
Biskup Keith B. McMullin
Druh˘ rádce v Pfiedsedajícím biskupstvu

Pak natáhl ruku a zeptal se: „Odpustíte
mi prosím?“

Corrie ten Boomová poté fiekla:
„Nemohl tam stát déle neÏ nûkolik

vtefiin – s nataÏenou rukou – ale mnû
se to zdálo jako hodiny, a zápasila jsem
s tou nejtûÏ‰í vûcí, kterou jsem kdy
musela udûlat.

… Poselství, Ïe BÛh odpou‰tí, má
… podmínku – Ïe odpustíme tûm, kte-
fií ublíÏili nám. …

… ,Pomoz mi!‘, modlila jsem se
v duchu. ,Zvednout ruku dokáÏu. 
To je‰tû zvládnu. Ty zajisti pocit 
odpu‰tûní.‘

… Topornû a mechanicky jsem stisk-
la nabízenou ruku. A pfiitom se stalo
nûco neuvûfiitelného. V rameni jsem
pocítila mravenãení, které mi pro‰lo
paÏí a vstoupilo do na‰ich spojen˘ch
rukou. Pak se mi zdálo, jako by tento
uzdravující hfiejiv˘ pocit prostoupil 
celou mou bytostí, a do oãí mi vhrkly
slzy.

,Odpou‰tím ti, bratfie!‘ plakala jsem,
,z celého srdce.‘

Dlouho jsme si tiskli ruku – b˘val˘
dozorce a b˘valá vûzenkynû. Nikdy
jsem nepociÈovala BoÏí lásku tak inten-
zivnû jako tehdy.“6

Pro ty, ktefií se vyh˘bají zlu a Ïijí
dobr˘m Ïivotem, ktefií usilují o lep‰í
dny a dodrÏují pfiikázání BoÏí, se 
mÛÏe v‰e zlep‰ovat i tváfií v tváfi 
tragédii. Spasitel nám ukázal cestu.
Z Getseman, z kfiíÏe i z hrobu vítûznû
povstal a pfiinesl nám v‰em Ïivot a na-
dûji. Vyz˘vá nás: „Pojìte, následujte
mû.“7

President Thomas S. Monson fiekl:
„Máme-li kráãet vzpfiímenû, musíme Ïi-
votu nûco pfiinést. Máme-li naplnit své
urãení a vrátit se k na‰emu Otci v nebi,
musíme dodrÏovat Jeho pfiikázání a Ïít
podle Spasitelova vzoru. Budeme-li tak
ãinit, nedosáhneme jen svého cíle –

T ento svût je neklidn˘. V‰ude sa-
mé nesváry a pohromy. Nûkdy se
zdá, jako by osud lidstva moÏná

visel jen na vlásku.
Pán pfiedvídal na‰i dobu a fiekl:

„Nebesa se budou tfiásti, a zemû také;
a veliké souÏení bude mezi dûtmi lid-
sk˘mi, ale lid svÛj zachovám.“1 Toto
zaslíbení nám má dodávat velkou 
útûchu.

Aãkoli pohromy zcela rozvracejí
„poklidn˘ bûh [na‰eho Ïivota]“,2
nemusejí zanechat ná‰ Ïivot navÏdy
rozbit˘. Mohou nás „[podnûcovat]
k rozpomenutí se“,3 „[probouzet nás]
k vûdomí [na‰í] povinnosti … vÛãi
Bohu“4 a zachovávat nás „na cestû 
[na‰í] povinnosti“.5

V Holandsku bûhem 2. svûtové 
války pouÏívala rodina Casper ten
Boomov˘ch svÛj dÛm jako úkryt pro
ty, které hledali nacisté. Byl to zpÛsob
jejich Ïivota pramenící z kfiesÈanské 
víry. âtyfii ãlenové rodiny pfii‰li kvÛli 
tomuto poskytování úkrytu o Ïivot.
Corrie ten Boomová a její sestra Betsie
strávily stra‰livé mûsíce v nechvalnû
známém koncentraãním tábofie
Ravensbrück. Betsie tam zemfiela –
Corrie pfieÏila.

V Ravensbrücku Corrie a Betsie po-
znaly, Ïe BÛh nám pomáhá odpou‰tût.
Po válce se Corrie rozhodla dûlit se o

toto poselství s druh˘mi. Pfii jedné 
pfiíleÏitosti promlouvala ke skupinû 
lidí v Nûmecku, ktefií trpûli následkem
váleãného pusto‰ení. Její poselství znû-
lo „BÛh odpou‰tí“. A právû tehdy vûr-
nost Corri ten Boomové pfiinesla své
poÏehnání.

Pfiistoupil k ní nûjak˘ muÏ. Poznala
v nûm jednoho z nejkrutûj‰ích dozor-
cÛ z tábora. „Zmínila jste se ve sv˘ch
slovech o Ravensbrücku,“ fiekl. „Byl
jsem tam dozorcem. … Ale od té doby
… jsem se stal kfiesÈanem.“ Vysvûtlil, Ïe
od té doby usiloval o to, aby mu BÛh
odpustil krutosti, kter˘ch se dopustil.

Na‰e stezka povinnosti
Povinnost nevyÏaduje dokonalost, ale vyÏaduje píli. Není
jen tím, co vyÏaduje zákon; je tím, co je ctnostné.
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vûãného Ïivota, ale také opustíme ten-
to svût bohat‰í a lep‰í, neÏ jak˘ by byl,
kdybychom neÏili a nekonali své 
povinnosti.“8

V Bibli svaté jsou tato inspirovaná
slova: „Summa v‰eho, coÏ jsi sly‰el:
Boha se boj, a pfiikázaní jeho [dodrÏuj,
neboÈ v tomto spoãívá ve‰kerá povin-
nost ãlovûka].“9

Co je to zaã, tato povinnost?
Povinnost, kterou mám na mysli, je

to, co se od nás oãekává, Ïe budeme
dûlat a jak˘mi budeme. Je to morální
poÏadavek, kter˘ od ãlovûka i spoleã-
nosti poÏaduje to, co je správné, 
pravdivé a úctyhodné. Povinnost nevy-
Ïaduje dokonalost, ale vyÏaduje píli.
Není jen tím, co vyÏaduje zákon; je
tím, co je ctnostné. Není vyhrazena jen
mocn˘m nebo vysoce postaven˘m,
spoãívá spí‰e na základu osobní zod-
povûdnosti, bezúhonnosti a odvahy.
KdyÏ ãlovûk koná svou povinnost, pro-
jevuje tím svou víru.

President Monson o ní fiekl: „S lás-
kou opatruji ono vzne‰ené slovo po-
vinnost.“10 Pro ãleny Církve JeÏí‰e
Krista znamená stezka povinnosti to,
Ïe budeme v kaÏdodenním Ïivotû do-
drÏovat své smlouvy.

Komu a ãím jsme povinováni?
Zaprvé – na‰e stezka povinnosti

smûfiuje k Bohu, na‰emu Vûãnému
Otci. On je autorem plánu spasení,
„[tvofiitelem] nebe a zemû“, stvofiite-
lem Adama a Evy.11 Je zdrojem prav-
dy,12 zosobnûním lásky,13 a díky Nûmu
existuje vykoupení skrze Krista.14

President Joseph F. Smith fiekl: „V‰e,
co máme, pochází od [Boha]. … Sami
o sobû jsme jen neÏivou hroudou hlí-
ny. Îivot, inteligence, moudrost, úsu-
dek, schopnost pfiem˘‰let – to v‰e jsou
dary, které BÛh dal dûtem lidsk˘m.
Dává nám fyzickou sílu i na‰e du‰evní
schopnosti. … Máme ctít Boha svou
inteligencí, svou silou, sv˘m chápáním,
svou moudrostí a ve‰kerou mocí, 

kterou máme. Máme se snaÏit na tom-
to svûtû konat dobro. Toto je na‰e 
povinnost.“15

âlovûk nemÛÏe konat svou povin-
nost vÛãi Bohu Otci, aniÏ by ji konal i
vÛãi Synu BoÏímu, Pánu JeÏí‰i Kristu.
Ctít jednoho si Ïádá ctít druhého, ne-
boÈ Otec stanovil, Ïe jedinû ve jménu
Kristovû a skrze nûj se mÛÏe ãlovûk
zcela zhostit této povinnosti.16 On je
na‰ím Pfiíkladem, na‰ím Vykupitelem a
na‰ím Králem.

KdyÏ muÏi a Ïeny, chlapci a dívky
konají svou povinnost vÛãi Bohu, nutí
je to konat svou povinnost i vÛãi dru-
h˘m, své rodinû, své církvi a národu,
vÛãi v‰emu, co jim je svûfieno do péãe.
Jsou povinováni zvelebovat své talenty
a b˘t dobr˘mi lidmi dodrÏujícími 
zákony. Stávají se pokorn˘mi, poddaj-
n˘mi a dá se s nimi snadno vycházet.
Stfiídmost vítûzí nad bezuzdností; po-
slu‰nost fiídí jejich píli. Spoãívá na nich
pokoj. Obãané se stávají loajálními,
spoleãnosti dobroãinn˘mi a bliÏní se
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stávají pfiáteli. BÛh nebes se raduje, na
zemi vládne pokoj, a tento svût se stá-
vá lep‰ím místem.17

Jak máme poznat svou stezku
povinnosti uprostfied krize?

Modlíme se! Je to pro kaÏdého spo-
lehliv˘ zpÛsob, jak ji poznat; je to pro
kaÏdého záchranné lano do nebe.
Apo‰tol Petr fiekl: „Nebo oãi Pánû na
spravedlivé, a u‰i jeho k prosbám je-
jich [jsou otevfieny].“18

Pokorná, upfiímná a inspirovaná
modlitba kaÏdému z nás umoÏÀuje zís-
kat boÏské vedení, které tak naléhavû
potfiebujeme. Brigham Young radil:
„Lidé jsou obãas tak zmateni, ustaraní
a ztrápení …; ná‰ úsudek nás pfiesto
uãí, Ïe je na‰í povinností se modlit.“19

JeÏí‰ uãil:
„Musíte bdíti a modliti se vÏdy, aby-

ste neve‰li v poku‰ení. …
TudíÏ se musíte vÏdy modliti k Otci

ve jménu mém; …
Modlete se k Otci ve své rodinû,

vÏdy ve jménu mém, aby manÏelkám
va‰im a dûtem va‰im mohlo b˘ti po-
Ïehnáno.“20

Aby byly modlitby úãinné, musejí
b˘t v souladu s plánem nebes. Modlit-
ba víry nese ovoce tehdy, kdyÏ nastává
tento soulad, a tento soulad nastává,
kdyÏ jsou modlitby inspirovány Svat˘m
Duchem. Duch ukazuje, jaké mají b˘t
na‰e prosby.21 Bez tohoto inspirované-
ho vedení máme sklon prosit chyb-
nû,22 usilovat o to, aby se konala jen
na‰e vÛle, nikoli „vÛle Tvá“.23 Je stejnû
tak dÛleÏité b˘t vedeni Svat˘m Du-
chem pfii modlitbû, jako b˘t osvíceni
tímtéÏ Duchem, kdyÏ na modlitbu zís-
káváme odpovûì. Taková modlitba pak
pfiiná‰í poÏehnání nebes, protoÏe ná‰
Otec „ví, … ãeho jest [nám] potfiebí,
prvé neÏ [bychom] ho prosili“,24 a kaÏ-
dou upfiímnou modlitbu zodpovídá.
Nakonec jsou to Otec a Syn, ktefií sli-
bují: „Proste, a dánoÈ bude vám; hle-
dejte, a naleznete; tlucte, a bude vám
otevfiíno.“25

Svûdãím o tom, Ïe na‰e stezka po-
vinnosti je jasnû vyznaãena nezlomnou
vírou v Boha, Vûãného Otce, a v Jeho
Syna, JeÏí‰e Krista, a v moc modlitby.
Po této stezce mají putovat v‰echny
BoÏí dûti, které Boha milují a touÏí 
dodrÏovat Jeho pfiikázání. Pro mladé
tato stezka vede k osobnímu úspûchu
a k pfiípravû; pro dospûlé vede k obno-
vené vífie a odhodlání; pro star‰í gene-
raci vede ke spravedlivému náhledu 
k vytrvání ve spravedlivosti aÏ do 
konce. KaÏdého vûrného poutníka vy-
zbrojuje silou Pánû, chrání ho pfied
soudob˘m zlem a obdarovává ho po-
znáním, Ïe „summa v‰eho … [je bát
se] Boha … a pfiikázaní jeho [dodrÏo-
vat, neboÈ v tomto spoãívá ve‰kerá 
povinnost ãlovûka]“.26 Ve jménu JeÏí‰e
Krista, amen. ■
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