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nûmÏ mÛÏeme postavit svÛj Ïivot.
V souãasnosti tuto dÛleÏitou zásadu

ztûlesÀuje jiná skupina pion˘rÛ. V úte-
r˘ 12. ledna zasáhlo Haiti velmi silné
zemûtfiesení. Toto zemûtfiesení obráti-
lo hlavní mûsto Port-au-Prince v trosky.
Jeho následky byly devastující – odha-
dem milion lidí zÛstalo bez domova a
bylo hlá‰eno pfies 200 000 mrtv˘ch.

Zatímco svût sledoval nevídan˘
rozsah mezinárodní pomoci, v Port-
au-Prince se rozjela dal‰í pozoruhod-
ná a inspirující záchranná akce – byla
vedena v˘borem sloÏen˘m z místních
haitsk˘ch vedoucích Církve zorgani-
zovan˘ch po vzoru knûÏství a pÛsobí-
cích pod vedením inspirace. Mezi
ãleny v˘boru byli, mimo jiné, presi-
denti obou kÛlÛ a presidentky
Pomocného sdruÏení obou kÛlÛ
v Port-au-Prince a president misie,
kter˘ ve vûku 30 let pfiedsedá v hait-
ské misii Port-au-Prince 74 misioná-
fiÛm na pln˘ úvazek. V‰ichni tito
misionáfii jsou z Haiti a jako zázrakem
nebyl bûhem niãivého zemûtfiesení
ani jeden z nich zranûn.

Do rukou tûchto inspirovan˘ch
místních vedoucích byly vloÏeny cír-
kevní prostfiedky, které zahrnovaly i
‰tûdré pfiíspûvky mnoh˘ch z vás. Za ty-
to pfiíspûvky jsou lidé na Haiti nesko-
nale vdûãni. Pod vedením v˘boru
zaãaly témûfi okamÏitû pfiijíÏdût vozy
z Dominikánské republiky naloÏené
zásobami. Jen pár dnÛ po zemûtfiesení
dorazily letouny plné potravin, zafiízení
na ãi‰tûní vody, stanÛ, pfiikr˘vek a lé-
kafisk˘ch potfieb, a také t˘m lékafiÛ.

Devût kaplí v Port-au-Prince a okolí
bylo témûfi nedotãen˘ch – dal‰í pozo-
ruhodn˘ zázrak. V t˘dnech po zemû-
tfiesení se kaple staly útoãi‰tûm pro
více neÏ 5000 HaiÈanÛ a základnami
pro distribuci potravin, vody a lékafiské
pomoci. Byly zaji‰tûny základní 

Pfied lety jsem s rodinou nav‰tívil
Nauvoo v Illinois. První Svatí
tam pfii‰li hledat útoãi‰tû. Mnozí

pfii‰li o svÛj domov i farmu, nûktefií
pfii‰li kvÛli narÛstajícímu pronásledo-
vání o své milované. ShromáÏdili se
v Nauvoo a vybudovali tam nové a
krásné mûsto. Pronásledování v‰ak
neustávalo a roku 1846 byli znovu nu-
ceni opustit svÛj domov – tentokrát
uprostfied zimy. Sefiadili své povozy
na ulici Parley Street a ãekali, aÏ na
nû pfiijde fiada vykroãit pfies zamrzlé
vody fieky Mississippi vstfiíc neznámé
budoucnosti.

KdyÏ jsme na této ulici stáli a pfiemí-
tali jsme o jejich zoufalé situaci, mou
pozornost upoutala fiada dfievûn˘ch
‰títÛ pfiibit˘ch k tyãkovému plotu, na
nichÏ byly vyryty citáty z deníkÛ tûchto
suÏovan˘ch Svat˘ch. Pfii ãtení kaÏdého
citátu jsme ke svému pfiekvapení shle-
dali, Ïe jejich slova nebyla plná zoufal-
ství a beznadûje, ale jistoty, závazku a
dokonce radosti. Byli plni nadûje, ta-
kové nadûje, jaká sálá z tohoto citátu
z deníku Sarah DeArmonové Richové
z února 1846: „Vydat se na takovou ces-
tu v zimû … se mÛÏe zdát jako vydání

se do spárÛ smrti, ale my jsme mûli 
víru … [a] cítili jsme, Ïe se máme 
radovat z pfiíchodu dne na‰eho 
vysvobození.“1

Tito první Svatí se ocitli bez domo-
va, ale ne bez nadûje. Mûli zlomené
srdce, ale silného ducha. Získali dÛ-
kladné a dÛleÏité ponauãení. Nauãili
se, Ïe nadûje, se sv˘mi doprovodn˘-
mi poÏehnáními pokoje a radosti, ne-
ní závislá na okolnostech. Zjistili, Ïe
prav˘m zdrojem nadûje je víra – víra
v Pána JeÏí‰e Krista a v jeho nekoneã-
né Usmífiení, jedin˘ jist˘ základ, na

Skála na‰eho
Vykupitele
Svûdãím o tom, Ïe ti, ktefií dodrÏují Jeho pfiikázání, 
porostou ve vífie a v nadûji. ObdrÏí sílu k pfiekonání 
v‰ech Ïivotních zkou‰ek.
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potfieby a chaos se zaãal mûnit v fiád.
PfiestoÏe vûrní Svatí na Haiti velmi

strádají, jsou naplnûni nadûjí do bu-
doucna. Tak jako první pion˘fii z roku
1846, i tito lidé mají zlomené srdce, ale
silného ducha. I oni nás uãí tomu, Ïe
nadûje, ‰tûstí a radost nejsou dílem
okolností, ale víry v Pána.

Prorok Mormon, kterému obtíÏné
okolnosti také nebyly cizí, této nauce
porozumûl a jasnû jí uãil:

„A opût, milovaní bratfií moji, chtûl
bych k vám promluviti o nadûji. …

Vizte, pravím vám, Ïe budete míti
nadûji skrze usmífiení Krista … a to
pro svou víru v nûho, podle pfiíslibu.

ProãeÏ, má-li ãlovûk víru, musí ne-
zbytnû míti nadûji; neboÈ bez víry ne-
mÛÏe b˘ti Ïádné nadûje.“2

Nadûje pramení z víry v JeÏí‰e
Krista. On jiÏ pfiemohl svût a slíbil, 
Ïe nám setfie slzy, pokud se k Nûmu
obrátíme, uvûfiíme a budeme Ho 
následovat.3

Ti, ktefií právû nyní pociÈují zoufal-
ství a beznadûj, moÏná pfiem˘‰lejí o
tom, jak by mohli získat zpût nadûji.
Pokud mezi nû patfiíte, mûjte na pamû-
ti, Ïe nadûje je dÛsledkem víry. KdyÏ
chceme posilovat nadûji, musíme posi-
lovat víru.

Víra ve Spasitele vyÏaduje víc neÏ
pouhé uvûfiení. Apo‰tol Jakub uãil, Ïe i
ìáblové vûfií a tfiesou se.4 Ale pravá víra
vyÏaduje skutky. Rozdíl mezi ìábly a
vûrn˘mi ãleny této Církve nespoãívá
v uvûfiení, ale ve skutcích. Víra roste
dodrÏováním pfiikázání. Na dodrÏování
pfiikázání musíme pracovat. V PrÛvodci
k písmÛm se doãteme, Ïe „zázraky ne-
vytváfiejí víru, ale silná víra se rozvíjí
skrze poslu‰nost evangelia JeÏí‰e
Krista. Jin˘mi slovy, víra pfiichází skrze
spravedlivost.“5

KdyÏ usilujeme o dodrÏování pfiiká-
zání BoÏích, ãiníme pokání ze sv˘ch

hfiíchÛ a slibujeme, Ïe budeme ze
v‰ech sil následovat Spasitele, zaãíná
v nás sílit jistota, Ïe skrze Usmífiení bu-
de v‰e tak, jak má b˘t. Tyto pocity po-
tvrzuje Duch Svat˘, kter˘ nás vede
k opu‰tûní toho, co na‰e pion˘rské
matky a otcové naz˘vali „svûtsk˘mi sta-
rostmi“. I kdyÏ máme zkou‰ky, naplÀu-
je nás pocit blahobytu, a my si s nimi
touÏíme zazpívat, Ïe vskutku „pfii‰el
BoÏí ãas“6.

Nerad bych zlehãoval opravdovost
klinické deprese. Nûkter˘m lidem pfii-
nesou osvobození od depresí a úzkosti
konzultace s kvalifikovan˘mi odborní-
ky. Ale pro vût‰inu z nás se smutek a
strach zaãnou rozpl˘vat a budou na-
hrazeny ‰tûstím a pokojem, kdyÏ bu-
deme vkládat dÛvûru v Autora plánu
‰tûstí a kdyÏ budeme rozvíjet víru
v KníÏete pokoje.

Nedávno mÛj dobr˘ pfiítel zemfiel

na rakovinu. On a jeho rodina jsou 
lidmi velké víry. Bylo inspirující sledo-
vat, jak je jejich víra pfienesla pfies toto
velmi tûÏké období. Byli naplnûni
vnitfiním pokojem, kter˘ je podporoval
a posiloval. S jejich svolením bych vám
rád pfieãetl úryvek z dopisu, kter˘ na-
psala jedna ãlenka rodiny jen nûkolik
dnÛ pfiedtím, neÏ otec zemfiel:

„Posledních pár dnÛ bylo obzvlá‰È
obtíÏn˘ch. … Vãera veãer, kdyÏ jsme
se shromáÏdili kolem tatínkovy poste-
le, jsme silnû pociÈovali ducha Pánû, 
a byl nám skuteãn˘m utû‰itelem.
PociÈujeme pokoj. … Bylo to to nejtûÏ-
‰í, co jsme kdy zaÏili, ale ãerpáme po-
koj ze znalosti, Ïe … nám ná‰ Otec
v nebi slíbil, Ïe budeme znovu Ïít 
spolu jako rodina. KdyÏ lékafi v nemoc-
nici tatínkovi fiekl, Ïe uÏ se nedá nic
dûlat, tatínek na nás v‰echny pohlédl
s dokonalou vírou a smûle se zeptal:
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Bratfii a sestry, pfied ‰esti mûsíci
jsem na knûÏském zasedání ge-
nerální konference hovofiil k ot-

cÛm a synÛm. Jak si asi dovedete
pfiedstavit, m˘ch 5 dcer, 24 vnuãek a
stále rostoucí poãet pravnuãek si Ïá-
dá vyrovnání. A tak budu dnes hovo-
fiit zejména k matkám a dcerám
v Církvi.

Moje drahá manÏelka Barbara má
na na‰e dcery a vnuãky vliv vûãného
v˘znamu – a stejn˘ vliv mají na oplátku
i ony na ni. K zásadním úlohám matek
a dcer patfií to, Ïe si vzájemnû pomáha-
jí prozkoumávat své neomezené moÏ-
nosti navzdory podkopávajícím vlivÛm
svûta, v nûmÏ je Ïenství a matefiství
znehodnocováno a pfietváfieno.

KdyÏ pfied témûfi jedním stoletím
mluvil president Joseph F. Smith k Ïe-
nám v Církvi, fiekl: „Vy nemáte b˘t ve-
deny Ïenami svûta; vy máte vést …
Ïeny svûta ve v‰em, co je chvályhodné,
ve v‰em, co je boÏské, ve v‰em, co po-
vzná‰í a oãi‰Èuje dûti lidské.“ (Uãení
presidentÛ Církve: Joseph F. Smith
[2003], 184.)

Sestry, my, va‰i bratfií, nemÛÏeme
dûlat to, k ãemu jste byly je‰tû pfied za-
loÏením svûta boÏsky urãeny právû vy.
MÛÏeme se o to pokusit, ale tûÏko mÛ-
Ïeme doufat, Ïe napodobíme va‰e 

jedineãné dary. Na tomto svûtû není
nic tak osobního, tak blahodárného
nebo tak Ïivot mûnícího, jako je vliv
spravedlivé Ïeny.

Je mi jasné, Ïe nûkteré z vás, mla-
dé Ïeny, nemáte maminku, se kterou
byste si o takov˘ch vûcech mohly po-
vídat. A mnohé z vás, sestry, nemáte
v souãasné dobû dceru. Ale protoÏe
v‰echny Ïeny mají ve své boÏské pod-
statû jak vrozen˘ talent, tak vrozené
správcovství matky, t˘ká se vût‰ina to-
ho, co budu fiíkat, stejnou mûrou ba-
biãek, tet, sester, nevlastních matek,
tchyní, vedoucích i dal‰ích rádkyÀ,
které obãas suplují v onom dÛleÏitém
vztahu mezi matkou a dcerou.

Mladé Ïeny, va‰e maminka vás má
moc ráda. Vidí ve vás nadûji budoucích
generací. V‰echno, ãeho dosáhnete,
kaÏd˘ problém, kter˘ pfiekonáte, jim
pfiiná‰í ãistou radost. A podobnû i va‰e
starosti a trápení jsou i jejich starostmi
a trápeními.

Dnes bych rád dal vám, mlad˘m Ïe-
nám, nûkolik rad, jak mÛÏete v plné
mífie vyuÏívat svého vztahu s mamin-
kou. A pak se chci i s matkami podûlit
o nûkolik my‰lenek t˘kajících se toho,
jak mohou v co nejvût‰í mífie uplatÀo-
vat vliv, jeÏ mají na dcery i na dal‰í 
ãleny rodiny.

Star‰í M. Russell Ballard
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

‚Má nûkdo v této místnosti pochybnos-
ti ohlednû plánu spasení?‘ To my 
nemáme, a jsme vdûãni za otce a mat-
ku, ktefií nás uãili tomuto plánu doko-
nale dÛvûfiovat.“

Mluvím ke v‰em, ktefií trpí a truchlí,
ke v‰em, ktefií ãelí nebo budou ãelit
zkou‰kám a v˘zvám v tomto Ïivotû. Mé
poselství je pro v‰echny, ktefií jsou
ustaraní, vystra‰ení nebo ztratili odva-
hu. Mé poselství je pouhou ozvûnou,
pfiipomenutím stálé rady útûchy, kte-
rou milující Otec poskytuje sv˘m dû-
tem od poãátku svûta.

„Pamatujte, pamatujte, Ïe na skále
Vykupitele na‰eho, jenÏ jest Kristus,
Syn BoÏí, musíte postaviti základ svÛj;
aby, aÏ ìábel vy‰le mocné vûtry své,
ano, ‰ípy své ve vichfiici, ano, aÏ vás
bude tlouci v‰echno krupobití jeho a
mocná boufie jeho, to nemûlo nad vá-
mi Ïádné moci k tomu, aby vás to
stáhlo do propasti bídy a nekoneãné
bûdy pro onu skálu, na níÏ jste posta-
veni, která je jist˘m základem, zákla-
dem, stavûjí-li lidé na nûm, nemohou
padnouti.“7

Svûdãím o Nûm, Ïe pfiemohl svût,
Ïe na nás nikdy nezapomene, a ani nás
neopustí, neboÈ nás má vyryté do dlaní
rukou sv˘ch.8 Svûdãím o tom, Ïe ti,
ktefií dodrÏují Jeho pfiikázání, porostou
ve vífie a v nadûji. ObdrÏí sílu k pfieko-
nání v‰ech Ïivotních zkou‰ek. Naplní
je pokoj, kter˘ „pfievy‰uje v‰elik˘ ro-
zum“.9 Ve jménu JeÏí‰e Krista, amen. ■
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Matky a dcery
V tûchto posledních dnech je zásadní, dokonce 
rozhodující, aby si rodiãe a dûti vzájemnû 
naslouchali a jeden od druhého se uãili.




