuje
rady rodinám, ve kter˘ch Ïijí postiÏené dûti.
Obsahuje rovnûÏ informace o církevních materiá-
lech, které mohou pomoci rodiãÛm i ostatním,
jiÏ uãí ty, ktefií jsou nûjak postiÏení.

• Cornerstones of a Happy Home [Úhelné kameny ‰Èast-
ného domova] (33108). Tato broÏurka obsahuje
poselství presidenta Gordona B. Hinckleyho
z doby, kdy slouÏil jako druh˘ rádce v Prvním
pfiedsednictvu.

• Being a Righteous Husband and Father [B˘t spravedli-
v˘m manÏelem a otcem] (35402). Tato broÏurka
obsahuje poselství presidenta Howarda
W. Huntera, ãtrnáctého presidenta Církve.

• One for the Money: Guide to Family Finance
(33293). Tato broÏurka od star‰ího Marvina
J. Ashtona z Kvora Dvanácti apo‰tolÛ poskytuje
praktická doporuãení pro hospodafiení s rodin-
n˘mi financemi.
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P¤EHLED KURSU MANÎELSTVÍ 
A VZTAHY V RODINù

âÁST A: POSILUJTE MANÎELSTVÍ

LEKCE 1: „RODINA JE ST¤EDEM
STVO¤ITELOVA PLÁNU“
Proroci posledních dnÛ prohla‰ují, Ïe manÏelství a
rodina mají vûãn˘ v˘znam.

ManÏelství na vûãnost mÛÏe pfiiná‰et radost a velká
poÏehnání v tomto Ïivotû i po celou vûãnost.

Cílem kursu ManÏelství a vztahy v rodinû je pomoci
nám nacházet radost v rodinn˘ch vztazích.

Ná‰ domov mÛÏe b˘t „kouskem nebe“, kdyÏ stavíme
„na skále na‰eho Vykupitele“.

LEKCE 2: ROZVÍJEJTE V MANÎELSTVÍ
JEDNOTU
Pán pfiikázal manÏelÛm a manÏelkám, aby byli jedno.

ManÏelé a manÏelky si mají váÏit jeden druhého
jako rovnocenného partnera.

ManÏelé a manÏelky se mají díky sv˘m individuálním
vlastnostem a schopnostem navzájem doplÀovat.

ManÏelé a manÏelky si musejí b˘t navzájem oddaní.

LEKCE 3: VYÎIVUJTE V MANÎELSTVÍ LÁSKU
A P¤ÁTELSTVÍ
ManÏelé a manÏelky musejí peãovat o lásku, kterou
chovají jeden k druhému.

Vyjadfiování náklonnosti a laskavosti udrÏuje
v manÏelství lásku a pfiátelství.

Vhodné intimní vztahy v manÏelství jsou v˘razem
lásky.

ManÏelské páry mají usilovat o pravou lásku – ãistou
lásku Kristovu.

LEKCE 4: JAK REAGOVAT NA PROBLÉMY
V MANÎELSTVÍ
KaÏd˘ manÏelsk˘ pár se setká s problémy.

ManÏelé a manÏelky mohou vyfie‰it v‰echny pro-
blémy, pokud na manÏelství nahlíÏejí jako na
smluvní vztah.

Pfiijdou-li problémy, mÛÏeme se rozhodnout, Ïe na
nû budeme reagovat s trpûlivostí a s láskou, a ne
roztrpãenû nebo s hnûvem.

LEKCE 5: REAGUJTE NA PROBLÉMY
POZITIVNÍ KOMUNIKACÍ
V kaÏdém manÏelském páru nastanou urãité názorové
rozdíly.

ManÏel a manÏelka mají vyhledávat na druhém ty
vlastnosti, které jsou obdivuhodné.

Pozitivní komunikace pfiedchází obtíÏn˘m situacím
a pomáhá je vyfie‰it.

LEKCE 6: POSILUJTE MANÎELSTVÍ VÍROU
A MODLITBOU
ManÏelé a manÏelky mají spoleãnû pracovat na
prohlubování víry v JeÏí‰e Krista.

ManÏelé a manÏelky jsou poÏehnáni, kdyÏ se spoleãnû
modlí.

LEKCE 7: UZDRAVUJÍCÍ MOC ODPU·TùNÍ
Duch odpu‰tûní mezi manÏelem a manÏelkou
pomáhá získat klid a pocit dÛvûry a jistoty.

ManÏelé a manÏelky mají usilovat o to, aby si
navzájem odpou‰tûli své slabosti, a mají se upfiímnû
snaÏit o to, aby se zlep‰ovali.

ManÏelé a manÏelky se mají snaÏit navzájem si
odpou‰tût.

LEKCE 8: HOSPODA¤ENÍ S RODINN¯MI
FINANCEMI
Správné hospodafiení s financemi je nezbytné pro
‰Èastné manÏelství.

ManÏelé a manÏelky se mají spoleãnû snaÏit dodrÏo-
vat základní zásady t˘kající se hospodafiení s penûzi.
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âÁST B: ZODPOVùDNOSTI RODIâÒ ZA POSILOVÁNÍ RODINY

LEKCE 9: „DùDICTVÍ OD HOSPODINA JSOU
DÍTKY“
Nebesk˘ Otec svûfiuje své duchovní dûti pozemsk˘m
rodiãÛm.

Rodiãe se mají snaÏit uspokojovat individuální
potfieby kaÏdého dítûte.

Dûti mají nárok na láskypln˘ vztah se sv˘mi rodiãi.

ZneuÏívání a t˘rání dûtí je zloãinem proti Bohu.

Dûti pfiiná‰ejí do Ïivota sv˘ch rodiãÛ velikou radost.

LEKCE 10: POSVÁTNÉ ÚLOHY OTCÒ A
MATEK (1. âÁST – ÚLOHY OTCÒ)
Otcové a matky mají spoleãnû usilovat o to, aby
poskytli kaÏdému svému dítûti ‰tít víry.

Otcové mají pfiedsedat v lásce a spravedlivosti.

Otcové se mají starat o Ïivotní potfieby a ochranu
své rodiny.

LEKCE 11: POSVÁTNÉ ÚLOHY OTCÒ A
MATEK (2. âÁST – ÚLOHY MATEK)
Matky se podílejí na BoÏím díle.

Matky jsou zodpovûdny pfiedev‰ím za v˘chovu
sv˘ch dûtí.

Otcové a matky jsou povinni pomáhat jeden dru-
hému jako rovnocenní partnefii.

LEKCE 12: UâTE DùTI P¤ÍKLADEM A
SLOVEM
Rodiãe jsou zodpovûdni za v˘uku sv˘ch dûtí.

KdyÏ rodiãe uãí své dûti, mohou získávat inspiraci.

Rodiãe uãí dûti pfiíkladem a slovem.

LEKCE 13: UâTE DùTI ZÁSADÁM
EVANGELIA (1. âÁST)
Uãení rodiãÛ mÛÏe dûtem pomáhat zÛstat siln˘mi
ve vífie.

Rodiãe mají své dûti uãit prvním zásadám a obfia-
dÛm evangelia.

Rodiãe mají „dûti své uãiti, aby se modlily a kráãely
zpfiíma pfied Pánem“.

LEKCE 14: UâTE DùTI ZÁSADÁM
EVANGELIA (2. âÁST)
KdyÏ rodiãe uãí své dûti, projevují jim lásku.

Rodiãe musejí uãit dûti soucitu a sluÏbû.

Rodiãe musejí uãit dûti poctivosti a úctû k majetku
druh˘ch.

Rodiãe musejí uãit dûti tomu, jaké odmûny pfiiná‰í
poctivá práce.

Rodiãe musejí uãit dûti mravní ãistotû.

LEKCE 15: VEëTE DùTI P¤I JEJICH
ROZHODOVÁNÍ
Dûti pfii rozhodování potfiebují, aby je nûkdo vedl.

Rodiãe mohou dûtem pomáhat pouÏívat svobodu
jednání spravedlivû.

Rodiãe mají umoÏnit dûtem, aby se uãily z následkÛ
nemoudr˘ch rozhodnutí.

Rodiãe mají projevovat velkou lásku dûtem, které
sejdou z cesty.

LEKCE 16: RODINNÁ MODLITBA, RODINNÉ
STUDIUM PÍSEM A RODINN¯ DOMÁCÍ
VEâER
Rodinná modlitba, rodinné studium písem a
rodinn˘ domácí veãer musí mít v kaÏdé rodinû
Svat˘ch posledních dnÛ vysokou prioritu.

KdyÏ se rodina spoleãnû modlí, získává velká
poÏehnání.

Rodinné studium písem pomáhá rodinû pfiilnout
tûsnûji k Bohu.

Rodinné domácí veãery pomáhají rodinû opevnit se
vÛãi svûtsk˘m vlivÛm.
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1„RODINA JE ST¤EDEM 
STVO¤ITELOVA PLÁNU“

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Projdûte si poselství „Rodina – prohlá‰ení svûtu“
(str. iv). Rozhodnûte se, co budete dûlat, abyste se
touto prorockou radou fiídili lépe.

• Z církevního distribuãního stfiediska získejte pla-
kát s poselstvím „Rodina – prohlá‰ení svûtu“
(35602 121 nebo 35538 121). Doma si ho povûste
na v˘znamné místo.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Na ãas a celou vûãnost
Star‰í Boyd K. Packer
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Velik˘ plán ‰tûstí

Drazí bratfii a sestry, písma a uãení apo‰tolÛ a pro-
rokÛ o nás mluví v pfiedsmrtelném Ïivotû jako o
synech a dcerách, duchovních dûtech BoÏích.1

Pohlaví existovalo jiÏ dfiíve, a nezaãalo existovat ve
chvíli, kdy jsme se narodili do smrtelného tûla.2

Ve velké Radû v nebi3 byl pfiedstaven BoÏí plán:4

plán spasení,5 plán vykoupení,6 velik˘ plán ‰tûstí7.
Plán poãítá s tím, Ïe budeme zkou‰eni; v‰ichni
musejí volit mezi dobrem a zlem.8 Jeho plán zaji‰Èuje
Vykupitele, Usmífiení, Vzkfií‰ení a – jsme-li poslu‰ní
– ná‰ návrat do pfiítomnosti Boha.

Protivník se vzboufiil a vytvofiil svÛj vlastní plán.9

Tûm, ktefií ho následovali, bylo odepfieno právo zís-
kat smrtelné tûlo.10 Na‰e pfiítomnost zde potvrzuje,
Ïe jsme se rozhodli pro plán na‰eho Otce.11

Jedin˘m zámûrem Lucifera je bojovat proti veli-
kému plánu ‰tûstí a niãit ty nejãist‰í, nejkrásnûj‰í a
nejpfiíjemnûj‰í projevy Ïivota: zamilovanost, lásku,
manÏelství a rodiãovství.12 Projevy hlubokého Ïalu a
pocitÛ viny13 s ním jdou ruku v ruce. Jedinû pokání
mÛÏe uzdravit to, co on poraní.

BoÏí plán vyÏaduje manÏelství a rodinu

Plán ‰tûstí vyÏaduje spravedlivé sjednocení muÏe
a Ïeny, manÏela a manÏelky.14 Nauky nás uãí, jak
správnû reagovat na silné pfiirozené touhy, které pfií-
li‰ ãasto fiídí na‰e chování.

Adamovi bylo stvofieno tûlo podle obrazu
BoÏího,15 a poté byl uveden do zahrady16. Zpoãátku
byl Adam sám. Byl nositelem knûÏství,17 ale sám
nemohl naplnit úãely svého stvofiení18.

Nemohl by je naplnit ani Ïádn˘ jin˘ muÏ. Pokrok
nemohl Adam ãinit ani sám, ani spoleãnû s dal‰ími
muÏi. Ani ho nemohla ãinit Eva s dal‰í Ïenou. Tehdy
tomu tak bylo. Je tomu tak i dnes.

Byla stvofiena Eva, jeho vhodná pomocnice. Bylo
ustanoveno manÏelství,19 neboÈ Adamovi bylo pfiiká-
záno, aby pfiilnul ke své manÏelce (nikoli pouze
k nûjaké Ïenû) a „k nikomu jinému“20.

Eva, dalo by se fiíci, byla postavena pfied volbu.21

Za své rozhodnutí má b˘t chválena. Poté „Adam
padl, aby lidé mohli b˘ti“.22

Star‰í Orson F. Whitney popsal Pád následovnû:
„Mûl dvojí smûr – dolÛ, a pfiesto vpfied. Pfiivedl ãlo-
vûka do tohoto svûta a postavil ho na cestu
pokroku.“23

BÛh Adamovi a Evû poÏehnal „a fiekl … jim: Buìte
plodní a rozmnoÏujte se“.24 A tím byla ustanovena
rodina.

BÛh si váÏí muÏÛ a Ïen stejnou mûrou

Ve zjeveních nenajdeme nic, co by nasvûdãovalo,
Ïe by BÛh upfiednostÀoval muÏe pfied Ïenami, nebo
Ïe by si váÏil více synÛ neÏ dcer.

V‰echny ctnosti uvedené v písmech – láska,
radost, pokoj, víra, zboÏnost, pravá láska – sdílí jak
muÏi, tak Ïeny,25 a nejvy‰‰í obfiad knûÏství, kter˘ je
moÏné ve smrtelnosti obdrÏet, získávají pouze muÏ a
Ïena spoleãnû26.
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Po Pádu má na narození do smrtelnosti rozsáhl˘ a
neomezen˘ vliv zákon pfiírody. Existují, jak to nazval
president J. Reuben Clark ml., jakési „v˘stfielky“ pfií-
rody,27 které zpÛsobují rÛzné anomálie, nedostatky a
tûlesné vady. AÈ uÏ se lidskému rozumu zdají jakkoli
nespravedlivé, tak vÏdy nûjak˘m zpÛsobem zapadají
do Pánov˘ch zámûrÛ ohlednû zkou‰ení lidstva.

Nauky evangelia JeÏí‰e Krista nám umoÏÀují a
dovolují následovat kaÏdé hodnotné vnuknutí, re-
agovat na kaÏd˘ spravedliv˘ podnût a proÏívat jak˘-
koli povzná‰ející lidsk˘ vztah. To v‰e je chránûno
pfiikázáními, která byla zjevena Jeho Církvi.

Úlohy muÏÛ a Ïen

Kdyby nebyli Adam a Eva od pfiírody rozdílní,
nemohli by se mnoÏit a naplnit zemi.28 Navzájem se
doplÀující rozdílnosti jsou pro plán ‰tûstí zcela
zásadní.

Nûkteré úlohy se více hodí k povaze muÏÛ,
zatímco jiné k povaze Ïen. Jak písma, tak i zákoni-
tosti pfiírody stavûjí muÏe do pozice ochránce a
zaopatfiovatele.29

Zodpovûdnosti knûÏství, které se t˘kají správy
Církve, jsou nutnû vykonávány mimo prostfiedí
domova. BoÏsk˘m rozhodnutím jsou svûfieny
muÏÛm. Tak tomu bylo od poãátku, neboÈ Pán zje-
vil, Ïe „fiád tohoto knûÏství byl stvrzen, aby byl pfie-
dáván z otce na syna. … Tento fiád byl ustanoven ve
dnech Adamov˘ch.“30

Pokud jde o zpÛsobilost získat oslavení, nemá
muÏ, kter˘ je nositelem knûÏství, oproti Ïenû Ïád-
nou v˘hodu. Îena je od pfiírody spolutvÛrcem
s Bohem, a její hlavní rolí je v˘chova dûtí. Ctnosti a
vlastnosti, na kter˘ch závisí dokonalost a oslavení,
pfiicházejí k Ïenû pfiirozenû a jsou zu‰lechÈovány
v rámci manÏelství a matefiství.

V souladu s Otcov˘m plánem ‰tûstí je knûÏství
pfiedáváno pouze muÏÛm, ktefií jsou toho hodni.
JestliÏe zákony pfiírody a zjevené slovo BoÏí pÛsobí
v souladu, tak to prostû funguje nejlépe.

KnûÏství s sebou nese ohromnou zodpovûdnost.
„Îádná moc nebo vliv nemohou ani nemají b˘ti
udrÏovány pÛsobením knûÏství, pouze pfiesvûdãová-
ním, shovívavostí, jemností a mírností a láskou
nepfiedstíranou; Laskavostí a ryzím poznáním.“31

Pokud by se nûkdo snaÏil „uplatÀovati moc nebo
panství nebo donucování … v jakékoli mífie nespra-
vedlivosti“32, poru‰uje tím „[pfiísahu] a [smlouvu],
která náleÏí ke knûÏství“33. Potom „[se nebesa] stáh-
nou; Duch Pánû je zarmoucen“.34 A neãiní-li onen
muÏ pokání, pfiijde o svá poÏehnání.

I kdyÏ jsou odli‰né úlohy muÏe a Ïeny popsány
ve velkolep˘ch nebesk˘ch prohlá‰eních, projevují

se nejlépe v tûch nejpraktiãtûj‰ích, obyãejn˘ch a
kaÏdodenních záÏitcích rodinného Ïivota.

Nedávno jsem naslouchal jednomu fieãníkovi na
shromáÏdûní svátosti, kter˘ si stûÏoval, Ïe nerozumí
tomu, proã jeho vnouãata vÏdy fiíkají, Ïe jdou na
náv‰tûvu k babiãce, ale nikdy ne k dûdeãkovi. Rozlu-
‰til jsem tuto velkou záhadu za nûj: Dûdeãkové nepe-
ãou koláãe!

Pfiírodní i duchovní zákony jsou vûãné

Pfiírodní a duchovní zákony, které fiídí Ïivot, byly
ustanoveny je‰tû pfied zaloÏením svûta.35 Jsou vûãné,
stejnû jako dÛsledky plynoucí buì z poslu‰nosti,
nebo neposlu‰nosti tûchto zákonÛ. Nejsou tvofieny
na základû spoleãensk˘ch nebo politick˘ch úvah.
Nelze je mûnit. NemÛÏe je zmûnit Ïádn˘ nátlak,
protest ani legislativa.

Pfied lety jsem dohlíÏel na semináfie pro indiány.
Pfii náv‰tûvû jedné ‰koly v Albuquerque mi její fieditel
vyprávûl pfiíhodu, která se stala v první tfiídû.

Bûhem hodiny se do tfiídy zatoulalo kotû a rozpt˘-
lilo dûti. Nûkdo ho pfiinesl dopfiedu pfied tfiídu, aby je
mohli v‰ichni vidût.

Jedno z dûtí se zeptalo: „Je to kocour, nebo koãka?“

Uãitelka, která nebyla na takovou diskusi pfiipra-
vena, fiekla: „Na tom nezáleÏí; je to prostû kotû.“

Ale dûti trvaly na odpovûdi, aÏ jeden chlapec fiekl:
„Vím, jak mÛÏeme poznat, jestli je to kocour, nebo
koãka.“

Uãitelka nemûla na vybranou, a tak fiekla: „Dobfie,
tak nám povûz, jak mÛÏeme poznat, zda je to
kocour, nebo koãka.“

Chlapec odpovûdûl: „MÛÏeme o tom hlasovat!“

Nûkteré vûci není moÏné zmûnit. Nauku není
moÏné zmûnit.

President Wilford Woodruff fiekl: „Zásady, které
byly zjeveny pro spasení a oslavení dûtí lidsk˘ch, …
jsou zásadami, které nemÛÏete zru‰it. Jsou to zásady,
které nemÛÏe zniãit Ïádná skupina muÏÛ [nebo Ïen].
Jsou to zásady, které nikdy nemohou zaniknout. …
LeÏí za hranicí, tam, kde jiÏ ãlovûk nemÛÏe manipu-
lovat nebo niãit. … Ani cel˘ svût, spojen dohro-
mady, nemá moc tyto zásady zniãit. … Z tûchto
zásad nebude nikdy zniãena ani literka, ani ãárka.“36

Bûhem druhé svûtové války byli muÏi povoláváni
do boje. Jako nikdy dfiíve byly v této nouzové situa-
ci manÏelky a matky po celém svûtû nabírány jako
pracovní síla. Vliv, kter˘ mûla válka na rodinu, byl
tím nejniãivûj‰ím. Projevuje se to i v této generaci.

MnoÏte se a naplÀte zemi

Na generální konferenci v fiíjnu 1942 pfiedneslo
První pfiedsednictvo poselství urãené „Svat˘m ve



5

„Rodina je stfiedem Stvofiitelova plánu“

v‰ech zemích a konãinách“, ve kterém sdûlovalo:
„Mocí pravomoci v nás vloÏenou, my, První pfiedsed-
nictvo Církve, varujeme ná‰ lid.“

A fiekli: „Mezi první pfiikázání, která Adam a Eva
obdrÏeli, patfiilo pfiikázání, v nûmÏ Pán fiekl: ‚MnoÏte
se a naplÀte zemi.‘ Toto pfiikázání zopakoval i
v dne‰ní dobû. V této poslední dispensaci Pán znovu
zjevil zásadu vûãného trvání manÏelské smlouvy. …

Pán nám sdûlil, Ïe je povinností kaÏdého manÏela
a kaÏdé manÏelky uposlechnout pfiikázání, které bylo
dáno Adamovi, totiÏ mnoÏit se a naplnit zemi, aby
tak zástupy vyvolen˘ch duchÛ, ktefií ãekají na své
schránky z masa, mohly pfiijít sem, a aby mohli krá-
ãet kupfiedu podle velikého BoÏího plánu a stát se
dokonal˘mi du‰emi, neboÈ bez tûchto smrteln˘ch
stánkÛ nemohou ãinit pokrok a dosáhnout tak svého
Bohem stanoveného urãení. TudíÏ kaÏd˘ manÏel a
manÏelka se mají stát otcem a matkou v Izraeli
dûtem, které se narodí ve svaté a vûãné smlouvû.

KaÏd˘ otec a kaÏdá matka tím, Ïe pfiivádûjí tyto
vyvolené duchy na svût, pfiebírají vÛãi onomu duchu
vybavenému tûlem a vÛãi Pánovi samotnému – vyu-
Ïitím této pfiíleÏitosti, kterou jim nabídl – ten nejpo-
svátnûj‰í závazek, protoÏe osud onoho ducha ve
vûãnostech, které pfiijdou, a poÏehnání nebo tresty,
které na nûho po Ïivotû zde ãekají, závisí z velké
ãásti na péãi, na uãení a na v˘chovû, které rodiãe
tomuto duchu poskytnou.

Îádn˘ rodiã nemÛÏe pfied tímto závazkem a touto
zodpovûdností uniknout, a Pán bude rozhodnû
vyÏadovat, abychom se zodpovídali z toho, jak
jsme tento závazek plnili. Smrteln˘ ãlovûk na sebe
nemÛÏe vzít vzne‰enûj‰í povinnost, neÏ je tato.“

Matefiství je svaté povolání

O matkách fieklo První pfiedsednictvo toto:
„Matefiství se tudíÏ stává svat˘m povoláním, posvát-
n˘m odhodláním uskuteãÀovat Pánovy plány, odda-
n˘m zasvûcením v˘chovû a péãi, v˘Ïivû tûla, mysli a
ducha tûch, ktefií si podrÏeli svÛj první stav a ktefií
pfiicházejí na tuto zem kvÛli svému druhému stavu,
‚[aby se vidûlo], budou-li ãiniti v‰echny vûci, jeÏ jim
Pán, jejich BÛh, pfiikáÏe‘. (Abraham 3:25.) Vést je
k tomu, aby svÛj druh˘ stav zachovali, je prací
matefiství, a ti, ‚ktefií zachovají svÛj druh˘ stav,
budou míti slávu pfiidanou na hlavu svou na vûky
vûkÛ‘. (op. cit.) [Abraham 3:26.]

Tato boÏská sluÏba matefiství mÛÏe b˘t vykoná-
vána pouze matkami. NemÛÏe b˘t pfienechána
nûkomu jinému. ChÛvy to nedokáÏou; jesle to
nedokáÏou; najatá pomocná síla to nedokáÏe –
pouze matka, podporovaná, jak je to jen moÏné,
milujícíma rukama otce a bratrÛ a sester, mÛÏe
poskytnout potfiebnou péãi v plné mífie.“

První pfiedsednictvo prohlásilo, Ïe „matka, která
svûfiuje své dítû do péãe druh˘ch, aby mohla vyko-
návat práci nesouvisející s matefistvím, aÈ uÏ pro
zlato, slávu nebo jako sluÏbu spoleãnosti, má pama-
tovat na to, Ïe ‚dítû [ponechané samo] sobû …
k hanbû pfiivodí matku svou‘. (Pfiísloví 29:15.)
V dne‰ní dobû Pán prohlásil, Ïe pokud rodiãe neuãí
své dûti naukám Církve, bude ‚hfiích na hlavû
rodiãÛ‘. (NaS 68:25.)

Matefiství se blíÏí boÏskosti. Je to ta nejvy‰‰í a nej-
svatûj‰í sluÏba, které se lidstvo ujalo. Staví tu, která
ctí jeho svaté povolání a sluÏbu, na roveÀ andûlÛ.“37

Toto poselství a varování od Prvního pfiedsednic-
tva je dnes potfiebné více, nikoli ménû, neÏ v dobû,
ve které bylo pfiedneseno. A Ïádn˘ hlas jakékoli
organizace Církve na kterékoli úrovni správy se
nevyrovná hlasu Prvního pfiedsednictva.38

Îádn˘m du‰ím, které se svou podstatou ãi kvÛli
okolnostem netû‰í poÏehnání sÀatku a rodiãovství,
nebo které musejí bez vlastního pfiiãinûní vychová-
vat dûti samy a pracovat, aby je uÏivily, nebude ve
vûãnostech odepfieno Ïádné poÏehnání – pod pod-
mínkou, Ïe dodrÏují pfiikázání.39 Jak slíbil president
Lorenzo Snow: „Toto je jisté a nesporné.“40

Podobenství o pokladu a klíãích

Zakonãím podobenstvím.

Jednoho dne získal jeden muÏ dva klíãe jako
své dûdictví. Bylo mu fieãeno, Ïe prvním klíãem
odemkne dvefie od sejfu, kter˘ musí chránit za kaÏ-
dou cenu. Druh˘ klíã byl od pokladnice, která se
v onom sejfu nacházela a ve které byl drahocenn˘
poklad. Tuto pokladnici mûl muÏ otevfiít a libovolnû
nakládat s drahocenn˘mi vûcmi, které v ní byly
uloÏeny. Byl varován, Ïe mnozí se mu budou snaÏit
toto dûdictví ukrást. Bylo mu slíbeno, Ïe bude-li
poklad uÏívat zpÛsobile, bude se doplÀovat a nikdy
ho neubude, ani v celé vûãnosti. Bude zkou‰en.
Bude-li poklad uÏívat ve prospûch druh˘ch lidí, jeho
poÏehnání a radost se budou rozhojÀovat.

MuÏ ‰el tedy do sejfu sám. Prvním klíãem si
odemkl dvefie. Pak se snaÏil odemknout druh˘m klí-
ãem pokladnici, ale to se mu nedafiilo, neboÈ na
pokladnici byly dva zámky. Jeho jedin˘m klíãem ji
ne‰lo odemknout. AÈ zkou‰el cokoli, nemohl ji
odemknout. Byl bezradn˘. Klíãe mu byly pfiedány.
Vûdûl, Ïe poklad mu oprávnûnû patfií. Poslechl
v‰echny pokyny, ale pfiesto nebyl schopen poklad-
nici odemknout.

Najednou pfii‰la do sejfu Ïena. I ona mûla klíã. Její
klíã byl nápadnû jin˘ neÏ ten, kter˘ drÏel on. Její klíã
se hodil do druhého zámku. MuÏ byl pokofien zji‰tû-
ním, Ïe bez této Ïeny nemÛÏe získat své zákonné
dûdictví.
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Uzavfieli spolu smlouvu, Ïe pokladnici odemknou
spoleãnû a Ïe on bude hlídat sejf a chránit ho, jak
mu bylo nafiízeno; ona naopak bude dohlíÏet na
poklad. To, Ïe on, jako hlídaã, drÏí dva klíãe, Ïenu
vÛbec neznepokojovalo, neboÈ jeho hlavním úkolem
bylo dohlíÏet na to, aby ona byla v bezpeãí, zatímco
dohlíÏí na to, co bylo nesmírnû drahocenné pro oba.
Spoleãnû otevfieli pokladnici a uÏívali své dûdictví.
Mûli velikou radost, neboÈ poklad, jak bylo slíbeno,
se sám doplÀoval.

S velikou radostí zjistili, Ïe poklad mohou pfiedá-
vat sv˘m dûtem; kaÏdé z nich mohlo obdrÏet pln˘
díl, v nezmen‰ené mífie byl i pro poslední generaci.

Nûktefií z jejich potomstva moÏná nena‰li spoleã-
níka, kter˘ by mûl onen doplÀující klíã, nebo kter˘
by byl zpÛsobil˘ a ochotn˘ dodrÏovat smlouvu,
která se k pokladu vztahovala. Nicménû, jestliÏe
dodrÏovali pfiikázání, nebylo jim odepfieno ani to
nejmen‰í poÏehnání.

ProtoÏe je nûktefií pokou‰eli, aby svého pokladu
zneuÏili, dbali muÏ se Ïenou na to, aby své dûti uãili
o klíãích a smlouvách.

Obãas vze‰lo z jejich potomstva nûkolik málo tûch,
ktefií byli oklamáni, závistiví nebo sobeãtí, protoÏe
jednomu byly dány dva klíãe a druhému pouze jeden.
Ti py‰ní fiíkávali: „Proã nemÛÏe b˘t poklad pouze
mÛj, abych si s ním mohl dûlat, co chci já?“

Nûktefií se snaÏili pfietvarovat klíã, kter˘ dostali,
tak, aby vypadal jako ten druh˘. Asi si mysleli, Ïe se
potom bude hodit do obou dírek. A tak se stalo, Ïe
pro nû zÛstala pokladnice uzavfiena. Jejich pfietvaro-
vané klíãe byly nepouÏitelné, a jejich dûdictví bylo
ztraceno.

Ti, ktefií pfiijali poklad s vdûãností a byli poslu‰ni
zákonÛ, které se na nûj vztahují, poznali bezmeznou
radost v ãase i v celé vûãnosti.

Vydávám svûdectví o plánu ‰tûstí na‰eho Otce a
svûdãím ve jménu Toho, kdo vykonal Usmífiení
proto, aby tomu tak mohlo b˘t.

Z proslovu star‰ího Packera na generální konferenci Církve v fiíjnu
1993 (viz Conference Report, Oct. 1993, 27–31; nebo Ensign,
Nov. 1993, 21–24).

ODKAZY

1. Viz Nauka a smlouvy 76:24; viz také Numeri 16:22; ÎidÛm 12:9.
2. Viz Nauka a smlouvy 132:63; První pfiedsednictvo, „The Origin

of Man“ (Nov. 1909), James R. Clark, comp., Messages of the
First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 vols. (1965–1975), 4:203; viz také Spencer W. Kimball, „The
Blessings and Responsibilities of Womanhood“, Ensign,
Mar. 1976, 71; Gordon B. Hinckley, Conference Report, Oct.
1983, 115; nebo Ensign, Nov. 1983, 83.

3. Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith (1976), 348–349, 357, 365.

4. Viz Abraham 3:24–27.
5. Viz Jarom 1:2; Alma 24:14; 42:5; MojÏí‰ 6:62.
6. Viz Jákob 6:8; Alma 12:25–36; 17:16; 18:39; 22:13–14; 39:18;

42:11, 13.
7. Alma 42:8.
8. Viz Alma 42:2–5.
9. Viz 2. Nefi 9:28; Alma 12:4–5; Helaman 2:8; 3. Nefi 1:16;

Nauka a smlouvy 10:12, 23; MojÏí‰ 4:3.
10. Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181, 297.
11. Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181.
12. Viz 2. Nefi 2:18; 28:20.
13. Viz Alma 39:5; Moroni 9:9.
14. Viz Nauka a smlouvy 130:2; 131:2; 1. Korintsk˘m 11:11;

Efezsk˘m 5:31.
15. Viz MojÏí‰ 6:8–9.
16. Viz MojÏí‰ 3:8.
17. Viz MojÏí‰ 6:67.
18. Viz MojÏí‰ 3:18.
19. Viz MojÏí‰ 3:23–24.

20. Nauka a smlouvy 42:22.
21. Viz MojÏí‰ 4:7–12.
22. 2. Nefi 2:25.
23. Cowley and Whitney on Doctrine, comp. Forace Green

(1963), 287.
24. MojÏí‰ 2:28; viz také Genesis 1:28; 9:1.
25. Viz Galatsk˘m 5:22–23; Nauka a smlouvy 4:5–6; Alma 7:23–24.
26. Viz Nauka a smlouvy 131:2.
27. Viz „Our Wives and Our Mothers in the Eternal Plan“ (pro-

slov pronesen˘ na generální konferenci Pomocného sdruÏení,
3. fiíjna 1946), v J. Reuben Clark: Selected Papers on Religion,
Education, and Youth, ed. David H. Yarn Jr. (1984), 62.

28. Viz Genesis 1:28.
29. Viz Nauka a smlouvy 75:28; 1. Timoteovi 5:8.
30. Nauka a smlouvy 107:40–41; viz také Nauka a 

smlouvy 84:14–16.
31. Nauka a smlouvy 121:41–42; kurzíva pfiidána.
32. Nauka a smlouvy 121:37.
33. Nauka a smlouvy 84:39.
34. Nauka a smlouvy 121:37.
35. Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, 308, 367.
36. The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham

(1946), 25–26; kurzíva pfiidána.
37. Conference Report, Oct. 1942, 7, 11–12.
38. Viz Nauka a smlouvy 107:8–9, 22, 91.
39. Viz Nauka a smlouvy 137:7–9.
40. „Discourse by President Lorenzo Snow“, Millennial Star,

31 Aug. 1899, 547.
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2ROZVÍJEJTE 
V MANÎELSTVÍ JEDNOTU

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Pfieãtûte si v písmech následující ver‰e o jednotû:
1. Korintsk˘m 1:9–10; Filipensk˘m 1:27;
Mosiá‰ 18:21; Nauka a smlouvy 38:27. Pfiemítejte
o tom, jak je moÏné tyto pasáÏe uplatnit ve
vztahu manÏela a manÏelky.

• Promluvte si se sv˘m manÏelsk˘m partnerem o
ãasovém vytíÏení kaÏdého z vás, vãetnû závazkÛ,
které máte vÛãi pfiátelÛm, zamûstnání, spoleãnosti
a Církvi. Nespûchejte a snaÏte se porozumût vzá-
jemn˘m potfiebám. Zajistûte, aby tyto dal‰í
závazky nenaru‰ovaly va‰i vzájemnou oddanost.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Abychom mohli b˘ti jedno
Star‰í Henry B. Eyring
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Nejste-li jedno, nejste moji“

Spasitel svûta, JeÏí‰ Kristus, fiíká tûm, ktefií se stá-
vají souãástí Jeho Církve: „Buìte jedno; a nejste-li
jedno, nejste moji.“ (NaS 38:27.) I pfii stvofiení muÏe
a Ïeny nebyla jednota v manÏelství ustanovena jako
oãekávání; byl to pfiíkaz! „Z té pfiíãiny opustí muÏ
otce svého i matku svou, a pfiídrÏeti se bude man-
Ïelky své, i budou v jedno tûlo.“ (Genesis 2:24.)
Nebesk˘ Otec si pfieje, aby na‰e srdce byla vzájemnû
spojena. Toto sjednocení v lásce není jen pouh˘m
ideálem. Je nutností.

PoÏadavek, abychom byli jedno, není platn˘
pouze v tomto Ïivotû. Bude bez konce. BÛh oddal
Adama a Evu v zahradû, takÏe první manÏelství bylo
uzavfieno v dobû, kdy Adam a Eva je‰tû nepodléhali
smrti. BÛh dával od poãátku muÏÛm a Ïenám touhu
b˘t spojeni jako manÏel a manÏelka na vûky, aby
mohli Ïít v rodinû v dokonalém a spravedlivém
sjednocení. Do sv˘ch dûtí vloÏil touhu Ïít pokojnû
se v‰emi, ktefií budou kolem nich.

S pfiíchodem Pádu se v‰ak ukázalo, Ïe Ïít v jed-
notû nebude tak snadné. Brzy do‰lo k tragédii. Kain
zabil Abela, svého bratra. Dûti Adama a Evy jsou od
té doby vystaveny Satanov˘m poku‰ením. Satan jde
za sv˘m cílem obratnû, s nenávistí a prohnaností.
Jeho cíl je opakem cíle na‰eho Nebeského Otce a
Spasitele. Ti nám touÏí dát dokonalé sjednocení a
vûãné ‰tûstí. Satan, Jejich i ná‰ nepfiítel, zná plán

spasení jiÏ z doby pfied Stvofiením. On ví, Ïe
posvátné a radostné rodinné vztahy mohou b˘t
trvalé pouze ve vûãném Ïivotû. Satan nás chce
odtrhnout od na‰ich milovan˘ch a chce nás uãinit
ne‰Èastn˘mi. A on je tím, kdo rozsévá seménka
sváru v lidsk˘ch srdcích v nadûji, Ïe bychom se
mohli rozdûlit a odlouãit.

KaÏd˘ z nás uÏ v Ïivotû pocítil jak sjednocení, tak
odlouãení. V rodinách, a moÏná i v jin˘ch situacích,
jsme jiÏ zaÏili chvíle, kdy jeden ãlovûk s láskou a
s obûtí nadfiadil zájmy druhého nad své vlastní. A
kaÏd˘ z nás uÏ poznal smutek a osamûlost pramenící
z odlouãení a samoty. Nikdo nám nemusí fiíkat, co si
máme vybrat. My to víme. Potfiebujeme v‰ak nadûji,
Ïe jednotu mÛÏeme pociÈovat v tomto Ïivotû a Ïe se
mÛÏeme stát hodn˘mi toho, abychom ji mûli na
vûky i ve svûtû, kter˘ pfiijde. A potfiebujeme vûdût,
jak˘m zpÛsobem k nám toto veliké poÏehnání pfiijde,
abychom vûdûli, co musíme dûlat.

Díky Spasiteli je moÏné dosáhnout jednoty

Spasitel svûta mluvil o této jednotû a o tom, jak
budeme muset svou povahu zmûnit, aby tato jed-
nota mohla nastat. Jasnû to uãil v modlitbû, kterou
pronesl pfied smrtí na svém posledním setkání s apo-
‰toly. Tato nesmírnû nádherná modlitba je zazname-
nána v knize Janovû. Právû se chystal pfiinést za nás
v‰echny stra‰livou obûÈ, která umoÏní vûãn˘ Ïivot.
Chystal se opustit apo‰toly, které vysvûtil, které
miloval a kter˘m zanechá klíãe k vedení své Církve.
A tak se modlil ke svému Otci – dokonal˘ Syn
k dokonalému Rodiãi. V Jeho slovech vidíme zpÛ-
sob, jak˘m budou rodiny uãinûny jedno, stejnû jako
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v‰echny dûti na‰eho Nebeského Otce, které následují
Spasitele a Jeho sluÏebníky:

„JakoÏ jsi mne poslal na svût, i já jsem je poslal na
svût.

A já posvûcuji sebe samého za nû, aby i oni posvû-
ceni byli v pravdû.

Ne za tytoÈ pak toliko prosím, ale i za ty, ktefiíÏ
skrze slovo jejich mají uvûfiiti ve mne.

Aby v‰ickni jedno byli, jako ty, Otãe, ve mnû, a já
v tobû, aby i oni v nás jedno byli, aby uvûfiil svût, Ïe
jsi ty mne poslal.“ (Jan 17:18–21.)

V tûchto nûkolika slovech jasnû ukázal, jak evange-
lium JeÏí‰e Krista umoÏÀuje, aby srdce byla uãinûna
jedním. Ti, ktefií uvûfií pravdû, kterou uãil, mohou pfii-
jmout obfiady a smlouvy poskytované Jeho oprávnû-
n˘mi sluÏebníky. Potom se, skrze poslu‰nost tûchto
obfiadÛ a smluv, bude mûnit jejich povaha. Takto nám
Spasitelovo Usmífiení umoÏÀuje, abychom byli posvû-
ceni. Pak mÛÏeme Ïít v jednotû, coÏ je nutné k tomu,
abychom mohli mít pokoj v tomto Ïivotû a abychom
mohli na vûãnosti pfieb˘vat s Otcem a Jeho Synem.

Posláním apo‰tolÛ a prorokÛ tehdy bylo, a je
tomu tak i dnes, pfiivést dûti Adama a Evy k jednotû
víry v JeÏí‰e Krista. Hlavním cílem toho, co uãili, a
také toho, co uãíme my, je sjednocování rodin: man-
ÏelÛ, manÏelek, dûtí, vnouãat, pfiedkÛ a nakonec
v‰ech ãlenÛ rodiny Adama a Evy, ktefií si tuto cestu
jednoty zvolí.

Duch vede k sjednocování s druh˘mi

VzpomeÀte si, Ïe Spasitel se modlil: „A já posvû-
cuji sebe samého za nû,“ to fiíkal o apo‰tolech, „aby i
oni posvûceni byli v pravdû.“ (Jan 17:19.) Duch
Svat˘ je posvûtitel. MÛÏeme Ho mít za spoleãníka
díky tomu, Ïe Pán skrze Proroka Josepha Smitha
znovuzfiídil Melchisedechovo knûÏství. Klíãe tohoto
knûÏství jsou na zemi i dnes. Skrze jeho moc
mÛÏeme uzavírat smlouvy, které nám umoÏní, aby
Duch Svat˘ byl s námi neustále.

Tam, kde je s lidmi Duch, mÛÏeme oãekávat sou-
lad. Duch nám do srdce vkládá svûdectví o pravdû,
a to sjednocuje ty, ktefií toto svûdectví sdílejí. Duch
BoÏí nikdy nepodnûcuje ke sváru (viz 3. Nefi 11:29).
Nikdy v lidech nevyvolává pocity rozdílu, které
vedou k rozbrojÛm. (Viz Joseph F. Smith, Gospel
Doctrine, 5th ed. [1939], 131.) Vede k pocitu osob-
ního pokoje a sjednocení s druh˘mi. Sjednocuje
du‰e. Sjednocená rodina, sjednocená Církev a pokoj
a mír ve svûtû závisejí na sjednocen˘ch du‰ích.

DodrÏujte to, co slibujete pfii modlitbû svátosti

I dítû dokáÏe porozumût tomu, co musí dûlat, aby
mûlo Ducha Svatého za spoleãníka. ¤íká nám to
modlitba svátosti. Sly‰íme ji kaÏd˘ t˘den, kdyÏ se

úãastníme shromáÏdûní svátosti. V onûch posvát-
n˘ch chvílích obnovujeme smlouvy, které jsme
uzavfieli pfii kfitu. A Pán nám pfiipomíná slib, kter˘
jsme obdrÏeli, kdyÏ jsme byli konfirmováni za ãleny
Církve – slib, Ïe mÛÏeme obdrÏet Ducha Svatého.
Toto jsou slova modlitby svátosti: „Jsou ochotni vzíti
na sebe jméno tvého Syna a vÏdy na nûj pamatovati
a zachovávati jeho pfiikázání, jeÏ jim dal; aby mohli
vÏdy míti jeho Ducha, aby byl s nimi.“ (NaS 20:77.)

Jeho Ducha mÛÏeme mít tehdy, kdyÏ budeme dodr-
Ïovat tuto smlouvu. Zaprvé – slibujeme, Ïe na sebe
vezmeme Jeho jméno. To znamená, Ïe se musíme
povaÏovat za Jeho. Dáme Ho v Ïivotû na první místo.
Budeme chtít to, co chce On, a ne to, co chceme my,
nebo co nás uãí svût, abychom chtûli. Dokud budeme
stavût svûtské vûci na první místo, nebudeme pociÈo-
vat pokoj. KdyÏ budeme rodinû nebo národu dávat za
ideál útûchu pramenící z materiálních vûcí, tak je to
nakonec rozdûlí. (Viz Harold B. Lee, Stand Ye in Holy
Places [1974], 97.) KdyÏ je na‰ím ideálem dûlat jeden
pro druhého to, co Pán chce, abychom pro sebe
navzájem dûlali, a co pfiirozenû plyne z toho, Ïe na
sebe bereme Jeho jméno, tak nás to mÛÏe pfiivést na
duchovní úroveÀ, která je dotekem nebe na zemi.

Zadruhé – slibujeme, Ïe na Nûj budeme vÏdy
pamatovat. To dûláme vÏdy, kdyÏ se modlíme v Jeho
jménu. Obzvlá‰È, kdyÏ prosíme o Jeho odpu‰tûní,
coÏ musíme ãinit ãasto, pamatujeme na Nûj. V tu
chvíli pamatujeme na Jeho obûÈ, která nám umoÏ-
Àuje ãinit pokání a získat odpu‰tûní. KdyÏ úpûnlivû
prosíme, pamatujeme na Nûj jako na svého Pfií-
mluvce u Otce. KdyÏ se dostaví pocity odpu‰tûní
a pokoje, pamatujeme na Jeho trpûlivost a Jeho
nekoneãnou lásku. KdyÏ pamatujeme na tyto vûci,
naplÀuje nám to srdce láskou.

SvÛj slib pamatovat na Nûj dodrÏujeme také
tehdy, kdyÏ se modlíme s rodinou a kdyÏ ãteme
s rodinou písma. KdyÏ se jako rodina modlíme
u snídanû, jedno dítû se mÛÏe modlit za druhé,
aby bylo poÏehnáno tím, Ïe se mu toho dne bude
dafiit pfii provûrce nebo pfii zkou‰ení. KdyÏ tato
poÏehnání pfiijdou, dítû, které bylo poÏehnáno, si
vzpomene na lásku onoho rána a na laskavost Pfií-
mluvce, v jehoÏ jménu byla modlitba vyslovena.
Srdce budou spojena láskou.

Svou smlouvu pamatovat na Nûj dodrÏujeme
vÏdy, kdyÏ se jako rodina shromáÏdíme k ãetbû
písem. Písma svûdãí o Pánu JeÏí‰i Kristu, neboÈ jsou,
a vÏdy byla, poselstvím prorokÛ. I kdyÏ si dûti
nevzpomenou na jednotlivá slova, budou si pamato-
vat jejich pravého Autora, kter˘m je JeÏí‰ Kristus.

DodrÏujte v‰echna pfiikázání

Zatfietí – pfii pfiijímání svátosti slibujeme, Ïe
budeme dodrÏovat Jeho pfiikázání, a to v‰echna.
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Rozvíjejte v manÏelství jednotu

President J. Reuben Clark ml., kdyÏ v jednom pro-
slovu na generální konferenci prosil – coÏ uãinil
mnohokrát – o jednotu, nás varoval, abychom si
nevybírali v tom, ãeho budeme poslu‰ni. Vyjádfiil to
takto: „Pán nám nedává nic, co by bylo zbyteãné
nebo nepotfiebné. Naplnil písma vûcmi, které máme
ãinit, abychom mohli získat spasení.“

President Clark pokraãoval: „KdyÏ pfiijímáme
svátost, tak slibujeme, Ïe budeme poslouchat a
dodrÏovat Jeho pfiikázání. Neexistují Ïádné
v˘jimky. Neexistuje Ïádné rozli‰ování, neexistují
Ïádné rozdíly.“ (Conference Report, Apr. 1955,
10–11.) President Clark uãil, Ïe tak jako ãiníme
pokání ze v‰ech hfiíchÛ, a ne jen z jednoho hfiíchu,
tak také slibujeme, Ïe budeme dodrÏovat v‰echna
pfiikázání. PfiestoÏe to zní tvrdû, není to sloÏité.
Jednodu‰e se podrobíme Spasitelovû pravomoci a
slíbíme, Ïe budeme poslu‰ni v‰eho, co nám pfiika-
zuje (viz Mosiá‰ 3:19). KdyÏ se pravomoci JeÏí‰e
Krista podvolíme, umoÏní nám to, abychom byli
spojeni jako rodiny, jako Církev a jako dûti na‰eho
Nebeského Otce.

Pán tuto pravomoc pfiedává pokorn˘m sluÏební-
kÛm skrze svého proroka. Víra v toto pak mûní na‰e
povolání domácího uãitele nebo nav‰tûvující uãi-
telky v povûfiení od Pána. Jdeme místo Nûj, na Jeho
pfiíkaz. Obyãejn˘ muÏ a dospívající mlad‰í spoleãník
vcházejí do domovÛ s oãekáváním, Ïe jim moci
nebeské pomohou zajistit, aby rodiny byly jednotné
a aby v nich nebyla tvrdost, lhaní, pomlouvání ani
zlé fieãi. Tato víra – Ïe sluÏebníky povolává Pán –
nám pomÛÏe nev‰ímat si jejich nedostatkÛ, kdyÏ
nás napomínají, coÏ budou ãinit. Jejich dobr˘ úmysl
spatfiíme jasnûji neÏ jejich lidské nedostatky. Bude
ménû pravdûpodobné, Ïe se budeme cítit uraÏeni, a
bude pravdûpodobnûj‰í, Ïe pocítíme vdûãnost
vÛãi Mistrovi, kter˘ je povolal.

Pravá láska je nezbytná pro dosaÏení jednoty

Jsou pfiikázání, která, jsou-li poru‰ována, niãí jed-
notu. Nûkterá se t˘kají toho, co fiíkáme, a nûkterá
toho, jak reagujeme na to, co fiíkají druzí. O nikom
nesmíme mluvit ‰patnû. Musíme vidût jeden na
druhém to dobré, a kdykoli je to moÏné, mluvit
jeden o druhém hezky. (Viz David O. McKay,
v Conference Report, Oct. 1967, 4–11.)

Souãasnû v‰ak musíme vystoupit proti tûm, ktefií
hovofií opovrÏlivû o posvátn˘ch vûcech, protoÏe to
má vÏdy za následek prohfie‰ení se proti Duchu, a
tím se vytváfií sváry a zmatek. President Spencer
W. Kimball nám ukázal zpÛsob, jak reagovat, aniÏ
bychom vyvolávali sváry. Jednou leÏel v nemocnici
na pojízdném lÛÏku a zfiízence, kter˘ v rozãílení
pouÏil jméno Pánû nadarmo, poprosil: „‚Prosím!
Prosím! Spíláte jménÛm mého Pána.‘ Chvíli bylo

hrobové ticho, a pak zfiízenec tlumen˘m hlasem
za‰eptal: ‚PromiÀte, prosím.‘“ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982],
198.) Inspirované a láskyplné napomenutí mÛÏe b˘t
v˘zvou k jednotû. Nenapomenout, kdyÏ nás k tomu
Duch Svat˘ nabádá, povede ke sváru.

Pokud máme b˘t jednotni, musíme dodrÏovat pfii-
kázání t˘kající se sv˘ch pocitÛ. Musíme odpou‰tût
tûm, ktefií nám ublíÏili, a nesmíme vÛãi nim chovat
Ïádnou zá‰È. Spasitel nám dal pfiíklad, kdyÏ byl na
kfiíÏi: „Otãe, odpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.“
(Luká‰ 23:34.) Neznáme srdce tûch, ktefií nám ubli-
Ïují. Neznáme ani v‰echny pfiíãiny své vlastní zloby
a bolesti. Apo‰tol Pavel nám radil, jak mít rád ve
svûtû plném nedokonal˘ch lidí, vãetnû nás sam˘ch,
kdyÏ fiekl: „Láska trpûlivá jest, dobrotivá jest, láska
nezávidí, láska není v‰eteãná, nenad˘má se. V nic
neslu‰ného se nevydává, nehledá sv˘ch vûcí,
nezpouzí se, neobm˘‰lí zlého.“ (1. Korintsk˘m
13:4–5.) A poté nás naléhavû varoval pfied zaobírá-
ním se slabostmi druh˘ch a opomíjením vlastních
slabostí, kdyÏ napsal: „Nyní zajisté vidíme v zrcadle
a skrze podobenství, ale tehdáÏ tváfií v tváfi. Nyní
poznávám z ãástky, ale tehdy poznám [dokonce i to,
jak já jsem znám].“ (1. Korintsk˘m 13:11–12.)

ZÛstaÀte ãistí a varujte se p˘chy

Modlitba svátosti nám mÛÏe kaÏd˘ t˘den pfiipo-
mínat, jak skrze poslu‰nost zákonÛ a obfiadÛ evange-
lia JeÏí‰e Krista získáme dar jednoty. KdyÏ dodrÏu-
jeme své sliby a bereme na sebe Jeho jméno, vÏdy
na Nûj pamatujeme a dodrÏujeme v‰echna Jeho
pfiikázání, obdrÏíme spoleãenství Jeho Ducha. Toto
nám obmûkãí srdce a sjednotí nás to. K tomuto
slibu v‰ak patfií dvû varování.

Zaprvé – Duch Svat˘ s námi zÛstává jen tehdy,
pokud si uchováváme ãistotu a jsme opro‰tûni od
lásky k svûtsk˘m vûcem. Rozhodnutí stát se neãis-
t˘mi bude Ducha Svatého odpuzovat. Duch pfieb˘vá
pouze s tûmi, ktefií dávají pfiednost Pánu pfied svûtem.
„Buìte ãistí“ (3. Nefi 20:41; NaS 38:42) a milujte
Boha cel˘m sv˘m „srdcem, … mocí, myslí a silou“
(NaS 59:5) nejsou pouhá doporuãení, ale pfiikázání.
A tato pfiikázání jsou nezbytná pro spoleãenství
Ducha, bez nûhoÏ nemÛÏeme b˘t jedno.

Druh˘m varováním je vystfiíhat se p˘chy. Jednota,
která vstupuje do rodiny nebo k lidem, ktefií jsou
obmûkãeni Duchem, bude pfiiná‰et velkou moc.
S touto mocí se dostaví uznání svûta. AÈ uÏ toto
uznání pfiinese pochvalu nebo závist, mÛÏe nás svést
k p˘‰e. To by zranilo Ducha. Pfied p˘chou, tím jis-
t˘m zdrojem rozpolcenosti, máme ochranu. Je tfieba
vidût hojnost, kterou na nás BÛh vylévá, nejen jako
znamení Jeho pfiíznû, ale jako pfiíleÏitost spojit se
s tûmi, ktefií jsou kolem nás, a více slouÏit. ManÏel a
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manÏelka se uãí b˘t jedno tím, kdyÏ pouÏívají rysy,
které mají spoleãné, k tomu, aby se vzájemnû
poznali, a kdyÏ pouÏívají rysy, ve kter˘ch se li‰í,
k tomu, aby se vzájemnû doplÀovali ve sluÏbû sobû a
tûm, ktefií jsou kolem nich. Stejn˘m zpÛsobem se
mÛÏeme sjednotit s tûmi, ktefií nepfiijímají na‰i
nauku, ale sdílejí na‰i touhu Ïehnat dûtem na‰eho
Nebeského Otce.

MÛÏeme se stát mírotvorci, ktefií jsou hodni
toho, aby byli naz˘váni poÏehnan˘mi a dûtmi
BoÏími (viz Matou‰ 5:9).

BÛh, ná‰ Otec, Ïije. Jeho milovan˘ Syn, JeÏí‰
Kristus, je hlavou této Církve a nabízí korouhev
pokoje v‰em, ktefií ji pfiijmou.

Z proslovu star‰ího Henryho B. Eyringa na generální konferenci
Církve v dubnu 1998 (viz Liahona, ãervenec 1998, 69–71).
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3VYÎIVUJTE V MANÎELSTVÍ 
LÁSKU A P¤ÁTELSTVÍ

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Prostudujte si Moroniho 7:45–48. Napi‰te si se-
znam vlastností pravé lásky, které jsou uvedeny
v tomto úryvku. ZavaÏte se, Ïe tyto vlastnosti ve
svém Ïivotû zlep‰íte. Pfiem˘‰lejte o tom, jak tyto
vlastnosti mohou pomoci manÏelÛm a manÏel-
kám v péãi o jejich lásku a pfiátelství.

• Se sv˘m manÏelsk˘m partnerem si naplánujte, Ïe
spolu kaÏd˘ t˘den strávíte nûjak˘ ãas sami. MoÏná
bude nutné, abyste si tyto plány poznamenali do
kalendáfie ãi poznámkového bloku, abyste na nû
nezapomnûli.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Jednota v manÏelství
President Spencer W. Kimball
Dvanáct˘ president Církve

Dobré, ‰Èastné a úspû‰né manÏelství je jistû prvo-
fiad˘m cílem kaÏdého normálního ãlovûka. Uzavfiít
sÀatek je pravdûpodobnû to nejdÛleÏitûj‰í ze v‰ech
rozhodnutí a má nejdalekosáhlej‰í následky, neboÈ
na nûm nezáleÏí pouze okamÏité ‰tûstí, ale také
vûãná radost. OvlivÀuje nejenom dva lidi, kter˘ch se
to t˘ká, ale také jejich rodiny, a obzvlá‰tû jejich dûti
a dûti jejich dûtí v prÛbûhu mnoha dal‰ích generací.

V˘bûr spoleãníka pro Ïivot a pro vûãnost vyÏaduje
urãitû to nejpeãlivûj‰í plánování, pfiem˘‰lení, mod-
litbu a pÛst, abychom si tímto rozhodnutím byli
jisti, neboÈ právû toto rozhodnutí, mezi v‰emi ostat-
ními, které dûláme, nesmí b˘t ‰patné. V opravdovém
manÏelství musí nastat spojení myslí i srdcí. Roz-
hodnutí nesmí b˘t zcela fiízeno emocemi, ale mysl
a srdce posílené pÛstem, modlitbou a váÏn˘mi úva-
hami poskytnou ãlovûku nejvy‰‰í moÏnou nadûji na
manÏelské ‰tûstí. To s sebou nese obûÈ, ochotu dûlit
se a vyÏaduje to velkou míru nesobeckosti.

Mnoho televizních her a smy‰len˘ch pfiíbûhÛ
konãí sÀatkem: „A byli ‰Èastni navÏdy.“ Musíme si
uvûdomit, Ïe pouhé vykonání obfiadu nemá za násle-
dek ‰Èastné a úspû‰né manÏelství. ·tûstí nepfiichází
stisknutím knoflíku, jako se zapíná elektrické svûtlo;
‰tûstí je stav mysli a vychází z nitra. Musíme si ho
zaslouÏit. Nelze ho koupit za peníze; nelze ho získat
za nic.

Nûktefií si myslí, Ïe ‰tûstí je okouzlující Ïivot
v pohodû, luxusu a neustálém vzru‰ení; pravé man-
Ïelství je ale zaloÏeno na ‰tûstí, které je hodnotnûj‰í
neÏ toto – je zaloÏeno na takovém ‰tûstí, které 
pramení z dávání, sluÏby, dûlení se, obûtování a
nesobeckosti.

Dva lidé pocházející z rÛzného prostfiedí brzy po
obfiadu poznávají, Ïe musejí ãelit tvrdé realitû. Je
konec se snûním a pfiedstíráním; musíme sestoupit
z oblak a postavit se pevnû na zem. Musíme pfievzít
zodpovûdnost a pfiijmout nové povinnosti. Musíme
se vzdát urãit˘ch osobních svobod a musíme se
v mnohém pfiizpÛsobit, a to nesobecky.

âlovûk si velmi brzy po sÀatku uvûdomí, Ïe
manÏelsk˘ partner má slabosti, které u nûj pfiedtím
nevidûl nebo neobjevil. Ctnosti, které byly bûhem
známosti neustále zveliãovány, se nyní zdají relativnû
malé, a slabosti, které se v té dobû zdály tak malé a
nepodstatné, nyní narostly do ohromn˘ch rozmûrÛ.
Pfii‰el ãas, kdy je zapotfiebí chápajícího srdce, sebe-
hodnocení a zdravého rozumu, uvaÏování a pláno-
vání. Nyní se odhalují letité zvyky; partner mÛÏe b˘t
lakom˘ nebo marnotratn˘, lín˘ nebo podnikav˘,
zboÏn˘ nebo nevûfiící; mÛÏe b˘t laskav˘ a vstfiícn˘
nebo nevrl˘ a mrzut˘, chamtiv˘ nebo dávající,
sobeck˘ nebo skromn˘. Pozornost se více soustfiedí
na problémy s nov˘mi pfiíbuzn˘mi a vztah partnera
k nim je opût zveliãován.

âastá je neochota zpomalit a pfievzít obtíÏné zod-
povûdnosti, které se najednou vynofiily. Mladí lidé
nejsou ochotni vymûnit rozhazovaãnost za hospo-
dárnost, a zdá se, Ïe ãasto pfiíli‰ dychtí po tom, aby
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„udrÏeli krok se sousedy“. âastá je neochota uãinit
nezbytná finanãní omezení. Mladé Ïeny se ve své
domácnosti ãasto doÏadují ve‰kerého luxusu, kte-
rému se tû‰ily v prosperujícím domovû svého úspû‰-
ného otce. Nûkteré z nich jsou celkem ochotny
pomáhat vydûlávat na tento rozhazovaãn˘ Ïivot
tím, Ïe po sÀatku pokraãují ve svém zamûstnání.
V dÛsledku toho opou‰tûjí domov, kde spoãívají
jejich povinnosti, aby se vûnovaly své profesi nebo
podnikání, a tak zakládají Ïivotní standard, kter˘ se
upevÀuje tak, Ïe se stává velmi obtíÏn˘m vzdát se
ho ve prospûch normálního rodinného Ïivota. Tím,
Ïe oba manÏelé pracují, vstupuje do rodiny spí‰e
soupefiení neÏ spolupráce. DomÛ se vracejí dva
vyãerpaní pracovníci s napjat˘mi nervy, osobní
p˘chou, zv˘‰enou nezávislostí, a potom vystupují
do popfiedí nedorozumûní. Malé neshody narÛstají
v ohromné hádky.

I kdyÏ je manÏelství obtíÏné, a disharmonická a
zklamaná manÏelství jsou bûÏná, pfiesto je moÏné
dosáhnout skuteãného a trvalého ‰tûstí a manÏelství
mÛÏe b˘t radostnûj‰ím, neÏ mÛÏe lidská mysl pocho-
pit. To je v moÏnostech kaÏdého páru, kaÏdého ãlo-
vûka. „Spfiíznûné du‰e“ jsou smy‰lenkou a iluzí; a i
kdyÏ se kaÏd˘ mlad˘ muÏ a mladá Ïena bude snaÏit
se v‰í pílí a modlitbou najít druha, se kter˘m by byl
Ïivot harmonick˘ a co nejkrásnûj‰í, pfiesto je jisté, Ïe
témûfi kaÏd˘ dobr˘ muÏ a kaÏdá dobrá Ïena mohou
mít ‰Èastné a úspû‰né manÏelství tehdy, pokud jsou
oba ochotni za to zaplatit.

Existuje spolehliv˘ návod, kter˘ kaÏdému manÏel-
skému páru zajistí ‰Èastné a vûãné manÏelství, ale
jako u v‰ech návodÛ – nesmûjí se vynechat, ubrat ãi
omezit základní pfiísady. V˘bûr pfied známostí a
potom pokraãující projevy pfiíznû po sÀatku jsou
stejnû dÛleÏité, ale ne dÛleÏitûj‰í, neÏ manÏelství
samo, jehoÏ úspûch závisí na dvou jedincích – nikoli
na jednom, ale na dvou.

V manÏelství zapoãatém a zaloÏeném na rozum-
n˘ch standardech, o kter˘ch jiÏ byla fieã, neexistují
spolãení moci, která by ho mohla zniãit, kromû
moci, která je v jednom nebo v obou partnerech
samotn˘ch; a oni musejí pfievzít obecnou zodpovûd-
nost. Jiní lidé a jiné okolnosti mohou mít dobr˘
nebo ‰patn˘ vliv. Finanãní, spoleãenská, politická
nebo jiná situace mohou mít zdánlivû vliv; manÏel-
ství ale v první fiadû a vÏdycky záleÏí na dvou man-
Ïelsk˘ch partnerech, ktefií mohou vÏdy uãinit své
manÏelství úspû‰n˘m a ‰Èastn˘m, jsou-li k tomu
odhodláni a jsou-li nesobeãtí a spravedliví.

Recept je prost˘, pfiísad je málo, aãkoli kaÏdá má
mnoho variací.

Zaprvé – k manÏelství musí b˘t správn˘ pfiístup,
coÏ znamená pfiem˘‰let o v˘bûru partnera, dosahují-
cího co nejvy‰‰ího moÏného stupnû dokonalosti ve

v‰ech záleÏitostech, které jsou pro ãlovûka dÛleÏité.
Potom tyto dvû strany musejí pfiijít k oltáfii v chrámu
a uvûdomovat si, Ïe na úspû‰ném spoleãném Ïivotû
musejí tvrdû pracovat.

Zadruhé – musejí mít znaãnou dávku nesobec-
kosti, musejí zapomínat na sebe a smûfiovat ve‰ker˘
rodinn˘ Ïivot a v‰e, co s ním souvisí, k dobru rodiny
a k pfiekonávání vlastních sobeck˘ch pfiání.

Zatfietí – musejí si i nadále projevovat pfiízeÀ
doprovázenou projevy náklonnosti, laskavosti a
ohleduplnosti, aby udrÏovali lásku Ïivou a rostoucí.

Zaãtvrté – musejí Ïít v naprostém souladu s pfiiká-
záními Pánû, jak jsou definována v evangeliu JeÏí‰e
Krista.

S tûmito pfiísadami smíchan˘mi ve správném
pomûru a neustále udrÏovan˘mi v ãinnosti je
naprosto nemoÏné, aby pfii‰lo ne‰tûstí, setrvávalo
nedorozumûní nebo aby do‰lo k rozchodu. Rozvo-
doví právníci by si museli najít jinou práci a rozvo-
dové soudy by byly zavfieny.

Dva jedinci, ktefií pfiistupují k oltáfii, si musejí uvû-
domit, Ïe k tomu, aby dosáhli ‰Èastného manÏelství,
ve které doufají, musejí vûdût, Ïe manÏelství není
zákonem dan˘ plá‰È, kter˘ pokr˘vá v‰echny jeho
aspekty, ale Ïe znamená obûÈ, dûlení se, a dokonce
omezení nûkter˘ch osobních svobod. Znamená
dlouhé, obtíÏné a ‰etrné hospodafiení. Znamená dûti,
které s sebou pfiiná‰ejí finanãní bfiemeno, bfiemeno
sluÏby, bfiemeno péãe a starostí; ale také znamená
nejhlub‰í a nejkrásnûj‰í pocity ze v‰ech.

Pfied sÀatkem je kaÏd˘ ãlovûk zcela svobodn˘ a
mÛÏe si odcházet a pfiicházet, jak se mu zlíbí, mÛÏe
si organizovat a plánovat Ïivot, jak se mu zdá nej-
lep‰í, a mÛÏe ãinit v‰echna rozhodnutí s tím, Ïe on
sám je ústfiedním bodem. Snoubenci si pfiedtím, neÏ
dají své slavnostní sliby, mají uvûdomit, Ïe kaÏd˘
z nich musí doslovnû a plnû pfiijmout to, Ïe dobro
nové malé rodiny musí b˘t vÏdy nadfiazeno dobru
jednoho ãi druhého manÏela. KaÏdá strana musí
vypustit slova „já“ a „moje“ a nahradit je slovy
„my“ a „na‰e“. Pfii kaÏdém rozhodování se musí vzít
v úvahu, Ïe jím budou ovlivnûni dva lidé, nebo i
více. KdyÏ bude mít nyní manÏelka pfied sebou
nûjaké dÛleÏitûj‰í rozhodnutí, bude se zajímat o to,
jak˘ vliv to bude mít na rodiãe, dûti, domov a na
jejich duchovní Ïivot. ManÏelova volba zamûstnání,
jeho spoleãensk˘ Ïivot, pfiátelé a kaÏd˘ zájem musí
b˘t nyní posuzován ve svûtle toho, Ïe je pouze ãástí
rodiny, a Ïe v úvahu se musí vzít celá skupina.

ManÏelství nemusí b˘t vÏdy pro oba rovnomûr-
nou zátûÏí a nemusí b˘t úplnû bez problémÛ, ale
mÛÏe b˘t místem velkého klidu. ManÏelé mohou b˘t
chudí, nemocní, zklamaní, mohou zaÏívat nezdary a
mÛÏe je dokonce potkat i úmrtí v rodinû, ale ani
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VyÏivujte v manÏelství lásku a pfiátelství

toto je nepfiipraví o jejich klid. ManÏelství mÛÏe b˘t
úspû‰né potud, pokud do nûj nevstoupí sobeckost.
PotíÏe a problémy rodiãe spojí do nezlomné jednoty,
pokud je mezi nimi naprostá nesobeckost. Bûhem
Velké hospodáfiské krize ve tfiicát˘ch letech dvacá-
tého století do‰lo k nespornému poklesu poãtu roz-
vodÛ. Chudoba, nezdary, zklamání – to v‰e
spojovalo rodiãe dohromady. Protivenství mÛÏe
stmelit vztahy, které prosperita mÛÏe zniãit.

ManÏelství, které je zaloÏeno na sobeckosti, témûfi
jistû selÏe. Ten, kdo uzavírá sÀatek pro bohatství
nebo pro prestiÏ ãi spoleãenské postavení, bude jistû
zklamán. Ten, kdo uzavírá sÀatek, aby uspokojil
je‰itnost a p˘chu nebo aby rozhnûval nebo zranil
jiného ãlovûka, klame pouze sám sebe. Ale ten, kdo
uzavírá manÏelství, aby ‰tûstí rozdával i pfiijímal,
aby slouÏil i sluÏbu pfiijímal, a kter˘ hledí na zájmy
obou, a potom i rodiny, tak jak pfiichází, má dobrou
vyhlídku na to, Ïe jeho manÏelství bude ‰Èastné.

Láska je jako kvûtina, a podobnû jako tûlo potfie-
buje stálou v˘Ïivu. Smrtelné tûlo by bez ãastého pfii-
jímání potravy brzy vyhladovûlo a zemfielo. NûÏn˘
kvítek by bez Ïivin a vody zvadl a uschl. A tak také
nelze oãekávat, Ïe láska vytrvá navÏdy, pokud
nebude neustále Ïivena pfiídûly lásky, projevy úcty a
obdivu, vyjadfiováním vdûãnosti a nesobeck˘mi
ohledy.

Naprostá nesobeckost je nezbytná k dosaÏení dal-
‰ího faktoru úspû‰ného manÏelství. Pokud bude ãlo-
vûk neustále usilovat o zájmy, pohodlí a ‰tûstí toho
druhého, láska objevená bûhem známosti a stmelo-
vaná v manÏelství bude rÛst do mocn˘ch rozmûrÛ.
Mnozí manÏelé dovolují, aby jejich manÏelství a
jejich láska ztratily hodnotu, podobnû jako hodnotu
ztratil star˘ a okoral˘ chléb, otfiepan˘ vtip nebo
vychladlá polévka. NejdÛleÏitûj‰í v˘Ïivou lásky je
zajisté taktnost, laskavost, ohleduplnost, zájem,
vyjadfiování náklonnosti, objetí vdûãnosti, obdiv,
hrdost, pfiátelsk˘ vztah, dÛvûra, víra, partnerství,
rovnost a vzájemná závislost.

Aby byl ãlovûk v manÏelství skuteãnû ‰Èastn˘,
musí neustále vûrnû zachovávat pfiikázání Pánû.
Nikdo, aÈ svobodn˘ nebo Ïenat˘, ãi vdaná, nebyl
nikdy nav˘sost ‰Èasten, pokud nebyl spravedliv˘.
Existují doãasná uspokojení a okamÏik trvající
klamné situace, ale trvalé a naprosté ‰tûstí mÛÏe
pfiijít pouze skrze ãistotu a zpÛsobilost. âlovûk, kter˘
si osvojil styl náboÏenského Ïivota a má hluboké
náboÏenské pfiesvûdãení, nemÛÏe b˘t nikdy ‰Èastn˘
v neãinném Ïivotû. Svûdomí ho bude neustále hry-
zat, pokud nebude otupeno, a v tom pfiípadû je jiÏ
manÏelství ohroÏeno. Hryzavé svûdomí mÛÏe uãinit
Ïivot nanejv˘‰ nesnesiteln˘m. Neãinnost je pro
manÏelství zniãující, zejména kdyÏ jsou obû strany
neãinné v rÛzné mífie.

NáboÏenské rozdíly pfiiná‰ejí nejvût‰í zkou‰ky, a
patfií mezi nejhÛfie fie‰itelné rozdíly ze v‰ech.

ManÏelství je ustanoveno Bohem. Není to pouh˘
spoleãensk˘ zvyk. Bez fiádného a úspû‰ného manÏel-
ství nebude ãlovûk nikdy oslaven. Pfieãtûte si slova
svého Pána, Ïe b˘t oddán je správné a fiádné.

ProtoÏe je to pravda, pfiem˘‰liv˘ a inteligentní
Svat˘ posledních dnÛ bude peãlivû plánovat svÛj
Ïivot, aby zajistil, Ïe se do cesty nepostaví Ïádné pfie-
káÏky. Jedinou váÏnou chybou mÛÏe ãlovûk vloÏit do
cesty pfiekáÏky, které tfieba nebudou nikdy odstra-
nûny a které mohou zatarasit cestu k vûãnému
Ïivotu a boÏskosti – na‰emu nejvy‰‰ímu urãení.
Pokud dva lidé milují Pána více neÏ svÛj Ïivot, a
tedy více milují jeden druhého neÏ svÛj Ïivot, a
pokud spoleãnû pracují v naprostém souladu s pro-
gramem evangelia, které je pro nû základem, na
nûmÏ stavûjí, je jisté, Ïe tohoto velkého ‰tûstí dosáh-
nou. KdyÏ manÏel a manÏelka ãasto spoleãnû chodí
do svatého chrámu, doma spoleãnû se svou rodinou
poklekají k modlitbû, ruku v ruce nav‰tûvují svá
náboÏenská shromáÏdûní, jsou ve svém Ïivotû
naprosto cudní – du‰evnû i fyzicky – takÏe jejich ve‰-
keré my‰lenky, touhy a lásky jsou zcela soustfiedûny
na jedinou bytost, jejich spoleãníka, a oba spoleãnû
pracují na budování království BoÏího, potom ‰tûstí
dosahuje svého vrcholu.

Nûkdy v manÏelství existují jiné náklonnosti,
navzdory tomu, Ïe Pán fiekl: „Bude‰ milovati man-
Ïelku svou cel˘m srdcem sv˘m a pfiilne‰ k ní a
k nikomu jinému.“ (NaS 42:22.)

To právû tak úplnû znamená: „Bude‰ milovati
manÏela svého cel˘m srdcem sv˘m a pfiilne‰ k nûmu
a k nikomu jinému.“ Lidé ãasto i nadále lnou ke
sv˘m matkám, sv˘m otcÛm a sv˘m pfiátelÛm. Matky
nûkdy nepfiestávají lpût na sv˘ch dûtech, a manÏelé i
manÏelky se vracejí ke sv˘m matkám a otcÛm pro
radu, a aby se s nûãím svûfiili, zatímco ve vût‰inû vûcí
mají lnout ke své manÏelce a v‰echny intimnosti
mají b˘t pfied druh˘mi uchovávány v naprosté
dÛvûrnosti a v soukromí.

ManÏelské páry udûlají dobfie, kdyÏ si ihned
najdou vlastní domov a odstûhují se a oddûlí od
sv˘ch pfiíbuzn˘ch z obou stran. Tento domov mÛÏe
b˘t velmi skromn˘ a prost˘, ale pfiesto je to nezá-
visl˘ pfiíbytek. ManÏelsk˘ Ïivot se má stát nezávis-
l˘m na jejích i jeho pfiíbuzn˘ch. Milujete je více
neÏ kdy jindy; ceníte si jejich rad; váÏíte si jejich
spoleãnosti; ale Ïijete vlastní Ïivot, fiídíte se sv˘mi
rozhodnutími, sv˘mi vlastními dÛvody zaloÏen˘mi
na modlitbû poté, co jste pfiijali radu od tûch, ktefií
ji mají udûlovat. Lnout neznamená pouze ob˘vat
stejnou domácnost, znamená to lnout k sobû, drÏet
pohromadû:
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„ProãeÏ, je zákonné, [Ïe] … oni dva budou jedno
tûlo, a to v‰e, aby zemû mohla naplniti úãel svého
stvofiení;

A aby mohla b˘ti naplnûna mírou ãlovûka, podle
jeho stvofiení, neÏ byl uãinûn svût.“ (NaS 49:16–17.)

Bratfii a sestry, dovolte, abych fiekl, Ïe toto je slovo
Pánû. Je velmi, velmi závaÏné, a není nikoho, kdo by
se mohl s Pánem pfiít. On uãinil zemi; On uãinil lidi.
Zná podmínky. Ustanovil program, a my nejsme

dostateãnû inteligentní ani chytfií na to, abychom se
s Ním mohli o tyto dÛleÏité vûci pfiít. On ví, co je
správné a pravdivé.

Îádáme vás, abyste o tûchto vûcech pfiem˘‰leli.
Zajistûte, aby va‰e manÏelství bylo v pofiádku.
Zajistûte, aby vá‰ Ïivot byl v pofiádku. Zajistûte,
abyste fiádnû naplÀovali svou ãást manÏelství.

Z ãasopisu Ensign, March 1977, str. 3–5.



15

4JAK REAGOVAT NA PROBLÉMY 
V MANÎELSTVÍ

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo vícero z tûchto doporuãení.

• NíÏe, v ãásti Domácí úkol – ãetba, popisuje star‰í
Lynn G. Robbins „recept na ne‰tûstí“. Pfieãtûte si
jeho popis na této stranû. Potom navrhnûte recept
na to, jak v domovû vytvofiit soulad. Urãete, které
„pfiísady“ byste v takovém receptu pouÏili.

• ZavaÏte se, Ïe budete na problémy reagovat s trpû-
livostí a s láskou, a ne s hnûvem. Rozmyslete si,
co mÛÏete udûlat, abyste si tento závazek ãasto
pfiipomínali. Napfiíklad byste si mohli vkládat do

boty minci nebo nûjak˘ mal˘ pfiedmût, pfiípadnû
nosit v kapse lístek s pfiipomenutím.

• Máte-li k dispozici knihu Family Home Evening
Resource Book [Kniha námûtÛ pro rodinn˘ domácí
veãer] (31106), pfieãtûte si v ní pasáÏ „Resolving
Conflicts in Marriage“ [¤e‰ení sporÛ v manÏel-
ství], str. 240–241. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte
si tuto pasáÏ se sv˘m manÏelsk˘m partnerem a
spoleãnû o ní diskutujte.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Svoboda jednání a hnûv
Star‰í Lynn G. Robbins
Sedmdesátník

Satan vyvolává v rodinách hnûv

„Mám zde rodinu milou. V‰ichni ke mnû dobfií
jsou.“ Toto je nadûje kaÏdého dítûte vyjádfiená slovy
jedné na‰í náboÏenské písnû („Rodiny mohou spolu
Ïít navÏdy“, Zpûvník náboÏensk˘ch písní a písnû pro
dûti 2, ã. 39; kurzíva pfiidána).

Prohlá‰ení o rodinû nás uãí, Ïe „rodina je stfiedem
Stvofiitelova plánu“, Ïe „manÏel s manÏelkou mají
posvátnou zodpovûdnost vzájemnû se milovat a vzá-
jemnû o sebe peãovat“ a Ïe mají „posvátnou povin-
nost vychovávat své dûti v lásce a spravedlivosti“.
(„Rodina – prohlá‰ení svûtu“, Liahona, fiíjen
2004, 49.)

Rodina je také prvofiad˘m terãem Satana. On vede
válku proti rodinû. Jednou z jeho taktik je lstiv˘m a
mazan˘m zpÛsobem se vplíÏit za nepfiátelské linie a
vstoupit pfiímo do na‰eho domova a Ïivota.

Po‰kodí, a ãasto zniãí, rodiny mezi stûnami
jejich vlastního domova. Jeho cílem je vyvolat
hnûv mezi ãleny rodiny. Satan je „otcem sváru a
podnûcuje srdce lidí, aby se navzájem hnûvivû svá-
fiili“. (3. Nefi 11:29; kurzíva pfiidána.) Sloveso pod-
nûcovat zní jako recept na ne‰tûstí: Rozpal nálady
na stfiední teplotu, pfiimíchej nûkolik vybran˘ch

slov a uveì je do varu; míchej do zhoustnutí;
zchlaì; mrazivé pocity udrÏuj nûkolik dní; podávej
studené; k pfiidání zbude dost.

MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se nerozhnûváme

Prohnanou ãástí jeho plánu je oddûlit hnûv od
svobody jednání a nechat nás uvûfiit, Ïe jsme obûtí
sv˘ch citÛ, které nemÛÏeme kontrolovat. Sl˘cháme:
„Ujely mi nervy.“ „Ujeté nervy“ je zajímavé slovní
spojení, které se stalo bûÏnû pouÏívan˘m rãením.
„Nûco mi ujelo“ naznaãuje nûco „neúmyslného“,
„náhodného“, „nedobrovolného“, nûco, „za co
neneseme odpovûdnost“ – nûco neopatrného to asi
je, ale není to nic, „za co neneseme odpovûdnost“.

„Na‰tval mû.“ Toto je dal‰í fráze, kterou sl˘cháme
a která také naznaãuje absenci sebekontroly a svo-
body jednání. To je v˘mysl, kter˘ musí b˘t uveden
na pravou míru. Nikdo nás nemÛÏe na‰tvat. Ostatní
nás nemohou rozzlobit. Zde se nejedná o nátlak. To,
Ïe se rozhnûváme, je vûdomá volba, rozhodnutí;
proto se mÛÏeme rozhodnout, Ïe se nerozhnûváme.
My se rozhodujeme!

Tomu, kdo fiíká: „Ale já za to nemohu,“, autor
William Wilbanks odpovídá: „Nesmysl.“

„Agrese, … potlaãení hnûvu, rozhovor o problé-
mu, kfiik a fiev“ to v‰e jsou nauãené postupy jednání
ve hnûvu. „Vybíráme si ten, kter˘ se nám v minulosti
osvûdãil. V‰imli jste si nûkdy, jak zfiídka ztrácíme
sebekontrolu, kdyÏ jsme zklamáni sv˘m nadfiízen˘m,
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ale jak ãasto to dûláme, kdyÏ nás nûãím trápí pfiátelé
nebo rodina?“ („The New Obscenity“, Reader’s Digest,
Dec. 1988, 24; kurzíva pfiidána.)

KdyÏ Wilbanks studoval druh˘m rokem na stfiední
‰kole, ucházel se o místo ve stfiedo‰kolském oddílu
ko‰íkové, a obstál. První den na tréninku ho nechal
jeho trenér hrát „jeden na jednoho“, zatímco ho
druÏstvo pozorovalo. KdyÏ nedal snadn˘ ko‰, zaãal
se vztekat, dupat a bruãet. Trenér k nûmu pfiistoupil
a fiekl: „Udûlej to je‰tû jednou, a uÏ si nikdy v mém
druÏstvu nezahraje‰.“ Bûhem dal‰ích tfií let jiÏ nikdy
sebekontrolu neztratil. KdyÏ po letech vzpomínal na
tuto událost, uvûdomil si, jak ho toho dne trenér
nauãil zásadû, která zmûnila jeho Ïivot: hnûv se dá
ovládnout (viz „The New Obscenity“, 24).

Pánovo uãení

V pfiekladu Efezsk˘m 4:26 od Josepha Smitha se
Pavel ptá: „MÛÏete b˘ti rozhnûváni a nehfie‰iti?“ Pán
se k tomu vyjádfiil zcela jasnû:

„Ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je
od ìábla, kter˘ je otcem sváru a podnûcuje srdce
lidí, aby se navzájem hnûvivû sváfiili.

Vizte, naukou mou není podnûcovati ke hnûvu
srdce lidská, jednoho proti druhému; ale naukou
mou je to, Ïe takové vûci mají skonãiti.“
(3. Nefi 11:29–30.)

Toto uãení neboli pfiikázání BoÏí pfiedpokládá svo-
bodu jednání a vyz˘vá mysl k vûdomému rozhod-
nutí. Pán od nás oãekává, Ïe se rozhodneme, Ïe se
nerozhnûváme.

Hnûv nelze ani ospravedlnit. Pán v Matou‰ovi 5
ve 22. ver‰i fiíká: „Ale jáÈ pravím vám: Îe kaÏd˘, kdoÏ
se hnûvá na bratra svého bez pfiíãiny, musí trpûti
soud“ (kurzíva pfiidána). Je zajímavé, Ïe slova „bez
pfiíãiny“ nenacházíme v inspirovaném pfiekladu
Josepha Smitha (viz Matou‰ 5:24) ani ve
3. Nefim 12:22. KdyÏ Pán vypustil slova „bez pfií-
ãiny“, vylouãil jakoukoli omluvu. „Ale naukou mou
je to, Ïe takové vûci mají skonãiti.“ (3. Nefi 11:30.)
MÛÏeme „skonãiti“ s hnûvem, neboÈ tak nás tomu
[Pán] uãí a tak nám to pfiikazuje.

Hnûvem projevujeme, Ïe se poddáváme Satanovu
vlivu

Hnûvem projevujeme, Ïe se poddáváme Satanovu
vlivu tím, Ïe se vzdáváme sebekontroly. To, co vede

k nepfiátelsk˘m pocitÛm nebo chování, je hfií‰ná
my‰lenka. Vede k projevÛm zlosti fiidiãÛ na dálnici,
ke vzplanutí na sportovi‰tích a domácímu násilí
v rodinách.

Hnûv, pokud není kontrolován, zpÛsobí snadno
v˘buch krut˘ch slov a jin˘ch forem citového t˘rání,
které zraÀují jemné srdce. To, „coÏ z úst pochází“,
fiekl Spasitel, „toÈ po‰kvrÀuje ãlovûka.“
(Matou‰ 15:11.)

David O. McKay fiekl: „NechÈ manÏel ani man-
Ïelka na sebe nikdy nezv˘‰í hlas, ‚ledaÏe by v domû
hofielo‘.“ (Stepping Stones to an Abundant Life, comp.
Llewelyn R. McKay [1971], 294.)

Fyzické násilí je hnûv bez absolutní kontroly,
nikdy není ospravedlnûno a vÏdy je nespravedlivé.

Hnûv je primitivní pokus vyvolat v druh˘ch
pocity viny nebo nelidsk˘ zpÛsob, jak druhé napra-
vit. Je to ãasto mylnû naz˘váno disciplínou, ale
témûfi vÏdy to má opaãn˘ úãinek. Proto písma varují:
„MuÏi milujte Ïeny své, a nemûjte se pfiísnû k nim“ a
„otcové nepopouzejte k hnûvivosti dítek sv˘ch, aby
sobû nezoufaly“. (Kolossensk˘m 3:19, 21.)

„UÏ nikdy se nerozhnûvám“

Rozhodování a zodpovûdnost jsou neoddûlitelné
zásady. ProtoÏe k hnûvu se rozhodujeme, nacházíme
váÏné varování v prohlá‰ení, Ïe ti, „ktefií zneuÏívají
manÏelky nebo své potomstvo … [se] jednoho dne
… budou zodpovídat pfied Bohem“.

KdyÏ porozumíme souvislostem mezi svobodou
jednání a hnûvem, je to prvním krokem k vym˘cení
hnûvu z na‰eho Ïivota. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe
se nerozhnûváme. A takto se mÛÏeme rozhodnout
dnes, teì hned: „UÏ nikdy se nerozhnûvám.“
UvaÏujte o tomto rozhodnutí.

Oddíl 121 v Nauce a smlouvách je jeden z nej-
lep‰ích pramenÛ, ze kterého se mÛÏeme správn˘m
zásadám vedení uãit. Patrnû to nejdÛleÏitûj‰í vyuÏití
oddílu 121 se t˘ká manÏelÛ a rodiãÛ. Máme vést
své rodiny pfiesvûdãováním, shovívavostí, jemností,
laskavostí, mírností a láskou nepfiedstíranou (viz
NaS 121:41–42).

KéÏ se naplní sen kaÏdého dítûte, Ïe bude mít zde
na zemi rodinu, v níÏ se bude cítit dobfie.

Z proslovu star‰ího Robbinse na generální konferenci Církve,
duben 1998 (viz Liahona, ãervenec 1998, 83–84).
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5REAGUJTE NA PROBLÉMY 
POZITIVNÍ KOMUNIKACÍ

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• NíÏe, v ãásti Domácí úkol – ãetba, star‰í Joe
J. Christensen poznamenává: „Je jen málo lidí, ktefií
se kdy zmûnili k lep‰ímu na základû neustálého kri-
tizování ãi sek˘rování. Pokud si nedáváme pozor,
tak to, co vydáváme za konstruktivní kritiku, je ve
skuteãnosti kritikou destruktivní. Obãas je lep‰í, kdyÏ
nûkteré vûci zÛstanou nevyfiãeny“ (viz str. 18).
V následujícím t˘dnu vûnujte velkou pozornost

tomu, co si myslíte a fiíkáte o druh˘ch. SnaÏte se
b˘t ve v‰em, co fiíkáte, laskaví a povzná‰ející.

• Vyhledávejte obdivuhodné vlastnosti svého man-
Ïelského partnera. Napi‰te si seznam tûchto vlast-
ností a se sv˘m manÏelsk˘m partnerem se o nûj
podûlte.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

ManÏelství a velik˘ plán ‰tûstí
Star‰í Joe J. Christensen
Sedmdesátník

Barbara a já jsme poÏehnáni ‰esti dûtmi. Pfied
nûkolika lety, kdyÏ jsme je v‰echny vzali na
náv‰tûvu k jejich prarodiãÛm, mÛj otec fiekl: „Joe,
myslím si, Ïe jste s Barbarou zapoãali nûco, s ãím
nemÛÏete pfiestat.“

V tento velikonoãní ãas prohla‰ujeme celému
svûtu, Ïe JeÏí‰ je Kristus a Ïe díky Jeho svatému knûÏ-
ství a jeho peãeticí moci nemusejí manÏelství a
rodiny nikdy pfiestat – nikdy nemusejí dojít konce.

Dnes bych chtûl k vám v‰em promluvit o na‰ich
manÏelstvích. Uvedu osm praktick˘ch doporuãení,
o nichÏ se domnívám, Ïe mohou b˘t dÛleÏité pfii
posilování na‰ich manÏelství – nyní i v budoucnu.

Pamatujte na dÛleÏitost manÏelství

1. Pamatujte na to, co je ve va‰em manÏelství
nejdÛleÏitûj‰í. Poslechnûte si slova star‰ího Bruce
R. McConkieho o tom, jak dÛleÏité je manÏelství
ve velikém plánu ‰tûstí (viz Alma 42:8) na‰eho Otce
v nebi:

„V‰e, co máme z úplného systému evangelia od
okamÏiku narození se do smrtelnosti aÏ do oka-
mÏiku, kdy jsme oddáni v chrámu, slouÏí k tomu,
abychom se pfiipravili na vstup do tohoto svatého
fiádu manÏelství, kter˘ z nás ãiní manÏela a manÏelku

v tomto Ïivotû i ve svûtû, kter˘ pfiijde, a abychom se
pro nûj kvalifikovali. …

Na tomto svûtû není nic tak dÛleÏitého, jako je
vytváfiení a zdokonalování rodinn˘ch jednotek.“
(„Salvation Is a Family Affair“, Improvement Era, June
1970, 43–44.)

Modlete se za úspûch svého manÏelství

2. Modlete se za úspûch svého manÏelství. Pfied
lety, kdyÏ bylo pro generální autority bûÏné objíÏdût
nûjakou misii a mít pohovory se v‰emi misionáfii, se
star‰í Spencer W. Kimball, tehdy ãlen Kvora
Dvanácti apo‰tolÛ, setkal se star‰ím, kter˘ byl témûfi
na konci své misie.

„Jaké máte plány, star‰í, aÏ budete uvolnûn?“

„Mám v plánu vrátit se na universitu.“ A poté
s úsmûvem dodal: „A pak doufám, Ïe se zamiluji a
oÏením se.“

Star‰í Kimball mu pfiedal tuto moudrou radu:
„Nemodlete se pouze o to, abyste se oÏenil s tou,
kterou milujete. Namísto toho se modlete o to, abyste
miloval tu, se kterou se oÏeníte.“

Máme se modlit o to, abychom se stali laskavûj-
‰ími, zdvofiilej‰ími, pokornûj‰ími, trpûlivûj‰ími,
ochotnûj‰ími odpou‰tût a, pfiedev‰ím, ménû
sobeck˘mi.

Chceme-li rozpoznat vlastní potíÏe nebo slabosti,
které nám brání b˘t lep‰ím manÏelsk˘m partnerem,
máme pfiijít k Pánovi v modlitbû a vyuÏít pomoc,
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kterou nabízí tento mocn˘ slib v Knize Mormonovû:
„JestliÏe lidé pfiijdou ke mnû, ukáÏi jim jejich slabost
…; neboÈ pokofií-li se pfiede mnou a budou-li míti
víru ve mne, pak uãiním, Ïe slabé vûci se pro nû sta-
nou siln˘mi.“ (Eter 12:27.)

A proto je potfieba se modlit. Mnoho církevních
vedoucích a manÏelsk˘ch poradcÛ poukazuje na to,
Ïe se nesetkali s jedin˘m manÏelstvím, které by mûlo
váÏné problémy, kdyÏ se partnefii stále kaÏd˘ den
spoleãnû modlí. KdyÏ nastanou potíÏe a manÏelství
jsou v ohroÏení, pak spoleãná modlitba manÏelského
páru je moÏná tím nejdÛleÏitûj‰ím lékem.

Naslouchejte svému manÏelskému partnerovi

3. Naslouchejte. Udûlejte si ãas k tomu, abyste
svému manÏelskému partnerovi naslouchali; tfieba
si i pro to vyhraìte nûjakou pravidelnou dobu.
Povídejte si spolu a posuìte, jak si jako manÏelsk˘
partner stojíte.

Bratr Brent Barlow poloÏil skupinû bratfií v knûÏ-
ství otázku: „Kolik z vás by rádo obdrÏelo zjevení?“
V‰ichni zvedli ruku. Poté navrhl, aby ‰li v‰ichni
domÛ a zeptali se své manÏelky, jak se mohou stát
lep‰ím manÏelem. Dodal: „Poslechl jsem svou
vlastní radu, a toho odpoledne jsem mûl velice
pouãn˘ rozhovor se [svou Ïenou] Susan, kter˘ trval
více neÏ hodinu.“ („To Build a Better Marriage“,
Ensign, Sept. 1992, 7.) Takov˘ rozhovor by mohl b˘t
zjevením pro kaÏdého z nás.

Bratfií, fiekla va‰e manÏelka nûkdy nûco takového,
co jsem si v nedávné dobû vyslechl já? Moje man-
Ïelka se mû zeptala: „Joe, poslouchá‰ vÛbec?“ Nebyla
jedinou, kdo si nebyl jist˘, zda poslouchám. Pfied
nûjakou dobou jsem trochu dfiímal, a kdyÏ ke mnû
pfii‰la na‰e malá vnuãka Allison, nazvedla mi jedno
víãko a fiekla: „Dûdo, jsi tam?“ Máme „tam b˘t“ a
máme b˘t vnímaví vÛãi své manÏelce.

Vyhnûte se ustaviãnému popichování

4. Vyhnûte se „ustaviãnému popichování“.
Nebuìte pfiíli‰ kritiãtí k chybám toho druhého.
Myslete na to, Ïe nikdo z nás není dokonal˘. My
v‰ichni musíme ujít dlouhou cestu, neÏ se staneme
takov˘mi, jako je Kristus, jak nás k tomu vyz˘vají
na‰i vedoucí.

„Ustaviãné popichování“, jak to nazval president
Spencer W. Kimball, mÛÏe po‰kodit témûfi jakékoli
manÏelství. („Marriage and Divorce“, 1976 Devotio-
nal Speeches of the Year [1977], 148.) Zpravidla kaÏd˘
z nás si je sv˘ch slabostí velmi dobfie vûdom, a trápí
ho, a nepotfiebujeme, aby nám byly neustále pfiipo-
mínány. Je jen málo lidí, ktefií se kdy zmûnili k lep-
‰ímu na základû neustálého kritizování ãi sek˘ro-
vání. Pokud si nedáváme pozor, tak to, co vydáváme

za konstruktivní kritiku, je ve skuteãnosti kritikou
destruktivní.

Obãas je lep‰í, kdyÏ nûkteré vûci zÛstanou nevy-
fiãeny. KdyÏ byla sestra Lola Waltersová ãerstvû
vdaná, pfieãetla si v ãasopise, Ïe k tomu, aby man-
Ïelství bylo upevnûno, je potfieba, aby manÏelské
páry vedly pravidelné a otevfiené diskuse, ve kter˘ch
by vyjmenovaly v‰echny man˘ry, které povaÏují za
protivné. Napsala:

„Mûli jsme vyjmenovat pût vûcí, které povaÏujeme
za protivné. A tak jsem zaãala. … ¤ekla jsem mu, Ïe
nemám ráda zpÛsob, jak˘m jí grapefruit. VÏdy ho
oloupal a snûdl ho jako pomeranã! Nikdo jin˘, koho
znám, takhle grapefruit nejí. Copak se mÛÏe od
manÏelky oãekávat, Ïe bude cel˘ Ïivot, a dokonce
vûãnost, pozorovat svého manÏela, jak jí grapefruit
jako pomeranã? …

KdyÏ jsem byla [se sv˘mi pûti body] u konce, byl
na fiadû on, aby mi fiekl, co na mnû nemá rád. ¤ekl:
‚Abych fiekl pravdu, nenapadá mû nic, co bych na
tobû nemûl rád, miláãku.‘

Zalapala jsem po dechu.

Rychle jsem se otoãila, protoÏe jsem nevûdûla, jak
bych vysvûtlila ty slzy, které mi vyhrkly a které mi
stékaly po tváfii.“

Sestra Waltersová na závûr napsala: „Kdykoli sly-
‰ím o manÏelsk˘ch párech, které mají pocit, Ïe se
k sobû nehodí, tak se sama sebe ptám, jestli náho-
dou netrpí tím, co dnes naz˘vám grapefruitov˘m
syndromem.“ („The Grapefruit Syndrome“, Ensign,
Apr. 1993, 13.)

Ano, obãas je lep‰í, kdyÏ nûkteré vûci zÛstanou
nevyfiãeny.

UdrÏujte si ducha námluv

5. UdrÏujte si ducha námluv. Vyhraìte si ãas, kdy
budete dûlat nûco spolu – pouze vy dva. Jakkoli
dÛleÏité je, abyste trávili ãas s dûtmi jako rodina,
potfiebujete pravidelnû kaÏd˘ t˘den urãit˘ ãas, kdy
budete spolu sami. KdyÏ to budete plánovat, va‰e
dûti poznají, Ïe pokládáte své manÏelství za tak dÛle-
Ïité, Ïe o nûj musíte peãovat. To vyÏaduje závazek a
plánování.

Nemusí to b˘t nic finanãnû nákladného. NejdÛ-
leÏitûj‰í na tom je to, Ïe strávíte ãas spolu.

KdyÏ jednou mÛj tchán odcházel po obûdû
z domu, aby se vrátil ke své práci na poli, moje
tch˘nû zvolala: „Alberte, koukej se vrátit a fiekni mi,
Ïe mû miluje‰.“ Usmál se a v Ïertu fiekl: „Elsie, kdyÏ
jsme se brali, tak jsem ti fiekl, Ïe tû miluji. Pokud by
se to nûkdy zmûnilo, dám ti vûdût.“ PfiíleÏitostí
k vyjádfiení slov „miluji tû“ není nikdy dost. ¤íkejte
je kaÏd˘ den.
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Reagujte na problémy pozitivní komunikací

Neotálejte se slovy „PromiÀ, prosím“

6. Neotálejte se slovy „PromiÀ, prosím“. Jakkoli
tûÏké je zformulovat ta slova, buìte pohotoví fiíci:
„PromiÀ, odpusÈ mi to prosím,“ i kdyÏ víte, Ïe nejste
ten jedin˘, kdo nese vinu. Opravdovou lásku upev-
Àují ti, ktefií jsou ochotni pohotovû pfiiznávat osobní
chyby a pfiestupky.

KdyÏ se vyskytnou rozdíly, je dÛleÏité, abyste byli
schopni o nich diskutovat a fie‰it je. Existují v‰ak pfií-
pady, kdy je lep‰í se na chvíli odmlãet. Je dÛleÏité
drÏet jazyk za zuby a poãítat do deseti, pfiípadnû i do
sta. A pfiíleÏitostnû pomáhá dokonce i to, kdyÏ
necháte nad zlobou zapadnout slunce a vrátíte se
k problému aÏ ráno, kdy jste odpoãatí, klidní a kdy
je vût‰í ‰ance, Ïe se problém vyfie‰í.

âas od ãasu sl˘cháme tato slova: „Tedy my jsme
manÏelé jiÏ 50 let, a nikdy jsme rozdílné názory
nemûli.“ Je-li tomu opravdu tak, pak je jeden z part-
nerÛ pfiíli‰ ovládán tím druh˘m, pfiípadnû – jak
kdosi fiekl – je mu pravda cizí. V kaÏdém rozumnû
sm˘‰lejícím manÏelském páru nastanou urãité názo-
rové rozdíly. Na‰ím nelehk˘m úkolem je udûlat v‰e
potfiebné pro to, abychom vûdûli, jak je pfiekonat. To
je souãástí procesu, jak z dobrého manÏelství udûlat
manÏelství lep‰í.

Îijte v rámci sv˘ch pfiíjmÛ

7. Nauãte se Ïít v rámci sv˘ch pfiíjmÛ. Jedny z nej-
obtíÏnûj‰ích zkou‰ek v manÏelství pfiicházejí v oblasti
financí. „Americká advokátní komora … uvedla, Ïe
za 89 procenty v‰ech rozvodÛ stojí hádky a obviÀo-
vání související s penûzi.“ (Marvin J. Ashton, „One
for the Money“, Ensign, July 1975, 72.) Buìte
ochotni odloÏit nûkteré nákupy na pozdûji nebo se
jich vzdát, abyste tak zÛstali v rámci svého rozpoãtu.
Nejdfiíve zaplaÈte desátek a vyvarujte se dluhu, jak
jen to je moÏné. Pamatujte na to, Ïe utratit mûsíãnû
o padesát dolarÛ ménû, neÏ je vá‰ pfiíjem, se rovná
‰tûstí, a utratit o padesát dolarÛ více se rovná ne‰-
tûstí. MoÏná nade‰la doba, kdy je tfieba, abyste
vytáhli nÛÏky a své platební karty a provedli nûco, co
star‰í Jeffrey R. Holland nazval jakousi „plastickou
operací“. („Things We Have Learned – Together“,
Ensign, June 1986, 30.)

Podûlte se o domácí a rodinné zodpovûdnosti

8. V domácích a rodinn˘ch zodpovûdnostech
buìte vskutku partnerem. Nebuìte jako manÏel,

kter˘ posedává doma a oãekává, Ïe bude obsluho-
ván, a kter˘ má pocit, Ïe vydûlávání na Ïivobytí je
jeho jedinou prací v domácnosti a Ïe pouze jeho
manÏelka je zodpovûdná za dÛm a za péãi o dûti.
Povinnosti spojené s péãí o domov a rodinu nejsou
zodpovûdností jen jedné osoby.

Pamatujte na to, Ïe jste v tomto partnerství spo-
leãnû. Barbara a já jsme zjistili, Ïe je moÏné ustlat
ráno postel bûhem ani ne jedné minuty, a tím je to
na cel˘ den vyfiízeno. ¤íká, Ïe to nechává dûlat mû,
abych mûl cel˘ den ze sebe dobr˘ pocit. Myslím, Ïe
na tom nûco bude.

Najdûte si ãas pro spoleãné studium písem a fiiìte
se touto moudrou radou presidenta Kimballa: „KdyÏ
manÏel a manÏelka ãasto spoleãnû chodí do svatého
chrámu, doma spoleãnû se svou rodinou poklekají
k modlitbû, ruku v ruce nav‰tûvují svá náboÏenská
shromáÏdûní, jsou ve svém Ïivotû naprosto cudní –
du‰evnû i fyzicky – … a oba spoleãnû pracují na
budování království BoÏího, potom ‰tûstí dosahuje
svého vrcholu.“ (Marriage and Divorce [1976], 24.)

ShrÀme si to:

• Pamatujte na to, co je ve va‰em manÏelství nejdÛ-
leÏitûj‰í.

• Modlete se za jeho úspûch.

• Naslouchejte.

• Vyhnûte se „ustaviãnému popichování“.

• UdrÏujte si ducha námluv.

• Neotálejte se slovy „PromiÀ, prosím“.

• Nauãte se Ïít v rámci sv˘ch pfiíjmÛ.

• V domácích a rodinn˘ch zodpovûdnostech buìte
vskutku partnerem.

Svûdãím o tom, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Ïe hrob byl
v onen tfietí den prázdn˘ a Ïe „jakoÏ v Adamovi v‰ic-
kni umírají, tak i skrze Krista v‰ickni obÏiveni
budou“. (1. Korintsk˘m 15:22.) A tak mÛÏeme s vdûã-
ností za peãeticí moc obsaÏenou ve znovuzfiízeném
evangeliu JeÏí‰e Krista spolu s básníkem klidnû fiíci:
„Já chci po smrti lépe jen tû milovat.“ (Elizabeth
Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese, no. 43,
line 14.)

Z proslovu star‰ího Christensena na generální konferenci Církve,
duben 1995 (viz Conference Report, Apr. 1995, 84–87; nebo
Ensign, May 1995, 64–66).
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6POSILUJTE MANÎELSTVÍ 
VÍROU A MODLITBOU

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Rozhodnûte se pro jednu vûc, kterou mÛÏete udû-
lat, abyste posílili víru v Nebeského Otce a v JeÏí‰e
Krista.

• Stanovte si ãas, kdy se budete kaÏd˘ den modlit se
sv˘m manÏelsk˘m partnerem.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Nacházejte v Ïivotû radost
Star‰í Richard G. Scott
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Rozmanitost uprostfied stálosti

Nedávno jsem stál na severním pobfieÏí jednoho
nádherného tichomofiského ostrova a za rozbfiesku
jsem se díval na mofie. Byl jsem fascinován pravidel-
ností, se kterou se ohromné vlny soustavnû valily
vpfied, aÏ dorazily ke bfiehu. Pfiipomnûlo mi to stálost
Pánova plánu s jeho pevnû stanoven˘m vûãn˘m
zákonem a jistotu trvalé spravedlnosti a láskyplného
milosrdenství, které si zasluhujeme, jsme-li poslu‰ní.
V‰iml jsem si, Ïe hfieben kaÏdé vlny se na hladinû
objevil na jiném místû, odkud si pak vlna na‰la svou
cestu k pobfieÏí. Nûkteré se valily pfies útesy a zane-
chávaly za sebou potÛãky bílé zpûnûné vody. Jiné
vytváfiely na bfiehu jedineãné obrazce. Rozlily se po
vlhkém písku s rozko‰n˘mi zpûnûn˘mi okraji a pfii
ústupu tvofiily bublinky a víry.

Pfiem˘‰lel jsem o nekoneãné rozmanitosti moÏ-
ností, které nám poskytuje Pán. Máme tolik svobody
a tolik pfiíleÏitostí k tomu, abychom rozvíjeli své
jedineãné osobnosti a talenty, abychom si pûstovali
vlastní vzpomínky a k nûãemu osobnû pfiispívali.
ProtoÏe jsem vûdûl, Ïe uÏ nebudu mít dal‰í pfiíleÏi-
tost pozorovat ono majestátní mofie, zkusil jsem si
pfiedstavit nádherné panorama, které pozdûji vytvofií
záfiící slunce. Zatímco jsem s uctivostí pozoroval
tento nádhern˘ v˘jev, vytvofiilo se mezi mraky okno;
záfiící paprsky vycházejícího slunce proráÏely zataÏe-
nou oblohu a promûÀovaly v‰echno sv˘m svûtlem,
barvou a Ïivostí. Bylo to, jakoby se Pán chtûl podûlit
o dal‰í poÏehnání – o symbol svûtla svého uãení, jeÏ
dává jas a nadûji kaÏdému, na kom spoãine. V oãích

jsem mûl slzy vdûãnosti za tento úÏasn˘ svût, ve kte-
rém Ïijeme, a za neobyãejnou krásu, o kterou se ná‰
Nebesk˘ Otec ochotnû dûlí s kaÏd˘m, kdo je ochoten
se dívat. Îivot je vskutku nádhern˘.

VaÏte si krásy Ïivota

Vûnujete kaÏd˘ den trochu ãasu tomu, abyste zjis-
tili, jak nádhern˘ mÛÏe vá‰ Ïivot b˘t? Kdy jste napo-
sledy pozorovali západ slunce – mizící paprsky, jeÏ
na dobrou noc líbají mraky, stromy, vrchy i níÏiny –
obãas poklidnû a obãas s promûnn˘mi shluky barev
a tvarÛ?

A co tfieba zázrak bezoblaãné noci, kdy Pán odha-
luje divy sv˘ch nebes – záfiící hvûzdy a mûsíãní
paprsky – aby svou velikostí a slávou podnítil na‰i
pfiedstavivost?

Velmi fascinující je sledovat semínko zasazené
do úrodné pÛdy, jak klíãí, nabírá na síle a jak
z nûho vyráÏí mal˘ a zdánlivû zanedbateln˘ v˘ho-
nek. Trpûlivû zaãíná rÛst a vytváfií si svÛj vlastní
charakter, podle genetického kódu, kter˘ Pán pro
jeho v˘voj stanovil. S urãitou péãí se z nûj bezpo-
chyby stane to, k ãemu je pfiedurãen: lilií, koruno-
vanou u‰lechtilostí a krásou; vonící mátou;
broskví; avokádem; nebo nádhern˘m kvûtem
s jedineãnou jemností, barvou a vÛní.

Kdy jste naposledy pozorovali malé poupû rÛÏe?
KaÏd˘ den získává nov˘ a pÛsobiv˘ rys – vût‰í pfiíslib
krásy – aÏ se z nûj stane vzne‰ená rÛÏe.

Vy jste jedno z nejvzne‰enûj‰ích BoÏích stvofiení.
Jeho zámûrem je, aby vá‰ Ïivot byl co nejnádher-
nûj‰í, bez ohledu na podmínky, v nichÏ Ïijete. Jste-li
vdûãní a poslu‰ní, mÛÏete se stát v‰ím, ãím BÛh
chce, abyste se stali.



21

Radost v Ïivotû závisí na dÛvûfie v Boha

Smutek, zklamání i váÏné problémy jsou Ïivotní
události, nikoli Ïivot jako takov˘. Nechci zlehãovat
to, jak tûÏké mohou nûkteré tyto události b˘t.
Mohou trvat velmi dlouho, ale nemûli byste dopus-
tit, aby se staly hlavní omezující pfiekáÏkou ve v‰em,
co dûláte. Pán inspiroval Lehiho k tomu, aby prohlá-
sil dÛleÏitou pravdu: „Lidé jsou, aby mohli míti
radost.“1 Je to podmínûné prohlá‰ení: „aby mohli
míti radost.“ Není v‰ak podmínûné pro Pána. Jeho
zámûrem je, aby radost nalézal kaÏd˘ z nás. A
nebude podmínûné ani pro vás, pokud budete dodr-
Ïovat pfiikázání, mít víru v Mistra a dûlat to, co je
zde na zemi pro získání radosti nezbytné.

Va‰e radost v Ïivotû závisí na va‰í dÛvûfie v Nebes-
kého Otce a v Jeho svatého Syna a na va‰em pfiesvûd-
ãení, Ïe jejich plán ‰tûstí vám skuteãnû mÛÏe pfiiná‰et
radost. Pfiemítání o jejich nauce vám umoÏní tû‰it se
z krás této zemû a obohacovat va‰e vztahy s druh˘mi.
Povede vás to k utû‰ujícím a posilujícím záÏitkÛm,
k nimÏ dochází díky modlitbû k Otci v nebi a díky
odpovûdím, které od Nûho získáváte.

Nadhled a trpûlivost

Kamínek drÏen˘ blízko oka se zdá b˘t obrovskou
pfiekáÏkou. Hodíme-li ho na zem, uvidíme ho
z potfiebného nadhledu. Podobnû je tfieba, abychom
problémy ãi zkou‰ky, které nás v Ïivotû potkávají,
vidûli z nadhledu nauky obsaÏené v písmech. Jinak
mohou snadno ovládnout na‰i vizi, pohltit na‰i
energii a pfiipravit nás o pocity radosti a krásy, které
si Pán pfieje, abychom zde na zemi získávali. Nûktefií
lidé jsou jako kameny vrÏené do mofie problémÛ. A
utápûjí se v nich. Buìte jako korek. Utápíte-li se
v nûjakém problému, bojujte, abyste se osvobodili
a vynofiili se a opût radostnû slouÏili.

To, Ïe jste zde na zemi, má boÏsk˘ úãel. Ne proto,
abyste byli nekoneãnû obveselováni nebo neustále
usilovnû hledali potû‰ení. Jste zde, abyste byli zkou-
‰eni, abyste se osvûdãili a mohli tak obdrÏet dal‰í
poÏehnání, která pro vás BÛh má.2 Je potfieba uplat-
Àovat ukázÀující vliv trpûlivosti.3 Nûkterá poÏehnání
získáte v tomto Ïivotû; ostatní pfiijdou za závojem.

Pán dychtivû sleduje vá‰ osobní rÛst a rozvoj.
Tento pokrok se zrychlí, kdyÏ Mu ochotnû dovolíte,
aby vás provedl kaÏdou zku‰eností, na kterou nara-
zíte a pfii které rostete, aÈ uÏ je tato zku‰enost zpo-
ãátku vítaná ãi nikoli. KdyÏ dÛvûfiujete Pánu, kdyÏ
jste ochotni soustfiedit své srdce a mysl na Jeho vÛli
a kdyÏ prosíte, aby vás pfii konání Jeho vÛle vedl
Duch, máte zaruãeno to nejvût‰í ‰tûstí na této cestû a
ten nejhodnotnûj‰í prospûch z této zku‰enosti smr-
telného Ïivota. Pokud zpochybÀujete v‰echno, o co
jste poÏádáni, nebo si u kaÏdého nepfiíjemného prob-
lému zarytû stojíte za sv˘m, ztûÏujete Pánovi, aby
vám Ïehnal.4

Svoboda jednání – právo ãinit rozhodnutí – vám
nebyla dána proto, abyste mohli získat v‰e, co se
vám zachce. Tento boÏsk˘ dar je vám poskytnut
proto, abyste se rozhodovali pro to, co si pro vás
pfieje vá‰ Otec v nebi. Tímto zpÛsobem vás mÛÏe
vést, abyste se stali v‰ím, ãím On zam˘‰lí.5 Tato cesta
vede k veliké radosti a ‰tûstí.

Îijte s radostí uprostfied protivenství

Uãte se od inspirujících jednotlivcÛ, jiÏ se smífiili
se sv˘mi problémy a Ïijí radostnû uprostfied proti-
venství. Jedna pÛvabná Ïena se zákefin˘m smrtel-
n˘m onemocnûním neustále nalézala v Ïivotû
radost. Rozumûla plánu ‰tûstí, pfiijala chrámové
obfiady a dûlala to nejlep‰í, co mohla, aby byla zpÛ-
sobilá obdrÏet slíbená poÏehnání. Její osobní deník
zaznamenává:

„Je nádhern˘ podzimní den. Vyzvedla jsem po‰tu
a sedla jsem si na houpaãku. KdyÏ jsem sedûla na
teplém slunci a cítila vÛni pfiírody a stromÛ, které
mû oklopovaly, byla jsem velice ‰Èastná a spokojená.
Jen jsem tak sedûla a tû‰ila se z toho, Ïe mohu i
nadále Ïít na této nádherné zemi. … Pán je ke mnû
velmi dobrotiv˘. Velmi Mu dûkuji za to, Ïe jsem
stále zde, a Ïe se cítím tak dobfie. Jsem tááák moc
‰Èastná, Ïe bych nejradûji jásala a protanãila se
tímto krásn˘m domem, zatímco do nûj velk˘mi
okny pronikají sluneãní paprsky. Jsem moc ráda,
Ïe jsem naÏivu.“

Stateãná matka, odváÏnû bojující s vysilující
nemocí, trávila nespoãetné hodiny tím, Ïe pracnû
vy‰ívala rozsáhlé a nároãné umûlecké dílo. Byl to
dar pro jeden manÏelsk˘ pár, kter˘ právû procházel
nûkolika zkou‰kami. Pro onen manÏelsk˘ pár je to
drahocenn˘ poklad, stálá pfiipomínka vzácn˘ch
plodÛ usilovné práce uprostfied protivenství, a trvalé
poselství nadûje spojené pouty ãisté lásky a ochoty
pfiiná‰et obûti.

Nacházejte radost v tom, co máte

Dûti nás uãí tomu, jak nacházet radost dokonce i
v tûch nejtûÏ‰ích situacích. Stále se totiÏ je‰tû nena-
uãily b˘t skleslé proto, Ïe se soustfiedí na vûci, které
nemají. Nacházejí radost v tom, co mají k dispozici.
Vzpomínám si na jednoho malého chlapce, kter˘ si
hrál na bfiehu fieky. Pfiivázal kousek rybáfiského vlasce
na konce dvou odhozen˘ch plechovek od limonády.
Jednu plechovku pfiehodil pfies vûtev a naplnil ji
vodou. Zatáhl za druhou plechovku a pustil ji. KdyÏ
plná plechovka padala k zemi, její váha vymr‰tila
prázdnou plechovku do vzduchu. Onen chlapec se
smál a skákal radostí.

Obklopují nás jednoduché a osvûÏující záÏitky.
Mohou b˘t pojistn˘mi ventily k tomu, aby udrÏely
napûtí nízko a ducha vysoko. Nesoustfieìte se na to,
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co nemáte, nebo na to, o co jste pfii‰li. Tûm, ktefií
jsou poslu‰ni, Pán slíbil, Ïe se s nimi podûlí o v‰e, co
má. MoÏná se vám nyní nûãeho nedostává, ale pro-
káÏete-li zpÛsobilost díky tomu, Ïe jste byli v Ïivotû
stateãní, získáte v pfií‰tím Ïivotû poÏehnání plnosti.

Pokud vám Pán ve své moudrosti odepfie nûco, co
si v Ïivotû velmi pfiejete, najdûte si nûjaká náhradní
poÏehnání. Nevidom˘m ãi sluchovû postiÏen˘m Pán
zbystfiuje jejich zb˘vající smysly. Nemocn˘m posky-
tuje trpûlivost, pochopení a zv˘‰enou vdûãnost za
laskavost druh˘ch. Pfii ztrátû nûkoho drahého upev-
Àuje pouta lásky, obohacuje vzpomínky a podnûcuje
nadûji v opûtovné shledání v budoucnosti. Náhradní
poÏehnání objevíte tehdy, budete-li ochotnû pfiijímat
Pánovu vÛli a pouÏívat víru v Nûho.6

SuÏovanému Almovu lidu Pán fiekl:

„A také ulehãím bfiemena, … takÏe je ani nebu-
dete na bedrech sv˘ch pociÈovati …; a toto uãiním,
abyste pak pro mne mohli státi jako svûdkové a aby-
ste s jistotou vûdûli, Ïe já, Pán BÛh, nav‰tûvuji lid
svÛj ve strastech jeho.

A … bfiemena … byla uãinûna lehk˘mi; ano, Pán je
posílil, takÏe sná‰eli svá bfiemena lehce a podrobovali
se radostnû a s trpûlivostí ve‰keré vÛli Pánû.“7

Jste-li tvofiiví, pomÛÏe vám to tû‰it se ze Ïivota

SnaÏte se b˘t tvofiiví, abyste obdrÏeli radost, kte-
rou to pfiiná‰í. Sestry Camilla Kimballová, Amelia
McConkieová a Helen Richardsová se poté, co byli
jejich drazí manÏelé povoláni domÛ za závoj, nauãi-
ly kreslit. NejenÏe tím zanechávají odkaz ve v˘tvar-
ném umûní, ale jiÏ nikdy nebudou nahlíÏet na západ
slunce, obliãej nebo strom tak, jako pfiedtím. Nyní
si v‰ímají i jemn˘ch rozdílÛ v barvách a tvarech a
radují se z opl˘vající krásy, která je obklopuje.

Vyberte si nûjakou oblast, jako je hudba, tanec,
sochafiství nebo poezie. Jste-li tvofiiví, pomÛÏe vám
to tû‰it se ze Ïivota. Pfiiná‰í to ducha vdûãnosti.
Rozvíjí to skryté talenty a zlep‰uje to va‰i schopnost
pfiem˘‰let, jednat a nalézat smysl Ïivota. Zahání to
pocity osamûlosti a zármutku. Pfiiná‰í to du‰evní
obnovu, jiskru nad‰ení a elán do Ïivota.

SluÏba – klíã ke ‰tûstí

Ochotná sluÏba druh˘m je klíãem k trvalému
‰tûstí. President Spencer W. Kimball fiekl: „BÛh si nás
v‰ímá a dohlíÏí na nás. Na‰e potfieby ale obvykle
uspokojuje prostfiednictvím druhého ãlovûka. TudíÏ
je nezbytné, abychom si navzájem slouÏili.“8

Znám jednu Ïenu, která byla neobyãejnû ‰Èastná.
KaÏdé ráno Ïádala Otce v nebi, aby ji dovedl
k nûkomu, komu by mohla pomoci. Tato upfiímná
modlitba byla znovu a znovu vysly‰ena. Tato Ïena
ulehãila mnoh˘m lidem jejich bfiemena a rozveselila

jim Ïivot. Neustále získávala poÏehnání za to, Ïe
byla nástrojem pod vedením Pána.

Nesnáze se mohou promûnit v rÛst

Vím, Ïe v‰echny problémy, kter˘m v Ïivotû
ãelíme, dokonce i ty, které pfiicházejí kvÛli na‰í
nedbalosti ãi dokonce pfiestupku, mÛÏe Pán promû-
nit ve zku‰enosti, které nám pomohou k rÛstu –
neboli v jak˘si pomysln˘ Ïebfiík, po kterém stou-
páme.9 Samozfiejmû, Ïe nedoporuãuji pfiestupek jako
cestu k rÛstu. Je to bolestné, obtíÏné a naprosto
zbyteãné. Je daleko moudfiej‰í a mnohem jednodu‰‰í
postupovat vpfied ve spravedlivosti. Ale prostfiednic-
tvím fiádného pokání, víry v Pána JeÏí‰e Krista a
poslu‰nosti Jeho pfiikázání mÛÏe b˘t dokonce i
zklamání, které pfiichází následkem pfiestupku,
pfiemûnûno v návrat ke ‰tûstí.

Napi‰te si seznam vûcí, které mÛÏete dûlat, abyste
získali ‰tûstí. Napfiíklad:

• Pfiemítejte o pfiíslu‰n˘ch ver‰ích z písem, abyste
porozumûli plánu ‰tûstí.

• Modlete se s vírou v JeÏí‰e Krista.

• Mûjte rádi druhé a sluÏte jim.

• Pfiijmûte chrámové obfiady. Vracejte se do chrámu,
abyste Ïehnali druh˘m.

• Naslouchejte prorokovi a fiiìte se jeho radami.

• Buìte vdûãni za to, co máte.

• Více se usmívejte.

Vá‰ seznam vám poskytne klíãe ke spokojenosti a
radosti.

Problémy jsou doãasné, ale ‰tûstí je vûãné

Ve známé brazilské písni se opakuje jedna
nepravda, které mnozí vûfií: Smutek nikdy nekonãí,
ale ‰tûstí ano. Svûdãím o tom, Ïe s vírou ve Spasitele
a s poslu‰ností Jeho uãení ‰tûstí nikdy nekonãí, ale
smutek ano.

Bez ohledu na to, jak obtíÏnému problému vy
nebo nûjak˘ vá‰ blízk˘ ãelíte, nemûl by tento problém
ovládnout vá‰ Ïivot a nemûl by b˘t tím hlavním, na
co myslíte. Problémy jsou zku‰enosti, které nám
pomáhají v rÛstu – jsou jakousi doãasnou divadelní
hrou, která se odehrává na pozadí ‰Èastného Ïivota.
Nezaobírejte se jednou vûcí natolik, Ïe byste kvÛli
tomu nemohli myslet na nic jiného ãi se starat o sebe
nebo o ty, ktefií na vás závisejí. Pamatujte na to, Ïe
podobnû jako uzdravení tûla i uzdravení nûkter˘ch
duchovních a citov˘ch problémÛ vyÏaduje svÛj ãas.

Pán fiekl: „Buì trpûliv˘ ve strastech, neboÈ jich
bude‰ míti mnoho, ale sná‰ej je, neboÈ hle, já jsem
s tebou, aÏ do konce tv˘ch dnÛ.“10 Budete-li trpûliví,
porozumíte v˘znamu onûch slov „Já jsem s tebou“.
BoÏí láska pfiiná‰í pokoj a radost.
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Posilujte manÏelství vírou a modlitbou

Víra v JeÏí‰e Krista dává va‰emu Ïivotu trval˘
v˘znam. Pamatujte na to, Ïe jste na cestû k oslavení.
Obãas zaÏíváte nûco, co pfiiná‰í více ‰tûstí neÏ nûco
jiného, ale s Pánem to dává v‰echno smysl.11

Jako svûdek Spasitele vás nabádám k tomu, abyste
odpustili kaÏdému, o kom se domníváte, Ïe vám
ublíÏil. Pokud jste se dopustili pfiestupku, ãiÀte
z nûho pokání, aby vás mohl Mistr uzdravit.

Dûkujte svému Otci v nebi a Jeho milovanému
Synovi za plán ‰tûstí a za zásady evangelia, na kter˘ch

je postaven. Buìte vdûãni za obfiady a smlouvy, které
poskytují. Slavnostnû svûdãím o tom, Ïe mají moc
k tomu, aby vá‰ Ïivot korunovali pokojem a radostí a
aby mu dali smysl a v˘znam. Zjistíte, Ïe smutek a
zklamání jsou doãasné. ·tûstí trvá díky JeÏí‰i Kristu
vûãnû. Slavnostnû svûdãím o tom, Ïe On Ïije, Ïe vás
miluje a Ïe vám bude pomáhat.

Z proslovu star‰ího Scotta na generální konferenci Církve v dubnu
1996 (viz Conference Report, Apr. 1996, 31–35; nebo Ensign, May
1996, 24–26).

ODKAZY

1. 2. Nefi 2:25.
2. Viz Abraham 3:25.
3. Viz Mosiá‰ 3:19.
4. Viz 1. Nefi 3:7.
5. Viz Nauka a smlouvy 58:26–32.
6. Viz Orson F. Whitney, citováno v Spencer W. Kimball, 

Faith Precedes the Miracle (1972), 98.

7. Mosiá‰ 24:14–15.
8. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball

(1982), 252.
9. Viz Izaiá‰ 40:31.

10. Nauka a smlouvy 24:8.
11. Viz Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 177.
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7UZDRAVUJÍCÍ MOC 
ODPU·TùNÍ

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Prostudujte si pfiíklady odpu‰tûní v následujících
pasáÏích z písem: Luká‰ 23:33–34; Skutkové
7:58–60; 1. Nefi 7:8–21.

• UãiÀte závazek, Ïe budete ochotnûji odpou‰tût a
Ïe si více zaslouÏíte odpu‰tûní druh˘ch.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

„Od vás je poÏadováno, abyste odpou‰tûli“
President Gordon B. Hinckley
První rádce v Prvním pfiedsednictvu

Duch odpou‰tûní a postoj lásky a soucitu
vÛãi tûm, ktefií nám moÏná nûjak ukfiivdili, je pra-
vou podstatou evangelia JeÏí‰e Krista. KaÏd˘ z nás
tohoto ducha potfiebuje. Potfiebuje ho cel˘ svût. Tak
tomu uãil Pán. Pfiíklad, jak˘ nám dal On, nám nedal
nikdo jin˘.

V dobû svého utrpení na kfiíÏi Kalvárie, kdyÏ pfied
Ním stáli Jeho bídní a nenávistní Ïalobci – ti, ktefií
Ho pfiivedli k tomuto hroznému ukfiiÏování – Pán
zvolal: „Otãe, odpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.“
(Luká‰ 23:34.)

Od nikoho z nás není poÏadováno, aby odpou‰tûl
tak velkoryse, ale kaÏd˘ z nás je pod boÏsk˘m závaz-
kem podávat pomocnou ruku s postojem odpu‰tûní
a s milosrdenstvím. Ve slovech zjevení Pán prohlásil:
„Uãedníci moji za dávn˘ch dnÛ hledali navzájem
proti sobû záminku a neodpou‰tûli si navzájem
v srdci svém; a pro toto zlo byli suÏováni a bolestivû
ukázÀováni.

ProãeÏ, pravím vám, Ïe si máte navzájem odpou‰-
tûti; neboÈ ten, kdo neodpou‰tí bratru svému pfie-
stupky jeho, stojí pfied Pánem odsouzen; neboÈ
v nûm zÛstává vût‰í hfiích.

Já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od
vás je poÏadováno, abyste odpou‰tûli v‰em lidem.

A vy si máte fiíci v srdci svém – nechÈ BÛh soudí
mezi mnou a tebou a odmûní tû podle skutkÛ
tv˘ch.“ (NaS 64:8–11.)

Je velmi nutné, abychom tuto Bohem danou
zásadu uplatÀovali spoleãnû se zásadou pokání, která

s ní jde ruku v ruce! Potfiebu této zásady spatfiujeme
v rodinách lidí, kde se malé hromádky nedorozu-
mûní mûní v hory rozepfií. Spatfiujeme ji mezi sou-
sedy, kde zanedbatelné neshody vedou k neutucha-
jící hofikosti. Spatfiujeme ji u obchodních partnerÛ,
ktefií se sváfiejí, odmítají uãinit kompromis a odpus-
tit, zatímco kdyby byli ochotni se posadit a v klidu
si promluvit, mohla by se ve vût‰inû pfiípadÛ daná
záleÏitost vyfie‰it ku prospûchu v‰ech. Místo toho
tráví své dny tím, Ïe jitfií zá‰È a plánují odvetu.

V prvním roce zorganizování Církve, kdyÏ byl
Prorok Joseph Smith opakovanû zat˘kán a souzen
na základû fale‰n˘ch obvinûní tûmi, ktefií usilovali
o to, aby mu u‰kodili, mu Pán ve zjevení fiekl: „A
kdokoli s vámi pÛjde pfied zákon, bude proklet
zákonem.“ (NaS 24:17.) Jsem toho svûdkem
i v dne‰ní dobû mezi nûkter˘mi z tûch, ktefií mstivû
jitfií svou zá‰È. Zdá se, Ïe dokonce i nûktefií z tûch,
ktefií svÛj zápas vyhráli, postrádají du‰evní klid, a i
kdyÏ si moÏná vydûlali nûjaké peníze, pfii‰li o nûco
mnohem cennûj‰ího.

Vyh˘bejte se hofikosti

Guy de Maupassant, francouzsk˘ spisovatel,
vypráví pfiíbûh o sedlákovi Hauchecomovi, kter˘
v den trhu pfii‰el do vesnice. KdyÏ procházel námûs-
tím, spatfiil kousek provázku, kter˘ leÏel na dlaÏební
kostce. Zvedl ho a dal si ho do kapsy. Vidûl ho pfii-
tom místní v˘robce postrojÛ, se kter˘m se dfiíve
dostal do sporu.

Tent˘Ï den o nûco pozdûji kdosi oznámil, Ïe se
mu ztratila penûÏenka. Hauchecome byl na základû
obvinûní od v˘robce postrojÛ zatãen. Byl pfiiveden
pfied starostu, kterého uji‰Èoval o své nevinû, a uká-
zal mu onen kousek provázku, kter˘ sebral. Nikdo
mu v‰ak nevûfiil a v‰ichni se mu vysmáli.
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Druh˘ den se penûÏenka na‰la a Hauchecome byl
zpro‰tûn ve‰keré viny. On v‰ak toto kfiivé a potupné
obvinûní nesl nelibû, zahofikl a nemohl na tuto zále-
Ïitost zapomenout. Nebyl ochoten odpustit a zapo-
menout. Skoro na nic jiného nemyslel a skoro o
niãem jiném nemluvil. Zanedbával svou farmu.
V‰ude, kam ‰el, a kaÏdému, koho potkal, musel o
této nespravedlnosti vyprávût. Myslel na to ve dne
v noci. Posedl˘ sv˘m rozhofiãením váÏnû onemocnûl
a zemfiel. I na smrtelné posteli si stále dokola
mumlal: „Kousek provázku, kousek provázku.“ (The
Works of Guy de Maupassant [nedatováno], 34–38.)

Takov˘ pfiíbûh bychom mohli s rÛzn˘mi posta-
vami a v rÛzn˘ch situacích pozorovat mnohdy i
v dne‰ní dobû. Jak tûÏké je pro kaÏdého z nás odpus-
tit tûm, ktefií nám ublíÏili! My v‰ichni máme sklon
hloubat nad zlem, které nám bylo zpÛsobeno.
Z takového hloubání se stává rána, která nás uÏírá a
niãí. Existuje v dne‰ním svûtû ctnost, kterou by bylo
potfieba pouÏívat více neÏ ctnost odpou‰tûní a zapo-
menutí? Existují lidé, ktefií na to mohou pohlíÏet
jako na znamení slabosti. Je to tak? Konstatuji, Ïe
ãlovûk nepotfiebuje ani sílu ani inteligenci k tomu,
aby hloubal v hnûvu nad prodûlan˘mi kfiivdami,
kráãel Ïivotem s duchem pomstychtivosti a promar-
Àoval svoje schopnosti pfiípravou odvety. Jitfiení zá‰ti
nepfiiná‰í Ïádn˘ pokoj. Îít v oãekávání dne
„odplaty“ nepfiiná‰í Ïádné ‰tûstí.

Pavel mluví o mdl˘ch a bídn˘ch Ïivlech na‰eho
Ïivota (viz Galatsk˘m 4:9). Existuje nûco mdlej‰ího
ãi bídnûj‰ího neÏ sklon k promarÀování Ïivota
v nekoneãném kruhu hofik˘ch my‰lenek a intrikán-
sk˘ch gest vÛãi tûm, ktefií nás, jak se domníváme,
urazili?

Joseph F. Smith pfiedsedal Církvi v dobû, kdy vÛãi
na‰im lidem panovala veliká zá‰È. Byl terãem haneb-
n˘ch obvinûní a skuteãného víru kritiky reportérÛ –
dokonce i tam, kde Ïil. Byl hanoben, karikován a
zesmû‰Àován. Poslechnûte si jeho reakci na adresu
tûch, ktefií se bavili tím, Ïe ho poniÏovali: „Nechejte
je b˘t. Nechejte je jít. Dejte jim onu svobodu pro-
jevu, kterou chtûjí. Nechejte je, aby vyprávûli své
vlastní pfiíbûhy a psali si své vlastní odsouzení.“
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 339.) A poté, s pfiá-
telsk˘m duchem odpou‰tûní a zapomenutí, pokra-
ãoval v tomto velikém a pfiesvûdãivém díle, ano,
vedl Církev kupfiedu smûrem k dal‰ímu rÛstu a
k pozoruhodn˘m úspûchÛm. KdyÏ zemfiel, mnozí
z tûch, ktefií se mu vysmívali, psali na jeho poãest
pochvalná slova.

Vzpomínám si na to, jak jsem jednou dlouze
naslouchal jednomu manÏelskému páru, kter˘ sedûl
naproti mnû u stolu. Panovala mezi nimi hofikost.
Vím, Ïe kdysi byla jejich láska hluboká a oprav-
dová. Ale u kaÏdého z nich se vyvinul zvyk mluvit

o chybách toho druhého. Nebyli ochotni odpou‰tût
chyby, kter˘ch se dopou‰tí kaÏd˘ z nás, a nebyli
ochotni na nû zapomenout, povznést se nad nû a
b˘t shovívaví. Jeden druhého kritizovali, aÏ ona
láska, kterou kdysi mûli, vyhasla. Obrátila se
v prach a v˘sledkem bylo soudní rozhodnutí o tzv.
rozvodu bez udání viny. Dnes zbyla jen osamûlost a
vzájemné obviÀování. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe
kdyby se v tomto pfiípadû objevilo alespoÀ v malém
rozsahu pokání a odpu‰tûní, byli by oba stále spolu
a tû‰ili by se spoleãenství, které jim v dfiívûj‰ích
letech pfiiná‰elo bohatá poÏehnání.

Odpu‰tûní pfiiná‰í pokoj

Je-li mezi vámi nûkdo, kdo ve svém srdci ucho-
vává onen jedovat˘ nápoj nepfiátelství vÛãi druh˘m,
naléhavû vás Ïádám, abyste prosili Pána o sílu
k odpu‰tûní. Toto vyjádfiení va‰í touhy bude tou pra-
vou esencí va‰eho pokání. Nemusí to b˘t snadné a
nemusí to pfiijít rychle. Ale kdyÏ o to budete
upfiímnû usilovat a budete to rozvíjet, pfiijde to. A i
kdyÏ vás ten, komu jste odpustili, bude i nadále pro-
následovat a zastra‰ovat, budete vûdût, Ïe jste udû-
lali, co jste mohli, abyste dosáhli smíru. Do srdce
vám vstoupí pokoj, kter˘ nelze získat jinak. Tento
pokoj bude pokojem od Toho, kter˘ fiekl:

„Nebo jestliÏe odpustíte lidem poklésky jejich,
odpustíÈ i vám nebesk˘ Otec vá‰.

JestliÏe pak neodpustíte lidem pádÛ jejich, aniÏ
Otec vá‰ odpustí vám pádÛ va‰ich.“
(Matou‰ 6:14–15.)

Marnotratn˘ syn

Neznám v literatufie krásnûj‰í pfiíbûh neÏ ten,
kter˘ se nachází v patnácté kapitole Luká‰e. Je to pfií-
bûh kajícího se syna a odpou‰tûjícího otce. Je to pfií-
bûh syna, jenÏ promrhal svoje dûdictví h˘fiiv˘m
Ïivotem a odmítl otcovu radu, a tím zavrhl ty, ktefií
ho mûli rádi. KdyÏ v‰echno utratil, byl hladov˘ a
nemûl Ïádné pfiátele, „pfii‰ed pak sám k sobû“
(Luká‰ 15:17), vrátil se zpût ke svému otci, kter˘,
kdyÏ ho v dálce vidûl pfiicházet, „pfiibûh, padl na ‰íji
jeho, a políbil ho“ (Luká‰ 15:20).

Pfieãtûte si prosím tento pfiíbûh. KaÏd˘ rodiã by si
ho mûl ãíst znovu a znovu. Jeho pÛsobnost je dosta-
teãná na to, aby obsáhl kaÏdou domácnost, je
dokonce dostateãná na to, aby obsáhl ve‰keré lidstvo
– neboÈ nejsme snad v‰ichni marnotratn˘mi syny a
dcerami, ktefií potfiebují ãinit pokání a podílet se na
odpou‰tûjícím milosrdenství na‰eho Nebeského Otce
a poté následovat Jeho pfiíklad?

Jeho milovan˘ Syn, ná‰ Vykupitel, nám podává
pomocnou ruku skrze odpu‰tûní a milosrdenství,
ov‰em pfiitom nám pfiikazuje, abychom ãinili
pokání. Skuteãn˘ a ‰lechetn˘ duch odpu‰tûní se
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stane vyjádfiením onoho poÏadovaného pokání. Pán
fiekl – a cituji ze zjevení daného Proroku Josephovi:

„TudíÏ pfiikazuji ti, abys ãinil pokání – ãiÀ pokání,
jinak tû budu bíti holí úst sv˘ch a prchlivostí svou a
hnûvem sv˘m, a utrpení tvá budou tûÏká – jak tûÏká,
neví‰, jak pronikavá, neví‰, ano, jak tûÏko snesitelná,
neví‰.

NeboÈ viz, já, BÛh, jsem vytrpûl tyto vûci za
v‰echny, aby oni nemuseli trpûti, jestliÏe budou
ãiniti pokání;

Ale jestliÏe nebudou ãiniti pokání, musejí trpûti
stejnû jako já;

KteréÏto utrpení zpÛsobilo mnû, dokonce Bohu,
nejvût‰ímu ze v‰ech, Ïe jsem se chvûl bolestí a
krvácel v kaÏdém póru a trpûl v tûle i v duchu. …

Uã se ode mne a naslouchej slovÛm m˘m; kráãej
v mírnosti Ducha mého, a bude‰ míti pokoj ve
mnû.“ (NaS 19:15–18, 23.)

Tak zní pfiikázání, a tak zní zaslíbení od Toho,
kdo ve své slavné vzorové modlitbû naléhavû prosil:
„Otãe, … odpusÈ nám viny na‰e, jakoÏ i my
odpou‰tíme vinníkÛm na‰im.“ (Matou‰ 6:9, 12.)

„Obvazujme rány“

Nádherná jsou slova Abrahama Lincolna, jimiÏ se
vyjádfiil o tragédii zpÛsobené dûsivou obãanskou vál-
kou: „Prosti zloby vÛãi druh˘m a s pravou láskou ke
v‰em, … obvazujme rány.“ (John Bartlett, Familiar
Quotations [1968], 640.)

Bratfii a sestry, obvazujme rány – ano, mnohé rány,
jeÏ byly zpÛsobeny ostr˘mi slovy, tvrdo‰íjnû podpo-
rovan˘m rozhofiãením a intrikánsk˘mi plány na
odplatu tûm, ktefií nám moÏná nûjak ukfiivdili.
V‰ichni máme trochu tohoto ducha odplaty v sobû.
Na‰tûstí máme v‰ichni moc se nad to povznést,
pokud se odûjeme „poutem pravé lásky jako plá‰tûm,
coÏ je pouto dokonalosti a pokoje“. (NaS 88:125.)

„M˘liti se je lidské, odpou‰tûti boÏské.“
(Alexander Pope, An Essay on Criticism, 2:1711.)
Zaobírání se bolestí star˘ch ran nepfiiná‰í Ïádn˘
pokoj. Pokoj pfiiná‰í pouze pokání a odpu‰tûní. To je
onen sladk˘ pokoj KristÛv, kter˘ fiekl: „Blahoslavení
pokojní, nebo oni synové BoÏí slouti budou.“
(Matou‰ 5:9.)

Z ãasopisu Ensign, June 1991, str. 2–5.
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8HOSPODA¤ENÍ 
S RODINN¯MI FINANCEMI

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Napi‰te si seznam vûcí, které jste si v nedávné
dobû koupili. Vedle kaÏdé poloÏky, kterou jste
potfiebovali, napi‰te písmeno P. Vedle kaÏdé
poloÏky, kterou jste chtûli, ale nepotfiebovali,
napi‰te písmeno CH. PouÏijte tento list k tomu,
abyste zhodnotili, za co utrácíte peníze. Pokud
utrácíte pfiíli‰ mnoho penûz za vûci, které jsou

postradatelné, zamyslete se nad tím, jak byste
mohli s penûzi nakládat moudfieji.

• Se sv˘m manÏelsk˘m partnerem sestavte rozpo-
ãet na následující období – napfiíklad na jeden
nebo dva t˘dny. Jako vodítko mÛÏete vyuÏít
vzor, jenÏ je uveden na stranû 31. SnaÏte se spo-
leãnû o to, abyste Ïili v rámci rozpoãtu, kter˘ jste
si sestavili.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Stabilita uprostfied zmûn
President N. Eldon Tanner
První rádce v Prvním pfiedsednictvu

Rád bych se s vámi dnes podûlil o své postfiehy
t˘kající se trval˘ch a základních zásad, které – pokud
se jich drÏíme – budou pfiiná‰et finanãní jistotu a
du‰evní klid v jakékoli ekonomické situaci.

„Hledejte nejprv království BoÏího“

Nejprve bych rád poloÏil základy a stanovil
meze, v nichÏ musí b˘t tyto ekonomické zásady
uplatÀovány.

Jednou mi mÛj vnuk fiekl: „Pozoroval jsem tebe i
dal‰í úspû‰né muÏe, a rozhodl jsem se, Ïe chci b˘t
v Ïivotû úspû‰n˘. Chci si promluvit s tolika úspû‰-
n˘mi lidmi, s kolika mohu, abych zjistil, co stojí za
jejich úspûchem. KdyÏ se zamyslí‰, dûdo, nad sv˘mi
zku‰enostmi, co je podle tebe nejdÛleÏitûj‰ím prvkem
úspûchu?“

¤ekl jsem mu, Ïe nejlep‰í návod na úspûch, kter˘
znám, pochází od Pána: „Ale hledejte nejprv králov-
ství BoÏího a spravedlnosti jeho, a toto v‰e bude
vám pfiidáno.“ (Matou‰ 6:33.)

Nûktefií namítají, Ïe nûkter˘m lidem se dafií
finanãnû dobfie, i kdyÏ nehledají nejprve království
BoÏí. To je pravda. Ale Pán nám neslibuje pouze
materiální bohatství, kdyÏ budeme nejprve hledat
toto království. Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe tomu tak

není. Slovy Henrika Ibsena: „Peníze mohou b˘t slup-
kou mnoha vûcí, ale nikoli jejich jádrem. Pfiiná‰ejí
vám jídlo, ale nikoli chuÈ; léky, ale nikoli zdraví;
známé, ale nikoli pfiátele; sluÏebníky, ale nikoli vûr-
nost; dny radosti, ale nikoli pokoj nebo ‰tûstí.“ (The
Forbes Scrapbook of Thoughts on the Business of Life
[1968], 88.)

Materiální poÏehnání jsou souãástí evangelia
tehdy, je-li jich dosaÏeno správn˘m zpÛsobem a ze
správného dÛvodu. Vzpomínám si na jeden záÏitek
presidenta Hugh B. Browna. Jako mlad˘ voják
v první svûtové válce nav‰tívil v nemocnici jed-
noho star‰ího pfiítele. Tento pfiítel byl multimilio-
náfiem, a nyní, ve vûku osmdesáti let, leÏel na
smrtelné posteli. Ani jeho rozvedená manÏelka, ani
Ïádné z jeho pûti dûtí ho nemûly natolik rády, aby
ho pfii‰ly do nemocnice nav‰tívit. KdyÏ president
Brown pfiem˘‰lel o tom, co jeho pfiítel „ztratil a co
nelze koupit za peníze, a kdyÏ … si v‰iml jeho tra-
gické situace a hloubky jeho utrpení“, zeptal se
svého pfiítele, jak by zmûnil smûr svého Ïivota,
kdyby ho mûl proÏít znovu.

Tento star˘ muÏ, jenÏ o nûkolik dní pozdûji
zemfiel, fiekl: „‚KdyÏ se ohlíÏím zpût na svÛj Ïivot,
tím nejdÛleÏitûj‰ím a nejhodnotnûj‰ím jmûním,
které jsem mohl mít, ale o které jsem pfii‰el, zatímco
jsem sbíral své miliony, byla prostá víra mé matky
v Boha a v nesmrtelnost du‰e.

… Zeptal ses mû, co je v Ïivotû nejhodnotnûj‰í.
Nemohu ti odpovûdût lep‰ími slovy, neÏ slovy
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básníka.‘“ PoÏádal presidenta Browna, aby z jeho
kuffiíku vyndal kníÏku, ze které pfieãetl báseÀ nazva-
nou „Cizinec“.

Je mi cizí ona víra, které mû má matka uãila,

neznám Boha, jenÏ naslouchal mé matce, kdyÏ
pol‰táfi svÛj zkrápûla.

Je mi cizí z modlitby ta útûcha, jiÏ pfied spaním
jsem získával,

i vûãné ruce, jeÏ nesly mého otce, kdyÏ na vûãnost
se vydával.

KdyÏ mû mocn˘ svût pak zavolal, opustil jsem v‰e,
bych za ním ‰el,

nikdy nev‰iml si zaslepen, Ïe jsem BoÏí ruku
opou‰tûl.

Îe sláva je tak pomíjivá, byv zaslepen jsem netu‰il,

a Ïe bohatství je pozlátkem mû Ïivot jiÏ nauãil.

Cel˘ Ïivot chtûl jsem vûci, jeÏ, kdyÏ pfii‰ly, zavrhl
jsem,

z mnoh˘ch bojÛ pak odmûnu svou coby vítûz
obdrÏel jsem.

Ale v‰eho bych se vzdal – slávy i bohatství i
radosti, jeÏ v‰e zastírala,

kdybych tak jen mûl tu víru, jeÏ mou matku
vychovala.

„To bylo poslední svûdectví muÏe, jenÏ se narodil
v Církvi, ale od které se znaãnû odch˘lil. Byl to zou-
fal˘ pláã osamûlého muÏe, kter˘ mohl mít v‰e, co se
dá koupit penûzi, ale kter˘ pfii‰el o to nejdÛleÏitûj‰í
v Ïivotû proto, aby si nahromadil svûtsk˘ majetek.“
(Continuing the Quest [1961], 32–35; kurzíva pfiidána.)

V Knize Mormonovû nám ohlednû této záleÏitosti
dává dÛleÏitou radu prorok Jákob:

„Ale pfiedtím, neÏli budete hledati bohatství, hle-
dejte království BoÏí.

A poté, co obdrÏíte nadûji v Kristu, obdrÏíte
bohatství, budete-li je hledati; a budete je hledati se
zámûrem ãiniti dobro – ‰atiti nahé a sytiti hladové a
osvobozovati zajaté a poskytovati úlevu nemocn˘m
a souÏen˘m.“ (Jákob 2:18–19; kurzíva pfiidána.)

Základ a meze jsou tedy následující: Nejprve
musíme hledat království, pracovat a plánovat a
utrácet prozíravû, plánovat do budoucna a vyuÏívat
bohatství, kter˘m jsme poÏehnáni, k tomu, aby-
chom pomáhali budovat ono království. ¤ídíme-li se
tímto vûãn˘m vodítkem a stavíme-li na tomto pev-
ném základû, mÛÏeme se smûle vûnovat sv˘m kaÏdo-
denním povinnostem i práci naplÀující ná‰ Ïivot,
které musíme peãlivû plánovat a pilnû vykonávat.

A právû v rámci tûchto mezí bych rád vysvûtlil pût
zásad ekonomické stability.

PlaÈte poctiv˘ desátek

Stabilita ã. 1: PlaÈte poctiv˘ desátek. âasto pfiem˘‰-
lím nad tím, zda si uvûdomujeme, Ïe kdyÏ platíme
desátek, nedáváme tím dary Pánovi a Církvi. Place-
ním desátku splácíme Pánovi dluh. Pán je zdrojem
v‰ech na‰ich poÏehnání, vãetnû samotného Ïivota.

Placení desátku je pfiikázání – pfiikázání se zaslíbe-
ním. Jsme-li tohoto pfiikázání poslu‰ni, je nám zaslí-
beno, Ïe se nám „bude v zemi dafiiti“. Tuto prospe-
ritu netvofií jen materiální statky – mÛÏe zahrnovat
dobré zdraví a bystrou mysl. Zahrnuje rodinnou
solidaritu a duchovní rÛst. Doufám, Ïe ti z vás, ktefií
v souãasné dobû pln˘ desátek neplatíte, budete usi-
lovat o víru a o sílu, abyste tak ãinili. Budete-li plnit
tuto povinnost, kterou máte vÛãi svému TvÛrci,
naleznete veliké, veliké ‰tûstí – takové, které znají
pouze ti, kdo jsou tomuto pfiikázání vûrni.

Îijte hospodárnû

Stabilita ã. 2: Utrácejte ménû, neÏ vydûláte. Zjistil
jsem, Ïe si nikdy nemÛÏete vydûlat více, neÏ kolik
dokáÏete utratit. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe du‰evní
klid nepfiichází díky mnoÏství penûz, které si ãlovûk
vydûlá, ale díky tomu, Ïe má nad sv˘mi penûzi kon-
trolu. Peníze mohou b˘t poslu‰n˘m sluÏebníkem, ale
i pfiísn˘m pánem. Ti, ktefií si vytváfiejí svÛj Ïivotní
standard tak, aby jim vÏdy zbyl mal˘ pfiebytek, mají
kontrolu nad svou finanãní situací. A nad tûmi, ktefií
utrácejí o nûco málo více, neÏ vydûlávají, má kon-
trolu jejich finanãní situace. Jsou v porobû. President
Heber J. Grant kdysi fiekl: „Existuje-li nûco, co vnese
do lidského srdce a do rodiny pokoj a spokojenost,
pak je to Ïivot v rámci na‰eho pfiíjmu. A existuje-li
nûco, co je zdrcující, skliãující a deprimující, pak
jsou to dluhy, které nemÛÏete splatit, a závazky,
které nemÛÏete dodrÏet.“ (Gospel Standards,
comp. G. Homer Durham [1941], 111.)

Klíã, kter˘ zaji‰Èuje, Ïe utrácíme ménû, neÏ vydû-
láme, je jednoduch˘ – naz˘vá se kázeÀ. AÈ uÏ dfiíve
nebo pozdûji, v‰ichni se v Ïivotû musíme ãasem na-
uãit ukázÀovat sami sebe, své chutû i své ekonomické
touhy. Velmi poÏehnán je ten, kdo se nauãí utrácet
ménû, neÏ vydûlává, a kdo si spofií nûjaké prostfiedky
na nepfiíznivé dny.

Rozli‰ujte mezi potfiebami a pfiáními

Stabilita ã. 3: Nauãte se rozli‰ovat mezi potfiebami a
pfiáními. Spotfiebitelské chutû jsou vytváfieny ãlovû-
kem. Ná‰ soutûÏiv˘ a voln˘ podnikatelsk˘ systém
produkuje neomezené mnoÏství zboÏí a sluÏeb,
které podnûcují na‰e touhy k tomu, abychom si
pfiáli více pohodlí a luxusu. Já nejsem proti tomuto
systému ani proti tomu, Ïe jsou toto zboÏí ãi
sluÏby dostupné. Pouze mám starost o to, aby na‰i
lidé pfii sv˘ch nákupech pouÏívali zdrav˘ úsudek.
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Hospodafiení s rodinn˘mi financemi

Musíme se nauãit, Ïe obûÈ je dÛleÏitou souãástí na‰í
vûãné káznû.

Mnoho rodiãÛ i dûtí, ktefií se narodili po druhé svû-
tové válce v této i v mnoha jin˘ch zemích, zná pouze
blahobyt. Mnozí mají moÏnost uspokojovat své
potfieby okamÏitû. Existuje dostateãné mnoÏství pra-
covních pfiíleÏitostí pro v‰echny, ktefií jsou schopni
pracovat. Co bylo vãera luxusem, dnes vût‰ina lidí
povaÏuje za nezbytnost.

Pfiíkladem mohou b˘t mladé manÏelské páry,
které oãekávají, Ïe si na zaãátku svého manÏelství
vybaví svou domácnost a pofiídí si luxusní vûci,
jejichÏ pofiízení si jejich rodiãe mohli dovolit aÏ po
mnoha letech pln˘ch tûÏkostí a obûtí. KdyÏ mladé
manÏelské páry chtûjí pfiíli‰ mnoho pfiíli‰ brzy,
mohou lehce podlehnout úvûrov˘m plánÛm, a tím
samy sebe uvrhnout do dluhu. To jim bude bránit
v tom, aby mûly finanãní prostfiedky nutné k tomu,
aby dûlaly to, co Církev uãí ohlednû skladování
potravin a dal‰ích zabezpeãovacích programÛ.

Nestfiídmost a ‰patné hospodafiení s penûzi vná‰í
do manÏelského vztahu veliké napûtí. Zdá se, Ïe vût-
‰ina problémÛ v manÏelství má ekonomické dÛvody
– buì se jedná o nedostateãn˘ pfiíjem k podpofie
rodiny, nebo o nesprávné hospodafiení s vydûlan˘mi
penûzi.

Jeden mlad˘ otec si pfii‰el za biskupem pro radu
t˘kající se financí, a vyprávûl mu pfiíli‰ ãasto se
opakující pfiíbûh: „Bratfie biskupe, jsem zku‰en˘
inÏen˘r a mám dobr˘ plat. Zdá se, Ïe jsem se po
celou dobu studia uãil, jak vydûlávat peníze, ale
nikdo mû nenauãil, jak s nimi hospodafiit.“

I kdyÏ vûfiíme, Ïe je dobré, aby kaÏd˘ student
nav‰tûvoval tfiídy s lekcemi pro spotfiebitele, spoãívá
hlavní v˘chova na rodiãích. Rodiãe nemohou pone-
chat tuto zásadní v˘chovu náhodû, ani nemohou
tuto zodpovûdnost zcela pfienést na na‰e ‰koly.

DÛleÏitou souãástí takové v˘chovy má b˘t vysvût-
lení pojmu dluh. Pro vût‰inu z nás existují dva
druhy finanãního dluhu – spotfiebitelsk˘ dluh a
investiãní neboli obchodní dluh. Spotfiebitelsk˘ dluh
se t˘ká nákupÛ na úvûr tûch vûcí, které v kaÏdoden-
ním Ïivotû pouÏíváme nebo spotfiebováváme. Jako
pfiíklad lze uvést nákup obleãení, spotfiebiãÛ,
nábytku apod. na splátky. Spotfiebitelsk˘ dluh je ji‰-
tûn zástavou na‰ich budoucích v˘dûlkÛ. To mÛÏe b˘t
velice nebezpeãné. Pokud jsme propu‰tûni ze
zamûstnání, onemocníme nebo se dostaneme do
nûjaké váÏné nouzové situace, je pro nás obtíÏné
dostát sv˘m závazkÛm. Nakupování na splátky je
nejdraÏ‰ím zpÛsobem nákupu. K hodnotû zboÏí,
které kupujeme, musí b˘t pfiipoãítán vysok˘ úrok a
poplatky za zprostfiedkování.

Je mi jasné, Ïe mladé rodiny obãas zji‰Èují, Ïe
nákup na splátky je nezbytn˘. Ale varujeme vás,
abyste nekupovali více, neÏ je skuteãnû nezbytné,
a abyste splatili své dluhy tak rychle, jak je to jen
moÏné. KdyÏ se penûz nedostává, vyhnûte se dal-
‰ímu bfiemenu v podobû dal‰ích úrokÛ.

Investiãní dluh má b˘t cel˘ zaji‰tûn tak, aby ne-
ohroÏoval zabezpeãení rodiny. Neinvestujte do spe-
kulativních podnikÛ. Spekulativní duch se mÛÏe stát
jedovat˘m. Mnoho lidí pfii‰lo o svÛj majetek kvÛli
neovladatelné touze hromadit stále více. Pouãme se
z bolestí minulosti a vyhnûme se zotroãení svého
ãasu, síly a zdraví z dÛvodu nenasytné touhy získat
více materiálních vûcí.

President Spencer W. Kimball nám dal tuto radu,
která podnûcuje k zamy‰lení:

„Pán nám jako lidu poÏehnal blahobytem, kter˘
nemá v minulosti obdoby. Zdroje, jeÏ nám byly
dány a nad nimiÏ máme moc, jsou prospû‰né a
nutné k práci, kterou zde na zemi vykonáváme.
Ale obávám se, Ïe mnozí z nás jsou opojeni stády
a dobytkem, pozemky a stodolami a bohatstvím a
Ïe je zaãali uctívat jako fale‰né bohy, a Ïe oni nad
námi mají moc. Máme tûchto dobr˘ch vûcí více,
neÏ je na‰e víra schopna snésti? Mnoho lidí tráví
vût‰inu svého ãasu tím, Ïe slouÏí svému vlastnímu
já, coÏ zahrnuje to, Ïe mají dostatek penûz, akcií,
cenn˘ch papírÛ, souborÛ investic, majetku, kredit-
ních karet, bytového zafiízení, automobilÛ a pfiání
mít zaji‰tûné tûlesné bezpeãí po cel˘ rádoby dlouh˘
a ‰Èastn˘ Ïivot. Zapomínají v‰ak na to, Ïe na‰ím
úkolem je pouÏívat tyto mnohé zdroje ve své rodinû
a v kvoru k tomu, abychom budovali království
BoÏí.“ („The False Gods We Worship,“ Ensign, June
1976, 4.)

V duchu svûdectví bych k prohlá‰ení presidenta
Kimballa rád nûco dodal. Nevím o Ïádném pfiípadu,
kdy by ‰tûstí a du‰evní klid rostly díky hromadûní
majetku nad rozumnou míru pfiání a potfieb rodiny.

PouÏívejte prozírav˘ rozpoãet

Stabilita ã. 4: Sestavte si rozpoãet a Ïijte podle nûj.
Jeden mÛj pfiítel má dceru, která pob˘vala jeden
semestr v zahraniãí v rámci zahraniãního studijního
programu BYU. Neustále si domÛ psala o dal‰í
peníze. Její otec byl natolik znepokojen, Ïe jí zavolal
a zeptal se jí, k ãemu dal‰í peníze potfiebuje. Dcera
bûhem rozhovoru v jednu chvíli fiekla: „Ale tati,
mohu ti fiíct, za co jsem utratila kaÏd˘ cent, kter˘
jsi mi poslal.“

On odpovûdûl: „Myslím, Ïe nerozumí‰ tomu, co
myslím. Zajímá mû rozpoãet – plán útrat – nikoli
deník toho, kam ty peníze jdou.“
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MoÏná by rodiãe mûli b˘t více jako otec jednoho
vysoko‰koláka, kter˘ domÛ telegrafoval: „Peníze mi
zase do‰ly, dal‰í, tati, rychle po‰li.“ NaãeÏ mu otec
telegraficky odpovûdûl: „Plete‰ si nás zfiejmû s ban-
kou, zdraví tû tvÛj taÈka s mamkou.“

Pfii pohovorech s mnoha lidmi jsem bûhem tûch
let vypozoroval, Ïe pfiíli‰ mnoho lidí nemá vytvofien
fungující rozpoãet a nejsou dostateãnû ukáznûní
k tomu, aby se jím fiídili. Mnoho lidí si myslí, Ïe roz-
poãet je okrádá o svobodu. Naopak úspû‰ní lidé zjis-
tili, Ïe díky rozpoãtu se mohou vskutku stát
ekonomicky svobodn˘mi.

Není nutné, aby sestavování rozpoãtu a správa
financí byly komplikované a ãasovû nároãné ãin-
nosti. Existuje pfiíbûh jednoho otce-imigranta, kter˘
uchovával svoje do‰lé faktury v krabici od bot,
vydané faktury na hfiebíku a hotovost v pokladnû.

„Nechápu, jak mÛÏe‰ tímto zpÛsobem podnikat,“
fiekl jeho syn. „Jak se dozví‰, jak˘ má‰ zisk?“

Podnikatel odpovûdûl: „Synu, kdyÏ jsem vystoupil
z lodi, patfiily mi jen kalhoty, které jsem mûl na
sobû. Dnes je tvoje sestra uãitelkou umûní, tvÛj bratr
lékafiem a ty jsi úãetním. Mám automobil, dÛm a
prosperující obchod. V‰echno je zaplacené. Teì
v‰echno seãti, odeãti ty kalhoty a vyjde ti mÛj zisk.“

Moudfií finanãní poradci uãí, Ïe kaÏd˘ dobr˘ roz-
poãet se skládá ze ãtyfi odli‰n˘ch ãástí. Na prvním
místû jsou v˘daje na základní Ïivotní potfieby, jako
je jídlo, obleãení atd.; na druhém místû je splácení
hypotéky na bydlení; na tfietím místû jsou potfieby
pro nouzové situace, jako napfi. úspory, zdravotní a
Ïivotní poji‰tûní; a na ãtvrtém místû je moudré
investování a uskladÀování do budoucna.

Rád bych nûco fiekl ke dvûma z tûchto ãástí. Nic se
nezdá b˘t tak jisté jako fakt, Ïe nás v Ïivotû potká

nûco nepfiedvídaného. S rostoucími lékafisk˘mi
v˘daji je zdravotní poji‰tûní jedin˘m zpÛsobem, jak
se nûkteré rodiny mohou vypofiádat s náklady, které
doprovázejí váÏné nehody, nemoci nebo tûhotenství,
zvlá‰tû v pfiípadû pfiedãasného porodu. Îivotní poji‰-
tûní zajistí pokraãující pfiíjem v pfiípadû, kdy Ïivitel
pfiedãasnû zemfie. KaÏdá rodina si má zajistit vhodné
zdravotní a Ïivotní poji‰tûní.

Jakmile jsou tyto základní potfieby zaji‰tûny,
máme pomocí ‰etrného hospodafiení pravidelnû
spofiit, abychom si vytvofiili prostfiedky k investo-
vání. Zjistil jsem, Ïe je jen málo lidí, ktefií úspû‰nû
investují, aniÏ by si nejprve vytvofiili zvyk pravi-
delnû spofiit. VyÏaduje to kázeÀ a zdrav˘ úsudek.
Existuje spousta moÏností, jak investovat. Mou jedi-
nou radou je to, abyste si moudfie vybrali své inves-
tiãní poradce. Ujistûte se, Ïe si sv˘mi úspûchy
v investování zasluhují va‰i dÛvûru.

Buìte poctiví

Stabilita ã. 5: Ve v‰ech finanãních záleÏitostech buìte
poctiví. Vzor bezúhonnosti nikdy nevyjde z módy.
T˘ká se v‰eho, co dûláme. Jako vedoucí a ãlenové
Církve máme b˘t ztûlesnûním bezúhonnosti.

Bratfii a sestry, tûmito pûti zásadami jsem se sna-
Ïil naãrtnout to, co by se dalo charakterizovat jako
spolehliv˘ zpÛsob správy financí a zdrojÛ.

Doufám, Ïe kaÏd˘ z nás bude mít z jejich uplatÀo-
vání uÏitek. Vydávám svûdectví o tom, Ïe jsou prav-
divé a Ïe tato Církev i dílo, do kterého jsme zapojeni,
jsou pravdivé.

Z proslovu presidenta Tannera na v‰eobecném zasedání pro blaho
a sociální péãi v rámci generální konference Církve v fiíjnu 1979
(viz Conference Report, Oct. 1979, 117–121; nebo Ensign,
Nov. 1979, 80–82).
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Rozpoãet od do 
datumdatum

PLÁNOVANÉ

PLÁNOVANÉ

SKUTEâNÉ

SKUTEâNÉ

P¤ÍJMY

Mzdy po zdanûní

Dal‰í pfiíjmy

Pfiíjmy celkem

V¯DAJE

Desátek

Ostatní církevní pfiíspûvky

Dlouhodobé spofiení

Spofiení pro nouzové situace

Jídlo

Hypotéka nebo nájem

Provozní v˘daje na bydlení

Doprava

Splátky dluhÛ

Poji‰tûní

Zdravotní v˘daje

O‰acení

Ostatní

Ostatní

Ostatní

V˘daje celkem
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9„DùDICTVÍ OD HOSPODINA 
JSOU DÍTKY“

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• UãiÀte závazek, Ïe budete trávit ãas jednotlivû
s kaÏd˘m sv˘m dítûtem nebo s nûjak˘m dítûtem
ve své ‰ir‰í rodinû. KdyÏ se sv˘mi dûtmi jednotlivû
hovofiíte, snaÏte se dozvûdût se nûco nového o
jejich zájmech, potfiebách a problémech.

• Vûnujte ãas tomu, abyste mluvili o sv˘ch dûtech se
sv˘m manÏelsk˘m partnerem. Pfiem˘‰lejte o sil-
n˘ch stránkách kaÏdého dítûte i o jeho problé-
mech. Zjistûte, co mÛÏete udûlat pro to, abyste
uspokojili potfieby kaÏdého dítûte.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Drahocenné dûti – dar od Boha
President Thomas S. Monson
První rádce v Prvním pfiedsednictvu

Z knihy Matou‰ovy se dozvídáme, Ïe poté, co JeÏí‰
a Jeho uãedníci sestoupili z hory Promûnûní, zastavili
se v Galileji a pak pfii‰li do Kafarnaum. Uãedníci fiekli
JeÏí‰ovi: „Kdo pak jest nejvût‰í v království nebeském?

A zavolav JeÏí‰ pacholátka, postavil je u prostfied
nich.

A fiekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebu-
dete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království
nebeského.

ProtoÏ kdoÏ by se koli poníÏil jako pacholátko
toto, tenÈ jest nejvût‰í v království nebeském.

A kdoÏ by koli pfiijal pacholátko takové ve jménu
mém, mneÈ pfiijímá.

Kdo by pak pohor‰il jednoho z maliãk˘ch tûchto
vûfiících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavû‰en
byl Ïernov osliãí na hrdlo jeho, a pohfiíÏen byl do
hlubokosti mofiské.“1

Myslím, Ïe je pfiíznaãné, Ïe JeÏí‰ miloval tyto
maliãké, ktefií teprve nedávno opustili preexistenci,
aby pfii‰li na zem. Dûti v tehdej‰í dobû i dûti v dobû
dne‰ní jsou pro ná‰ Ïivot poÏehnáním, roznûcují
na‰i lásku a inspirují nás k dobr˘m skutkÛm.

Není se co divit, Ïe básník Wordsworth mluví o
na‰em zrození takto: „S oblaky slávy plujícími za
námi pfiicházíme / od Boha, kde domov máme.“2

Vût‰ina tûchto maliãk˘ch pfiichází k rodiãÛm, ktefií
dychtivû oãekávají jejich pfiíchod, k matkám a

k otcÛm, ktefií se radují z toho, Ïe mohou b˘t souãástí
tohoto zázraku, kter˘ naz˘váme narozením. Îádná
obûÈ není pfiíli‰ velká, Ïádná bolest pfiíli‰ silná, Ïádné
ãekání pfiíli‰ dlouhé.

Není se co divit, Ïe jsme ‰okováni, kdyÏ nás vysí-
laná zpráva pocházející z jednoho mûsta v Americe
informuje o tom, Ïe „novû narozená holãiãka, která
byla zabalena do papírového sáãku a odhozena do
popelnice, se nachází pod bedlivou kontrolou
v nemocnici. DûÈátku se dafií dobfie. ,Je to opravdu
krásné a zdravé dûÈátko,‘ fiekl ve stfiedu mluvãí
nemocnice. Policie oznámila, Ïe nemluvnû bylo
objeveno poté, co popeláfii vysypávali popelnice do
zadní ãásti popeláfiského auta a spatfiili, jak se nûco
h˘be mezi odpadem. Úfiady matku hledají.“

Je na‰í dÛleÏitou zodpovûdností, na‰í drahocen-
nou v˘sadou – dokonce na‰í posvátnou pfiíleÏitostí –
pfiivítat do svého domova a do svého srdce dûti,
které jsou poÏehnáním pro ná‰ Ïivot.

Na‰e dûti mají tfii tfiídy vzdûlávání, které se od
sebe dost li‰í. Mám na mysli tfiídu ve ‰kole, tfiídu
v Církvi a tfiídu, která se naz˘vá domov.

Tfiída ve ‰kole

Církev se vÏdy Ïivû zajímala o vefiejné vzdûlávání
a podporuje své ãleny, aby se úãastnili rodiãov-
sk˘ch setkání s uãiteli a dal‰ích programÛ urãen˘ch
k zlep‰ení vzdûlávání na‰í mládeÏe.

Neexistuje dÛleÏitûj‰í prvek vefiejného vzdûlávání
neÏ uãitel, kter˘ má moÏnost mít rád chlapce a dívky
a mladé muÏe a mladé Ïeny, ktefií dychtí po poznání,
uãit je a inspirovat. President David O. McKay fiekl:
„V˘uka je tím nejvzne‰enûj‰ím povoláním na svûtû.
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Na správném vzdûlávání mládeÏe závisí stálost a
ãistota domova, bezpeãnost a pokraãování národa.
Rodiã daruje dítûti moÏnost Ïít; uãitel umoÏÀuje
dítûti, aby Ïilo dobfie.“3 Doufám, Ïe budeme uzná-
vat dÛleÏitost uãitelÛ a jejich Ïivotnû dÛleÏité
poslání tím, Ïe jim budeme poskytovat odpovídající
zafiízení, nejlep‰í knihy a platy, které dokládají na‰i
vdûãnost a na‰i dÛvûru.

KaÏd˘ z nás s láskou vzpomíná na uãitele svého
mládí. Mou uãitelkou hudby na základní ‰kole byla
sleãna Sharpová. Mûla schopnost v‰típit sv˘m ÏákÛm
lásku k hudbû a uãila nás rozpoznávat hudební
nástroje a jejich zvuky. Dobfie si vzpomínám na vliv
sleãny Ruth Crowové, která vyuãovala zdravovûdu.
Aãkoli bylo období hospodáfiské krize, zajistila, aby
kaÏd˘ Ïák v ‰esté tfiídû mûl svou kartu u zubafie.
Osobnû zkontrolovala zubní stav kaÏdého Ïáka a
zajistila, aby díky vefiejn˘m nebo soukrom˘m pro-
stfiedkÛm nebylo Ïádné dítû ponecháno bez fiádné
zubní péãe. KdyÏ sleãna Burkhausová, která vyuão-
vala zemûpis, rozvinula mapy svûta a sv˘m ukazo-
vátkem ukázala na hlavní mûsta národÛ a upozor-
nila nás na charakteristické znaky jednotliv˘ch zemí,
jazykÛ a kultur, netu‰il jsem, ba ani mne ve snu
nenapadlo, Ïe jednoho dne tyto zemû a národy
nav‰tívím.

Jak dÛleÏití jsou v Ïivotû na‰ich dûtí uãitelé, ktefií
povzná‰ejí jejich ducha, vybru‰ují jejich intelekt a
motivují jejich samotn˘ Ïivot!

Tfiída v Církvi

Tfiída v Církvi pfiidává ke vzdûlání kaÏdého dítûte
a mládeÏe velmi dÛleÏit˘ rozmûr. V této tfiídû mÛÏe
kaÏdá uãitelka tûm, ktefií naslouchají jejím lekcím a
ktefií pociÈují vliv jejího svûdectví, pomoci dohléd-
nout je‰tû v˘‰e. Na shromáÏdûních Primárek,
Nedûlní ‰koly, Mlad˘ch Ïen a tûch, ktefií jsou nosi-
teli Aronova knûÏství, mohou dobfie pfiipravení uãi-
telé, povolaní inspirací od Pána, zapÛsobit na kaÏdé
dítû, na kaÏdého mladého ãlovûka, a podnûcovat
v‰echny, aby „[vyhledávali] … slova moudrosti
z nejlep‰ích knih; [aby usilovali] o vûdomosti,
dokonce studiem a také vírou“.4 Povzbudivé slovo a
duchovní my‰lenka mÛÏe ovlivnit drahocenn˘ Ïivot
a zanechat nesmazateln˘ otisk na nesmrtelné du‰i.

Pfied mnoha lety jsme na recepci pofiádané pfii
pfiíleÏitosti udílení cen jedním církevním ãasopi-
sem sedûli s presidentem Haroldem B. Leem a
s jeho manÏelkou. President Lee fiekl na‰í dospíva-
jící dcefii Annû: „Pán tû poÏehnal krásnou tváfií a
tûlem. Uchovávej si vnitfiek tak krásn˘, jako ze-
vnûj‰ek, a bude‰ poÏehnaná opravdov˘m ‰tûstím.“
Tento znamenit˘ uãitel ponechal Annû inspirované
vodítko do celestiálního království na‰eho
Nebeského Otce.

Pokorná a inspirovaná uãitelka v církevní tfiídû
mÛÏe sv˘m ÏákÛm v‰típit lásku k písmÛm. Ano, tato
uãitelka mÛÏe pfiivést dávné apo‰toly i Spasitele
svûta nejen do tfiídy, ale téÏ do srdce, mysli i du‰e
na‰ich dûtí.

Tfiída, jeÏ se naz˘vá domov

Snad nejdÛleÏitûj‰í tfiídou ze v‰ech je tfiída
domova. Právû doma si totiÏ vytváfiíme své postoje,
svá hluboce zakofienûná pfiesvûdãení. Právû doma
jsou tyto nadûje buì podporovány, nebo niãeny. Ná‰
domov je laboratofií na‰eho Ïivota. To, co dûláme
doma, urãuje smûr na‰eho Ïivota, aÏ domov opus-
tíme. Dr. Stuart E. Rosenberg ve své knize The Road
to Confidence [Cesta k sebedÛvûfie] napsal: „Navzdory
v‰em nov˘m vynálezÛm a moderním návrhÛm,
v˘stfielkÛm a feti‰Ûm je‰tû nikdo nevymyslel, a ani
nikdy nevymyslí, uspokojivou náhraÏku za vlastní
rodinu.“5

·Èastn˘ domov není nic jiného neÏ pfiedãasné
nebe. President George Albert Smith se zeptal:
„Chceme, aby byl ná‰ domov ‰Èastn˘[?] Pokud ano,
uãiÀme ho místem, kde bude pfieb˘vat modlitba,
díkÛvzdání a vdûãnost.“6

Jsou pfiípady, kdy dûti vstupují do smrtelnosti
s nûjak˘m tûlesn˘m nebo mentálním postiÏením. AÈ
se snaÏíme jakkoli, není moÏné zjistit, proã nebo jak
se takové vûci pfiihodí. Smekám pfied rodiãi, ktefií,
aniÏ by si stûÏovali, vezmou takové dítû do náruãí a
do svého Ïivota a poskytnou jednomu z dûtí
Nebeského Otce zv˘‰enou míru obûti a lásky.

Bûhem jednoho léta v kempu Aspen Grove
Family Camp jsem sledoval matku, jak trpûlivû
krmí dospívající dceru, jejíÏ zdraví bylo pfii porodu
po‰kozeno a která byla úplnû závislá na matce.
Matka podávala své dcefii kaÏdou lÏíci jídla, kaÏd˘
dou‰ek vody a pfiitom jí podpírala hlavu a krk.
V duchu jsem si pomyslel – 17 let matka takto slouÏí
své dcefii a dûlá pro ni v‰e ostatní, aniÏ by pfiitom
pomyslela na své vlastní pohodlí, na své vlastní
poÏitky, na své vlastní jídlo. KéÏ BÛh poÏehná tako-
v˘m matkám, takov˘m otcÛm, takov˘m dûtem. A
On poÏehná.

Nevinnost dûtí

Rodiãe, aÈ jsou kdekoli, si uvûdomují, Ïe nejmoc-
nûj‰í smûsici pocitÛ na svûtû nevyvolá Ïádná velko-
lepá kosmická událost, ani ji nelze nalézt
v románech nebo v historick˘ch knihách, ale vyvolá
ji prost˘ pohled rodiãe na spící dítû.

KdyÏ takto pohlíÏí na dítû, na mysl pfiichází
pravdivost slov Charlese M. Dickinsona:

Srdce i rodina je zboÏÀují!
Jsou to andûlé BoÏí v pfiestrojení;
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sluneãní svit spí v jejich kadefiích,
Jeho sláva v jejich oãích záfií;
Tito tuláci, jiÏ z domova i z nebe odcházejí,
do mého srdce nûhu vná‰ejí;
Teì vím, proã JeÏí‰ mluvil o dítûti,
kdyÏ uãil o BoÏím království.7

Pfii sv˘ch kaÏdodenních záÏitcích s dûtmi zji‰Èu-
jeme, Ïe dûti jsou nanejv˘‰ vnímavé, a ãasto proná-
‰ejí hluboké pravdy. Charles Dickens, autor klasické
Vánoãní koledy, doloÏil tuto skuteãnost, kdyÏ popiso-
val, jak se skromná rodina Boba Cratchita shromáÏ-
dila u trochu skrovné, av‰ak dlouho oãekávané
‰tûdroveãerní veãefie. Otec Bob se vracel domÛ a na
ramenou nesl svého syna Tiny Tima, kter˘ mûl cha-
trné zdraví. Tiny Tim „nesl malou berli a nohy mûl
vyztuÏeny Ïeleznou kostrou“. Bobova manÏelka se
ho zeptala: „‚A jak se choval mal˘ Tim?‘

,Jako andílek,‘ fiekl Bob ‚a je‰tû lépe. KdyÏ tak
dlouho sedí o samotû, zaãne hloubat a pfiem˘‰lí o
tûch nejpodivnûj‰ích vûcech, které by tû kdy
napadly. KdyÏ jsme ‰li domÛ, fiekl mi, Ïe doufá, Ïe si
ho lidé v kostele v‰imli, protoÏe je mrzáãek, a Ïe by
pro nû mohlo b˘t pfiíjemné, aby si o ·tûdrém dnu
vzpomnûli, kdo zpÛsobil, Ïe chromí Ïebráci chodili a
slepci vidûli.‘“8

Sám Charles Dickens fiekl: „Mám rád tyto malé
lidiãky, a není to nic bezv˘znamného, kdyÏ nás mají
rádi ti, ktefií právû pfii‰li od Boha.“

Dûti vyjadfiují lásku originálními a neotfiel˘mi
zpÛsoby. Pfied nûkolika lety mnû v den m˘ch naroze-
nin jedna drahá holãiãka dala pfiání k narozeninám,
které sama napsala. Do obálky pfiiloÏila hraãku –
maliãk˘ visací zámek, kter˘ mûla ráda a o kterém si
myslela, Ïe z nûho budu mít radost, kdyÏ ho
dostanu.

„Ze v‰eho roztomilého, na co oko ve svûtû
pohlédne, není nic krásnûj‰ího neÏ dítû, které nûco
dává. AÈ dává jakoukoli maliãkost. Dítû vám dává
svût. Otevírá vám svût, jako by to byla kniha, kterou
jste nebyli nikdy schopni ãíst. KdyÏ v‰ak pfiijde na
dárek, je to vÏdy nûjaká nesmyslná maliãkost, sle-
pená nebo pokfiivená, … andûl vypadající jako ka‰pá-
rek. Dítû má tak málo toho, co mÛÏe dát, protoÏe
neví, Ïe uÏ vám dalo v‰e.“9

Takov˘ byl onen dáreãek, kter˘ mnû dala Jenny.

Zdá se, Ïe dûti jsou obdarovány neochvûjnou vírou
ve svého Nebeského Otce a v Jeho schopnost a touhu
odpovídat na jejich roztomilé modlitby. Mám osobní
zku‰enost, Ïe kdyÏ se modlí dítû, BÛh naslouchá.

Dovolte, abych se s vámi podûlil o zku‰enost
Barryho Bonnella a Dalea Murphyho, znám˘ch base-
ballov˘ch hráãÛ, ktefií dfiíve hráli za baseballov˘ klub
Atlanta Braves. Oba byli obráceni do Církve, pfiiãemÏ
Barry Bonnell pokfitil Dalea Murphyho.

„Stalo se to roku 1978 bûhem sezóny, kterou Barry
popsal jako sezónu, která mu ‚zmûnila Ïivot‘. VÛbec
se mu nedafiilo, jeho skóre na pálce bylo .200. KvÛli
svému slabému v˘konu byl rozzloben˘ sám na sebe
a cítil se mizernû. Skuteãnû se mu moc nechtûlo,
kdyÏ ho Dale Murphy poÏádal, aby s ním zajel do
nemocnice, ale pfiesto ‰el. Tam se setkal s Rickym
Littlem, vûrn˘m fanou‰kem klubu [Atlanta] Braves,
teprve chlapcem, kter˘ mûl leukémii. Bylo ihned
zfiejmé, Ïe Ricky je blízko smrti. Barry pociÈoval vel-
kou touhu pfiijít na nûco povzbudivého, co by mohl
fiíci, ale zdálo se, Ïe nic nebylo vhodné. Nakonec se
zeptal, zda by pro nûj mohli nûco udûlat. Chlapec
zaváhal, ale pak je poÏádal, zda by pfii pfií‰tí hfie pro
nûj nemohli odpálkovat homerun. Barry [pozdûji]
fiekl: ‚Toto pfiání nebylo pro Dalea, kter˘ ve skuteã-
nosti odpálkoval dva homeruny toho veãera, nic tûÏ-
kého, já jsem mûl v‰ak velké problémy – kdyÏ jsem
byl na pálce, neodpálkoval jsem cel˘ rok ani jeden
homerun. Pak jsem po tûle pocítil vfiel˘ pocit a fiekl
jsem Rickymu, Ïe se na to mÛÏe spolehnout.‘“ Toho
veãera Barry odpálkoval svÛj jedin˘ homerun
v sezónû.10 Modlitba dítûte byla zodpovûzena, pfiání
dítûte bylo splnûno.

Potfieba bezpeãí

Kdyby tak mûly v‰echny dûti milující rodiãe, bez-
peãn˘ domov a starostlivé pfiátele – v jak nádher-
ném svûtû by Ïily. Nane‰tûstí ne v‰echny dûti jsou
tak ‰tûdfie poÏehnány. Nûkteré dûti jsou svûdky
toho, jak jejich otec surovû bije matku, zatímco jiné
jsou tûmi, které jsou bity. Jaká hanebnost, jaká zvrh-
lost, jaká hanba!

Nemocnice po celém svûtû pfiijímají tyto maliãké
dûti, které mají modfiiny a jsou zbité a které prová-
zejí nestydaté lÏi, Ïe dítû „vbûhlo do dvefií“ nebo
„spadlo ze schodÛ“. Lháfii a násilníci, ktefií zneuÏívají
a t˘rají dûti, budou jednoho dne sklízet vichfiici
sv˘ch hanebn˘ch skutkÛ. Zamlklému, zranûnému a
ztrápenému dítûti, které se stalo obûtí zneuÏívání a
t˘rání, a nûkdy i incestu, se musí dostat pomoci.

Jeden okresní soudce mnû napsal dopis, ve kte-
rém uvedl: „Sexuální zneuÏívání dûtí je jedním
z nejzvrácenûj‰ích, nejniãivûj‰ích a nejvíce demora-
lizujících zloãinÛ v civilizované spoleãnosti. Poãet
nahlá‰en˘ch pfiípadÛ fyzického, du‰evního a sexuál-
ního zneuÏívání a t˘rání dûtí znepokojivû roste.
Na‰e soudy zaãínají b˘t zaplaveny tímto odpudiv˘m
zpÛsobem jednání.“

Církev neomlouvá toto odporné a ohavné jed-
nání. Pfiesnûji fieãeno, my co nejpfiíkfieji odsuzujeme
takové zacházení s BoÏími drahocenn˘mi dûtmi.
NechÈ je takové dítû zachránûno, nechÈ je o nûj
peãováno, nechÈ je milováno a uzdraveno. NechÈ je
provinilec pfiedveden k soudu, k zodpovûdnosti za
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své jednání, a nechÈ je kvalifikovanû léãen, aby se
vystfiíhal takového zlovolného a ìábelského jed-
nání. Pokud víme, vy i já, o takovém jednání a
nedûláme nic, abychom ho vykofienili, stáváme se
souãástí problému. Máme ãásteãn˘ podíl na vinû.
Stihne nás ãást trestu.

Doufám, Ïe jsem nemluvil pfiíli‰ ostfie, mám v‰ak
rád tyto maliãké a vím, Ïe Pán je má rád také.
Neexistuje dojemnûj‰í pfiíklad této lásky neÏ ten,
kter˘ nacházíme ve 3. Nefim a kde je popsáno, jak
JeÏí‰ Ïehnal dûtem. Vypráví se zde o tom, jak JeÏí‰
uzdravoval nemocné, uãil lid a jak se za nûj modlil
k Nebeskému Otci. Dovolte v‰ak, abych citoval tato
vzácná slova:

„[JeÏí‰] bral jejich malé dûti, jedno po druhém, a
Ïehnal jim a modlil se za nû k Otci.

A kdyÏ to uãinil, plakal opût;

A promluvil k zástupu a pravil jim: Pohleìte na
maliãké své.

A kdyÏ pohlédli, aby vidûli, upfieli oãi své k nebi
a uvidûli nebesa otevfiená a uvidûli andûly sestupu-
jící s nebe jakoby uprostfied ohnû; … a andûlé jim
slouÏili.“11

MoÏná se zeptáte: Stávají se takové vûci i dnes?
Dovolte, abych se s vámi podûlil o krásn˘ pfiíbûh
babiãky a dûdeãka, ktefií pfied lety slouÏili na misii,
a o tom, jak byl jejich vnouãek poÏehnán. Dûdeãek-
-misionáfi napsal:

„Moje Ïena Deanna a já nyní slouÏíme na misii
v Jacksonu v Ohiu. Jednou z na‰ich nejvût‰ích sta-
rostí, kdyÏ jsme pfiijali povolání na misii, byla na‰e
rodina. Nebudeme s nimi, kdyby mûli nûjaké potíÏe.

Tûsnû pfiedtím, neÏ jsme odjeli na misii, musel ná‰
vnuk Roni, kterému bylo dva a pÛl roku, jít na ope-
raci s okem, protoÏe ‰ilhal. Jeho matka mû poÏádala,
abych ‰el s ním, protoÏe jsme s Ronim velmi dobfií
kamarádi. Operace probûhla dobfie, ale Roni plakal

pfied operací i po ní, protoÏe nikdo z rodiny nemohl
jít na operaãní sál a on se bál.

Asi o ‰est mûsícÛ pozdûji, zatímco jsme byli je‰tû
na misii, Roni musel jít na korekci druhého oka.
Jeho matka mi zavolala a pfiála si, kdybych tak s ním
mohl jít i na tuto druhou operaci. Samozfiejmû kvÛli
vzdálenosti a kvÛli misii jsem s ním b˘t nemohl.
S Deannou jsme se postili a modlili k Pánu, aby
na‰eho vnuka bûhem operace utû‰il.

Zavolali jsme krátce poté, co operace skonãila, a
zjistili jsme, Ïe Roni si pamatoval pfiedchozí záÏitek, a
proto nechtûl opustit své rodiãe. Av‰ak jakmile vstou-
pil na operaãní sál, uklidnil se. Lehl si na operaãní
stÛl, sám si sundal br˘le a podstoupil operaci v klidu.
PociÈovali jsme velkou vdûãnost; na‰e modlitby byly
zodpovûzeny.

O pár dní pozdûji jsme zavolali na‰í dcefii a zeptali
jsme se jí, jak se vede Ronimu. Dafiilo se mu dobfie,
a ona nám vyprávûla tuto pfiíhodu: Odpoledne po
operaci se Roni probudil a fiekl mamince, Ïe dûdeãek
byl u operace. ¤ekl: ‚Dûdeãek tam byl a postaral se o
to, aby v‰echno dobfie dopadlo.‘ Abyste tomu rozu-
mûli, Pán zpÛsobil, aby anesteziolog pro tohoto
malého chlapce vypadal jako jeho dûdeãek, aÏ na
to, Ïe jeho dûdeãek a babiãka byli na misii vzdálené
2 900 kilometrÛ.“

Roni, dûdeãek moÏná nebyl u tvé postele, ale ty jsi
byl v jeho modlitbách a v jeho my‰lenkách. Pán tû
choval ve svém náruãí a Otec nás v‰ech tû poÏehnal.

Drazí bratfii a sestry, kéÏ mÛÏe smích dûtí tû‰it
na‰e srdce. KéÏ mÛÏe víra dûtí ti‰it na‰i du‰i. KéÏ
mÛÏe láska dûtí inspirovat na‰e skutky. „Dûdictví
od Hospodina jsou dítky.“12 KéÏ ná‰ Nebesk˘ Otec
Ïehná vÏdy tûmto nûÏn˘m du‰ím, tûmto v˘jimeã-
n˘m pfiátelÛm Mistra.

Z ãasopisu Ensign, June 2000, str. 2–5.
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10POSVÁTNÉ ÚLOHY 
OTCÒ A MATEK
1. ãást – úlohy otcÛ

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Pfieãtûte si sedm˘ odstavec v dokumentu „Rodina
– prohlá‰ení svûtu“, v nûmÏ jsou uvedeny úlohy
otcÛ a matek (viz str. iv). S modlitbou urãete, jak

se tyto rady t˘kají va‰í rodiny a co budete dûlat
pro to, abyste je následovali.

• Napi‰te dopis svému otci nebo dûdeãkovi.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

OtcÛm v Izraeli
President Ezra Taft Benson
Tfiináct˘ president Církve

Moji drazí bratfií, jsem vdûãn˘ za to, Ïe jsem tu
s vámi na tomto nádherném shromáÏdûní knûÏství
BoÏího. Modlím se o to, aby byl se mnou i s vámi
Duch Pánû, zatímco k vám budu promlouvat o jed-
nom velmi dÛleÏitém tématu. Dnes veãer bych rád
mluvil k otcÛm, ktefií jsou shromáÏdûni zde i kdekoli
v Církvi, o jejich posvátném povolání.

Doufám, Ïe i vy, mladí muÏi, budete bedlivû
poslouchat, ponûvadÏ vy se nyní pfiipravujete na to,
Ïe se v budoucnu stanete otci v Církvi.

Vûãné povolání

Otcové, máte vûãné povolání, ze kterého nebudete
nikdy uvolnûni. Povolání v Církvi – aÈ jsou jakkoli
dÛleÏitá – jsou pfiirozenû pfiedávána pouze na urãitou
dobu, a poté jsme fiádnû uvolnûni. Povolání otce je
v‰ak povolání vûãné, a jeho v˘znam je nadãasov˘.
Je to povolání jak na ãas, tak na vûãnost.

President Harold B. Lee vpravdû prohlásil:
„NejdÛleÏitûj‰í Pánovo dílo, které vy [otcové] kdy
vykonáte, bude mezi stûnami va‰eho vlastního
domova. Domácí uãení, práce v biskupstvu i
v‰echny dal‰í církevní povinnosti jsou dÛleÏité,
ale nejdÛleÏitûj‰í práce je mezi stûnami va‰eho
domova.“ (Strengthening the Home [broÏurka,
1973], 7.)

Jaké jsou tedy konkrétní otcovy zodpovûdnosti
mezi posvátn˘mi stûnami jeho domova? Rád bych
zmínil dvû základní zodpovûdnosti kaÏdého otce
v Izraeli.

Zabezpeãte materiální potfieby

Zaprvé, máte posvátnou zodpovûdnost zabezpe-
ãovat materiální potfieby své rodiny.

Pán jasnû definoval úkoly t˘kající se zaopatfiení a
v˘chovy spravedlivého potomstva. Na poãátku bylo
nafiízeno Adamovi, nikoli Evû, aby v potu své tváfie
získával chléb.

Apo‰tol Pavel radí manÏelÛm a otcÛm: „JestliÏe
pak kdo o své, a zvlá‰tû o domácí péãe nemá, zapfielÈ
víry, a jest hor‰í neÏ nevûfiící.“ (1. Timoteovi 5:8.)

V rané historii znovuzfiízené Církve Pán v˘slovnû
pfiedal závazek muÏÛm, Ïe mají zaopatfiit svou man-
Ïelku a svou rodinu. V lednu 1832 Pán fiekl:
„Vpravdû pravím vám, Ïe kaÏd˘ muÏ, jenÏ je povi-
nen starati se o svou vlastní rodinu, nechÈ se stará, a
neztratí nikterak korunu svou.“ (NaS 75:28.) O tfii
mûsíce pozdûji Pán znovu fiekl: „Îeny mají nárok na
podporu od svého manÏela, dokud manÏel jejich
není vzat.“ (NaS 83:2.) Toto je boÏské právo man-
Ïelky a matky. Zatímco ona se doma stará o dûti a
Ïiví je, její manÏel vydûlává na Ïivobytí rodiny, díky
ãemuÏ je tato v˘Ïiva umoÏnûna.

V rodinû, kde je pfiítomen schopn˘ manÏel, se
oãekává, Ïe on bude Ïivitelem. Obãas sl˘cháme o
manÏelích, ktefií kvÛli ekonomické situaci ztratili
zamûstnání a oãekávají od manÏelky, Ïe opustí
domov a pÛjde pracovat, i kdyÏ manÏel je i nadále
schopen svou rodinu zaopatfiit. V takov˘ch pfiípa-
dech naléháme na manÏela, aby uãinil v‰e, co je
v jeho silách, aby jeho manÏelka mohla zÛstat
doma a starat se o dûti, zatímco on i nadále zaopat-
fiuje svou rodinu, jak nejlépe je to moÏné, i pfiesto,
Ïe zamûstnání, které je schopen získat, moÏná
nebude ideální a rodinn˘ rozpoãet se moÏná bude
muset zúÏit.
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RovnûÏ ani potfieba studia nebo materiálních
prostfiedkÛ neospravedlÀuje oddalování pfiíchodu
dûtí, jen aby manÏelka mohla i nadále pracovat
jako Ïivitelka rodiny.

Rada presidenta Kimballa

Vzpomínám si na radu na‰eho milovaného pro-
roka Spencera W. Kimballa, kterou dal studentÛm, jiÏ
jsou Ïenatí ãi vdané. Prohlásil: „¤ekl jsem desítkám
tisíc mlad˘ch lidí, Ïe kdyÏ se oÏení ãi vdají, nemají
ãekat na pfiíchod dûtí aÏ do doby, kdy dokonãí svá
studia a splní si své finanãní touhy. … Mají spolu
pfiirozenû Ïít a dovolit dûtem, aby pfii‰ly. …

Neznám Ïádn˘ ver‰ z písem,“ pokraãuje president
Kimball, „kter˘ by mladé manÏelky opravÀoval
k tomu, aby pozdrÏely zaloÏení rodiny a ‰ly praco-
vat, jen aby jejich manÏel mohl studovat. Existují
tisíce manÏelÛ, ktefií v rámci svého studia pracují a
zároveÀ vychovávají rodinu.“ („Marriage Is Honor-
able“, Speeches of the Year, 1973 [1974], 263.)

Úloha matky v rodinû

Bratfií knûÏství, i nadále zdÛrazÀuji, Ïe je dÛle-
Ïité, aby matky zÛstávaly doma a peãovaly o své
dûti a o jejich stravu a vychovávaly je v zásadách
spravedlivosti.

Ze sv˘ch církevních cest po celém svûtû mám
pocit, Ïe velká vût‰ina matek Svat˘ch posledních
dnÛ se usilovnû snaÏí tuto radu následovat. Ale také
víme, Ïe nûkdy matka pracuje mimo domov a její
manÏel ji v tom povzbuzuje, ãi ji k tomu dokonce
nutí. Je to právû on, kdo si pfieje vlastnit ony vymo-
Ïenosti, které lze za dodateãn˘ pfiíjem pofiídit. Bratfií,
v tûchto pfiípadech bude trpût nejen rodina, ale bude
to bránit i va‰emu duchovnímu rÛstu a pokroku.
Vám v‰em fiíkám, Ïe Pán povûfiil muÏe zodpovûd-
ností starat se o svou rodinu tak, aby manÏelce bylo
umoÏnûno plnit v rodinû její roli matky.

Rodinná pfiipravenost je dnes mnohem
potfiebnûj‰í

Otcové, dal‰ím dÛleÏit˘m hlediskem pfii zaji‰Èo-
vání materiálních potfieb va‰í rodiny jsou zásoby,
které máte ve své rodinû vytváfiet pro nouzové situa-
ce. Rodinná pfiipravenost je dlouholetou zásadou
blaha a sociální péãe. A dnes je je‰tû potfiebnûj‰í.

Upfiímnû se vás ptám – máte pro svou rodinu
uskladnûné roãní zásoby jídla, obleãení a, kde je
to moÏné, také paliva? Zjevení t˘kající se v˘roby
a uskladÀování potravin je pro na‰e ãasné blaho
v dne‰ní dobû moÏná stejnû tak zásadní, jako bylo
pro lidi za dnÛ Noémov˘ch nastoupení do archy.

Dále, Ïijete v rámci svého pfiíjmu a spofiíte trochu?

Jste ãestní vÛãi Pánovi, pokud jde o placení
desátkÛ? Budete-li podle tohoto boÏského zákona
Ïít, bude vám to pfiiná‰et duchovní i materiální
poÏehnání.

Ano, bratfií, jako otcové v Izraeli máte velkou
zodpovûdnost za zaopatfiení materiálních potfieb
své rodiny i za to, Ïe budete mít nezbytné zásoby
pro nouzové situace.

Poskytujte duchovní vedení

Zadruhé, máte posvátnou zodpovûdnost poskytovat
své rodinû duchovní vedení.

V jedné broÏurce vydané pfied nûkolika lety Radou
Dvanácti jsme fiekli toto: „Otcovství je vedení, nejdÛ-
leÏitûj‰í druh vedení. VÏdy tomu tak bylo; vÏdy tomu
tak bude. Otcové, vy s pomocí, radou a povzbuzením
své vûãné spoleãnice v rodinû pfiedsedáte.“ (Father,
Consider Your Ways [broÏurka, 1973], 4–5.)

Spolu s tímto pfiedsedajícím postavením v‰ak pfii-
cházejí také dÛleÏité povinnosti. Obãas sl˘cháme
zprávy o muÏích – dokonce i v Církvi – ktefií si
myslí, Ïe získávají, protoÏe jsou hlavou rodiny,
jakousi nadfiazenou pozici, která jim v jejich rodinû
dovoluje pfiikazovat a vyÏadovat nejrÛznûj‰í vûci.

Apo‰tol Pavel poukazuje na to, Ïe „muÏ jest
hlava Ïeny, jako i Kristus hlava církve“. (Efez-
sk˘m 5:23; kurzíva pfiidána.) Toto je vzor, kter˘m
se máme ve své pfiedsedající roli v rodinû fiídit.
Nikde nenajdeme zmínku o tom, Ïe by Spasitel vedl
Církev pfiísnou ãi nelaskavou rukou. Nikde nena-
jdeme zmínku o tom, Ïe by se Spasitel ke své Církvi
choval s neúctou ãi pfiezíravostí. Nikde nenajdeme
zmínku o tom, Ïe by Spasitel k uskuteãÀování
sv˘ch zámûrÛ pouÏíval sílu nebo nátlak. Nikde
nenajdeme zmínku o tom, Ïe by Spasitel dûlal nûco,
co Církev nevzdûlává, nepozvedá, neutû‰uje a neve-
lebí. Bratfií, se v‰í váÏností vám fiíkám, Ïe On je tím
vzorem, kter˘ musíme následovat, kdyÏ se ve své
rodinû ujímáme duchovního vedení.

Obzvlá‰È to platí ve va‰em vztahu s va‰í manÏelkou.

Milujte svou manÏelku

Také zde je rada apo‰tola Pavla nanejv˘‰ krásná a
vûcná. Jednodu‰e fiekl: „MuÏi milujte Ïeny své, jako
i Kristus miloval církev.“ (Efezsk˘m 5:25.)

Pán o této povinnosti znovu mluví ve zjevení
posledních dnÛ. ¤ekl: „Bude‰ milovati manÏelku
svou cel˘m srdcem sv˘m a pfiilne‰ k ní a k nikomu
jinému.“ (NaS 42:22.) Pokud vím, tak v cel˘ch pís-
mech je nám pfiikazováno, co dal‰ího máme milovat
cel˘m sv˘m srdcem – a to je samotn˘ BÛh. Zamyslete
se nad tím, co to znamená!

Tento druh lásky mÛÏete své manÏelce projevovat
mnoha zpÛsoby. Zaprvé a pfiedev‰ím, nic kromû
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Posvátné úlohy otcÛ a matek (1. ãást – úlohy otcÛ)

samotného Boha není ve va‰em Ïivotû nadfiazeno
va‰í manÏelce – ani práce ani odpoãinek ani
koníãky. Va‰e manÏelka je va‰e drahocenná a vûãná
pomocnice – va‰e spoleãnice.

Co to znamená milovat nûkoho cel˘m sv˘m srd-
cem? Znamená to milovat s ve‰ker˘m citem a ve‰ke-
rou oddaností. Pfiece kdyÏ svou manÏelku milujete
cel˘m sv˘m srdcem, nemÛÏete ji poniÏovat, kritizo-
vat, hledat na ní chyby nebo ji zneuÏívat a t˘rat
slovy a zlomysln˘m chováním ãi skutky.

Co to znamená „pfiilnout k ní“? Znamená to b˘t jí
nablízku, b˘t vÛãi ní ãestn˘ a oddan˘, komunikovat
s ní a vyjadfiovat jí lásku.

Milovat ji znamená, Ïe jste vnímaví vÛãi jejím
pocitÛm a potfiebám. Pfieje si, abyste si jí v‰ímali a
abyste ji chovali jako poklad. Chce, abyste jí fiíkali,
Ïe je ve va‰ich oãích pÛvabná, atraktivní a dÛleÏitá.
Milovat ji znamená, Ïe ve svém Ïivotû postavíte
blaho své manÏelky a její sebeúctu na pfiední místo.

Máte b˘t vdûãní za to, Ïe je matkou va‰ich dûtí
a královnou domova, vdûãní za to, Ïe se rozhodla
vést domácnost a b˘t matkou – plodit, Ïivit, milo-
vat a uãit va‰e dûti – coÏ je nejvzne‰enûj‰í povolání
ze v‰ech.

ManÏelé, berte v potaz inteligenci své manÏelky i
její schopnost radit se s vámi jako skuteãn˘ spoleã-
ník ohlednû rodinn˘ch plánÛ, rodinn˘ch aktivit a
rodinného rozpoãtu. Nebuìte lakomí, pokud jde o
vá‰ ãas ãi va‰e prostfiedky.

Poskytujte jí pfiíleÏitosti k tomu, aby rostla inte-
lektuálnû, citovû, spoleãensky i duchovnû.

Pamatujte, bratfií, na to, Ïe lásku mÛÏete vyÏivo-
vat a upevÀovat nepatrn˘mi projevy. Kvûtiny pfii
zvlá‰tních pfiíleÏitostech jsou úÏasné, ale taková je i
va‰e ochota pomoci s mytím nádobí ãi s v˘mûnou
plenek, ochota vstát v noci k plaãícímu dítûti a
ochota odpoutat se od televize ãi od novin a
pomoci s pfiípravou veãefie. Toto jsou ony nená-
padné zpÛsoby, jak vyjádfiit slova „miluji tû“
pomocí skutkÛ. Pfiiná‰ejí mnoho prospûchu za málo
námahy.

Tento druh láskyplného knûÏského vedení se
vztahuje jak na va‰e dûti, tak na va‰i manÏelku.

Úloha otce v rodinû

Matky mají dÛleÏitou úlohu coby srdce domova,
ale to v Ïádném pfiípadû nesniÏuje stejnû dÛleÏitou
úlohu, kterou mají mít otcové coby hlava rodiny,
kdyÏ vyÏivují, vychovávají a milují své dûti.

Jako patriarcha ve své rodinû máte dÛleÏitou
zodpovûdnost ujmout se pfii práci se sv˘mi dûtmi
vedení. Musíte pomáhat utváfiet domov, v nûmÏ
mÛÏe pfieb˘vat Duch Pánû. Va‰ím úkolem je posky-

tovat vedení ve v‰ech oblastech rodinného Ïivota.
Máte pfievzít aktivní úlohu pfii stanovování rodin-
n˘ch pravidel a káznû.

Vá‰ domov má b˘t pro va‰i rodinu pfiístavem
pokoje a radosti. Îádné dítû by se rozhodnû nemûlo
bát svého vlastního otce – zvlá‰tû je-li nositelem
knûÏství. Povinností otce je vytváfiet ze svého
domova místo ‰tûstí a radosti. NemÛÏe to v‰ak ãinit,
dochází-li v domovû k ha‰tefiení, hádkám, nesvárÛm
ãi nespravedlivému chování. Mocn˘ vliv spravedli-
vého otce, kter˘ je pfiíkladem a kter˘ ukázÀuje a
vychovává, vyÏivuje a projevuje lásku, je zásadní pro
duchovní blaho jeho dûtí.

Poskytujte duchovní vedení

S láskou, jiÏ chovám ve svém srdci k otcÛm
v Izraeli, bych rád navrhl deset konkrétních zpÛ-
sobÛ, které ukazují, jak mÛÏe otec poskytovat
duchovní vedení sv˘m dûtem:

1. Udílejte sv˘m dûtem otcovská poÏehnání. Své
dûti pokfitûte a konfirmujte. VysvûÈte své syny ke
knûÏství. Tyto chvíle se stanou v Ïivotû va‰ich dûtí
tûmi nejv˘znamnûj‰ími duchovními událostmi.

2. Osobnû veìte rodinné modlitby, kaÏdodenní
ãetbu písem a t˘denní rodinné domácí veãery. Va‰e
osobní zapojení bude pro va‰e dûti projevem toho,
jak jsou tyto aktivity opravdu dÛleÏité.

3. Kdykoli je to moÏné, nav‰tûvujte spoleãnû
jako rodina církevní shromáÏdûní. Rodinné uctí-
vání pod va‰ím vedením je pro duchovní blaho
va‰ich dûtí zásadní.

4. Obãas si nûkam vyjdûte jen s dcerou a bûÏte na
procházku se synem. Jeìte jako rodina tábofiit nebo
si udûlejte piknik, nav‰tûvujte sportovní zápasy, kon-
certy, ‰kolní programy a tak dále. Pfiítomnost tatínka
na tûchto aktivitách má zásadní v˘znam.

5. Vytvofite si tradice rodinn˘ch dovolen˘ch,
v˘letÛ a vycházek. Va‰e dûti na tyto záÏitky nikdy
nezapomenou.

6. Pravidelnû mluvte se sv˘mi dûtmi mezi ãtyfima
oãima. Nechte je vyprávût o tom, o ãem chtûjí mlu-
vit. Uãte je zásadám evangelia. Uãte je správn˘m
hodnotám. ¤íkejte jim, Ïe je máte rádi. âas, kter˘
budete trávit se sv˘mi dûtmi, bude vypovídat o tom,
jaké jsou tatínkovy priority.

7. Uãte své dûti pracovat a ukaÏte jim, jak dÛleÏité
je prací dosahovat nûjakého hodnotného cíle. KdyÏ
pro své dûti zaloÏíte spofiicí úãty na misii a na vzdû-
lání, poznají, co jejich otec povaÏuje za dÛleÏité.

8. Podporujte ve své rodinû dobrou hudbu,
umûní a literaturu. Domov, ve kterém panuje duch
jemnosti a krásy, poÏehná Ïivot va‰ich dûtí na vûky.
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9. Pravidelnû se svou manÏelkou nav‰tûvujte
chrám, pokud to vzdálenost dovoluje. Va‰e dûti pak
lépe porozumûjí v˘znamu chrámového sÀatku,
chrámov˘ch slibÛ a vûãné rodinné jednotky.

10. UmoÏnûte sv˘m dûtem spatfiovat va‰i radost a
uspokojení ze sluÏby v Církvi. To se mÛÏe pfienést i
na nû, takÏe i ony budou chtít slouÏit v Církvi a
budou mít toto království rády.

Va‰e nejdÛleÏitûj‰í povolání

ManÏelé a otcové v Izraeli, pro spasení a oslavení
své rodiny toho mÛÏete vykonat velmi mnoho! Va‰e
zodpovûdnosti jsou velmi dÛleÏité.

Pamatujte na své posvátné povolání otce v Izraeli
– na své nejdÛleÏitûj‰í povolání v ãase i ve vûãnosti –
na povolání, ze kterého nebudete nikdy uvolnûni.

KéÏ jste vÏdy schopni zabezpeãit materiální potfieby
své rodiny a kéÏ jste se svou manÏelkou po svém boku
schopni naplÀovat svou posvátnou zodpovûdnost
poskytovat své rodinû duchovní vedení.

Z proslovu presidenta Bensona na knûÏském zasedání generální
konference Církve v fiíjnu 1987 (viz Conference Report, Oct. 1987,
59–63; nebo Ensign, Nov. 1987, 48–51).
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11POSVÁTNÉ ÚLOHY 
OTCÒ A MATEK
2. ãást – úlohy matek

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• V prohlá‰ení o rodinû je nám fieãeno, Ïe „otcové a
matky [jsou] povinni pomáhat jeden druhému
jako rovnocenní partnefii“ (viz str. iv v této pfií-
ruãce). Se sv˘m manÏelsk˘m partnerem si pfieãtûte
Deset rad pro otce od presidenta Ezry Tafta
Bensona, které jsou v této studijní pfiíruãce uve-

deny na stranách 41–42, a jeho Deset rad pro
matky na stranách 45–47. Diskutujte o tom, jak
mÛÏete spolupracovat a navzájem se v tûchto
zodpovûdnostech podporovat.

• Napi‰te dopis mamince nebo babiãce.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si tato poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nich diskutujte.

„ProtoÏe je matkou“
Star‰í Jeffrey R. Holland
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Pocta matkám

Victoru Hugovi se pfiisuzují následující slova:

„RozpÛlila chléb a dala ho sv˘m dûtem, které
dychtivû jedly. ‚Nenechala si nic pro sebe,‘ zabruãel
stráÏník.

‚ProtoÏe nemá hlad,‘ fiekl voják.

‚Nikoli,‘ fiekl stráÏník, ‚protoÏe je matkou.‘“

V roce, kdy oslavujeme víru a odvahu tûch, ktefií
podnikli onu nároãnou v˘pravu pfies Iowu, Nebrasku
a Wyoming, bych rád vzdal hold novodob˘m protûj-
‰kÛm tûchto pion˘rsk˘ch matek, které se bûhem této
dlouhé cesty staraly o svá nemluvÀata, modlily se za
nû a velmi ãasto je i pohfibívaly. Îenám v dosahu
svého hlasu, které si vroucnû pfiejí b˘t matkou, ale
nejsou jí, fiíkám, Ïe díky va‰im i na‰im slzám, které
kvÛli tomu proléváme, BÛh pfiece jen dodá ve
dnech, jeÏ leÏí kdesi pfied vámi, „nadûji sklíãenému
srdci“.1 Proroci u tohoto fieãnického pultu opako-
vanû uãí, Ïe tûm, ktefií jsou vûrní, nakonec „nebude
odepfieno Ïádné poÏehnání,“ i kdyÏ tato poÏehnání
nepfiicházejí okamÏitû.2 Mezitím se radujeme z toho,
Ïe poslání Ïivit a vychovávat se nevztahuje pouze na
na‰e vlastní dûti.

Mluvím sice o matkách, ale nepfiehlíÏím zásadní a
neodkladné úlohy otcÛ, zvlá‰tû v dobû, kdy mnozí
povaÏují dne‰ní domácnosti bez otce za „hlavní so-
ciální problém na‰í doby“.3 Domácnost bez otce

mÛÏe b˘t skuteãnû problém, a to i v rodinách, kde
otec je – kde jí a spí, ale je takfiíkajíc „duchem nepfií-
tomen“. Ale to je poselství pro knûÏství pro jinou pfií-
leÏitost. Dnes bych rád pochválil ony matefiské ruce,
jeÏ kolébají nemluvnû, a díky tomu, Ïe svoje dûti uãí
spravedlivosti, jsou v samém stfiedu Pánov˘ch
zámûrÛ, které pro nás zde ve smrtelnosti má.

Pfiitom opakuji slova Pavla, kter˘ v dopise Timo-
teovi chválí jeho „víru, kteráÏ … byla nejprv,“ jak fiekl,
„v bábû tvé Loidû, a v matce tvé Eunice.“4 „A … od
dûtinství svatá písma zná‰,“ fiekl Pavel.5 Vyjadfiujeme
díky v‰em matkám a babiãkám, od nichÏ se takov˘m
pravdám uãíme jiÏ v tak raném vûku.

Obûti, jeÏ mladé matky pfiiná‰ejí

KdyÏ hovofiím o matkách obecnû, rád bych
pochválil a povzbudil obzvlá‰tû mladé matky. Práce
matky je tûÏká, a pfiíli‰ ãasto práce nedoceÀovaná.
Mladá léta jsou ãasto ta, kdy buì manÏel, nebo
manÏelka – nebo oba – je‰tû studují, nebo jsou to
ona raná a hubená léta, kdy manÏel získává schop-
nosti stát se Ïivitelem rodiny. Rodinné finance kolí-
sají kaÏd˘ den mezi málem a nulou. Byt je vût‰inou
vyzdoben jedním ze dvou elegantních stylÛ – nábyt-
kem z bazaru nebo z papírov˘ch krabic. Auto, mají-
-li vÛbec nûjaké, mívá sjeté pneumatiky a prázdnou
nádrÏ. Ale ãasto tou nejvût‰í potíÏí mladé matky je
kvÛli noãnímu krmení a profiezávání zubÛ jedno-
du‰e únava. Bûhem onûch let spí matky ménû,
dávají druh˘m více a získávají na obnovu sil ménû
neÏ jakákoli jiná mnû známá skupina v jakémkoli
období Ïivota. A tak nikoho nepfiekvapí, kdyÏ kruhy
pod jejich oãima obãas nabírají znaãn˘ch rozmûrÛ.
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A ironií je samozfiejmû to, Ïe ãasto právû tuto
dotyãnou sestru chceme povolat – nebo potfiebujeme
povolat – ke sluÏbû v pomocné organizaci ve sboru
nebo v kÛlu. To je pochopitelné. Kdo by nechtûl
vyuÏít pfiíkladného vlivu tûchto mlad˘ch budoucích
Loid a Eunik? Buìme v‰ak moudfií. Pamatujme na
to, Ïe rodina je tím nejdÛleÏitûj‰ím, zvlá‰tû v onûch
poãáteãních letech. I tak budou mladé matky stále
nacházet úÏasné pfiíleÏitosti k vûrné sluÏbû v Církvi,
zatímco druzí podobn˘m zpÛsobem slouÏí jim a
jejich rodinû a posilují je.

Bûhem onûch let dûlejte to nejlep‰í, co mÛÏete;
ale aÈ uÏ budete dûlat cokoli, vaÏte si oné úlohy,
která patfií v˘hradnû vám a díky níÏ vám samotná
nebesa sesílají andûly, aby nad vámi i nad va‰imi
maliãk˘mi bdûli. ManÏelÛm – a obzvlá‰tû manÏelÛm
– stejnû jako církevním vedoucím a pfiátelÛm, aÈ
jsou kdekoli, fiíkám: buìte nápomocní, vnímaví a
moudfií. Pamatujte: „V‰eliká vûc má jist˘ ãas, a
kaÏdé pfiedsevzetí pod nebem svou chvíli.“6

Matky, jsme si vûdomi va‰í víry na kaÏdém kroku
a váÏíme si jí. Vûzte prosím, Ïe to stojí za to – dfiíve,
dnes i na vûky. A pokud z nûjakého dÛvodu vyvíjíte
toto odváÏné úsilí sama, bez manÏela po svém boku,
pak jsou na‰e modlitby ve vá‰ prospûch o to moc-
nûj‰í a na‰e odhodlání podat vám pomocnou ruku
je‰tû pevnûj‰í.

Matky konají Pánovo dílo

Nedávno mi jedna mladá matka napsala, Ïe ji zne-
pokojují tfii vûci. Zaprvé – kdykoli sly‰ela proslov
t˘kající se matefiství v Církvi, zneklidnilo ji to, pro-
toÏe mûla pocit, Ïe to nezvládá, neboli Ïe na takov˘
úkol nestaãí. Zadruhé – mûla pocit, jako by od ní
svût oãekával, Ïe své dûti nauãí ãíst, psát, poãítat,
ovládat interiérové návrháfiství, latinu a internet –
je‰tû pfiedtím, neÏ ono dítû vysloví nûco naprosto
obyãejného, jako tfieba „da-da“. Zatfietí – ãasto mûla
pocit, Ïe s ní lidé jednají pov˘‰enû, i kdyÏ vût‰inou
neúmyslnû, protoÏe se zdálo, Ïe rady ãi dokonce
komplimenty, které dostávala, zdaleka neodpovídaly
tomu, kolik vydává du‰evního, duchovního a emo-
cionálního úsilí, ani tomu, jak ji vyãerpávají ony
dlouhé noci, dlouhé dny a vypûtí v‰ech sil, coÏ je
obãas v‰echno potfieba, kdyÏ se snaÏí a chce b˘t
takovou matkou, jakou ji BÛh chce mít.

Ale jak fiíká, jedna vûc jí pomáhá jít dál: „Za v‰ech
tûchto okolností, a i pfies obãasné slzy, hluboko v srdci
vím, Ïe konám BoÏí dílo. Vím, Ïe v matefiství jsem ve
vûãném partnerství s Bohem. Hluboce mû dojímá, Ïe
BÛh za svÛj hlavní úãel a smysl svého díla pokládá
to, Ïe je rodiãem – i kdyÏ Ho nûkteré z Jeho dûtí pfii-
vádûjí k pláãi.

A právû na tuto skuteãnost,“ fiíká, „se snaÏím
pamatovat v onûch nevyhnutelnû obtíÏn˘ch dnech,

kdy toho je na mû trochu moc. MoÏná je to právû
na‰e neschopnost a úzkostlivost, co nás nutí obracet
se k Nûmu pro pomoc a co zvût‰uje Jeho schopnost
pomoci nám. MoÏná tajnû doufá, Ïe budeme úzkost-
liví,“ fiíká, „a Ïe Ho budeme prosit o pomoc. Vûfiím, Ïe
poté mÛÏe dûti uãit pfiímo, skrze nás, ale nesmíme
Mu v tom bránit. A tato my‰lenka se mi líbí,“ dodává
na závûr. „Dodává mi nadûji. Pokud dokáÏu pfied
sv˘m Otcem v nebi jednat spravnû, doufám, Ïe On
bude moci bez pfiekáÏek vést na‰e dûti. MoÏná, Ïe
právû potom to mÛÏe b˘t Jeho dílo a Jeho sláva v tom
pravém slova smyslu.“7

Va‰e dûti vás budou velebit

Ve svûtle tûchto slov je zfiejmé, Ïe nûkteré z onûch
velk˘ch kruhÛ pod oãima nevznikají jen kvÛli
v˘mûnû plenek a vození dûtí autem sem a tam, ale
vznikají kvÛli pfiinejmen‰ím nûkolika probdûl˘m
nocím, které matka strávila zkoumáním vlastní du‰e,
naléhavû usilujíc o schopnost vychovávat tyto dûti
tak, aby se staly takov˘mi, jak˘mi je chce mít BÛh.
ProtoÏe mû tato oddanost a odhodlanost dojímá,
dovolte mi, abych v‰em matkám ve jménu Pánû fiekl
– jste skvûlé. Dûláte to ohromnû dobfie. UÏ jen ta
skuteãnost, Ïe jste takovou zodpovûdnost obdrÏely,
je vûãn˘m dÛkazem toho, jakou dÛvûru ve vás vá‰
Otec v nebi má. Je si vûdom toho, Ïe kdyÏ porodíte
dítû, nebudete ihned patfiit do skupiny v‰evûdou-
cích. KdyÏ budete se sv˘m manÏelem usilovnû milo-
vat Boha a kdyÏ vy samy budete Ïít podle evangelia;
kdyÏ budete prosit o ono vedení a útûchu Svatého
Ducha, jeÏ je zaslíbena vûrn˘m; kdyÏ pÛjdete do
chrámu, kde uãiníte sliby pfiináleÏející k tûm nejpo-
svátnûj‰ím smlouvám, které mÛÏe Ïena ãi muÏ
v tomto svûtû uzavfiít, a kde se pfiíslu‰n˘ch slibÛ
budete domáhat; kdyÏ budete druh˘m, vãetnû sv˘ch
dûtí, ukazovat totéÏ starostlivé, soucitné a odpou‰tû-
jící srdce, které si pfiejete, aby nebe ukazovalo vám; a
kdyÏ se budete snaÏit dûlat to nejlep‰í, abyste byly
tím nejlep‰ím rodiãem, jak˘m mÛÏete b˘t, pak to
bude v‰e, co mÛÏe lidská bytost uãinit, a v‰e, co od
vás BÛh oãekává.

Obãas vám rozhodnutí dítûte nebo vnouãete
zlomí srdce. Obãas nebudou va‰e oãekávání splnûna
okamÏitû. To zneklidÀuje kaÏdou matku i kaÏdého
otce. Dokonce i milovan˘ a neobyãejnû úspû‰n˘
rodiã – president Joseph F. Smith, prosil: „Ó! BoÏe,
nedovol, abych pfii‰el o své vlastní.“8 Toto je zvolání
kaÏdého rodiãe, a obsahuje v sobû nûco, ãeho se
kaÏd˘ rodiã bojí. Ale nikdo, kdo se stále snaÏí a stále
se modlí, neselhal. Máte plné právo b˘t povzbuzeny
a vûdût, Ïe va‰e dûti budou nakonec va‰e jméno
velebit, stejnû jako ony generace matek, které ‰ly
pfied vámi, které doufaly v totéÏ, v co doufáte vy,
a které mûly stejné obavy, jaké máte vy.
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Posvátné úlohy otcÛ a matek (2. ãást – úlohy matek)

Vám patfií ona vzne‰ená tradice Evy, matky celé
lidské rodiny, která pochopila, Ïe ona i Adam museli
padnout, aby „lidé mohli b˘ti“9, a aby lidé mohli
mít radost. Vám patfií ona vzne‰ená tradice Sáry,
Rebeky a Ráchel, bez nichÏ by neexistovala ona vel-
kolepá patriarchální zaslíbení daná Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi, která jsou poÏehnáním pro nás
v‰echny. Vám patfií ona vzne‰ená tradice Loidy a
Euniky i v‰ech matek dvou tisíc mlad˘ch váleãníkÛ.
Vám patfií ona vzne‰ená tradice Marie, jeÏ byla
vybrána a pfiedustanovena je‰tû pfied stvofiením
tohoto svûta k tomu, aby poãala, nosila a porodila
samotného Syna BoÏího. Dûkujeme vám v‰em, i
sv˘m vlastním matkám, a vûzte, Ïe neexistuje na
tomto svûtû nic dÛleÏitûj‰ího, neÏ to, Ïe se tak pfiímo
podílíte na díle a slávû BoÏí tím, Ïe uskuteãÀujete
smrtelnost a pozemsk˘ Ïivot Jeho dcer a synÛ, aby
tak mohli získat nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot v onûch
celestiálních fií‰ích na v˘sosti.

Spoléhejte se na Spasitele na vûky

Kdykoli musíte s mírností a pokorou srdce pfiijít za
Pánem a, jak fiekla jedna matka, „zaklepat na dvefie
nebes a poÏádat a usilovnû prosit o vedení, moudrost
a pomoc v tomto neobyãejném úkolu a doÏadovat se
jich,“ pak se tyto dvefie otevfiou dokofián a vy získáte
vliv a pomoc celé vûãnosti. VyÏadujte ona zaslíbení
daná Spasitelem svûta. Îádejte o uzdravující balzám
Usmífiení na jakoukoli nesnáz, která vás nebo va‰e
dûti suÏuje. Vûzte, Ïe ve vífie budou v‰echny vûci uve-
deny do pofiádku navzdory vám nebo, pfiesnûji
fieãeno, kvÛli vám.

Sama to urãitû nezvládnete, ale máte pomoc. Bude
vám Ïehnat Mistr nebe a zemû – ten, kter˘ se odhod-
lanû vydává hledat ztracenou ovci, dÛkladnû zametá,
aby na‰el ztracenou minci, a nekoneãnû dlouho ãeká
na návrat marnotratného syna. Va‰e dílo je dílem
spasení, a proto budete zvelebovány, va‰e ztráty
budou nahrazeny a stanete se silnûj‰í, neÏ jste, a
lep‰í, neÏ jste kdy byly – protoÏe se poctivû snaÏíte,
aÈ uÏ se moÏná obãas cítíte jakkoli zesláble.

Pamatujte, pamatujte na v‰echny dny svého
matefiství: „Nedo‰li byste tak daleko, jestliÏe by to
nebylo slovem Kristov˘m s neochvûjnou vírou
v nûho, cele spoléhajíce na zásluhy toho, kter˘ má
moc ke spasení.“10

Spoléhejte se na Nûho. Spoléhejte se na Nûho
zcela. Spoléhejte se na Nûho na vûky. A tlaãte se
„kupfiedu se stálostí v Kristu, majíce dokonal˘ jas
nadûje“11. Konáte BoÏí dílo. A konáte ho znamenitû.
On vám Ïehná a bude vám Ïehnat dokonce i – ne,
zejména – tehdy, kdyÏ se va‰e dny a noci zdají b˘t
nejnároãnûj‰í. Podobnû jako Kristus fiekl Ïenû, jeÏ si
anonymnû, pokornû a snad i ponûkud váhavû a roz-
paãitû probojovala cestu zástupem, jen aby se mohla
dotknout okraje Mistrova roucha: „[Buì dobré
mysli], dcero, víra tvá tû uzdravila,“12 totéÏ fiekne
jakékoli Ïenû, která si dûlá starosti, pochybuje a
obãas pláãe nad svou zodpovûdností matky. A to
uzdraví také va‰e dûti.

Z proslovu star‰ího Hollanda na generální konferenci Církve
v dubnu 1997 (viz Conference Report, Apr. 1997, 46–49; nebo
Ensign, May 1997, 35–37).
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Matkám v Sionu
President Ezra Taft Benson
Tfiináct˘ president Církve

Matky v Sionu, va‰e Bohem daná úloha je pro
va‰e vlastní oslavení i pro spasení a oslavení va‰í
rodiny zásadní. Dítû potfiebuje matku více neÏ
v‰echno, co lze koupit za peníze. âas, kter˘ strávíte
se sv˘mi dûtmi, je tím nejvût‰ím darem ze v‰ech.

S láskou k matkám v Sionu, jeÏ je v mém srdci,
bych nyní rád navrhl deset konkrétních zpÛsobÛ, jak
mohou na‰e matky efektivnû trávit ãas se sv˘mi
dûtmi.

Buìte u Ïivotních kfiiÏovatek. Zaprvé – vûnujte ãas
tomu, abyste byly u toho, kdyÏ va‰e dûti buì pfii-
cházejí ãi odcházejí – kdyÏ odcházejí do ‰koly nebo
se z ní vracejí, kdyÏ odcházejí na schÛzku nebo se
z ní vracejí, nebo kdyÏ pfiivádûjí domÛ své pfiátele.
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Buìte u Ïivotních kfiiÏovatek, aÈ je va‰im dûtem ‰est
nebo ‰estnáct. V Pfiíslovích ãteme: „Dítû sobû volné
k hanbû pfiivodí matku svou.“ (Pfiísloví 29:15.) Mezi
nejvût‰í obavy na‰í spoleãnosti patfií miliony dûtí
s klíãem, které pfiicházejí kaÏd˘ den do prázdného
domova a jsou bez dozoru, zatímco jejich rodiãe
pracují.

Buìte opravdov˘m pfiítelem. Zadruhé – matky, buìte
sv˘m dûtem opravdov˘m pfiítelem. Naslouchejte
sv˘m dûtem – skuteãnû naslouchejte. Povídejte si
s nimi, smûjte se s nimi a vtipkujte s nimi, zpívejte
s nimi a hrajte si s nimi, plaãte s nimi, objímejte je a
upfiímnû je chvalte. Ano, pravidelnû vytváfiejte chvíle,
které neru‰enû strávíte s kaÏd˘m sv˘m dítûtem. Buìte
sv˘m dûtem opravdov˘m pfiítelem.

âtûte sv˘m dûtem. Zatfietí – matky, vûnujte ãas
tomu, abyste sv˘m dûtem ãetly. JiÏ od kolébky ãtûte
sv˘m synÛm a dcerám. Pamatujte na slova básníka:

MÛÏete mít bohatství nev˘slovné;
truhlice klenotÛ a pokladnice zlata.
Bohat‰í neÏ já ale nebudete nikdy –
mûl jsem matku, která mi ãetla.
(Strickland Gillilan, „The Reading Mother“.)

Budete-li sv˘m dûtem pravidelnû ãíst, vypûstujete
v nich lásku k dobré literatufie a skuteãnou lásku
k písmÛm.

Modlete se se sv˘mi dûtmi. Zaãtvrté – vûnujte ãas
tomu, abyste se se sv˘mi dûtmi modlily. Pod vede-
ním otce se má kaÏdé ráno a kaÏd˘ veãer konat
rodinná modlitba. UmoÏnûte dûtem pociÈovat va‰i
víru, zatímco na nû pfiivoláváte poÏehnání nebe.
Parafrázuji slova Jakuba: „MnohoÈ mÛÏe modlitba
[spravedlivé matky] opravdová.“ (Jakub 5:16.) AÈ se
va‰e dûti úãastní rodinn˘ch modliteb a aÈ mají
osobní modlitby, a radujte se z jejich roztomilého
rozmlouvání s jejich Otcem v nebi.

Mûjte kaÏd˘ t˘den domácí veãer. Zapáté – pofiádejte
kaÏd˘ t˘den smyslupln˘ domácí veãer. Spoleãnû
s manÏelem, jenÏ pfiedsedá, se kaÏd˘ t˘den úãastnûte
duchovního a povzná‰ejícího domácího veãera. AÈ
se va‰e dûti do nûho aktivnû zapojují. Uãte je správ-
n˘m zásadám. UãiÀte z toho jednu z va‰ich v˘znam-
n˘ch rodinn˘ch tradic. Pamatujte na úÏasné
zaslíbení od presidenta Josepha F. Smitha, jeÏ nám
dal, kdyÏ byly domácí veãery poprvé pfiedstaveny
Církvi: „Budou-li Svatí poslu‰ni této rady, slibujeme,
Ïe v˘sledkem budou veliká poÏehnání. Láska
v rodinû vzroste a dûti budou více poslouchat rodiãe.
V srdci mládeÏe Izraele se bude rozvíjet víra, a oni
získají moc bojovat se zl˘mi vlivy a poku‰eními,
která je obklopují.“ (James R. Clark, comp., Messages
of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6 vols. [1965–1975], 4:339.) Toto
úÏasné zaslíbení platí i dnes.

Buìte spolu bûhem jídla. Za‰esté – snaÏte se b˘t
spolu bûhem jídla tak ãasto, jak je to jen moÏné.
To mÛÏe b˘t obtíÏné v dobû, kdy jsou dûti star‰í a
jsou stále více zaneprázdnûné. KdyÏ na tom v‰ak
matka, otec i dûti spoleãnû pracují, mÛÏete vést pfii
jídle vesel˘ rozhovor, mluvit o denních plánech a
ãinnostech a vyuÏít zvlá‰tních pfiíleÏitostí k uãení.

âtûte kaÏd˘ den písma. Zasedmé – vûnujte se kaÏ-
dodenní ãetbû písem spoleãnû jako rodina. Osobní
ãetba písem je dÛleÏitá, ale rodinná ãetba písem je
zásadní. Pfiedev‰ím kdyÏ budete ãíst Knihu Mormo-
novu jako rodina, bude vám to vná‰et do domova
více duchovnosti, a rodiãe i dûti získají schopnost
odolávat poku‰ení a mít Ducha Svatého jako svého
stálého spoleãníka. Slibuji vám, Ïe Kniha Mormo-
nova promûní Ïivot va‰í rodiny.

Vûnujte se rÛzn˘m ãinnostem jako rodina. Zaosmé –
vûnujte ãas tomu, abyste podnikali rÛzné ãinnosti
spoleãnû jako rodina. UãiÀte z rodinn˘ch prochá-
zek, piknikÛ, narozeninov˘ch oslav a z v˘letÛ ne-
obyãejné a nezapomenutelné chvíle. Kdykoli je to
moÏné, nav‰tûvujte jako rodina akce, na nichÏ se
podílí jeden ze ãlenÛ rodiny – jako napfi. ‰kolní
pfiedstavení, fotbalov˘ zápas, proslov nebo koncert.
Nav‰tûvujte spoleãnû církevní shromáÏdûní, a je-li
to moÏné, seìte spolu jako rodina. Rodiny, kde
matka pomáhá jejím ãlenÛm modlit se a hrát si
spolu, zÛstávají spolu a budou pro dûti na vûky
poÏehnáním.

Uãte své dûti. Zadeváté – matky, vûnujte ãas uãení
sv˘ch dûtí. VyuÏívejte okamÏikÛ k uãení. MÛÏete to
ãinit kdykoli bûhem dne – pfii jídle, pfii nahodil˘ch
pfiíleÏitostech, pfii zvlá‰tních rozhovorech se sv˘mi
dûtmi, u jejich postele na konci dne nebo bûhem
spoleãné ranní procházky. Matky, vy jste tûmi nej-
lep‰ími uãiteli sv˘ch dûtí. Nepfiená‰ejte tuto draho-
cennou zodpovûdnost na v˘chovná zafiízení nebo
na peãovatelky. Matãina láska a modlitbou napl-
nûná starost o její dûti jsou jejími nejdÛleÏitûj‰ími
uãebními pomÛckami.

Uãte dûti zásadám evangelia. Uãte je, Ïe se
vyplácí b˘t dobr˘m ãlovûkem. Uãte je, Ïe v hfiíchu
není bezpeãí. Uãte je lásce k evangeliu JeÏí‰e Krista
a ke svûdectví o jeho boÏskosti.

Uãte své syny a dcery zásadám slu‰nosti a vhod-
ného oblékání, a uãte je úctû k muÏství a Ïenství.
Uãte své dûti o sexuální ãistotû a uãte je správn˘m
zásadám pro chození na schÛzky, uãte je o chrámo-
vém sÀatku, o misionáfiské sluÏbû a o tom, jak je
dÛleÏité pfiijímat a zvelebovat církevní povolání.

Uãte je lásce k práci a hodnotû dobrého vzdûlání.

Uãte je, Ïe je dÛleÏité vybírat si správn˘ druh
zábavy, vãetnû vhodn˘ch filmÛ, hudby, knih a
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Posvátné úlohy otcÛ a matek (2. ãást – úlohy matek)

ãasopisÛ. Mluvte s nimi o zlu pornografie a drog a
uãte je hodnotû ãistého Ïivota.

Ano, matky, uãte své dûti evangeliu ve vlastním
domovû, u vlastního krbu. To je ta nejúãinnûj‰í
v˘uka, kterou va‰e dûti kdy získají. Toto je PánÛv
zpÛsob uãení. Církev nemÛÏe uãit tak, jako vy. Ani
‰kola. Ani jiné v˘chovné zafiízení. Ale vy ano – a Pán
vás v tom bude podporovat. Va‰e dûti si budou
pamatovat va‰e uãení na vûky. A neodch˘lí se od
nich, ani kdyÏ budou staré. Budou vás velebit – svou
vpravdû andûlskou matku.

Matky, tento zpÛsob nebeské a matefiské v˘uky
vyÏaduje ãas – hodnû ãasu. Není moÏné dûlat to
úãinnû na poloviãní úvazek. Aby byly va‰e dûti spa-
seny a oslaveny, musíte na tom pracovat neustále.
Toto je va‰e boÏské povolání.

Mûjte své dûti doopravdy rády. Zadesáté a nakonec
– matky, mûjte své dûti doopravdy rády. Matefiská
bezv˘hradná láska se blíÏí lásce Kristovû.

Toto je nádherná poklona syna matce:
„Nepamatuji si pfiíli‰ její politické názory ãi její
postavení ve spoleãnosti; nemohu si vzpomenout ani
na její názory t˘kající se v˘chovy dûtí, stravování ãi
eugeniky. Tou hlavní vûcí, kterou si i po mnoha uply-
nul˘ch letech stále pamatuji, je to, Ïe mû milovala.
Ráda se mnou polehávala v trávû a vyprávûla pfiíbûhy
nebo si s námi hrála na schovávanou. âasto mû

objala. A to se mi líbilo. Byla veselá. V její tváfii se
odráÏel BÛh a v‰e dobré, co o Nûm svatí fiíkají. A zpí-
vají! Ze v‰ech pfiíjemn˘ch pocitÛ, které jsem v Ïivotû
zaÏil, se Ïádn˘ nemÛÏe srovnávat s tím, co jsem poci-
Èoval, kdyÏ jsem nad‰enû vy‰plhal na její klín, a
zatímco jsme se houpali v houpacím kfiesle a ona pfii-
tom zpívala, já jsem usínal. KdyÏ na to myslím,
fiíkám si, zda si dne‰ní Ïeny se sv˘mi velkorys˘mi
názory a plány uvûdomují, jak mocn˘m nástrojem
jsou pfii pfiípravû sv˘ch dûtí na tûÏké Ïivotní situace.
¤íkám si, zda si uvûdomují, jak moc je ryzí láska a
pozornost v Ïivotû dítûte dÛleÏitá.“

Matky, i va‰e dorÛstající dûti potfiebují tent˘Ï
druh lásky a pozornosti. Zdá se, Ïe pro mnoho
matek i otcÛ je jednodu‰‰í vyjadfiovat a projevovat
lásku sv˘m dûtem, kdyÏ jsou malé, ale mnohem
tûÏ‰í, kdyÏ jsou star‰í. S modlitbou v srdci na tom
pracujte. Není tfieba mít doma generaãní rozdíly
v názorech. A klíãem k tomu je láska. Na‰i mladí lidé
potfiebují lásku a pozornost, nikoli shovívavost.
Potfiebují empatii a porozumûní, nikoli lhostejnost
ze strany matky ãi otce. Potfiebují, aby s nimi rodiãe
trávili ãas. Laskavé uãení matky a její láska k dorÛs-
tajícímu synovi nebo dcefii a dÛvûra v nû je mÛÏe
doslova zachránit pfied zlovoln˘m svûtem.

Z proslovu presidenta Bensona na firesidu pro rodiãe
22. února 1987.
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12UâTE DùTI P¤ÍKLADEM 
A SLOVEM

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Zamyslete se nad potfiebami sv˘ch dûtí nebo
vnouãat, netefií a synovcÛ ãi dal‰ích dûtí, které
znáte. Naplánujte si pfiíleÏitosti, pfii nichÏ budete
moci tyto dûti uãit prostfiednictvím sv˘ch skutkÛ
a slov.

• Proãtûte si kapitoly t˘kající se v˘uky v rodinû,
jeÏ jsou obsaÏeny v pfiíruãce Uãení – není vût‰ího

povolání (36123 121) na stranách 127–143 a
v Pfiíruãce pro rodinu (31180 121) na stranách
4–10. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si tyto
kapitoly se sv˘m manÏelsk˘m partnerem a spo-
leãnû o nich diskutujte.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si obû následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si tato poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nich diskutujte.

Nejvût‰í v˘zva na svûtû – dobré rodiãovství
Star‰í James E. Faust
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

B˘t rodiãem je boÏské povolání

PociÈuji inspiraci hovofiit o tématu, které jsem se
rozhodl nazvat „nejvût‰í v˘zva na svûtû“. T˘ká se to
v˘sady a zodpovûdnosti b˘t dobr˘mi rodiãi. Na toto
téma existuje tolik názorÛ, kolik je rodiãÛ, a pfiesto
nûkolik z nich prohla‰uje, Ïe zná v‰echny odpovûdi.
Já urãitû nejsem jedním z nich.

Mám pocit, Ïe v souãasnosti je mezi na‰ím lidem
více vynikajících mlad˘ch muÏÛ a Ïen, neÏ bylo
kdykoli jindy bûhem mého Ïivota. To vede
k domnûnce, Ïe vût‰ina z tûchto skvûl˘ch mlad˘ch
lidí pochází z dobr˘ch rodin a Ïe mají oddané a sta-
rostlivé rodiãe. A pfiesto má vût‰ina svûdomit˘ch
rodiãÛ pocit, Ïe se moÏná dopustili urãit˘ch chyb.
Vzpomínám si, Ïe jednou, kdyÏ jsem udûlal nûco
nerozváÏného, moje maminka zvolala: „Kde jsem
udûlala chybu?“

Pán nafiídil: „[Vychovávejte] dûti své ve svûtle a
pravdû.“ (NaS 93:40.) Pro mne neexistuje dÛleÏitûj‰í
lidské úsilí.

B˘t otcem nebo matkou není pouze velkou
v˘zvou, je to boÏské povolání. Je to úsilí vyÏadující
zasvûcení. President David O. McKay prohlásil, Ïe
b˘t rodiãem je „nejvût‰í dÛvûra, která kdy byla lid-
sk˘m bytostem svûfiena“. (The Responsibility of
Parents to Their Children [broÏurka, nedatováno], 1.)

Vytváfiejte úspû‰n˘ domov

Aãkoli málo v˘zev, kter˘m lidé ãelí, je vût‰ích neÏ
v˘zva b˘t dobr˘m rodiãem, málo pfiíleÏitostí nabízí
vût‰í moÏnosti pociÈovat radost. Na tomto svûtû
nemáme zajisté nic dÛleÏitûj‰ího na práci neÏ pfií-
pravu sv˘ch dûtí na to, aby byly bohabojné, ‰Èastné,
úctyhodné a aby byly tvofiivé. Îádné ‰tûstí neuspo-
kojí rodiãe více, neÏ kdyÏ jejich dûti budou ctít je a
jejich uãení. To je sláva rodiãovství. Jan svûdãil:
„NemámÈ vût‰í radosti, neÏ abych sly‰el, Ïe [dûti
moje] chodí v [pravdû].“ (3. Janova 1:4.) Podle mého
názoru v˘uka, v˘chova a v˘cvik dûtí vyÏaduje více
inteligence, intuitivního porozumûní, pokory, síly,
moudrosti, duchovnosti, vytrvalosti a usilovné práce
neÏ cokoli jiného, co nás asi v Ïivotû potká. Je tomu
tak zejména tehdy, kdyÏ se kolem nás rozpadá
morální základ cti a slu‰nosti. Abychom mûli
úspû‰né rodiny, musíme uãit tomu, co je hodnotné,
musejí b˘t stanovena pravidla, musejí b˘t stanovena
mûfiítka a musejí b˘t stanoveny nezpochybnitelné
principy. Mnohé spoleãnosti poskytují rodiãÛm jen
malou podporu pfii v˘uce mravním hodnotám a pfii
jejich prosazování. Mnohé kultury se dostávají do
situace, kdy jiÏ neuchovávají témûfi Ïádné hodnoty,
a mnozí mlad‰í lidé v tûchto spoleãnostech se stávají
mravními cyniky.

JelikoÏ celé spoleãnosti upadají a ztrácejí svou
mravní identitu a jelikoÏ se mnohé rodiny rozpadají,
je nejlep‰í nadûjí obrátit vût‰í pozornost a úsilí
k v˘uce dal‰í generace – na‰ich dûtí. K tomu musíme
nejprve posílit bezprostfiední uãitele dûtí. Mezi nimi
mají hlavní úlohu rodiãe a dal‰í rodinní pfiíslu‰níci,
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a nejlep‰ím prostfiedím k v˘uce má b˘t domov.
Musíme najít nûjak˘ zpÛsob, jak se je‰tû více snaÏit,
abychom posílili svÛj domov, aby stál jako svatynû
proti nezdravému a pronikavému úpadku morálky
kolem nás. Soulad, ‰tûstí, pokoj a láska v rodinû
mohou dûtem pomoci získat poÏadovanou vnitfiní
sílu k pfiekonávání Ïivotních pfiekáÏek. Barbara
Bushová, manÏelka presidenta [Spojen˘ch státÛ]
George Bushe, fiekla pfied nûkolika mûsíci absolven-
tÛm Wellesley College toto:

„AÈ pfiijde jakákoli éra, aÈ pfiijdou jakékoli ãasy,
jedna vûc se nikdy nezmûní: Otcové a matky, máte-li
dûti, ony musejí b˘t na prvním místû. Musíte sv˘m
dûtem ãíst, musíte své dûti objímat a musíte mít své
dûti rádi. Vá‰ úspûch jako rodiny, ná‰ úspûch jako
spoleãnosti, nezávisí na tom, co se dûje v Bílém
domû, ale na tom, co se dûje u vás doma.“
(Washington Post, 2. ãervna 1990, 2.)

B˘t dobr˘m otcem a matkou vyÏaduje, aby si
rodiãe odepfieli mnoho vlastních potfieb a pfiání
kvÛli potfiebám sv˘ch dûtí. V dÛsledku této obûti si
svûdomití rodiãe osvojují u‰lechtilost charakteru a
uãí se uvádût do praxe nesobecké pravdy, kter˘m
uãil sám Spasitel.

Tu nejvût‰í úctu chovám k osamocen˘m rodiãÛm,
ktefií vynakládají obrovské úsilí a pfiiná‰ejí obûti,
zatímco se vyrovnávají s témûfi nadlidsk˘mi úkoly,
aby udrÏeli rodinu pohromadû. Máme jim vyjadfio-
vat úctu a v jejich heroickém úsilí jim máme pomá-
hat. Ale úloha kterékoli matky nebo kteréhokoli
otce je mnohem snaz‰í, kdyÏ jsou v rodinû dva fun-
gující rodiãe. Dûti ãasto provokují a zkou‰ejí sílu a
moudrost obou rodiãÛ.

Jak ãasto máte rodinnou modlitbu?

Biskup Stanley Smoot byl pfied nûkolika lety na
pohovoru u presidenta Spencera W. Kimballa.
President Kimball se zeptal: „Jak ãasto máte rodinnou
modlitbu?“

Biskup Smoot odpovûdûl: „SnaÏíme se mít rodin-
nou modlitbu dvakrát dennû, ale prÛmûrnû ji máme
asi jen jednou.“

President Kimball odpovûdûl: „V minulosti mohla
jedna rodinná modlitba dennû postaãovat. Ale
v budoucnosti staãit nebude, máme-li svou rodinu
ochraÀovat a spasit.“

Pfiem˘‰lím, zda nedbalé a nepravidelné rodinné
domácí veãery budou v budoucnu staãit k tomu,
aby na‰e dûti vybavily dostateãnou mravní silou.
V budoucnosti nemusí nepravidelné studium písem
staãit na to, aby na‰e dûti vyzbrojilo ctností nutnou
k tomu, aby obstály v mravním úpadku prostfiedí,
ve kterém budou Ïít. Kde na svûtû se dûti nauãí
cudnosti, bezúhonnosti, ãestnosti a základní lidské

slu‰nosti, kdyÏ ne v rodinû? Tyto ctnosti budou
samozfiejmû posilovány v Církvi, ale rodiãovská
v˘uka je stálej‰í.

Rodiãe musejí b˘t pfiíkladem

KdyÏ se rodiãe snaÏí uãit své dûti, aby se vyvaro-
valy nebezpeãí, není dobré, aby sv˘m dûtem fiíkali:
„Ve svûtsk˘ch záleÏitostech jsme zku‰ení a moudfií,
a mÛÏeme zajít blíÏe k okraji útesu neÏ vy.“
Pokrytectví rodiãÛ mÛÏe zpÛsobit, Ïe dûti budou
cynické a nebudou vûfiit tomu, ãemu jsou doma
uãeny. KdyÏ napfiíklad rodiãe chodí na filmy, které
sv˘m dûtem zakazují, rodiãovská dÛvûryhodnost
se sniÏuje. Oãekává-li se od dûtí, Ïe budou ãestné,
musejí b˘t ãestní i rodiãe. Oãekává-li se od dûtí,
Ïe budou ctnostné, musejí b˘t ctnostní i rodiãe.
Oãekáváte-li od sv˘ch dûtí, Ïe budou úctyhodné,
musíte b˘t sami úctyhodní.

Spolu s dal‰ími ctnostmi mají b˘t dûti uãeny úctû
k druh˘m, poãínaje vlastními rodiãi a rodinou, úctû
k symbolÛm víry a vlasteneckého pfiesvûdãení dru-
h˘ch, úctû k zákonu a pofiádku, úctû k majetku dru-
h˘ch a úctû k autoritû. Pavel nám pfiipomíná „dítky
… nechaÏÈ se uãí pfiednû [ve svém domovû zboÏnost
projevovati]“ (1. Timoteovi 5:4).

UkázÀujte dûti

Jednou z nejobtíÏnûj‰ích rodiãovsk˘ch v˘zev je
vhodné ukázÀování dûtí. V˘chova dítûte je velice
individuální. KaÏdé dítû je odli‰né a jedineãné. To,
co platí na jedno, nemusí platit na druhé. Nevím,
kdo je dostateãnû moudr˘, aby fiekl, které ukázÀo-
vání je pfiíli‰ tvrdé nebo co je pfiíli‰ shovívavé, kromû
samotn˘ch rodiãÛ dûtí, ktefií je mají nejradûji. Pro
rodiãe to je záleÏitost rozli‰ování spojeného s mod-
litbou. Zajisté v‰eobecnou a základní zásadou je to,
Ïe ukázÀování dûtí musí b˘t motivováno spí‰e lás-
kou neÏ trestem. Brigham Young radil: „Jste-li nûkdy
vyzván nûjakou osobu ukáznit, nikdy ji neukázÀujte
nad úãinnost balzámu, kter˘ máte v sobû na její
o‰etfiení.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John
A. Widtsoe [1954], 278.) Vedení a ukázÀování jsou
v‰ak bezpochyby neoddûlitelnou souãástí v˘chovy
dítûte. Pokud rodiãe nebudou ukázÀovat své dûti,
potom je bude ukázÀovat vefiejnost zpÛsobem, kter˘
se rodiãÛm nebude líbit. Bez ukázÀování nebudou
dûti respektovat pravidla domova ani spoleãnosti.

Základním úãelem ukázÀování je v˘uka poslu‰-
nosti. President David O. McKay prohlásil: „Rodiãe,
ktefií opomíjejí své dûti uãit poslu‰nosti, pokud ve
[své] rodinû nerozvíjejí poslu‰nost, spoleãnost ji
bude vyÏadovat, a zajistí si ji. Je tudíÏ lep‰í ‰kolit
dítû v poslu‰nosti v rodinû s její laskavostí, soucit-
ností a pochopením, neÏ je necitelnû ponechat drs-
nému a nesoucitnému ukáznûní, které vykoná
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spoleãnost, pokud domov nesplnil svoji povinnost.“
(The Responsibility of Parents to Their Children, 3.)

Uãte dûti pracovat

Nezbytnou souãástí v˘uky dûtí kázni a zodpovûd-
nosti je umoÏnit jim, aby se nauãily pracovat. Jak
vyrÛstáme, mnozí z nás se podobají ãlovûku, kter˘
fiekl: „Mám rád práci, fascinuje mû. Hodiny vydrÏím
sedût a dívat se na ni.“ (Jerome Klapka Jerome, The
International Dictionary of Thoughts, comp. John
P. Bradley, Leo F. Daniels, and Thomas C. Jones
[1969], 782.) Jak jsem fiekl, nejlep‰ími uãiteli zásadû
práce jsou sami rodiãe. KdyÏ jsem zaãínal pracovat
po boku svého otce, dûdeãka, str˘ãkÛ a bratrÛ, práce
se pro mne stávala radostí. Jsem si jist, Ïe jsem ãasto
byl spí‰ pfiítûÏí neÏ pomocí, ale zÛstaly mi pfiíjemné
vzpomínky a získal jsem neocenitelná ponauãení.
Dûti se musejí uãit zodpovûdnosti a samostatnosti.
Vûnují rodiãe osobnû ãas tomu, aby ukazovali, pfied-
vádûli a vysvûtlovali, aby dûti, tak jak uãil Lehi,
dokázaly „[jednat] samy za sebe a … nebylo jednáno
za nû“? (2. Nefi 2:26.)

Luther Burbank, jeden z nejproslulej‰ích svûto-
v˘ch zahradníkÛ, fiekl: „Kdybychom sv˘m rostli-
nám vûnovali tolik pozornosti, kolik jí vûnujeme
sv˘m dûtem, Ïili bychom nyní v dÏungli plevele.“
(Elbert Hubbard’s Scrap Book [1923], 227.)

Zvlá‰tní pfiekáÏky, jimÏ rodiãe ãelí

Dûti mají také nárok na mravní svobodu jednání,
jejímÏ prostfiednictvím je nám v‰em dána pfiíleÏitost
ãinit pokrok, rÛst a rozvíjet se. Tato svoboda jednání
dûtem rovnûÏ dovoluje, aby ãinily alternativní roz-
hodnutí, která jsou sobecká, marnotratná, samolibá
a sebezniãující. Dûti tuto svobodu jednání ãasto
uplatÀují, kdyÏ jsou velmi malé.

NechÈ jsou rodiãe, ktefií jsou svûdomití, milující a
starostliví a ktefií Ïijí podle zásad spravedlivosti, jak
nejlépe mohou, utû‰eni vûdomím, Ïe jsou dobr˘mi
rodiãi, nehledû na skutky nûkter˘ch sv˘ch dûtí.
Dûti samotné mají zodpovûdnost naslouchat, b˘t
poslu‰né a uãit se, aby získávaly znalosti. Rodiãe
nemohou vÏdy zodpovídat za ve‰keré ‰patné cho-
vání sv˘ch dûtí, protoÏe nemohou zaruãit dobré
chování dûtí. U nûkolika málo dûtí mÛÏe b˘t
dokonce zapotfiebí ·alomounovy moudrosti a
Jobovy trpûlivosti.

To je ãasto zvlá‰tní v˘zva pro ty rodiãe, ktefií jsou
bohatí nebo pfiíli‰ shovívaví. V jistém smyslu nûkteré
dûti v tûchto podmínkách drÏí své rodiãe jako
rukojmí tím, Ïe odmítají respektovat rodiãovská pra-
vidla, dokud se rodiãe nepodvolí jejich poÏadavkÛm.
Star‰í Neal A. Maxwell fiekl: „Ti, ktefií toho pro své
dûti dûlají pfiíli‰ mnoho, brzy zjistí, Ïe se sv˘mi
dûtmi nic nesvedou. Pro pfiíli‰ mnoho dûtí se toho

udûlalo tolik, Ïe je to témûfi dodûlalo.“ (Conference
Report, Apr. 1975, 150; nebo Ensign, May 1975, 101.)
Zdá se, Ïe je lidskou povahou, Ïe si plnû neváÏíme
materiálních vûcí, na které jsme si sami nevydûlali.

Urãitou ironií je, Ïe nûktefií rodiãe velmi dychtí po
tom, aby jejich dûti byly pfiijímány sv˘mi vrstevníky
a byly u nich oblíbené, ale souãasnû se obávají, Ïe by
jejich dûti mohly dûlat to, co dûlají jejich vrstevníci.

Pomáhejte dûtem osvojit si hodnoty

Obecnû platí, Ïe dûti, které se rozhodly vyvarovat
se drog, alkoholu a pfiedmanÏelského sexu a které si
toto odhodlání uchovávají, jsou dûtmi, které pfiijaly
pevné hodnoty své rodiny – hodnoty, podle kter˘ch
Ïili jejich rodiãe, a tyto hodnoty si osvojily. V obdo-
bích obtíÏn˘ch rozhodnutí budou s nejvût‰í pravdû-
podobností následovat uãení sv˘ch rodiãÛ, a nikoli
pfiíklad sv˘ch vrstevníkÛ nebo vychytralou propa-
gandu médií, která pfiitaÏlivû líãí konzumaci alko-
holu, pfiedmanÏelsk˘ sex, nevûru, neãestnost a dal‰í
nefiesti. Jsou jako 2000 Helamanov˘ch mlad˘ch
muÏÛ, které „jejich matky … uãily, Ïe kdyÏ nebudou
pochybovati, BÛh je vysvobodí“ od smrti.
(Alma 56:47.) „A opakovali … slova sv˘ch matek
fikouce: Nepochybujeme o tom, Ïe na‰e matky to
vûdûly.“ (Alma 56:48.)

Zdá se, Ïe tím, co pomáhá upevÀovat hodnoty a
uãení rodiãÛ v Ïivotû dûtí, je pevná víra v BoÏství.
KdyÏ se toto pfiesvûdãení stane souãástí samotné
jejich du‰e, získají vnitfiní sílu. âemu tedy z toho
v‰eho, co je dÛleÏité, mají rodiãe uãit? Písma nám
fiíkají, Ïe rodiãe mají své dûti uãit „vífie v Krista, Syna
Ïivého Boha, a o kfitu a daru Ducha Svatého“, stejnû
jako „nauce o pokání“. (NaS 68:25.) Tûmto pravdám
se musí uãit v rodinû. Nedají se vyuãovat ve vefiej-
n˘ch ‰kolách, a jejich v˘uku nepfievezme ani stát ãi
spoleãnost. Církevní programy samozfiejmû mohou
pomoci, ale nejúãinnûj‰í v˘uka se uskuteãÀuje
v rodinû.

Tisíc vláken lásky

OkamÏiky rodiãovské v˘uky nemusejí b˘t okázalé,
dramatické nebo mocné. Tomu se uãíme od Mistra
Uãitele. Charles Henry Parkhurst fiekl:

„Úplnou krásou Kristova Ïivota je pouze pfiidaná
krása mal˘ch nenápadn˘ch skutkÛ krásy – rozhovor
se Ïenou u studny; … ukázání mladému kníÏeti
nepozorované Ïádosti v srdci, které mu bránily
v dosaÏení nebeského království; … v˘uka skupinky
následovníkÛ, jak se mají modlit; … rozdûlání ohnû
a upeãení ryby, aby na Jeho uãedníky ãekala sní-
danû, aÏ po noci rybafiení dorazí promrzlí, unavení
a sklíãení ke bfiehu. Toto v‰e nám totiÏ jednodu‰e
odhaluje skuteãnou kvalitu a hodnotu konkrétních
[Kristov˘ch] zájmÛ zcela zamûfien˘ch na to, co je
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malé, a zcela zabran˘ch do toho, co je nepatrné.“
(„Kindness and Love“, Leaves of Gold [1938], 177.)

A totéÏ platí i pro rodiãe. Malé vûci jsou velk˘mi
vûcmi vetkan˘mi do rodinné tapiserie tisíci vlákny
lásky, víry, káznû, obûti, trpûlivosti a práce.

Dûti smlouvy

Existují nádherná duchovní zaslíbení, která
mohou vûrn˘m rodiãÛm v této Církvi pomoci. Na
dûtech pfiipeãetûn˘ch na vûãnost mohou spoãívat
ona boÏská zaslíbení uãinûná jejich stateãn˘m pfied-
kÛm, ktefií u‰lechtile dodrÏovali své smlouvy. Na

smlouvy, na které rodiãe pamatují, bude pamatovat
BÛh. Dûti se tak mohou stát pfiíjemci a dûdici tûchto
velk˘ch smluv a zaslíbení. Je tomu tak proto, Ïe jsou
dûtmi smlouvy (viz Orson F. Whitney, Conference
Report, Apr. 1929, 110–111).

BÛh Ïehnej úctyhodn˘m rodiãÛm, ktefií na tomto
svûtû pfiiná‰ejí obûti a prodírají se vpfied. KéÏ zejmé-
na ctí smlouvy dodrÏované vûrn˘mi rodiãi mezi
na‰ím lidem a nad tûmito dûtmi smlouvy bdí.

Z proslovu star‰ího Fausta na generální konferenci Církve v fiíjnu
1990 (viz Conference Report, Oct. 1990, 39–43; nebo Ensign,
Nov. 1990, 32–35).

StÛl obklopen˘ láskou
Star‰í LeGrand R. Curtis
Sedmdesátník

O dÛleÏitosti rodiny toho bylo napsáno jiÏ
mnoho. Star‰í Marion G. Romney nám fiekl, Ïe
„podstatou zhoubné choroby na‰í spoleãnosti je
nestabilita rodiny“.1 Uvûdomujeme si, Ïe nûkteré
domovy jsou veliké, pohodlnû a vkusnû zafiízené,
dokonce i pfiepychové. Jiné jsou velmi malé a jed-
noduché, a vybavené skrovnû. A pfiesto mÛÏe b˘t
kaÏd˘ domov nebem na zemi, jsme-li naplnûni lás-
kou, nebem, kde chceme b˘t – jak o tom zpíváme
v jedné na‰í oblíbené náboÏenské písni.2

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích kusÛ nábytku, kter˘
najdeme ve vût‰inû domovÛ, je jídelní stÛl. MÛÏe
b˘t mal˘, mÛÏe b˘t velk˘ nebo mÛÏe mít podobu
malého pultu, na kter˘ se jen stûÏí vejde jídlo a
nádobí. Zdá se, Ïe jeho hlavním úãelem je slouÏit
jako místo, kde se jednotliví ãlenové rodiny stravují.

Pfii této zvlá‰tní pfiíleÏitosti bych rád pfienesl va‰i
pozornost na hlub‰í a dÛleÏitûj‰í funkci jídelního
stolu, u nûhoÏ mÛÏeme pfiijímat mnohem více neÏ
jen potravu pro své fyzické blaho.

Diskuse o evangeliu u stolu

Rodina obyãejnû sestává ze dvou ãi více ãlenÛ
v rÛzném vûku, ale je potfieba, aby se rodina scházela
– pokud moÏno nejenom k jídlu, ale také proto, aby
se ãlenové rodiny modlili, aby spolu mluvili, aby si
vzájemnû naslouchali, aby si vyprávûli, aby se uãili a
aby spoleãnû rostli. President Gordon B. Hinckley to
vyjádfiil v˘stiÏnû:

„Moje prosba – kéÏ bych ji mohl vyjádfiit je‰tû
v˘raznûji – je prosbou k záchranû dûtí. Pfiíli‰ mnoho
z nich kráãí v bolesti a strachu, v osamocenosti a
beznadûji. Dûti potfiebují sluneãní svûtlo. Potfiebují
‰tûstí. Potfiebují lásku, v˘chovu a v˘Ïivu. Potfiebují

laskavost, povzbuzení a náklonnost. KaÏd˘ domov,
bez ohledu na cenu domu, mÛÏe nabízet prostfiedí
lásky, které bude prostfiedím spasení.“3

Vût‰ina ãlenÛ rodiny je vystavena mnoha silám
vnûj‰ího svûta, stejnû jako mocnému vlivu rádia,
televize, videokazet a mnoha dal‰ích vûcí, které do
svého domova pfiiná‰íme.

Pfiedstavte si rodinu shromáÏdûnou kolem stolu –
tfieba jídelního – která si povídá o evangeliu, o shro-
máÏdûních svátosti, o poselstvích, o nejnovûj‰ím
ãísle Liahony nebo Poselství Prvního pfiedsednictva, o
‰kole a o v‰em, co se ‰kolou souvisí, která si povídá
o generální konferenci, o lekcích Nedûlní ‰koly,
která poslouchá dobrou hudbu a povídá si o JeÏí‰i
Kristu a Jeho uãení. Seznam by mohl b˘t je‰tû del‰í.
Nejenom rodiãe, ale v‰ichni ãlenové rodiny jsou
rozumní a dbají na to, aby kaÏd˘, kdo u stolu sedí,
mûl moÏnost nûco fiíci a mûl dostateãnou pfiíleÏitost
zapojit se do hovoru.

Rodinná modlitba u stolu

Pomyslete na sílu rodiny, která pokleká kolem
stolu (bez televize), modlí se, prosí o pomoc a dûkuje
na‰emu Otci za poÏehnání – a tím uãí v‰echny
vûkové kategorie v˘znamu milujícího Otce v nebi.
Rodinná modlitba s mal˘mi dûtmi mÛÏe velmi
dobfie pfiispût k tomu, Ïe aÏ jednou tyto dûti dospûjí,
budou se modlit se svou rodinou.

Star‰í Thomas S. Monson v˘stiÏnû prohlásil:

„Pán nafiídil, abychom mûli rodinnou modlitbu,
kdyÏ fiekl: ‚Modlete se k Otci ve své rodinû, vÏdy ve
jménu mém, aby manÏelkám va‰im a dûtem va‰im
mohlo b˘ti poÏehnáno.‘ (3. Nefi 18:21.)

Pfiipojíte se ke mnû, abychom se mohli spoleãnû
podívat na typickou rodinu Svat˘ch posledních
dnÛ, která proná‰í modlitby k Pánu? Otec, matka a
kaÏdé dítû pokleknou, skloní hlavu a zavfiou oãi.
Jemn˘ duch lásky, jednoty a pokoje naplÀuje
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domov. KdyÏ otec sly‰í svého malého syna modlit
se k Bohu, aby jeho tatínek dûlal to, co je správné,
a byl poslu‰en Pánov˘ch pfiíkazÛ, myslíte si, Ïe pro
takového otce bude obtíÏné na modlitbu svého dra-
hocenného syna dbát? KdyÏ dospívající dcera sly‰í
svou láskyplnou matku, jak prosí Pána, aby její
dcera byla inspirována pfii v˘bûru sv˘ch pfiátel a aby
se pfiipravovala na chrámov˘ sÀatek, nemyslíte si, Ïe
tato dcera se bude snaÏit na tuto pokornou a nalé-
havou prosbu své maminky, kterou má tak moc
ráda, dbát? KdyÏ se otec, matka a kaÏdé dítû budou
naléhavû modlit, aby skvûlí synové této rodiny Ïili
tak, aby v pfiíslu‰né dobû byli hodni pfiijmout povo-
lání slouÏit jako vyslanci Pánû v misijních polích
Církve, nebudeme od té chvíle vidût, jak tito synové
dorÛstají do mladého muÏství s obrovskou touhou
slouÏit jako misionáfii?“4

Mnozí také fiíkají: „Mohli byste vÛbec vyslat
rodiãe a dûti kaÏd˘ den do svûta, aniÏ by se pfiedtím
shromáÏdili a promluvili si s Pánem?“ Moudfií rodiãe
se zamyslí nad sv˘m rozvrhem a naplánují si ale-
spoÀ jednu chvíli dennû, kdy shromáÏdí svoji
rodinu k poÏehnáním plynoucím z modlitby. Mladí
ãlenové rodiny velmi brzy pfiijdou na to, jak se mají
modlit, a zjistí, jaké u‰lechtilé hodnoty se v rodinné
modlitbû nacházejí.

UãiÀte z domova ‰Èastné místo

V minulosti jsem prohlásil, Ïe „domov má b˘t
‰Èastn˘m místem díky tomu, Ïe v‰ichni pracují na
tom, aby to tak bylo. ¤íká se, Ïe ‰tûstí se vytváfií
doma, a tak máme usilovat o to, abychom ze svého
domova uãinili ‰Èastné a pfiíjemné místo pro sebe i
své dûti. ·Èastn˘ domov je ten, kter˘ je zamûfien na
uãení evangelia. To vyÏaduje vytrvalé a pozorné úsilí
v‰ech, jichÏ se to t˘ká.“5

Dospívající energické dítû v jedné vût‰í rodinû si
stûÏovalo, Ïe rodinná modlitba zabírá spoustu ãasu.
KdyÏ se jeho moudrá matka druh˘ den modlila,
zámûrnû se o nûm v modlitbû nezmínila. KdyÏ
modlitbu dokonãila, toto energické dítû fieklo:
„Mami, vÛbec ses v modlitbû nezmínila o mnû!“
Milující matka mu vysvûtlila, Ïe tím pouze reago-
vala na jeho stíÏnost. Energické dítû si postesklo:
„Nevynechávej mû.“

Studium písem u stolu

Pfiedstavte si rodinu sedící u stolu s otevfien˘mi
písmy, jak diskutuje o mnoha pravdách a ponauãe-
ních, jeÏ se dozvídá. Toto je vskutku stÛl, jenÏ je
obklopen láskou!

Pedagogové se shodují na tom, Ïe je tfieba, aby
si dûti doma ãetly mnohem více. MÛÏeme své dûti
poÏehnat, kdyÏ s nimi kaÏd˘ den budeme ãíst písma
– u jídelního stolu.

Nalézt ãas, kdy se rodina sejde u jídelního stolu,
mÛÏe vyÏadovat nemalé zmûny a peãlivé plánování,
ale co mÛÏe mít vût‰í v˘znam pro rodinnou jednotu,
duchovní rÛst rodiny a budování dobr˘ch vztahÛ
mezi jejími ãleny, neÏ kdyÏ si povídají, vzájemnû si
naslouchají a pomáhají a jsou pfiitom obklopeni lás-
kou? Ná‰ hlavní úspûch spoãívá v tom, Ïe se prostû
snaÏíme – znovu a znovu.

Posilujte rodinná pouta

V dne‰ním svûtû existuje mnoho sil, které usilují
o zniãení rodiny a domova. Moudfií rodiãe budou
usilovat o posilování rodinn˘ch pout a o rÛst
duchovnosti v rodinû, a budou se zamûfiovat na
JeÏí‰e Krista a na chrámovou práci. President
Howard W. Hunter nám fiekl:

„Modlím se, abychom se k sobû navzájem cho-
vali s vût‰í laskavostí, zdvofiilostí, s vût‰í pokorou,
trpûlivostí a ochotou odpou‰tût si. …

Zadruhé, a ve stejném duchu, také vyz˘vám ãleny
Církve, aby z chrámu Pánû uãinili velik˘ symbol
svého ãlenství a nadpozemské místo pro své nejpo-
svátnûj‰í smlouvy. KéÏ by se splnila nejhlub‰í touha
mého srdce a kéÏ by byl kaÏd˘ ãlen Církve hoden
vstupu do chrámu.“6

K naplÀování tohoto pokynu od presidenta
Huntera mÛÏeme v˘raznû pfiispût tím, co dûláme u
jídelního stolu.

V rodinû si máme osvojovat zpÛsoby, jak jednat
s druh˘mi. Goethe to vyjádfiil v˘stiÏnû: „JestliÏe
budete jednat s [ãlovûkem] podle toho, jak˘ je,
zÛstane takov˘m, jak˘ je, ale kdyÏ s ním budete
jednat tak, jako by byl takov˘m, jak˘ by mohl b˘t,
on [se stane takov˘m, jak˘m by mûl b˘t].“7

UãiÀme z domova posvátné místo

Star‰í Boyd K. Packer prohlásil: „Budete-li do
domova pfiiná‰et vûci nebes, zajistíte si tím to, Ïe ãle-
nové rodiny se budou do ãinností Církve zapojovat
zcela samozfiejmû. Pro tento úãel je samozfiejmû
ideální rodinn˘ domácí veãer – shromáÏdûní rodiny,
které lze pfiipravovat tak, aby uspokojovalo kaÏdou
potfiebu; a je to vlastnû církevní shromáÏdûní – nebo
to mÛÏe b˘t – jako ta, která se konají v kapli.“8

Tato rada se rovnûÏ shoduje s tou, kterou nám dal
star‰í Dean L. Larsen: „Na‰e církevní budovy nejsou
jedin˘m místem, kde mÛÏeme uctívat. Také ná‰
domov má b˘t místem zboÏnosti. Bylo by hezké,
kdybychom kaÏd˘ den mohli ‚jít domÛ do církve‘.
Nemûlo by existovat Ïádné jiné místo, kde je Duch
Pánû vítanûj‰í a dostupnûj‰í neÏ v na‰em vlastním
domovû.“9

Zatímco doma pracujeme na tom, abychom toho
v‰eho dosáhli, kéÏ pamatujeme na dÛleÏité prohlá‰ení
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presidenta Harolda B. Leeho: „NezapomeÀte, Ïe nej-
dÛleÏitûj‰í Pánovo dílo, které vy [i já] kdy vykonáme,
bude mezi stûnami [na‰eho] vlastního domova.“10

Má dne‰ní prosba spoãívá v tom, aby se kaÏd˘
z nás pozornû podíval na svÛj domov a na jídelní

stÛl a aby neustále usiloval o to, aby do svého
domova pfiiná‰el nebe a pfiicházel k JeÏí‰i Kristu.

Z proslovu star‰ího Curtise na generální konferenci Církve
v dubnu 1995 (viz Conference Report, Apr. 1995, 109–111; nebo
Ensign, May 1995, 82–83).
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13UâTE DùTI 
ZÁSADÁM EVANGELIA
1. ãást

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 68:25–28. Bûhem
ãetby si oznaãte zásady a obfiady, jimÏ mají rodiãe,
podle Pánova pfiikázání, uãit své dûti. Naplánujte
si nûkolik vûcí, které mÛÏete dûlat, abyste tûmto
zásadám a obfiadÛm uãili své dûti ãi svá vnouãata,
netefie a synovce nebo jiné dûti, které znáte.

• Z následujícího poselství si vyberte jedno nebo
dvû doporuãení od star‰ího Roberta D. Halese, na
která se zamûfiíte. Jak se budou nask˘tat dal‰í pfií-
leÏitosti, zamûfite se i na dal‰í doporuãení z tohoto
poselství.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Posilování rodin – na‰e posvátná povinnost
Star‰í Robert D. Hales
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Duch posiluje rodiny

Posilování rodin je na‰í posvátnou povinností –
povinností rodiãÛ, dûtí, ãlenÛ ‰ir‰í rodiny, vedoucích,
uãitelÛ a jednotliv˘ch ãlenÛ Církve.

O tom, jak je dÛleÏité posilovat rodiny duchovnû,
uãí jasnû písma. Otec Adam a Matka Eva uãili své
syny a dcery evangeliu. Abel miloval Pána, a proto
Pán jeho obûti pfiijal. Kain v‰ak „miloval Satana více
neÏli Boha“ a dopustil se váÏn˘ch hfiíchÛ. Adam a
Eva „truchlili pfied Pánem pro Kaina a bratfií jeho,“
nikdy v‰ak nepfiestali své dûti uãit evangeliu (viz
MojÏí‰ 5:12, 18, 20, 27; 6:1, 58).

Musíme porozumût tomu, Ïe kaÏdé na‰e dítû pfii-
chází s rozliãn˘mi dary a talenty. Zdá se, Ïe nûkte-
r˘m, jako Abelovi, byl dán dar víry pfii narození. Jiní
zápasí s kaÏd˘m rozhodnutím, které ãiní. My, rodiãe,
nemáme nikdy pfiipustit, abychom kvÛli hledání a
zápasÛm sv˘ch dûtí zaãali kolísat nebo ztrácet víru
v Pána.

Alma mlad‰í, kdyÏ byl „tr˘znûn mukami … [a]
drásán vzpomínkou na mnohé hfiíchy své,“ si vzpo-
mnûl na to, Ïe sly‰el svého otce uãit o pfiíchodu
„JeÏí‰e Krista, Syna BoÏího, kter˘ usmífií hfiíchy
svûta“. (Alma 36:17.) Slova jeho otce ho vedla
k obrácení. Podobnû i na‰e dûti si budou pamatovat
na‰e uãení a svûdectví.

2000 mlad˘ch váleãníkÛ v Helamanovû armádû
svûdãilo o tom, Ïe jejich spravedlivé matky je velmi
pÛsobivû uãily zásadám evangelia (viz Alma 56:47–48).

V dobû velkého duchovního hledání Enos fiekl:
„Slova o vûãném Ïivotû …, jeÏ jsem ãasto sl˘chal
svého otce promlouvati, mi pronikla hluboko do
srdce.“ (Enos 1:3.)

V Nauce a smlouvách Pán fiíká, Ïe rodiãe mají své
dûti uãit, aby porozumûly „nauce o pokání, vífie
v Krista, Syna Ïivého Boha, a o kfitu a daru Ducha
Svatého vkládáním rukou, kdyÏ je jim osm let. …

A budou také dûti své uãiti, aby se modlily a kráãely
zpfiíma pfied Pánem.“ (NaS 68:25, 28.)

V˘uka evangelia posiluje rodinu

KdyÏ slovem i pfiíkladem uãíme své dûti evangeliu,
na‰i rodinu to duchovnû posiluje a upevÀuje.

Slova Ïijících prorokÛ mluví jasnû o na‰í posvátné
povinnosti duchovnû svou rodinu posilovat. V roce
1995 vydalo První pfiedsednictvo a Rada Dvanácti
apo‰tolÛ prohlá‰ení svûtu, ve kterém se praví, Ïe
„rodina je stfiedem Stvofiitelova plánu pro vûãn˘
osud Jeho dûtí. … ManÏel s manÏelkou mají posvát-
nou zodpovûdnost vzájemnû se milovat a vzájemnû
o sebe peãovat a peãovat o své dûti. … Rodiãe mají
posvátnou povinnost vychovávat své dûti v lásce a
spravedlivosti, starat se o jejich tûlesné a duchovní
potfieby, a uãit je vzájemnû se milovat a slouÏit jeden
druhému, [a] dodrÏovat pfiikázání BoÏí.“ („Rodina –
prohlá‰ení svûtu“, Liahona, fiíjen 1998, 24.)

V únoru tohoto roku vydalo První pfiedsednictvo
provolání ke v‰em rodiãÛm, „aby vûnovali to nejlep‰í
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úsilí v˘uce a v˘chovû dûtí v zásadách evangelia, coÏ
je udrÏí v úzkém kontaktu s Církví. Domov je zákla-
dem pro spravedliv˘ Ïivot, a Ïádná jiná instituce ho
nemÛÏe zastoupit a ani se nemÛÏe zhostit jeho
základní funkce, kterou je naplÀování této Bohem
dané zodpovûdnosti.“

V tomto únorovém dopise První pfiedsednictvo
fiíká, Ïe uãí-li rodiãe své dûti zásadám evangelia a
vychovávají-li je podle nich, mohou tak svou rodinu
ochránit pfied niãiv˘mi vlivy. Dále rodiãÛm a dûtem
dali radu, aby „nejvût‰í dÛleÏitost pfiikládali rodinné
modlitbû, rodinnému domácímu veãeru, studiu a
v˘uce evangelia a hodnotn˘m rodinn˘m ãinnostem.
Jakkoli hodnotné a vhodné mohou b˘t jiné pro-
gramy nebo ãinnosti, nesmí jim b˘t dovoleno, aby
zaujaly místo boÏsky urãen˘ch povinností, které
mohou odpovídajícím zpÛsobem plnit pouze rodiãe
a rodiny.“ (Dopis Prvního pfiedsednictva z 11. úno-
ra 1999; citováno v Church News, 27 Feb. 1999, 3.)

S pomocí Pána a Jeho nauky mohou rodiny roz-
poznat a pfiekonat v‰echny ‰kodlivé úãinky prob-
lémÛ, se kter˘mi se mohou setkat. AÈ uÏ jsou potfieby
ãlenÛ rodiny jakékoli, mÛÏeme svou rodinu posilovat
tím, Ïe se budeme fiídit radami prorokÛ.

Klíãem k posilování na‰í rodiny je umoÏnit
Duchu Pánû, aby vstoupil do na‰eho domova. Cílem
na‰í rodiny je b˘t na tûsné a úzké cestû.

Námûty pro posilování rodin

Ve svém domovû mÛÏeme dûlat bezpoãet vûcí,
kter˘mi mÛÏeme rodinu posilovat. Dovolte mi,
abych se s vámi podûlil o nûkolik námûtÛ, které nám
mohou pomoci urãit oblasti, jeÏ je tfieba posilovat
v na‰í vlastní rodinû. Nabízím je v duchu povzbu-
zení, protoÏe vím, Ïe kaÏdá rodina – a kaÏd˘ ãlen
rodiny – je jedineãná.

Domov má b˘t bezpeãn˘m místem

• UãiÀme z domova bezpeãné místo, kde v‰ichni
ãlenové rodiny pociÈují lásku a to, Ïe do ní patfií.
Uvûdomme si, Ïe kaÏdé dítû má rÛzné dary a schop-
nosti; kaÏdé dítû je jednotlivec, kter˘ vyÏaduje
zvlá‰tní lásku a péãi.

• Pamatujme na to, Ïe „odpovûd mûkká odvracuje
hnûv“. (Pfiísloví 15:1.) KdyÏ jsme byli s mou milo-
vanou Ïenou zpeãetûni v chrámu Salt Lake, star‰í
Harold B. Lee nám dal moudrou radu: „KdyÏ
v hnûvu zv˘‰íte hlas, Duch z va‰eho domova
odchází.“ Nikdy nesmíme pfied sv˘mi dûtmi kvÛli
hnûvu zamknout dvefie svého domova nebo svého
srdce. I na‰e dûti, stejnû jako marnotratn˘ syn,
potfiebují vûdût, Ïe kdyÏ pfiijdou k rozumu,
mohou se na nás obrátit a získat lásku a radu.

• Vûnujme ãas kaÏdému dítûti zvlá‰È, a nechme pfii-
tom na nûm, aby si samo vybralo, co budeme spo-
leãnû dûlat a o ãem budeme mluvit. Vyluãme
ru‰ivé vlivy.

Uãme dûti, Ïe se mají modlit, ãíst písma a
poslouchat hodnotnou hudbu

• Podporujme u sv˘ch dûtí jejich vlastní náboÏenské
chování, jako je osobní modlitba, osobní studium
písem a pÛst za urãit˘m úãelem. Jejich duchovní
rÛst posuzujme podle toho, jak se chovají, jak
mluví a jak jednají s druh˘mi.

• Modleme se s dûtmi kaÏd˘ den.

• âtûme spoleãnû písma. Vzpomínám si na svou
matku a otce, jak nám ãetli písma a my dûti
jsme sedûly na zemi a poslouchaly jsme. Obãas
se nás zeptali: „Co pro vás tento ver‰ znamená?“
nebo „Jaké pocity to ve vás vyvolává?“ A pak
nám naslouchali a my jsme jim vlastními slovy
odpovídaly.

• âtûme v církevních ãasopisech slova Ïijících pro-
rokÛ a dal‰í inspirující poselství urãená dûtem,
mládeÏi i dospûl˘m.

• Domov mÛÏeme naplnit melodiemi hodnotné
hudby tím, Ïe budeme spoleãnû zpívat ze zpûvníku
náboÏensk˘ch písní a ze zpûvníku Písnû pro dûti.

Pofiádejme rodinné domácí veãery a rodinné rady

• Pofiádejme kaÏd˘ t˘den rodinn˘ domácí veãer. My,
rodiãe, se nûkdy pfiíli‰ stydíme dûti uãit nebo jim
vydávat svûdectví. Já sám jsem v Ïivotû tuto chybu
také dûlal. Dûti potfiebují, abychom s nimi sdíleli
duchovní pocity a abychom je uãili a vydávali jim
svûdectví.

• Pofiádejme rodinné rady a diskutujme pfii nich o
plánech a záleÏitostech rodiny. Jedny z nejúãin-
nûj‰ích rodinn˘ch rad jsou individuální porady
s jednotliv˘mi ãleny rodiny. Pomozme dûtem
poznat, Ïe jejich nápady jsou dÛleÏité. Naslou-
chejme jim a uãme se od nich.

Sdílejme evangelium, podporujme církevní
vedoucí a dûlejme vûci spoleãnû jako rodina

• Pozvûme misionáfie, aby u nás doma uãili na‰e
ménû aktivní pfiátele a pfiátele, ktefií nejsou ãleny
Církve.

• Dávejme najevo, Ïe podporujeme církevní
vedoucí.

• Je-li to moÏné, jezme spolu a veìme pfiitom
smyslupln˘ rozhovor.

• Pracujme spoleãnû jako rodina, i kdyÏ by mohlo
b˘t rychlej‰í a jednodu‰‰í, kdybychom tuto práci
udûlali sami. Povídejme si se sv˘mi syny a dcerami,
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kdyÏ spoleãnû pracujeme. Tuto pfiíleÏitost jsem mûl
se sv˘m tatínkem kaÏdou sobotu.

Uãme dûti, Ïe mají b˘t dobr˘mi pfiáteli a Ïe se
mají pfiipravovat na budoucnost

• Pomáhejme dûtem uãit se tomu, jak budovat
dobré pfiátelské vztahy s druh˘mi, a zajistûme, aby
se jejich pfiátelé cítili u nás doma vítáni. Poznejme
rodiãe pfiátel sv˘ch dûtí.

• Vlastním pfiíkladem uãme dûti, jak hospodafiit
s ãasem a s majetkem. Pomozme jim nauãit se
sobûstaãnosti a tomu, jak dÛleÏité je pfiipravovat
se na budoucnost.

Seznamujme dûti s odkazem pfiedkÛ a pûstujme
rodinné tradice

• Uãme dûti o sv˘ch pfiedcích a o vlastní rodinné
historii.

• Vytváfiejme rodinné tradice. Naplánujme a usku-
teãnûme hodnotnou spoleãnou dovolenou, a
berme pfiitom ohled na potfieby, talenty a schop-
nosti sv˘ch dûtí. Pomozme jim získávat krásné
vzpomínky, zdokonalovat talenty a budovat
v sobû pocit vlastní hodnoty.

Uãme tomu, jak je dÛleÏité dodrÏovat pfiikázání a
pfiijímat obfiady

• Slovem i vlastním pfiíkladem uãme mravním
hodnotám a odhodlání dodrÏovat pfiikázání.

• Poté, co jsem byl pokfitûn a konfirmován, si mû
matka vzala stranou a zeptala se mû: „Jaké má‰
nyní pocity?“ Popsal jsem jí, jak nejlépe jsem
dovedl, onen hfiejiv˘ pocit klidu, útûchy a radosti,
kter˘ jsem mûl. Matka mi vysvûtlila, Ïe to, co
pociÈuji, je dar, kter˘ jsem právû pfiijal – dar
Ducha Svatého. ¤ekla mi, Ïe budu-li Ïít tak, abych
ho byl hoden, budu mít tento dar neustále. Na
tento pouãn˘ okamÏik vzpomínám cel˘ Ïivot.

Uãme dûti v˘znamu kfitu a konfirmace, pfiijetí
daru Ducha Svatého, pfiijímání svátosti a tomu, jak
je dÛleÏité mít úctu ke knûÏství a uzavírat chrá-
mové smlouvy a dodrÏovat je. Dûti potfiebují vûdût,
jak dÛleÏité je Ïít tak, aby byly hodny chrámového
doporuãení, a jak je dÛleÏité pfiipravovat se na
chrámov˘ sÀatek.

• Pokud jste je‰tû nebyli v chrámu ke svému man-
Ïelskému partnerovi nebo dûtem pfiipeãetûni, pra-
cujte jako rodina na tom, abyste tato chrámová
poÏehnání obdrÏeli. Stanovte si jako rodina cíle
t˘kající se chrámu.

• Bratfií, buìte hodni knûÏství, kterého jste nositeli,
a pouÏívejte ho k tomu, abyste Ïehnali ãlenÛm
své rodiny. …

Nezapomínejte na vefiejné, ‰kolní a církevní
ãinnosti a akce

MÛÏeme vyuÏívat i pfiíleÏitostí, které se nám nabí-
zejí mimo domov. Budeme-li jich vyuÏívat moudfie,
na‰i rodinu to bude posilovat.

• Povzbuzujme dûti, aby slouÏily v Církvi i ve své
obci ãi ve svém mûstû.

• Mluvme s uãiteli, trenéry, rádci, poradci a
církevními vedoucími sv˘ch dûtí o tom, co
nás znepokojuje, a o potfiebách sv˘ch dûtí.

• Mûjme pfiehled o tom, co na‰e dûti dûlají ve vol-
ném ãase. OvlivÀujme to, jaké filmy, televizní
pofiady a videa si vybírají. Jsou-li na internetu,
mûjme pfiehled o tom, co na nûm dûlají.
Pomozme jim pochopit v˘znam hodnotné
zábavy.

• Podporujme hodnotné ‰kolní ãinnosti a akce.
Buìme si vûdomi toho, ãemu se na‰e dûti uãí.
Pomáhejme jim s domácími úkoly. Pomáhejme
jim uvûdomit si, jak dÛleÏité je vzdûlání a pfiíprava
na povolání a sobûstaãnost.

• Mladé Ïeny, aÏ dosáhnete osmnácti let, zapojte se
do Pomocného sdruÏení. Nûkteré z vás se moÏná
zdráháte tento krok uãinit. MoÏná se bojíte, Ïe
tam nezapadnete. Mladé sestry, toho se neobá-
vejte. V Pomocném sdruÏení je toho pro vás
mnoho. Pomocné sdruÏení pro vás mÛÏe b˘t
poÏehnáním po cel˘ Ïivot.

• Mladí muÏi, ctûte Aronovo knûÏství. Je to pfií-
pravné knûÏství, které vás pfiipravuje na Melchise-
dechovo knûÏství. AÏ budete vysvûceni k Melchi-
sedechovu knûÏství, plnû se zapojte do kvora
star‰ích. Toto bratrstvo, v˘uka v kvoru a pfiíleÏi-
tosti ke sluÏbû druh˘m budou po cel˘ Ïivot
poÏehnáním pro vás i va‰i rodinu.

Následujme PánÛv pfiíklad lásky

KaÏdá rodina mÛÏe b˘t nûjak˘m zpÛsobem posí-
lena, pokud do svého domova pfiivádíme Ducha
Pánû a uãíme podle Jeho pfiíkladu.

• Jednejme s vírou; nereagujme se strachem. KdyÏ
na‰e dospívající dûti zaãnou provûfiovat rodinné
hodnoty, je tfieba, abychom se jako rodiãe obrátili
k Pánu s prosbou o vedení ohlednû specifick˘ch
potfieb jednotliv˘ch ãlenÛ rodiny. V této dobû je
tfieba, abychom jim projevovali je‰tû více lásky a
podpory a abychom je je‰tû usilovnûji uãili tomu,
jak se správnû rozhodovat. UmoÏnit dûtem, aby
se uãily z vlastních chyb, nám nahání strach, ale
dûti se budou pro PánÛv zpÛsob a pro rodinné
hodnoty rozhodovat ochotnûji, pokud toto roz-
hodnutí bude vycházet z nich, neÏ kdybychom se
jim snaÏili tyto hodnoty vnucovat. PánÛv pfiístup
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naplnûn˘ láskou a porozumûním je lep‰í neÏ
Satanovy násilné a donucovací zpÛsoby, obzvlá‰tû
pfii v˘chovû dospívajících.

• Pamatujme na slova Proroka Josepha Smitha: „Nic
tak nevede lidi k tomu, aby zanechali hfiíchu, neÏ
to, Ïe je vezmeme za ruku a bdíme nad nimi
s nûÏností. Projeví-li mi lidé sebenepatrnûj‰í laska-
vost a lásku, ó, jak mocnû to pÛsobí na mou mysl,
zatímco opaãné chování má sklon vzbudit ve‰keré
trpké pocity a sklíãit lidskou mysl.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith
[1976], 240.)

Dûti, které zbloudily, se vrátí zpût

• Zoufáme-li si, Ïe kdyÏ se i pfiese v‰echno, co
mÛÏeme udûlat, nûkteré z na‰ich dûtí odch˘lí ze
stezky spravedlivosti, mohou nám dodat útûchu
slova Orsona F. Whitneyho: „I kdyÏ nûkteré ovce
mohou bloudit, oko Past˘fie je sleduje, a ony dfiíve
ãi pozdûji pocítí chapadla BoÏské Prozfietelnosti,
která se po nich natáhnou a pfiivedou je zpût do
stáda. Ony se vrátí, buì v tomto Ïivotû, nebo
v Ïivotû pfií‰tím. Budou muset splatit svÛj dluh
spravedlnosti; budou trpût za své hfiíchy, a moÏná
projdou trnitou cestou; av‰ak pokud je nakonec
dovede, podobnû jako kajícného marnotratného
syna, k srdci a domovu [milující a odpou‰tûjící
matky a] milujícího a odpou‰tûjícího otce, pak
tato bolestivá zku‰enost nebude zbyteãná.
[Modleme] se za své neprozfietelné a neposlu‰né
dûti; s vírou se jich [drÏme]. Nepfiestávejte doufat,
nepfiestávejte dÛvûfiovat, dokud neuzfiíte spasení
BoÏí.“ (Citoval Josepha Smitha, Conference
Report, Apr. 1929, 110.)

Svobodní dospûlí a ‰ir‰í rodina mohou pomáhat

• Co kdyÏ jste svobodní nebo nejste poÏehnáni
dûtmi? Mûli byste se zajímat o rady, které jsou
urãeny rodinám? Ano. Právû tomuto se bûhem
Ïivota na zemi musíme uãit v‰ichni. Svobodní
dospûlí ãlenové mohou ãasto rodinû poskytnout
zvlá‰tní sílu, a stát se tak pro svou rodinu a
rodiny lidí kolem sebe velk˘m zdrojem pomoci,
pochopení a lásky.

• Mnoho dospûl˘ch ãlenÛ ‰ir‰í rodiny zastává pfii
v˘chovû dûtí ve své oblasti pÛsobnosti mnoho
práce. Prarodiãe, tety a str˘cové, bratfii a sestry,
netefie a synovci, sestfienice a bratranci a dal‰í
ãlenové rodiny mohou mít na rodinu velk˘ vliv.
Chtûl bych vyjádfiit svÛj dík v‰em ãlenÛm vlastní

‰ir‰í rodiny, ktefií mû vedou sv˘m pfiíkladem a
svûdectvím. Nûkdy mohou ãlenové ‰ir‰í rodiny
fiíci to, co by nemohli fiíci rodiãe, aniÏ by tím
vyvolali spor. Jedna mladá Ïena fiekla své matce
po dlouhém váÏném rozhovoru: „Bylo by
hrozné, kdybych musela fiíci tobû a tatínkovi, Ïe
jsem udûlala nûco ‰patného. Ale bylo by to je‰tû
hor‰í, kdybych to musela fiíci tetû Zuzanû.
Nemohla bych ji prostû tak zklamat.“

Îádná rodina není dokonalá

Víme-li, Ïe se bûhem tohoto Ïivota máme uãit a Ïe
máme rozvíjet svoji víru, mûli bychom také rozumût
tomu, Ïe ve v‰ech vûcech musí b˘t protiklad. Bûhem
jedné na‰í rodinné rady moje manÏelka fiekla: „KdyÏ
se vám zdá, Ïe nûjaká rodina je dokonalá, tak ji jen
zkrátka dostateãnû dobfie neznáte.“

Uveìte dÛm i rodinu do pofiádku

Bratfii a sestry, jako rodiãe dbejme napomenutí, ãi
dokonce v˘tky, kterou v roce 1833 obdrÏel od Pána
Joseph Smith a vedoucí Církve, abychom dali „do
pofiádku svÛj vlastní dÛm“ (NaS 93:43). „Já jsem
vám pfiikázal, abyste vychovávali dûti své ve svûtle a
pravdû.“ (NaS 93:40.) „[Dejme] rodinu svou do
pofiádku a [dohlédnûme], aby byli pilnûj‰í a starostli-
vûj‰í v domovû, a modlili se vÏdy, jinak budou
z místa svého odstranûni.“ (NaS 93:50.)

Podobnû i proroci v na‰í dobû napomínají a varují
rodiãe, aby si své rodiny dali do pofiádku. KéÏ jsme
poÏehnáni inspirací a láskou, abychom dokázali pfie-
káÏkám ve své rodinû ãelit s vírou. Potom budeme
vûdût, Ïe na‰e zkou‰ky nás mají více pfiiblíÏit k Pánu
a k sobû navzájem. KéÏ nasloucháme hlasu proroka a
dáme svou rodinu do pofiádku (viz NaS 93:41–49).
KdyÏ se pfiibliÏujeme k Pánu, na‰i rodinu to posiluje.
A kdyÏ se vzájemnû pozvedáme a posilujeme, a kdyÏ
si projevujeme lásku a vzájemnû o sebe peãujeme,
posiluje to kaÏdého ãlena na‰í rodiny. „Ty pozvedni
mû a já pozvednu tebe, a budeme stoupat spoleãnû“
(kvakerské pfiísloví).

KéÏ jsme v‰ichni schopni pfiijmout ve svém
domovû Ducha Pánû a udrÏovat si Ho, abychom
mohli svou rodinu posilovat. Modlím se o to, aby
v‰ichni ãlenové na‰í rodiny mohli zÛstat „na této
tûsné a úzké cestû, jeÏ vede k vûãnému Ïivotu“.
(2. Nefi 31:18.)

Z proslovu star‰ího Halese na generální konferenci Církve
v dubnu 1999 (viz Liahona, ãervenec 1999, 37–40).
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ZÁSADÁM EVANGELIA
2. ãást

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo vícero z tûchto doporuãení.

• Jako rodina si naplánujte nûjakou ãinnost, pfii níÏ
nûkomu spoleãnû prokáÏete sluÏbu.

• Vykonejte nûjakou domácí práci s nûkter˘m sv˘m
dítûtem nebo s nûkter˘m vnouãetem, netefií ãi
synovcem, nebo s jin˘m dítûtem ve své rodinû.
Pfii práci si s dítûtem povídejte. VyuÏívejte pfiíleÏi-
tostí k uãení, aniÏ byste kritizovali to, jak se dítû
snaÏí vám pomáhat.

• Pfieãtûte si následující oddíly v broÏurce Pro posí-
lení mládeÏe (34285 121): „Zábava a média“
(str. 17–19), „Hudba a tanec“ (str. 20–21) a
„Sexuální ãistota“ (str. 26–27). Po pfieãtení tûchto
oddílÛ se zamyslete nad tím, které va‰e dítû by
mohlo mít prospûch z toho, kdyby si tyto kapi-
toly pfieãetlo s vámi, abyste o nich mohli spolu
diskutovat.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Uãte dûti
President Boyd K. Packer
Zastupující president Kvora Dvanácti apo‰tolÛ

MnoÏství lidí shromáÏdûn˘ch zde i na dal‰ích
místech potvrzuje onu neuhasitelnou ÏízeÀ po
pravdû, která doprovází ãlenství v Církvi JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ.

KdyÏ jsem se modlil o to, co by pro vás bylo nej-
hodnotnûj‰í, uvûdomil jsem si, Ïe za tfii t˘dny
dosáhnu sv˘ch 75. narozenin a pfiesunu se do
vûkové kategorie, kterou naz˘vám vy‰‰í stfiední vûk.

JiÏ více neÏ 50 let jsem uãitelem. A tak urãitû nûco
z toho, ãemu jsem se nauãil, pro vás bude uÏiteãné.

Ze zku‰enosti jsem se nauãil tomuto: Îivot nás
bude uãit nûkter˘m vûcem, o nichÏ bychom radûji
nic nevûdûli. Tato tvrdá ponauãení v‰ak mohou b˘t
ta nejcennûj‰í.

Na cestû k vy‰‰ímu stfiednímu vûku jsem se nauãil o
uãení se je‰tû nûco. Poslechnûte si tento rozhovor
mezi lékafiem a pacientem:

Lékafi: „Jak vám mohu pomoci? Jaké máte potíÏe?“

Pacient: „Je to moje pamûÈ, pane doktore. Nûco
si pfieãtu, a nemohu si to zapamatovat. Nemohu si
vzpomenout na to, proã jsem vstoupil do místnosti.
Nemohu si vzpomenout, kam jsem si odloÏil své vûci.“

Lékafi: „Dobfie. Povûzte mi, jak dlouho uÏ vás
tento stav trápí?“

Pacient: „O jakém stavu to mluvíte?“

Pokud vás to rozesmálo, pak je vám buì ménû
neÏ 60, nebo se smûjete sami sobû.

Uãte dûti, dokud jsou malé

KdyÏ stárnete, nejste schopni se uãit, nûco si zapa-
matovat nebo studovat tak, jak vám to ‰lo, kdyÏ jste
byli mladí. MoÏná proto nám prorok Alma dal tuto
radu: „Uã se moudrosti v mládí svém; ano, nauã se
v mládí svém zachovávati pfiikázání BoÏí.“1

Pro mû je stále obtíÏnûj‰í zapamatovat si ver‰e
z písem nebo slova básnû. KdyÏ jsem byl mlad˘, sta-
ãilo mi zopakovat si nûco jednou ãi dvakrát a zapama-
toval jsem si to. KdyÏ jsem si to pfiefiíkal nûkolikrát, a
obzvlá‰tû kdyÏ jsem si to zapsal, zaznamenalo se mi to
do pamûti zcela natrvalo.

Mládí je dobou, kdy je snadné se uãit. To je
dÛvod, proã vedoucím Církve jiÏ od samého poãátku
velmi záleÏelo na uãitelích dûtí a mládeÏe.

Je nesmírnû dÛleÏité, abychom dûti i mládeÏ uãili
evangeliu a lekcím o Ïivotû.

Pán klade hlavní zodpovûdnost na rodiãe a
varuje je:

„Nakolik rodiãe mají dûti v Sionu, … ktefií je
neuãí porozumûti nauce o pokání, vífie v Krista,
Syna Ïivého Boha, a o kfitu a daru Ducha Svatého
vkládáním rukou, kdyÏ je jim osm let, bude hfiích
na hlavû rodiãÛ.“2
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Základním zámûrem této Církve je uãit mládeÏ –
pfiedev‰ím v rodinû, a poté v Církvi.

Stfiádejte vûdomosti

Dal‰í vûc, které jsem se nauãil, se t˘ká pamatování
si toho, ãemu jsme se nauãili, kdyÏ jsme byli mladí.
Vûdomosti uloÏené v mladé mysli mohou ãekat i
mnoho let na okamÏik, kdy budou potfiebné.

Dovolte mi to ilustrovat na pfiíkladu. Velmi mû
znepokojuje sklon nûkter˘ch ãlenÛ pohrdat radou
biskupa nebo – a to je druh˘ extrém – stát se na nûm
pfiíli‰ závislí.

Rozhodl jsem se, Ïe na generální konferenci budu
mluvit o biskupech.

S modlitbou jsem se pfiipravoval, a na mysli mi
vytanul rozhovor, kter˘ se udál pfied 50 lety.
PoslouÏil mé potfiebû uãitele – a poslouÏil dokonale.
Nyní cituji z tohoto rozhovoru, stejnû jako jsem to
udûlal na generální konferenci:

„Pfied lety jsem slouÏil ve vysoké radû kÛlu
s Emerym Wightem. Emery slouÏil 10 let jako biskup
venkovského sboru Harper Ward. Jeho manÏelka,
Lucille, se stala v na‰em kÛlu presidentkou
Pomocného sdruÏení.

Lucille mi vyprávûla, jak jednou na jafie dopo-
ledne jim na dvefie zaklepal jejich soused a chtûl
mluvit s Emerym. ¤ekla mu, Ïe Emery je na poli a
ofie. Soused pak zaãal velmi znepokojenû vyprávût.
TéhoÏ dne ráno procházel kolem pole a v‰iml si
Emeryho koÀského spfieÏení, jak stojí v napÛl zorané
brázdû s otûÏemi zavû‰en˘mi na pluhu. Emeryho
v‰ak nikde nevidûl. Soused se tím nijak dál nezaobí-
ral, dokud po del‰í dobû neprocházel kolem pole
znovu a nev‰iml si, Ïe spfieÏení stojí na témÏe místû.
Pfielezl plot a vydal se polem smûrem ke koÀÛm.
Emery nebyl k nalezení. Soused tedy spûchal k nim
domÛ, aby se na Emeryho zeptal Lucille.

Lucille s klidem odpovûdûla: ‚Ach, není tfieba se
znepokojovat. Bezpochyby má nûkdo nûjak˘ problém,
a tak pfii‰el za biskupem.‘

Obraz koÀského spfieÏení hodiny stojícího na poli
je symbolem obûtavosti biskupÛ v Církvi a rádcÛ,
ktefií jim stojí po boku. KaÏd˘ biskup i kaÏd˘ rádce,
obraznû fieãeno, zanechává své spfieÏení v nedoorané
brázdû, kdyÏ nûkdo potfiebuje pomoc.“3

Nikdy pfiedtím jsem se o tento záÏitek v nûjakém
proslovu nepodûlil – nikdy mû to nenapadlo.

Chtûl jsem si to urovnat v mysli dfiíve, neÏ o
tom budu hovofiit na konferenci, a tak jsem kontak-
toval dceru Emeryho Wighta. Souhlasila s tím, Ïe se
setkáme u jejich starého domu a Ïe mi ukáÏe ono
pole, které její otec ten den oral.

Jeden z m˘ch synÛ mû tam jednou v nedûli brzy
ráno odvezl. Pofiídil nûkolik fotografií.

Bylo nádherné jarní ráno. Pole bylo ãerstvû zoráno,
pfiesnû jako tomu bylo tenkrát pfied mnoha lety.
V ãerstvû obrácené pÛdû hledali potravu rackové.

Takovéto oÏivené vzpomínky – jako je vzpomínka
na onen rozhovor – u mû nejsou niãím neobvykl˘m.
Potvrzují pravdu, jeÏ se nachází v písmech – ve ver‰i,
kter˘ jsem se mimochodem jako dospívající chlapec
nauãil nazpamûÈ:

„Ani nevûnujte pfiedem my‰lenku tomu, co
budete fiíkati; ale neustále si v mysli ukládejte jako
poklad slova Ïivota a v pravou hodinu vám bude
dána ta ãást, jeÏ bude odmûfiena kaÏdému ãlovûku.“4

Poté následuje zaslíbení pro ty, ktefií si uchovávají
vûdomosti jako poklad:

„Kdokoli vás pfiijme, tam budu já také, neboÈ
pÛjdu pfied tváfií va‰í. Já budu na pravici va‰í a na
levici va‰í a Duch mÛj bude v srdci va‰em a andûlé
moji kolem vás, aby vás podpírali.“5

Bylo to pro mû veliké ponauãení. Nicménû tím to
je‰tû nekonãí.

V mládí jsem rád maloval a vyfiezával pfiedmûty ze
dfieva. Byl jsem z velké ãásti samouk. KdyÏ na‰e dûti
vyrÛstaly, vûnoval jsem svÛj ãas tomu, abych je uãil
vûcem, které jsem se jako chlapec nauãil o Ïivotû, o
fiezbáfiství i o malování.

KdyÏ dûti odrostly, stalo se pro mû fiezbáfiství pro-
stfiedkem relaxace. Vyfiezával jsem ptáky, a na jed-
nom díle jsem strávil spoustu hodin. Obãas se mû
nûkdo zeptal: „Kolik hodin ti trvalo vyfiezat tohle?“
A já jsem pokaÏdé odpovûdûl: „Nevím. Kdybych to
vûdûl, pfiestal bych s tím.“

Bûhem onûch hodin, kdy jsem pracoval rukama,
jsem pfiemítal o zázracích stvofiení, a do mého nitra
proudila inspirace. Pfii vyfiezávání dfieva jsem „vyfie-
zával“ svoje proslovy.

Pfii vyfiezávání jsem si vÏdy odpoãinul. Obãas,
kdyÏ jsem byl trochu ve stresu a byl jsem nevrl˘, mi
moje manÏelka fiíkávala: „Myslím, Ïe bys mûl zaãít
zase vyfiezávat.“

Myslím, Ïe kdyby se pamûÈ mého vy‰‰ího stfied-
ního vûku trochu zostfiila, byl bych schopen ukázat
na nûjakou z onûch vyfiezan˘ch so‰ek a fiíci,
s jak˘m proslovem se pojí. Zjistil jsem, Ïe v onûch
klidn˘ch okamÏicích jsem byl schopen dûlat dvû
vûci najednou.

Sklízejte úrodu, kterou pfiiná‰í v˘uka

Dnes jiÏ vyfiezávat nemohu. Tato práce je pfiíli‰
jemná pro nûkoho, jako jsem já, s multifokálními
br˘lemi a s klouby prstÛ, které jsou následkem
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dûtské obrny nyní ponûkud ztuhlé. Kromû toho ros-
toucí tíha mého povolání omezuje ãas, kter˘ bych
mohl vûnovat jak fiezbáfiství, tak i pfiípravû proslovÛ.

Schopnost vyfiezávat dnes jiÏ témûfi nemám – jiné
je to v‰ak v pfiípadû na‰ich dûtí. Uãili jsme je, kdyÏ
byly malé.

Obraz onoho spfieÏení stojícího na poli se ve mnû
uchoval. ¤íkal jsem si, Ïe bych moÏná mohl ono bis-
kupovo koÀské spfieÏení stojící na poli s otûÏemi
zavû‰en˘mi na pluhu namalovat.

Váhal jsem, jelikoÏ tomu bylo jiÏ devût let, co
jsem naposledy nûco namaloval. Dva pfiátelé s ne-
obyãejn˘m talentem a inspirací se nabídli, Ïe mi
pomohou biskupovo spfieÏení namalovat. V ãervenci
jsem nemûl v plánu Ïádné cesty, a tak jsem zaãal.

Od tûchto dvou pfiátel jsem se toho hodnû nauãil,
a oba jsou v mém obrazu skuteãnû znázornûni. Ale
je‰tû více mi pomohli moji dva synové. Jeden syn
ono zorané pole vyfotografoval, jelikoÏ vÏdy, kdyÏ
nûco znázorÀuji pomocí dfieva nebo na plátnû nebo
slovy, snaÏím se b˘t velmi pfiesn˘.

To je dal‰í ponauãení. Mé dûti mi vrátily nûco,
ãemu se nauãily, kdyÏ byly malé.

Druh˘ syn se rozhodl vytvofiit bronzové souso‰í
biskupova spfieÏení jako doprovodné dílo k mému
obrazu. Strávili jsme mnoho nezapomenuteln˘ch
hodin tím, Ïe jsme si navzájem pomáhali.

Syn si vzal z na‰í stodoly pár star˘ch postrojÛ,
které tam visely v podstatû netknuté více neÏ 50
let. Oprá‰il je a vzal si je domÛ. Jeden postroj pfie-
hodil pfies jednoho velmi trpûlivého jezdeckého
konû. KdyÏ mÛj syn upravoval postroj tak, aby
sedûl správnû, a kdyÏ si pak dûlal detailní náãrty,
kÛÀ stál klidnû.

Jeho soused mûl sbírku nûkolika star˘ch rádel.
Bylo mezi nimi také rádlo z odpovídající doby, které
si mÛj syn rovnûÏ naãrtnul.

A tak se navrátilo to, co jsme tûmto synÛm
poskytli, kdyÏ byli mladí. Také na‰e ostatní dûti se
zdokonalovaly v tom, ãemu jsme je jako rodiãe uãili,
kdyÏ byly malé. A budou-li na‰e dny na zemi pro-
dlouÏeny, pfiijde i druhá sklizeÀ – na‰e vnouãata – a
moÏná i tfietí.

Probouzejte skryté talenty

Opût jsem se nauãil nûãemu jinému. Jednou
jsem namaloval obraz, jenÏ byl inspirován poznám-
kami, které jsem sly‰el jako chlapec. ZnázorÀoval
vrcholky Willard Peaks. Sly‰el jsem, Ïe star‰í gene-
race mluvila o tûchto vrcholcích jako o Pfiedsednic-
tvu. Tyto tfii obrovské masivní vrcholy tyãící se
k nebi znázorÀovaly vedoucí Církve.

Bylo to pfied devíti lety. MÛj syn mû vzal do
Willardu v Utahu a tyto vrcholy vyfotografoval. Jeli
jsme tam pak je‰tû jednou, kdyÏ tam byly del‰í stíny
a silnûj‰í kontrasty.

Po letech jsem musel probudit to, co jsem nechal
leÏet ladem. Nejprve jsem s tím velmi bojoval.
Nûkolikrát hrozilo, Ïe s tím pfiestanu. Jeden mÛj pfií-
tel mû pobízel slovy: „Jen pokraãuj! Dole je vÏdycky
dostatek místa.“

Nepfiestal jsem s tím jednodu‰e proto, Ïe by mi to
moje manÏelka nedovolila. Dnes jsem tomu rád.
JelikoÏ mi to nyní opût jde, tak moÏná ãasem zase
nûco namaluji – kdoví.

Domnívám se, Ïe kdyÏ nûkdo zkou‰í znovu zaãít
malovat, je to jako kdyÏ se nûkdo, kdo je mnoho
let neaktivní v Církvi, rozhodne vrátit se do stáda.
Je to provázeno obdobím, kdy se ãlovûk usilovnû
snaÏí získat cit pro nûco, co dlouho leÏelo ladem,
co v‰ak ve skuteãnosti není ztraceno. A je dobré,
kdyÏ ãlovûku pomáhá jeden ãi dva pfiátelé.

To je dal‰í zásada uãení se – získávejte ponauãení
z obyãejn˘ch Ïivotních zku‰eností.

Onen obraz Biskupovo spfieÏení bude brzy dokonãen.
Souso‰í mého syna je nyní ve slévárnû, kde bude
odlito z bronzu.

Jeho souso‰í je mimochodem mnohem lep‰í neÏ
mÛj obraz. Tak tomu má také b˘t. Jeho mladé prsty
a mysl reagují pohotovûji neÏ ty moje.

KdyÏ postoupíme do vy‰‰ího stfiedního vûku, zji‰Èu-
jeme, Ïe staré kosti se jiÏ tak snadno neoh˘bají a
star‰í klouby se tak rychle nepohybují. KdyÏ je vám
pfies 65 let, není snadné zavázat si tkaniãky u bot –
to se pak podlaha stále více vzdaluje.

A opût pfiichází ono ponauãení: „Uã se moudrosti
v mládí svém; ano, nauã se v mládí svém zachovávati
pfiikázání BoÏí.“6

„Sláva BoÏí je inteligence neboli jin˘mi slovy
svûtlo a pravda.“7

„Ale já jsem vám pfiikázal, abyste vychovávali dûti
své ve svûtle a pravdû.“8

Onen nebesk˘ dar Ducha Svatého je na‰im dûtem
udílen tehdy, kdyÏ jim je teprve osm let.

„Utû‰itel pak, ten Duch svat˘, kteréhoÏ po‰le Otec
ve jménu mém, onÈ vás nauãí v‰emu, a pfiipomeneÈ
vám v‰ecko, coÏ jsem koli mluvil vám.“9

V‰imnûte si slov nauãí a pfiipomeneÈ.

V˘uka dûtí pfiiná‰í své vlastní ovoce. Nepoznali jste
snad je‰tû, Ïe kdyÏ uãíte, nauãíte se z toho mnohem
více, neÏ se va‰e dûti nauãí z toho, ãemu je uãíte?
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Uãte dûti zásadám evangelia (2. ãást)

âerpejte z duchovních vzpomínek

Je rozdíl mezi získáváním ãasného poznání a zís-
káváním poznání duchovního. Studenti to zjistí
v den, kdy skládají nûjakou zkou‰ku. Je nesmírnû
tûÏké vzpomenout si na nûco, co jste se pfiedtím
nenauãili.

To se t˘ká ãasn˘ch vûdomostí. Duchovnû v‰ak
mÛÏeme ãerpat ze vzpomínek, které sahají aÏ do
doby pfied na‰ím narozením. MÛÏeme se nauãit b˘t
vnímavûj‰í vÛãi tomu, ãemu jsme nerozumûli, kdyÏ
jsme byli mlad‰í.

Básník Wordsworth pociÈoval cosi ohlednû
pfiedsmrtelného Ïivota, kdyÏ napsal:

Na‰e zrození je pouh˘ spánek a zapomnûní:
Du‰e, jeÏ povstává s námi, na‰e hvûzda,
má svÛj západ nûkde jinde,
a pochází zdaleka.
Ne v úplném zapomnûní,
a ne zcela nazí,
s oblaky slávy plujícími za námi v‰ak pfiicházíme
od Boha, kde domov máme.10

Tyto ver‰e mám v pamûti, kam jsem si je uloÏil pfii
jedné hodinû angliãtiny na vysoké ‰kole.

Ta nejdÛleÏitûj‰í ponauãení pocházejí z obyãejn˘ch
Ïivotních událostí.

Nûktefií ãekají na pÛsobivé duchovní záÏitky, aby
získali potvrzení svého svûdectví. Ale tak to nefun-
guje. To, co nám poskytuje uji‰tûní o na‰í totoÏ-
nosti jako dûtí BoÏích, jsou tichá nabádání a
vnuknutí t˘kající se obyãejn˘ch vûcí. Usilujeme-li
o znamení a „[hledíme-li] za cíl“,11 abychom proÏili
nûco zázraãného, je ná‰ Ïivot daleko za tím, ãeho
bychom mohli dosáhnout.

Jsme dûti BoÏí, neboÈ jsme s Ním Ïili v pfiedsmr-
telné existenci. âas od ãasu se onen závoj poodhrne.
A my obdrÏíme náznak toho, kdo jsme a jaké je na‰e
postavení ve vûãném plánu. Naz˘vejte to pamûtí
nebo duchovním porozumûním, ale je to jedno
z mnoha svûdectví o tom, Ïe evangelium JeÏí‰e
Krista je pravdivé. Taková zjevení pfiicházejí tehdy,
kdyÏ uãíme.

Jednou jsem sly‰el presidenta Mariona G. Romney-
ho (1897–1988) fiíci: „VÏdy poznám, kdy mluvím
pod vlivem inspirace Ducha Svatého, neboÈ tehdy
se z toho, co fiíkám, nûãemu nauãím.“

Pán fiekl star‰ím:

„Vy nejste vysláni, abyste byli uãeni, ale abyste
uãili dûti lidské vûcem, které jsem vloÏil do rukou
va‰ich mocí Ducha svého;

A vy máte b˘ti uãeni z v˘sosti. PosvûÈte se, a
budete obdarováni mocí, abyste mohli dávati tak,
jak jsem pravil.“12

I kdyÏ se misionáfiÛm zdá, Ïe obrácen˘ch je málo,
pfiichází k nim i do Církve duchovní moc, neboÈ
díky tomu, Ïe uãí druhé, se uãí sami.

President kvora jáhnÛ má zasedat se sv˘mi jáhny
v radû a uãit je.13 President kvora star‰ích má uãit
ãleny svého kvora podle smluv.14

Pavel fiekl Timoteovi: „CoÏ jsi sly‰el ode mne pfied
mnoh˘mi svûdky, svûfiujÏ to lidem vûrn˘m, ktefiíÏ by
zpÛsobní byli i jiné uãiti.“15

Pomocí sedmi slov vysvûtlil, jak˘ má ãlovûk
prospûch z toho, kdyÏ uãí:

„KterakÏ tedy jiného uãe, sám sebe neuãí‰? Vyhla‰uje,
Ïe nemá kradeno b˘ti, krade‰?

Pravû: NezcizoloÏí‰, cizoloÏství páchá‰?“16

Buìte ochotn˘m Ïákem

Jednou jsem obdrÏel omluvn˘ dopis, to se stává
ãasto. Byl od ãlovûka, kterého jsem neznal. V dopise
onen ãlen popisoval, jak byl na mû kvÛli jednomu
proslovu dlouho rozzloben˘ a dopálen˘. Byla to
Ïádost o odpu‰tûní.

Já odpou‰tím rychle. Pokud jde o pfiednes pro-
slovu i o odpou‰tûní, jsem pouh˘m zmocnûncem.

Písma obsahují mnoho pfiíbûhÛ, které nám odha-
lují, jak „tvrdé“17 bylo pro Izraelity i pro Nefity sná-
‰et uãení prorokÛ a apo‰tolÛ. Je velmi snadné vzdo-
rovat nûjakému uãení a odmítat uãitele. Toto je údûl
prorokÛ i apo‰tolÛ od samého poãátku.

Jedno z blahoslavenství uãí této pravdû:

„Blahoslavení budete, kdyÏ vám zlofieãiti budou a
protivenství ãiniti, a mluviti v‰ecko zlé o vás, lhouce,
pro mne.

Radujte se a veselte se, nebo odplata va‰e hojná
jest v nebesích. TakÈ zajisté protivili se prorokÛm,
ktefiíÏ byli pfied vámi.“18

V podobn˘ch omluvn˘ch dopisech ãtu obyãejnû
toto: „Nemohl jsem pochopit, proã jste pociÈoval
potfiebu vyvolat ve mnû tak nepfiíjemn˘ a provinil˘
pocit.“ Potom se z jejich tûÏkostí vynofií porozu-
mûní, inspirace, pochopení pfiíãin a následkÛ.
Nakonec zjistí, proã je evangelium takové, jaké je,
a pochopí to.

Z mnoha témat vyberu jedno. Napfiíklad nûjaká
sestra nakonec zjistí, proã zdÛrazÀujeme, Ïe je dÛle-
Ïité, aby matky zÛstávaly s dûtmi doma. Pochopí, Ïe
se Ïádná sluÏba nevyrovná onomu tfiíbení, jeÏ ãlo-
vûka pfiipravuje na oslavení a jeÏ se dostavuje díky
nesobeckému matefiství. A ani není tfieba, aby se
vzdávala intelektuálního, kulturního ãi spoleãen-
ského rozvoje. Tyto vûci se dostavují pfiirozenû – ve
správn˘ ãas – neboÈ doprovázejí onu vûãnou ctnost,
jeÏ pfiichází tehdy, kdyÏ uãíme dûti.
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Îádné uãení se nevyrovná tomu, které matka
poskytuje sv˘m dûtem – Ïádné uãení více duchovnû
neobohacuje ani nepovzná‰í. Nûkterá matka mÛÏe
mít pocit, Ïe není dostateãnû vzdûlaná v písmech,
protoÏe ji zamûstnává v˘uka v rodinû. Taková matka
neobdrÏí men‰í odmûnu.

President Grant Bangerter jednou vedl rozhovor
t˘kající se nûjaké církevní nauky s presidentem
Josephem Fieldingem Smithem, kter˘ nav‰tívil jeho
misii v Brazílii. Sestra Bangerterová je poslouchala a
nakonec fiekla: „Presidente Smithe, jelikoÏ vychová-
vám dûti, tak nemám ãas na to, abych se stala tako-
v˘m znalcem písma, jako je on. Dostanu se i tak
s Grantem do celestiálního království?“

President Smith se na chvíli váÏnû zamyslel a pak
fiekl: „No, moÏná, kdyÏ mu upeãete koláã.“

Pro manÏela bude velice namáhavé udrÏet krok
s rozsahem onoho duchovního tfiíbení, které se
jeho manÏelce pfiirozenû dostává, zatímco uãí
jejich dûti. A pokud vÛbec rozumí evangeliu, je mu
jasné, Ïe oslaven nemÛÏe b˘t bez ní.19 To nejlep‰í,
co pro to mÛÏe udûlat, je to, Ïe bude ve v˘uce
jejich dûtí povzbuzovat svou manÏelku jako
pozorn˘ a zodpovûdn˘ partner.

PoÏehnání pro uãitele

Pfiem˘‰lejte nyní o tomto zaslíbení:

„Uãte pilnû a milost má vás [uãitele] bude prová-
zeti, abyste [uãitelé, matky, otcové] mohli b˘ti po-
uãeni dokonaleji v teorii, v zásadû, v nauce, v zákonu
evangelia, ve v‰ech vûcech, které se t˘kají království
BoÏího, kter˘m je nutné, abyste [matky, otcové]
porozumûli.“20

V‰imnûte si, Ïe zaslíbení je urãeno spí‰e pro uãitele
neÏ pro Ïáka.

„Uãte pilnû a milost má vás [ty, ktefií uãí va‰e
dûti, Primárky, Nedûlní ‰kolu, Mladé Ïeny a Mladé
muÏe, knûÏství, semináfi, Pomocné sdruÏení] bude
provázeti,“ abyste mohli získávat znalosti:

„O vûcech na nebi i na zemi a pod zemí; o
vûcech, které byly, o vûcech, které jsou, o vûcech,
které musejí brzy nastati; o vûcech, které jsou doma,
o vûcech, které jsou v jin˘ch zemích; o válkách a
zmatcích mezi národy a o soudech, které jsou na
zemi; a také o poznání zemí a království –

Abyste [vy, ktefií uãíte] mohli b˘ti pfiipraveni ve
v‰ech vûcech, aÏ vás opût po‰lu, abyste zvelebovali
povolání, k nûmuÏ jsem vás povolal, a poslání, jímÏ
jsem vás povûfiil.“21

Pavel mladému Timoteovi prorokoval, „Ïe
v posledních dnech nastanou ãasové nebezpeãní“.22

¤ekl: „Zlí pak lidé a svÛdcové pÛjdou v hor‰í, i ti,
ktefiíÏ v blud uvodí, i ti, ktefiíÏ jsou bludem pojati.“23

Ale i tak mÛÏeme b˘t v bezpeãí. Na‰e bezpeãí
spoãívá ve v˘uce dûtí:

„Vyuãuj mladého podlé zpÛsobu cesty jeho; nebo
kdyÏ se i zstará, neuch˘lí se od ní.“24

Pavel radil Timoteovi:

„Ale ty zÛstávej v tom, ãemuÏs se nauãil, a coÏÈ
jest svûfieno, vûda, od kohos se nauãil,

A Ïe od dûtinství svatá písma zná‰, kteráÏ tû mohou
moudrého uãiniti k spasení skrze víru, kteráÏ jest
v Kristu JeÏí‰i.“25

Toto je Církev JeÏí‰e Krista. Je to Jeho Církev. On
je na‰ím Vzorem, na‰ím Vykupitelem. Je nám
pfiikazováno, abychom byli „jakoÏ i on jest“.26

On uãil dûti. Sv˘m uãedníkÛm v Jeruzalémû pfiiká-
zal: „Nechte dítek a nebraÀte jim jíti ke mnû; nebo
takov˘chÈ jest království nebeské.“27

Ve zprávû o Spasitelovû sluÏbû mezi Nefity
mÛÏeme nahlédnout do Jeho du‰e moÏná hloubûji,
neÏ na kterémkoli jiném místû:

„A stalo se, Ïe pfiikázal, aby byly pfiivedeny jejich
malé dûti.

Tak pfiivedli své malé dûti a posadili je na zem
okolo nûho a JeÏí‰ stál uprostfied; a zástup ustoupil,
aÏ k nûmu byly v‰echny pfiivedeny. …

Plakal, a zástup to dosvûdãil, a on bral jejich malé
dûti, jedno po druhém, a Ïehnal jim a modlil se za
nû k Otci.

A kdyÏ to uãinil, plakal opût;

A promluvil k zástupu a pravil jim: Pohleìte na
maliãké své.

A kdyÏ pohlédli, aby vidûli, upfieli oãi své k nebi a
uvidûli nebesa otevfiená a uvidûli andûly sestupující
s nebe jakoby uprostfied ohnû; a sestoupili dolÛ a
obklopili ony maliãké a ti byli obklopeni ohnûm; a
andûlé jim slouÏili.

A zástup to vidûl a sly‰el a dosvûdãil; a vûdí, Ïe
svûdectví jejich je pravdivé, neboÈ v‰ichni to vidûli a
sly‰eli.“28

Vím, Ïe tento záznam je pravdiv˘. Vydávám svûdec-
tví o Spasiteli a Ïehnám vám v‰em, ktefií v Jeho jménu
uãíte dûti.

Z proslovu proneseného na zasvûcujícím shromáÏdûní, které se
konalo bûhem Vzdûlávacího t˘dne na Universitû Brighama
Younga 17. srpna 1999 (viz Ensign, Feb. 2000, 10–17).
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Uãte dûti zásadám evangelia (2. ãást)
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28. 3. Nefi 17:11–12, 21–25.
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15VEëTE DùTI P¤I 
JEJICH ROZHODOVÁNÍ

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo obû tato doporuãení.

• NíÏe v ãásti Domácí úkol – ãetba star‰í M. Russell
Ballard uvádí ãtyfii doporuãení, která nám mohou
pomoci v domovû „budovat pevnost víry, a … pfii-
pravovat na‰i mládeÏ, aby byla neposkvrnûná,
cudná a ãistá a v kaÏdém ohledu hodna vstupu do
chrámu“. Pfieãtûte si tato doporuãení a vytvofite

konkrétní plány, jak se tûmito doporuãeními
budete fiídit ve své rodinû.

• Pfiem˘‰lejte o rozhodnutích, která musí kaÏdé
z va‰ich dûtí ãinit ve ‰kole, doma i pfii jin˘ch pfií-
leÏitostech. Zamyslete se nad tím, co mÛÏete
dûlat, abyste pomáhali kaÏdému dítûti pfiipravit se
ãinit spravedlivá rozhodnutí.

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si toto poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nûm diskutujte.

Jako neuhasiteln˘ plamen
Star‰í M. Russell Ballard
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Radost z chrámového sÀatku

PfiíleÏitostnû mám v˘sadu slouÏit v chrámu, kdyÏ
jsou dva mladí lidé, ktefií jsou toho hodni, oddáváni
a peãetûni v domû Pánû. Pro rodinu a pro pfiátele to
jsou vÏdy zvlá‰tní okamÏiky. Pfii takov˘ch pfiíleÏitos-
tech je cítit jemná a uspokojení pfiiná‰ející smûsice
pozemského ‰tûstí a vûãné radosti, která je patrná
v slzami naplnûn˘ch oãích matek, které se za tento
den modlily z celého srdce. Vidíte ji v oãích otcÛ,
ktefií poprvé po nûkolika mûsících myslí na nûco
jiného neÏ na to, jak zaplatit v‰echny ty v˘daje. Ale
nejvíce ji vidíte v oãích ctnostného Ïenicha a
nevûsty, ktefií Ïili vûrnû podle uãení evangelia a
vyh˘bali se poku‰ením tohoto svûta. Existuje
zvlá‰tní nepopirateln˘ pocit, z nûhoÏ se mohou tû‰it
ti, ktefií zÛstali neposkvrnûní, ãistí a cudní.

Mravní mûfiítka jsou nemûnná

Pfiíli‰ mnoho na‰ich mlad˘ch muÏÛ a Ïen podléhá
tlakÛm, které vyvolává svût prosycen˘ zl˘mi posel-
stvími a nemorálním chováním. Lucifer vede zvrhlou
válku o du‰e mlad˘ch i star˘ch, a poãet obûtí roste.
Mûfiítka svûta se mûní jako vûtrem hnan˘ písek na
pou‰ti. To, co bylo kdysi nesl˘chané nebo nepfiija-
telné, je dnes bûÏné. Stanoviska svûta se mûní tak
v˘raznû, Ïe na ty, ktefií jsou rozhodnuti zachovávat
tradiãní morální zásady, se pohlíÏí jako na podivíny,

témûfi jako by museli ospravedlÀovat svou touhu
dodrÏovat pfiikázání BoÏí.

Ale jedna vûc je jistá: pfiikázání se nezmûnila. NechÈ
se v tom nikdo nem˘lí. Správné je stále správné.
·patné je stále ‰patné, bez ohledu na to, jak chytfie je
maskováno seriózností nebo politickou korektností.
Vûfiíme v cudnost pfied manÏelstvím a v neustálou vûr-
nost poté. Toto mûfiítko je absolutním mûfiítkem
pravdy. Není závislé na v˘zkumech vefiejného mínûní,
ani na dané situaci nebo okolnostech. O nûm, ani o
jin˘ch mûfiítkách evangelia, není tfieba diskutovat.

Vybudujte si doma pevnosti víry

Je v‰ak zoufale zapotfiebí rodiãÛ, vedoucích a uãi-
telÛ k tomu, aby na‰í mládeÏi pomáhali pochopit
mûfiítka evangelia, oblíbit si je, váÏit si jich a Ïít
podle nich. Rodiãe a mládeÏ se musejí spoleãnû brá-
nit vychytralému a prohnanému protivníkovi.
Musíme b˘t právû tak oddaní, zdatní a odhodlaní ve
svém úsilí Ïít podle evangelia, jako je on ve svém
úsilí o jeho – i na‰e – zniãení.

Úkol, kter˘ leÏí pfied námi, je obrovsk˘. V sázce jsou
nesmrtelné du‰e tûch, které máme rádi. Chtûl bych
navrhnout ãtyfii zpÛsoby, kter˘mi mÛÏeme ve svém
domovû budovat pevnost víry a kter˘mi mÛÏeme ze-
jména pfiipravovat na‰i mládeÏ, aby byla neposkvr-
nûná, cudná a ãistá a v kaÏdém ohledu hodna vstupu
do chrámu.

Uãte dûti evangeliu

Zaprvé jsou to informace o evangeliu.
NejdÛleÏitûj‰í informace, o které vím a která dokáÏe
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zmûnit Ïivot, je poznání, Ïe jsme skuteãnû dûti Boha,
na‰eho Vûãného Otce. Toto není pouze naukovû
správné, je to z duchovního hlediska Ïivotnû dÛle-
Ïité. Spasitel ve své mocné pfiímluvné modlitbû fiekl:
„TotoÈ jest pak vûãn˘ Ïivot, aby poznali tebe samého
pravého Boha, a kteréhoÏ jsi poslal, JeÏí‰e Krista.“
(Jan 17:3.) Poznat Nebeského Otce a porozumût
na‰emu vztahu k Nûmu, jako na‰emu Otci a na‰emu
Bohu, znamená najít smysl tohoto Ïivota a nadûji na
Ïivot, kter˘ pfiijde. Je tfieba, aby na‰e rodina vûdûla,
Ïe On je skuteãn˘, Ïe jsme skuteãnû Jeho synové a
Jeho dcery a dûdicové v‰eho, co má – nyní i na vûky.
Budou-li si ãlenové rodiny touto znalostí jisti, bude
ménû pravdûpodobné, Ïe budou vyhledávat ìábelské
rozpt˘lení, a bude pravdûpodobnûj‰í, Ïe vzhlédnou
k Bohu a budou Ïít (viz Numeri 21:8).

Îijte podle smlouvy, nikoli podle toho, co je
pohodlné

Je tfieba, abychom si nûjak˘m zpÛsobem v‰típili
do srdce mocné svûdectví o evangeliu JeÏí‰e Krista
podobné tomu, které mûli na‰i pion˘r‰tí pfiedkové.
VzpomeÀte si na nesnesitelné podmínky Svat˘ch
v nuzn˘ch táborech, kdyÏ v záfií 1846 padlo Nauvoo.
KdyÏ tato zpráva dorazila do Winter Quarters,
Brigham Young ihned svolal bratfií. Poté, co jim
vysvûtlil situaci a pfiipomnûl smlouvu, kterou uãinili
v chrámu Nauvoo, Ïe nikdo, kdo chce pfiijít, bez
ohledu na to, jak chud˘ je, nebude ponechán vzadu,
jim pfiedloÏil tuto pozoruhodnou v˘zvu:

„Nyní je ãas pfiikroãit k dílu,“ fiekl. „NechÈ oheÀ
smlouvy, kterou jste uzavfieli v domû Pánû, plane ve
va‰em srdci jako neuhasiteln˘ plamen.“ (To the High
Council at Council Point, 27 Sept. 1846, Brigham
Young Papers, Historical Department Archives, The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1; kur-
zíva pfiidána.) PfiestoÏe lidé ve Winter Quarters byli
na pokraji bídy, bûhem nûkolika dnÛ se mnoho vozÛ
vydalo na v˘chod, aby zachránily Svaté v nuzn˘ch
táborech podél fieky Mississippi.

âasto sl˘cháme o utrpení, které tito první Svatí
sná‰eli, a o obûtech, které pfiinesli, a ptáme se sami
sebe – jak to dokázali? Co jim dávalo takovou sílu?
Odpovûì se ãásteãnû nachází v mocn˘ch slovech
presidenta Younga. Tito první Svatí posledních dnÛ
uzavfieli smlouvy s Bohem, a tyto smlouvy plály
v jejich srdci jako neuhasiteln˘ plamen.

Obãas jsme v poku‰ení dovolit, aby byl ná‰ Ïivot
více fiízen pohodlím neÏ smlouvou. Není vÏdy poho-
dlné Ïít podle mûfiítek evangelia a stát za pravdou a
svûdãit o Znovuzfiízení. Sdílet evangelium s druh˘mi
není obvykle pohodlné. Není vÏdy pohodlné pfii-
jmout povolání v Církvi, zejména pak takové, které
vyÏaduje vût‰í úsilí. PfiíleÏitosti smysluplnû slouÏit
druh˘m, kdyÏ jsme uzavfieli smlouvu, Ïe tak budeme
ãinit, zfiídkakdy pfiicházejí ve vhodnou dobu. Ale

v pohodlném Ïivotû nespoãívá Ïádná duchovní moc.
Tato moc pfiichází tehdy, kdyÏ dodrÏujeme smlouvy.
KdyÏ pohlíÏíme na Ïivot tûchto prvních Svat˘ch,
vidíme, Ïe jejich smlouvy byly v jejich Ïivotû tou
hlavní silou. Jejich pfiíklad a svûdectví byly dosta-
teãnû mocné na to, aby ovlivÀovali generaci za gene-
rací jejich dûtí.

Uãte dûti mravním zásadám

Jak na‰e dûti rostou, potfiebují dal‰í informace –
rodiãe je musejí otevfienûji a jasnûji uãit tomu, co je
a co není správné. Rodiãe musejí uãit dûti, aby se
vyh˘baly jak˘mkoli pornografick˘m fotografiím
nebo pfiíbûhÛm. Dûti a mládeÏ musejí vûdût od
rodiãÛ, Ïe pornografie v jakékoli podobû je nástro-
jem ìábla, a Ïe kdyÏ si s ní nûkdo zahrává, má moc
uãinit lidského ducha závisl˘m, otupûl˘m a má moc
dokonce ho i zniãit. Je tfieba je uãit, aby nemluvily
vulgárnû a aby nikdy nebraly jméno Pánû nadarmo.
Zaslechnuté hrubé vtipy nemají b˘t nikdy opako-
vány. Uãte ãleny rodiny, aby neposlouchali hudbu,
která oslavuje smyslnost. Hovofite s nimi jasnû o
sexu a o uãení evangelia, jeÏ se t˘ká cudnosti. NechÈ
tyto informace pfiicházejí vhodn˘m zpÛsobem doma
od rodiãÛ. V‰ichni ãlenové rodiny musejí znát pra-
vidla a b˘t duchovnû opevnûni tak, aby je mohli
dodrÏovat. A dopustí-li se nûkdo chyb, musí rozumût
úÏasnému Usmífiení Pána JeÏí‰e Krista a pfiijmout ho,
aby prostfiednictvím úplného a nûkdy obtíÏného
procesu pokání mohl získat odpu‰tûní a opûtovnou
nadûji do budoucna. Nikdy se nesmíme vzdát svého
individuálního a rodinného hledání vûãného Ïivota.

Nane‰tûstí pfiíli‰ mnoho rodiãÛ v dne‰ním svûtû
rezignovalo na zodpovûdnost uãit tûmto hodnotám i
dal‰ím církevním naukám svou rodinu a myslí si, Ïe
to udûlají jiní – skupina vrstevníkÛ, ‰kola, církevní
vedoucí a uãitelé, ãi dokonce sdûlovací prostfiedky.
KaÏd˘ den se na‰e dûti uãí a naplÀují svou mysl a
srdce záÏitky a vjemy, které hluboce ovlivÀují osobní
hodnotové pfiedstavy.

Opevnûte se navzájem proti zlovolnosti

Bratfii a sestry, abychom se opevnili odvahou
dodrÏovat pfiikázání ve svûtû neustále narÛstající zlo-
volnosti, musíme se navzájem uãit a v‰tûpovat si do
srdce hlub‰í víru. Je tfieba, abychom se stali natolik
hluboce obrácen˘mi ke Kristovu evangeliu, Ïe oheÀ
smlouvy bude v na‰em srdci plát jako neuhasiteln˘
plamen. A s takovou vírou budeme dûlat to, co je
nutné, abychom zÛstali pravdiví a zpÛsobilí.

Komunikujte s dûtmi otevfienû

Druh˘ zpÛsob je komunikace. Pro vztahy mezi
ãleny rodiny není nic dÛleÏitûj‰ího neÏ otevfiená a
upfiímná komunikace. To platí obzvlá‰tû pro rodiãe,
ktefií se snaÏí uãit své dûti zásadám a mûfiítkÛm
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evangelia. Schopnost radit se s na‰í mládeÏí – a co je
snad dÛleÏitûj‰í, skuteãnû naslouchat jejich starostem
– je základem, na kterém jsou budovány úspû‰né
vztahy. To, co vidíme na oãích, a to, co pociÈujeme
v srdci, nám ãasto sdûlí daleko více neÏ to, co sly‰íme
nebo fiíkáme. Pár slov pro vás, dûti – nikdy nebuìte
ke sv˘m rodiãÛm neuctivé. Musíte se také nauãit
naslouchat, zejména radám maminky a tatínka a
nabádáním Ducha. Musíme vyhlíÏet zvlá‰tní pfiíleÏi-
tosti k v˘uce, ke kter˘m neustále dochází v rámci
na‰ich rodinn˘ch vztahÛ, a musíme se jich chápat.
A musíme se nyní rozhodnout, Ïe kaÏdé pondûlí
veãer budeme mít rodinn˘ domácí veãer.

Existují mocné okamÏiky komunikace prostfied-
nictvím pravidelné rodinné modlitby a prostfiednic-
tvím rodinného studia písem. Písma budou pomá-
hat formulovat rodinné hodnoty a cíle, a budeme-li
si o nich spoleãnû povídat, budou se tím ãlenové
rodiny uãit b˘t pevn˘mi, duchovnû siln˘mi a sobû-
staãn˘mi. To vyÏaduje ãas, a tak se musíme spoleãnû
radit o tom, kolik ãasu u televize, kolik filmÛ, videí,
videoher, kolik ãasu na internetu nebo kolik ãin-
ností mimo domov má b˘t dovoleno.

Rodiãe a vedoucí mají zakroãit

Tfietím zpÛsobem je zakroãení. KdyÏ rodiãe vidí,
Ïe se dûti rozhodují ‰patnû, je jejich povinností
zakroãit. To neznamená, Ïe rodiãe dûtem vezmou
drahocenn˘ dar svobody jednání. ProtoÏe svoboda
jednání je dar dan˘ Bohem, koneãné rozhodnutí,
co budou dûlat, jak se budou chovat a v co budou
vûfiit, bude vÏdy na dûtech. Je v‰ak potfieba, aby-
chom my, rodiãe, zajistili, Ïe dûti rozumûjí tomu,
co je vhodné chování a jaké následky to bude mít,
kdyÏ pÛjdou ‰patn˘m smûrem. Mûjte na pamûti, Ïe
v domovû neexistuje nic takového jako nezákonná
cenzura. Filmy, ãasopisy, televize, videa, internet a
dal‰í sdûlovací prostfiedky jsou zde hosty, a tato
média mají b˘t pozvána pouze tehdy, jsou-li
vhodná pro rodinné potû‰ení. UãiÀte svÛj domov
pfiístavem pokoje a spravedlivosti. Nedovolte zl˘m
vlivÛm, aby zneãi‰Èovaly va‰e jedineãné duchovní
prostfiedí. Buìte laskaví, ohleduplní, jemní a taktní
v tom, co fiíkáte a jak spolu vzájemnû jednáte. Díky
rodinn˘m cílÛm zaloÏen˘m na mûfiítkách evangelia
bude snadnûj‰í ãinit správná rozhodnutí.

Stejná zásada platí i pro vás – biskupy, uãitele a
dal‰í vedoucí v Církvi, kdyÏ pracujete na tom, aby-
ste pomáhali rodinám. Nemusíte neãinnû pfiihlíÏet,
zatímco ti, nad nimiÏ máte správcovství, se z morál-
ního hlediska ‰patnû rozhodují. KdyÏ nûkdo
z na‰ich mlad˘ch stojí v Ïivotû na morální kfiiÏo-
vatce, témûfi vÏdy je tam nûkdo – rodiã, vedoucí,
uãitel – kdo by mohl vûci zmûnit k lep‰ímu, kdyÏ
zakroãí s láskou a laskavostí.

Buìte dûtem dobr˘m pfiíkladem

âtvrt˘m zpÛsobem je pfiíklad. Právû tak, jako je
pro unaveného námofiníka obtíÏné najít cestu pfies
nezmapované mofie bez pomoci kompasu, je pro dûti
a mládeÏ témûfi nemoÏné, aby nalezly cestu pfies
mofie Ïivota bez svûtla dobrého pfiíkladu, které by je
vedlo. NemÛÏeme oãekávat, Ïe se vyvarují nevhod-
n˘ch vûcí, kdyÏ vidí, Ïe jejich rodiãe slevují ze zásad
a nedbají na to, aby Ïili podle evangelia.

Jako rodiãe, uãitelé a vedoucí máme posvátnou
povinnost b˘t mocn˘m osobním pfiíkladem spraved-
livé síly, odvahy, obûti, nesobecké sluÏby a sebeovlá-
dání. To jsou rysy, které na‰í mládeÏi pomohou drÏet
se Ïelezné tyãe evangelia a zÛstat na pfiímé a úzké
cestû.

Îivot podle evangelia pomáhá vyh˘bat se chybám

KéÏ bych vám tak mohl fiíci, Ïe zamûfiíme-li se na
informování, komunikování, zakroãení a na dávání
dobrého pfiíkladu, bude to mít vÏdy za následek
dokonalou rodinu s dokonal˘mi dûtmi, které se
nikdy neodkloní od mûfiítek evangelia. Tak tomu
nane‰tûstí není. Ale rodiny, které znají zásady a
mûfiítka evangelia, uãí jim a Ïijí podle nich, s vût‰í
pravdûpodobností u‰etfií samy sebe bolesti ze závaÏ-
n˘ch chyb. Tam, kde jiÏ dlouhou dobu pfievládají
zavedené zpÛsoby positivního komunikování a
dávání vûrného pfiíkladu, je mnohem snadnûj‰í vzá-
jemnû se radit o osobních problémech a uskuteãnit
nezbytné zmûny, které budou poÏehnáním pro kaÏ-
dého ãlena rodiny.

Naslouchejte dÛleÏité radû krále Beniamina:

„Nemohu vám vypovûdûti v‰echny vûci, jimiÏ se
mÛÏete dopustiti hfiíchu; neboÈ jsou rozmanité cesty
a prostfiedky, dokonce tak mnohé, Ïe je ani nemohu
vypoãítati.

Ale tolik vám mohu fiíci, Ïe nebudete-li bdíti nad
sebou sam˘mi a nad my‰lenkami sv˘mi a nad slovy
sv˘mi a nad skutky sv˘mi a nebudete-li dodrÏovati
pfiikázání BoÏí a nevytrváte-li ve vífie v to, co jste
sly‰eli o pfiíchodu Pána na‰eho, aÏ do konce Ïivota
svého, musíte zahynouti. A nyní, ó ãlovûãe, pomni
a nezahyÀ.“ (Mosiá‰ 4:29–30.)

Bratfii a sestry, kéÏ BÛh Ïehná kaÏdému z nás, aby
v na‰em srdci hofiel oheÀ na‰ich smluv jako neuha-
siteln˘ plamen. KéÏ jsme kaÏd˘ t˘den, kdyÏ pfiijí-
máme svátost, duchovnû pfiipraveni obnovit své
posvátné smlouvy. KéÏ v tûchto nanejv˘‰ úÏasn˘ch
a v˘znamn˘ch dnech vzdáváme ãest Pánovi a dych-
tivû konáme svÛj díl a budujeme Jeho Církev tím, Ïe
posilujeme svoji rodinu. To je má pokorná modlitba.

Z proslovu star‰ího Ballarda na generální konferenci Církve
v dubnu 1999 (viz Liahona, ãervenec 1999, 101–104).
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A RODINN¯ DOMÁCÍ VEâER

Námûty pro uplatnûní

Podle sv˘ch vlastních potfieb a okolností vyuÏijte buì jedno, nebo vícero z tûchto doporuãení.

• Má-li va‰e rodina pravidelnû rodinnou modlitbu,
rodinné studium písem i rodinn˘ domácí veãer,
zamyslete se s modlitbou nad zpÛsoby, jak byste
mohli jednu ãi více tûchto ãinností vylep‰it.
Pokud va‰e rodina tyto ãinnosti nedûlá, zamyslete
se nad tím, co udûláte pro to, abyste pomohli tyto
ãinnosti ve své rodinû zavést.

• Jako rodina si naplánujte nûjakou ãinnost, kterou
mÛÏete provést spoleãnû. ZvaÏte, zda byste
nemohli pouÏít návrhy uvedené na stranách
265–340 v knize Family Home Evening Resource
Book [Kniha námûtÛ pro rodinn˘ domácí veãer]
(31106).

• Pfieãtûte si strany 137–139 v knize Uãení – není
vût‰ího povolání (36123 121).

Domácí úkol – ãetba

Prostudujte si obû následující poselství. Jste-li Ïenat˘ ãi vdaná, pfieãtûte si tato poselství se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem a spoleãnû o nich diskutujte.

PoÏehnání z rodinné modlitby
President Gordon B. Hinckley
První rádce v Prvním pfiedsednictvu

Apo‰tol Pavel fiekl Timoteovi:

„Toto pak vûz, Ïe v posledních dnech nastanou
ãasové nebezpeãní.

Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze
milující, chlubní, py‰ní, [rouhající se], rodiãÛ nepo-
slu‰ní, nevdûãní, bezboÏní,

Nelítostiví, smluv nezdrÏeliví, utrhaãi, nestfiedmí,
[krutí], kter˘m nic dobrého milo není,

Zrádci, [lehkomyslní], nadutí, rozko‰í milovníci
více neÏli milovníci Boha.“ (2. Timoteovi 3:1–4.)

V dne‰ní dobû je potfieba, abychom opût kladli
dÛraz na poctivost, charakter a bezúhonnost. Pouze
tehdy, kdyÏ do v‰ech oblastí svého Ïivota znovu
zaãleníme mravní hodnoty, které jsou podstatou
spravedlivé civilizace, se charakter na‰í doby zmûní.
Otázka, pfied kterou stojíme, zní: „Kde máme zaãít?“

Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe to musí zaãít tím, Ïe
uznáme Boha jako svého Vûãného Otce a to, Ïe jsme
Jeho dûti, tím, Ïe s Ním budeme rozmlouvat a uzná-
vat Jeho svrchované postavení, a tím, Ïe Ho budeme
kaÏd˘ den prosit o vedení ve sv˘ch záleÏitostech.

Prohla‰uji, Ïe návrat ke starému vzoru modlitby –
rodinné modlitby v domovech lidí, je jedním ze
základních lékÛ, které zastaví onu dûsivou nemoc,
která zpÛsobuje rozklad na‰í spoleãnosti. Nemohli
bychom oãekávat, Ïe dojde k zázraku pfies noc, ale
bûhem jedné generace bychom se zázraku doãkali.

Pfied jednou ãi dvûma generacemi byla v domo-
vech kfiesÈanÛ po celém svûtû rodinná modlitba
stejnû tak souãástí dne jako jídlo. S ústupem této
zvyklosti následoval morální úpadek, jak o tom
hovofiil apo‰tol Pavel.

Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe neexistuje nic, co by
dostateãnû nahradilo onen zvyk pokleknout spo-
leãnû kaÏdé ráno a veãer – otec, matka a dûti. Toto je
ta vûc, která více neÏ mûkké koberce, více neÏ krásné
závûsy a více neÏ skvûle vyváÏené barvy pfiispûje
k lep‰ím a krásnûj‰ím domovÛm.

JiÏ samotné pokleknutí vyjadfiuje nûco, co je
opakem vlastností, které popsal Pavel: „py‰ní, …
[lehkomyslní], nadutí“.

JiÏ to, kdyÏ otec, matka a dûti spoleãnû poklek-
nou, má v sobû nûco, co vypuzuje i dal‰í z tûch
vlastností, které Pavel vyjmenoval: „rodiãÛ
neposlu‰ní, … nelítostiví“.

KdyÏ se obracíme na BoÏství, pfiiná‰í to s sebou
nûco, co vyvaÏuje tendenci rouhat se a stávat se více
milovníky potû‰ení neÏli milovníky Boha.



68

KdyÏ ãlenové rodiny spoleãnû dûkují Pánu za
Ïivot, mír a za v‰e, co mají, vytrácí se onen sklon
k bezboÏnosti, jak to vyjádfiil Pavel, a k nevdûãnosti.
A kdyÏ Pánu dûkují jeden za druhého, rozvíjí se
v rodinû nov˘ pohled na vzájemné oceÀování, úctu
a náklonnost.

Písma prohla‰ují: „Bude‰ dûkovati Pánu Bohu
svému ve v‰ech vûcech.“ (NaS 59:7.) A opût:
„V niãem se ãlovûk neprohfie‰uje proti Bohu neboli
proti nikomu není hnûv jeho roznícen kromû tûch,
jiÏ neuznávají ruku jeho.“ (NaS 59:21.)

KdyÏ rodina spoleãnû pfied Pánem pamatuje na
chudé, potfiebné a utlaãované, vytváfií se nevûdomû,
ale skuteãnû, láska ke druh˘m více neÏ k sobû
sam˘m, úcta ke druh˘m a touha slouÏit potfiebám
druh˘ch. âlovûk nemÛÏe prosit Boha, aby pomohl
bliÏnímu v nouzi, aniÏ by se cítil motivován tomuto
bliÏnímu sám nûjak pomoci. K jak˘m zázrakÛm by
docházelo v Ïivotû dûtí tohoto svûta, kdyby odloÏily
svou vlastní sobeckost a ztratily se ve sluÏbû dru-
h˘m? Nejlep‰í je, kdyÏ se semeno, ze kterého mÛÏe
toto útoãi‰tû a tento úrodn˘ strom vyrÛst, zasadí a
vyÏivuje v kaÏdodenních prosbách, které rodina
proná‰í.

Neznám Ïádn˘ lep‰í zpÛsob, jak v‰típit dûtem
lásku k národu neÏ ten, Ïe se pfied nimi rodiãe modlí
za zemi, ve které Ïijí, a prosí o poÏehnání V‰emo-
houcího, aby v jejich zemi zachoval svobodu a mír.
Neznám Ïádn˘ lep‰í zpÛsob jak v srdci na‰ich dûtí
vybudovat tak velmi potfiebnou úctu k autoritû neÏ
ten, Ïe pfii sv˘ch kaÏdodenních prosbách rodina
pamatuje na vÛdce pfiíslu‰n˘ch zemí, ktefií nesou
ona bfiemena vlády.

Vzpomínám si, Ïe jsem na jednom billboardu ãetl
tato slova: „Národ, kter˘ se modlí, je národem, ve
kterém je mír.“ Vûfiím tomu.

Nevím o niãem, co tak dobfie pomÛÏe uvolnit
napûtí v rodinû, co jemn˘m zpÛsobem zapfiíãiní to,
Ïe dûti budou chovat k rodiãÛm úctu, jeÏ vede
k poslu‰nosti, a co probudí ducha pokání, jeÏ velkou
mûrou odstraÀuje pohromu rozbit˘ch rodin neÏ to,
Ïe se rodina spoleãnû modlí, spoleãnû pfied Pánem
vyznává své slabosti a prosí o Pánova poÏehnání na
domov i na ty, ktefií v nûm pfieb˘vají.

JiÏ dlouhou dobu na mû dûlá dojem prohlá‰ení
jednoho muÏe, kter˘ jiÏ dávno zemfiel. James
H. Moyle napsal sv˘m vnouãatÛm o rodinné mod-
litbû ve své vlastní rodinû. ¤ekl: „Ne‰li jsme do pos-
tele, dokud jsme nepoklekli v modlitbû a nepoÏádali
o boÏské vedení a podporu. I v nejlep‰ích rodinách
mohou nastat rozpory, ty se v‰ak vytratí díky …
duchu modlitby. … Jeho samotná psychologie má
tendenci mezi lidmi podporovat spravedlivûj‰í Ïivot.
Smûfiuje k jednotû, lásce, odpu‰tûní a ke sluÏbû.“

Plukovník Thomas L. Kane – dobr˘ pfiítel na‰ich
lidí v dobû jejich souÏení v Iowû a v dobû, kdy do
údolí Solného jezera pfii‰la armáda – opût pfii‰el
v roce 1872 se svou manÏelkou a dvûma syny na
západ. Cestovali s Brighamem Youngem do
St. George a cestou se kaÏd˘ veãer zastavili u ãlenÛ
Církve. Paní Kaneová napsala fiadu dopisÛ svému
otci ve Filadelfii. V jednom z nich napsala:

„Na kaÏdém místû, na kterém jsme se na této
cestû zastavili, jsme se ihned po veãefii pomodlili, a
totéÏ se událo znovu pfied snídaní. Nikdo nechybûl.
… Mormoni … spoleãnû pokleknou a hlava domác-
nosti, nebo váÏen˘ host pronese nahlas modlitbu. …
Jen velmi krátce vyjadfiují chválu, av‰ak prosí o to,
co potfiebují, a dûkují Bohu za to, co jim poskytuje.
… Pokládají za samozfiejmé, Ïe BÛh zná dobfie na‰e
jméno i to, jak se oslovujeme, a prosí o poÏehnání
pro [konkrétního jednotlivce jmenovitû]. … Jakmile
jsem si na to zvykla, zaãalo se mi to líbit.“

Ó, kéÏ bychom my, jako lid, mohli naplno rozví-
jet tento zvyk, kter˘ mûl pro na‰e pion˘rské pfiedky
takov˘ v˘znam. Rodinná modlitba byla stejnû tak
souãástí jejich uctívání, jako shromáÏdûní konaná
v Tabernáklu. S vírou, jeÏ díky tûmto kaÏdodenním
modlitbám pfiicházela, vyãistili zemi od pelyÀku,
zavlaÏili vyprahlou pÛdu vodou, zpÛsobili, Ïe pou‰È
rozkvetla, vedli svou rodinu v lásce, Ïili spolu v míru
a jejich jména se stala nesmrtelná díky tomu, Ïe se
ztratili ve sluÏbû Bohu.

Rodina je základní jednotkou spoleãnosti. Rodina,
která se modlí, je nadûjí na lep‰í spoleãnost.
„Hledejte Hospodina, pokudÏ mÛÏe nalezen b˘ti.“
(Izaiá‰ 55:6.)

MÛÏeme svÛj domov uãinit krásnûj‰ím? Ano,
pokud se jako rodina obrátíme na Zdroj ve‰keré oprav-
dové krásy. MÛÏeme posilovat spoleãnost a uãinit z ní
místo, kde se nám bude Ïít lépe? Ano, pokud budeme
upevÀovat mravní hodnoty na‰eho rodinného Ïivota
tím, Ïe spolu budeme poklekat a obracet se na
V‰emohoucího ve jménu Jeho Milovaného Syna.

Kdyby se tento postup – návrat k rodinnému uctí-
vání – ‰ífiil po celém národû a po celém svûtû, bûhem
jedné generace by z velké ãásti vym˘til onu nákazu,
která nás niãí. V srdci lidí by byla znovu nastolena
bezúhonnost, vzájemn˘ respekt a duch vdûãnosti.

Mistr prohlásil: „Proste, a dáno budeÈ vám; hle-
dejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevfiíno.“
(Matou‰ 7:7.)

Vydávám vám své svûdectví, Ïe budete-li se
upfiímnû modlit jako rodina, neodejdete bez
odmûny. Zmûny moÏná nebudou patrné ihned.
MoÏná budou velmi nenápadné. Budou v‰ak
skuteãné, neboÈ BÛh „tûm, ktefiíÏ ho hledají, …
odplatu dává“. (ÎidÛm 11:6.)
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KéÏ vûrnû dáváme pfiíklad svûtu tím, jak uplatÀu-
jeme tento zvyk a jak povzbuzujeme druhé, aby
ãinili totéÏ.

Z ãasopisu Ensign, February 1991, str. 2–5.

„Byl jsem tudíÏ … pouãován“
Star‰í L. Tom Perry
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Dobfií rodiãe

Kniha Mormonova zaãíná tûmito slovy: „Já, Nefi,
byv zrozen z dobr˘ch rodiãÛ, byl jsem tudíÏ ponû-
kud pouãován ve v‰ech vûdomostech svého otce.“
(1. Nefi 1:1.) Jak odli‰n˘ svût bychom tu mûli, kdyby
osobní deník v‰ech dûtí na‰eho Otce v nebi zaãínal
podobn˘mi slovy – maje dobré rodiãe a byv jimi
pouãován.

Îijeme ve velmi zvlá‰tní dobû v historii – v dobû,
kdy Pánovo evangelium bylo znovuzfiízeno ve své
plnosti. Na‰e misionáfiské síly nabírají na kvalitû i
na kvantitû; díky tomu je evangelium vyuãováno ve
více jazycích a ve více národech a pro vût‰í poãet
naslouchajících u‰í, neÏ tomu bylo kdykoli pfiedtím.
V dobû, kdy ve vût‰inû ãástí svûta vznikají nové
sbory a kÛly, jsou tvÛrãí hlavy inspirovány k tomu,
aby vytváfiely komunikaãní nástroje, které jsou
schopny pfiiná‰et pokyny prorokÛ k u‰ím mnohem
vût‰ího poãtu posluchaãÛ. Dobré zprávy evangelia
se mohou nyní ‰ífiit rychleji, aby pfiiná‰ely nadûji
vûãného klidu do srdce lidí.

Rodinn˘ Ïivot v krizi

Jedním z dÛleÏit˘ch poselství evangelia je nauka
o vûãné podstatû rodiny. Prohla‰ujeme svûtu, jakou
hodnotu a jak˘ v˘znam má rodinn˘ Ïivot, ale vût-
‰ina zmatku a nesnází, které v dne‰ním svûtû nachá-
zíme, se pfiisuzuje úpadku rodiny. Zku‰enosti a
záÏitky z rodiny, ve které milující rodiãe uãí a
vychovávají dûti, se vytrácejí.

Rodinn˘ Ïivot, ve kterém si dûti a rodiãe poví-
dají, zatímco spoleãnû studují, hrají si a pracují, je
nahrazován rychlou veãefií pro jednu osobu
z mikrovlnné trouby a veãerem stráven˘m pfied
televizní obrazovkou. V roce 1991 dospûlo Národní
sdruÏení krajÛ pfii svém setkání v Salt Lake City
k závûru, Ïe nedostateãn˘ vliv rodiny dosáhl bodu,
kdy ho lze oznaãit za národní krizi, a SdruÏení pak
pfii sv˘ch shromáÏdûních vûnovalo ãas diskusi o
tûchto znepokojujících záleÏitostech. Shodli se na
pûti základních zásadách, které by mohly v kaÏdé
rodinû zv˘‰it ‰anci na úspûch.

Zaprvé – posilujte vztahy prostfiednictvím rodin-
n˘ch ãinností a akcí; zadruhé – stanovte rozumná
pravidla a poÏadavky; zatfietí – budujte sebeúctu;
zaãtvrté – stanovte dosaÏitelné cíle; a zapáté – pravi-
delnû vyhodnocujte silné stránky rodiny a její
potfieby.

Onen naléhav˘ a varovn˘ hlas na‰ich prorokÛ,
kter˘ sl˘cháme od samého poãátku ãasu, má najed-
nou zvlá‰tní v˘znam. Radí nám a nabádají nás, Ïe
musíme vûnovat pozornost své vlastní rodinû a Ïe
musíme urychlit svoje misionáfiské úsilí pfiivádût
druhé k poznání pravdy a v˘znamu rodiny.

Adam a Eva se uãí rodiãovsk˘m povinnostem

Na samém poãátku stanovily Pánovy pokyny
Adamovi a Evû jasnû jejich zodpovûdnosti jako
rodiãÛ. Jejich úlohy byly jasnû definovány. Doãítáme
se, Ïe poté, co obdrÏeli pokyny od Pána, následovali
Jeho rady a pravili:

„A v onen den Adam velebil Boha a byl naplnûn a
poãal prorokovati ohlednû v‰ech rodin zemû fika:
Velebeno buì jméno BoÏí, neboÈ pro pfiestupek mÛj
oãi mé jsou otevfieny a v tomto Ïivotû budu míti
radost a opût v tûle uvidím Boha.

A Eva, manÏelka jeho, sly‰ela v‰echny tyto vûci a
radovala se fika: Kdyby nebylo na‰eho pfiestupku,
nikdy bychom nemûli símû a nikdy bychom neznali
dobré a zlé a radost svého vykoupení a vûãn˘ Ïivot,
kter˘ BÛh dává v‰em poslu‰n˘m.

A Adam a Eva velebili jméno BoÏí a oznámili
v‰echny tyto vûci sv˘m synÛm a dcerám.“ (MojÏí‰
5:10–12.)

Uãte dûti a vychovávejte je

Ano, jiÏ od samého poãátku byla rodiãovská zod-
povûdnost za v˘uku jejich dûtí souãástí pokynÛ, které
Pán pfiedal na‰im prvním pozemsk˘m rodiãÛm.

Zjevení, která jsme obdrÏeli, kdyÏ byla Církev
v dne‰ní dobû znovuzfiízena, znovu upozorÀují
rodiãe na jejich povinnost uãit své dûti a vychovávat
je. V 93. oddíle Nauky a smluv se doãítáme, jak Pán
ukázÀuje nûkteré bratfií za to, Ïe nevûnují pozornost
sv˘m rodinn˘m zodpovûdnostem. Pí‰e se zde:

„Ale já jsem vám pfiikázal, abyste vychovávali dûti
své ve svûtle a pravdû. …
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Ty jsi neuãil dûti své svûtlu a pravdû, podle pfiiká-
zání; a onen zlovoln˘ má dosud moc nad tebou a
toto je pfiíãina strasti tvé.

A nyní, dávám ti pfiikázání – jestliÏe chce‰ b˘ti
vysvobozen, dá‰ do pofiádku svÛj vlastní dÛm, neboÈ
je mnoho vûcí, které nejsou správné v domû tvém.“
(NaS 93:40, 42–43.)

V˘znam rodinného domácího veãera

Pfied lety vyzvala Církev v‰echny rodiãe k tomu,
aby kaÏd˘ t˘den pofiádali rodinn˘ domácí veãer.
Dnes je tato v˘zva v domovech ãlenÛ Církve bûÏnû
naplÀována. Pondûlní veãer je vyhrazen jako ãas,
kter˘ rodina tráví pohromadû. O tomto veãeru
nemají b˘t podporovány Ïádné církevní aktivity ani
spoleãenská setkání. Budou-li na‰e rodiny v této
oblasti vûrné, jsou nám slibována veliká poÏehnání.

President Harold B. Lee nám jednou pfiedal tuto
radu:

„Pamatujte na toto: kdyÏ zcela porozumíme roz-
sahu Eliá‰ova poslání, budou srdce dûtí obrácena
k otcÛm a srdce otcÛ k dûtem. T˘ká se to stejnû tak
této strany závoje, jako i druhé strany závoje.
Zanedbáváme-li svou rodinu, kterou zde máme, tím,
Ïe nepofiádáme rodinné domácí veãery a neplníme
svou zodpovûdnost, kterou zde máme, jak bude
vypadat nebe, jestliÏe nûkteré z nich, kvÛli své
vlastní nedbalosti, ztratíme? Nebe nebude nebem,
dokud neudûláme v‰e, co je v na‰ich silách, aby-
chom zachránili ty, které Pán seslal skrze na‰i linii.“

Poté pokraãoval:

„Srdce vás, otcÛ a matek, musí b˘t tedy k va‰im
dûtem obráceno právû teì, máte-li skuteãného ducha
Eliá‰e. Nedomnívejte se, Ïe se to t˘ká pouze tûch,
ktefií jsou za závojem. NechÈ je va‰e srdce obráceno
k va‰im dûtem, a nechÈ své dûti uãíte; musíte tak ale
ãinit, dokud jsou dostateãnû mladé na to, aby mohly
b˘t náleÏitû pouãovány. A pokud zanedbáváte
rodinn˘ domácí veãer, zanedbáváte poãátek naplÀo-
vání Eliá‰ova poslání stejnû tak jistû, jako kdybyste
zanedbávali svoji badatelskou práci v genealogii.“
(Relief Society Courses of Study, 1977–78 [1977], 2;
kurzíva pfiidána.)

âasto vzpomínám na ‰Èastné ãasy, které jsme
mûli, kdyÏ byla na‰e rodina mladá a na‰e dûti byd-
lely doma. Znovu jsem si tyto dny promítl v mysli
a pfiem˘‰lel jsem o tom, jaké zmûny bych uãinil
v organizaci a vedení na‰í rodiny, kdybychom mûli
pfiíleÏitost proÏít toto období znovu. Jsou dvû
oblasti, které bych se rozhodl zlep‰it, kdybychom
mûli onu v˘sadu mít své dûti opût doma.

Zaprvé bych vûnoval více ãasu tomu, Ïe bychom
se jako manÏel a manÏelka na schÛzkách rodinného
v˘konného v˘boru uãili a Ïe bychom spolu mluvili,

plánovali a organizovali, abychom jako rodiãe lépe
plnili své úlohy.

Druhé pfiání, které bych si rád splnil, kdybych
mohl tato léta proÏít znovu, by bylo trávit s rodinou
více ãasu. To zahrnuje i dÛslednûj‰í a hodnotnûj‰í
rodinné domácí veãery.

MládeÏ pfiispívá k úspûchu

Celé bfiemeno t˘kající se plánování a pfiípravy
rodinn˘ch domácích veãerÛ nemá spoãívat pouze
na rodiãích. Nejúspû‰nûj‰í veãery, kter˘ch jsem byl
svûdkem, jsou ty, na kter˘ch se aktivnû podílejí
dorÛstající dûti.

Vyz˘vám vás, skvûlé jáhny, uãitele i knûze, a vás,
Dívky z úlÛ, Dívky rÛÏí i Vavfiínové dívky, abyste
v˘znamn˘m zpÛsobem pfiispívali k úspûchu va‰ich
rodinn˘ch domácích veãerÛ. V mnoh˘ch domovech
mÛÏete b˘t svûdomím rodiny. KoneckoncÛ právû vy
mÛÏete z této zku‰enosti získat nejvíce. Chcete-li Ïít
ve svûtû plném míru, bezpeãí a pfiíleÏitostí, mÛÏe
k tomuto blahu pfiispívat i rodina, na jejímÏ rÛstu
se podílíte – ano, mÛÏe pfiispívat dokonce k blahu
celého svûta.

Vzpomínám si na jeden takov˘ záÏitek – bylo to
jednou bûhem vánoãních svátkÛ, kdyÏ jsme vzali na
v˘let svá vnouãata. Abychom zaÏili skuteãnou rodin-
nou pospolitost, sehnali jsme si mikrobus, abychom
cestovali spoleãnû. V mikrobuse jeli dûdeãek s babiã-
kou, mÛj syn a jeho tfii star‰í dûti. Synova manÏelka
zÛstala s mlad‰ími ãleny rodiny doma. Já jsem fiídil a
moje manÏelka sedûla vedle mû a byla na‰ím navigá-
torem. Zaslechl jsem, jak se v zadní ãásti mikrobusu
Audrey, nejstar‰í dítû, o nûãem radí se sv˘m otcem.
¤íkala: „Tati, jeden z na‰ich cílÛ na tento rok bylo
pfii rodinném studiu doãíst Knihu Mormonovu.
Dnes je poslední den v tomto roce. Mohli bychom ji
doãíst teì, abychom dodrÏeli svÛj plán.“

Poslouchat na‰eho syna a jeho tfii dûti, jak se stfií-
dají pfii ãtení závûreãn˘ch kapitol v Moronim a jak
naplÀují svÛj cíl pfieãíst celou Knihu Mormonovu,
byl velmi zvlá‰tní záÏitek. Uvûdomte si, Ïe ten, kdo
to navrhl, byla mladá Ïena, Ïe to nebyl ani jeden
z rodiãÛ.

V˘zva pro mládeÏ

Jste vyvolenou generací – uchovanou pro tento
zvlá‰tní ãas v historii lidstva. Máte toho tolik, co
mÛÏete dávat a pfiispívat tím k rÛstu a rozvoji
rodiny, ke které patfiíte. Vyz˘vám vás, abyste s oním
zvlá‰tním duchem nad‰ení, kterého jako mládeÏ
máte, uãinili ve své rodinû krok kupfiedu, abyste
evangelium u vás doma skuteãnû uvedli v Ïivot.
Pamatujte na radu presidenta Josepha F. Smitha,
kdyÏ fiekl:
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Rodinná modlitba, rodinné studium písem a rodinn˘ domácí veãer

„Chtûl bych, aby moje dûti, a v‰echny dûti
v Sionu, vûdûly, Ïe na tomto svûtû není nic, co by
pro nû mûlo vût‰í hodnotu neÏ poznání evangelia,
jak bylo na zemi znovuzfiízeno v tûchto posledních
dnech skrze Proroka Josepha Smitha. Neexistuje nic,
co by mohlo nahradit jeho ztrátu. Na zemi neexis-
tuje nic, co by se mohlo srovnávat se znamenitostí
poznání JeÏí‰e Krista. NechÈ tedy v‰ichni rodiãe
v Sionu peãují o své dûti a uãí je zásadám evangelia
a snaÏí se, tak dalece, jak je to moÏné, aby je pfiimûli
k tomu, aby konaly svou povinnost – nejenom
mechanicky, protoÏe se na nû naléhá, ale snaÏte se
do srdce dûtí v‰típit ducha pravdy a trvalé lásky
k evangeliu, aby mohly svou povinnost konat neje-
nom proto, Ïe to tû‰í jejich rodiãe, ale také proto, Ïe
to tû‰í je samotné.“ (Brian H. Stuy, comp., Collected
Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His
Two Counselors, the Twelve Apostles, and Others,
5 vols. [1987–1992], 5:436.)

OÏivte rodinn˘ domácí veãer

Rodinné domácí veãery jsou urãeny kaÏdému – aÈ
uÏ jde o rodinu se dvûma rodiãi, rodinu s jedním
rodiãem nebo rodinnou jednotku, kterou tvofií jen
jeden ãlen. Domácí uãitelé, vyz˘váme vás k tomu,
abyste pfii sv˘ch pravideln˘ch náv‰tûvách povzbuzo-
vali rodiny k tomu, aby pofiádaly a oÏivily rodinné
domácí veãery.

Ná‰ souãasn˘ prorok, president Ezra Taft Benson,
nám znovu pfiipomnûl dÛleÏitost pofiádání rodin-
n˘ch domácích veãerÛ i prvky, které pfiispívají
k jejich úspûchu. ¤ekl:

„Církevní program t˘kající se [rodinného] domá-
cího veãera je navrÏen tak, aby posiloval a ochraÀoval
rodinu, a zavádí jeden veãer v t˘dnu, kter˘ má b˘t
vyhrazen k tomu, aby otcové a matky shromáÏdili

doma kolem sebe své syny a dcery. Proná‰í se
modlitba, zpívají se náboÏenské i jiné písnû, ãte se 
v písmech, hovofií se o rodinn˘ch záleÏitostech, pfied-
vádûjí se talenty, vyuãuje se zásadám evangelia a
ãasto se také hrají hry a podává se doma pfiipravené
obãerstvení.“ (Conference Report, Philippine Islands
Area Conference 1975, 10.)

Doufáme v to, Ïe si kaÏd˘ z vás v‰echna tato
doporuãení, která nám dal prorok ohlednû toho,
co má obsahovat rodinn˘ domácí veãer, zapí‰e.

President Benson dále pokraãuje: „Zde jsou tedy
poÏehnání, která slibuje prorok BoÏí tûm, ktefií
budou kaÏd˘ t˘den pofiádat [rodinn˘] domácí veãer:
‚Budou-li Svatí poslu‰ni této rady, slibujeme, Ïe
v˘sledkem budou veliká poÏehnání. Láska v rodinû
vzroste a dûti budou více poslouchat rodiãe. V srdci
mládeÏe Izraele se bude rozvíjet víra, a oni získají
moc bojovat se zl˘mi vlivy a poku‰eními, která je
obklopují.‘“ (Conference Report, Philippine Islands
Area Conference 1975, 10; viz také Improvement Era,
June 1915, 734.)

Povzbuzujeme kaÏdého z vás, abyste tuto radu
na‰eho proroka následovali. Ve v‰ech rodinách
v Církvi znovu zhodnoÈte svÛj pokrok t˘kající se
pofiádání pravideln˘ch rodinn˘ch domácích veãerÛ.
UplatÀování tohoto programu bude pro vás ‰títem a
ochranou pfied zlem na‰í doby a bude vám – jednot-
livcÛm i skupinû – pfiiná‰et nyní i ve vûãnostech,
které pfiijdou, vût‰í a hojnou radost.

KéÏ nám BÛh Ïehná, zatímco se spolu jako ãle-
nové rodiny radíme, jak bychom mohli oÏivit a
posílit tento nesmírnû dÛleÏit˘ program.

Z proslovu star‰ího Perryho na generální konferenci Církve
v dubnu 1994 (viz Conference Report, Apr. 1994, 47–51; nebo
Ensign, May 1994, 36–38).
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