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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.



Nane‰tûstí je aÏ pfiíli‰ snadné uvést
pfiíklady nejasného a zkresleného ob-
razu Ïenství v souãasné spoleãnosti.
Nestydaté, nemorální a nestfiídmé Ïe-
ny zaplÀují rozhlasové a televizní stani-
ce, okupují ãasopisy a vkrádají se na
filmová plátna – a pfii tom v‰em je svût
oslavuje. Apo‰tol Pavel prorocky hovo-
fiil o „ãasech nebezpeãn˘ch“, jeÏ nasta-
nou v posledních dnech, a v˘slovnû se
zmínil o jedné vûci, která mu nejspí‰
pfiipadala obzvlá‰tû nebezpeãná: „[po-
‰etilé Ïeny] obtíÏené hfiíchy, kteréÏ 
vedeny b˘vají rozliãn˘mi Ïádostmi“ 
(2. Timoteovi 3:1, 6). Dne‰ní populár-
ní kultura ãasto prezentuje Ïeny jako
po‰etilé, obyãejné, hloupé a bezmoc-
né. NahlíÏí na nû jako na pouhou vûc,
znevaÏuje je a poté prohla‰uje, Ïe Ïeny
mohou na muÏe udûlat dojem pouze
svou svÛdností – coÏ je jednodu‰e ta
nejnebezpeãnûj‰í a nejroz‰ífienûj‰í
pfiedstava, kterou protivník Ïenám
podsunuje.

A tak vás, drahé mladé Ïeny, cel˘m

srdcem naléhavû Ïádám, abyste své
vzory a Ïivotní rádce nehledaly v sou-
ãasné kultufie. Vzor hodn˘ následování
hledejte prosím u své vûrné matky.
Berte si pfiíklad z ní, nikoli z celebrit,
jejichÏ mûfiítka nejsou Pánov˘mi mûfiít-
ky a jejichÏ hodnoty nejspí‰ nezohled-
Àují vûãné zásady. VzhlíÏejte ke své
matce. Uãte se z jejích siln˘ch stránek,
z její odvahy a vûrnosti. Naslouchejte
jí. MoÏná není expertem v psaní ese-
mesek; a moÏná ani nemá profil na
Facebooku. Ale kdyÏ dojde na otázky
srdce a na záleÏitosti t˘kající se Pána,
má bohaté znalosti. AÏ se pfiiblíÏí vá‰
sÀatek a role mladé matky, bude pro
vás maminka nejvût‰ím zdrojem mou-
drosti. Îádn˘ jin˘ ãlovûk na zemi vás
nemiluje stejnû a není ochoten obûto-
vat toho tolik, aby vás povzbudil a po-
mohl vám nalézt ‰tûstí – v tomto
Ïivotû i na vûky.

Mûjte svou maminku rády, mladé
sestry. VaÏte si jí. Naslouchejte jí.
DÛvûfiujte jí. V srdci chce pro vás jen

to nejlep‰í. ZáleÏí jí na va‰em vûãném
bezpeãí a ‰tûstí. Buìte k ní tedy laska-
vé. Buìte shovívavé k jejím nedokona-
lostem, neboÈ ty ona má. V‰ichni je
máme.

Matky, nyní bych se rád podûlil s vá-
mi o nûkolik my‰lenek, o tom, jakou
zvlá‰tní úlohu hrajete v Ïivotû své dce-
ry. Jedna na‰e rodinná pfiítelkynû ãasto
cestuje se ãleny své ‰ir‰í rodiny. Její
hlavní postfieh z kaÏdé cesty se t˘ká to-
ho, jak moc se mladé Ïeny chovají jako
jejich matky. Je-li matka ‰etrná, je ‰etr-
ná i dcera. Je-li matka skromná, je
skromná i dcera. Nosí-li matka na
shromáÏdûní svátosti „Ïabky“ a nefor-
mální obleãení, nosí je i dcera. Matky,
vá‰ pfiíklad je pro va‰i dceru nesmírnû
dÛleÏit˘ – i kdyÏ to moÏná ona sama
nepfiizná.

V prÛbûhu celé lidské historie byly
Ïeny vÏdy uãitelkami morálních hod-
not. S v˘ukou sv˘ch dûtí zaãínají jiÏ
v kolébce a pokraãují v ní po cel˘ je-
jich Ïivot. V dne‰ní dobû je na‰e 

K v û t e n  2 0 1 0 19



spoleãnost bombardována myln˘mi
pfiedstavami o Ïenství a matefiství, a ty
jsou nebezpeãné a hanebné. Bude-li se
jimi va‰e dcera fiídit, mÛÏe skonãit na
cestû vedoucí k hfiíchu a k sebezniãe-
ní. Je moÏné, Ïe si to va‰e dcera neu-
vûdomí, dokud jí to nevysvûtlíte –
nebo je‰tû lépe, dokud jí neukáÏete,
jak se správnû rozhodovat. Jako matka
v Izraeli pfiedstavujete pro svou dceru
hlavní obrannou linii proti nástrahám
tohoto svûta.

Matky, je mi jasné, Ïe se obãas zdá,
Ïe na‰e dûti nevûnují lekcím, kter˘m
se je snaÏíme nauãit, pozornost. Vûfite
mi – znám onen otráven˘ pohled, jejÏ
vrhají dospívající dûti zrovna ve chvíli,
kdy se dostáváte k té ãásti svého uãe-
ní, která je podle vás nejdÛleÏitûj‰í.
Dovolte mi ujistit vás o tom, Ïe i kdyÏ
si myslíte, Ïe vás dcera vÛbec nepo-
slouchá, tak se od vás pfiesto uãí – 
protoÏe sleduje, zda va‰e skutky odpo-
vídají va‰im slovÛm. Jak údajnû fiekl
Ralph Waldo Emerson: „To, co dûláte,
mluví tak hlasitû, Ïe nesly‰ím, co fiíká-
te.“ (Viz Ralph Keyes, The Quote
Verifier [2006], 56.)

Uãte svou dceru nacházet radost ve
v˘chovû dûtí. Právû v této oblasti mo-
hou mít její láska a talenty nejvût‰í v˘-
znam pro vûãnost. V této souvislosti
pfiem˘‰lejte o pokynu presidenta

Harolda B. Leeho, Ïe „nejdÛleÏitûj‰ím
… dílem, které budete kdy konat, bu-
de práce mezi stûnami va‰eho vlastní-
ho domova“. (Teachings of Presidents
of the Church: Harold B. Lee [2000],
134.) To platí samozfiejmû pro kaÏdé-
ho z nás, ale obzvlá‰tû mocné je to
tehdy, uvaÏujeme-li o vztahu matky 
a dcery.

Matky, uãte svou dceru, Ïe vûrná
dcera BoÏí se vyh˘bá poku‰ení po-
mlouvat nebo posuzovat druhé. V ká-
zání urãeném Pomocnému sdruÏení
v Nauvoo Prorok Joseph sestrám fiekl:
„ Jazyk je neukáznûná ãást tûla – drÏte
jazyk za zuby ohlednû toho, co je ne-
dÛleÏité.“ (Teachings of Presidents of
the Church: Joseph Smith [2007], 455.)

V posledních letech vy‰lo mnoho
ãlánkÛ, knih a filmÛ o Ïenách a dív-
kách, jeÏ pomlouvají druhé a jsou
„podlé“. Satan se neustále snaÏí zniãit
tu nejcennûj‰í ãást Ïenina boÏského
charakteru – pfiirozenou schopnost 
vychovávat.

Právû ve vztahu matky a dcery se
dcera uãí zásadám v˘chovy tím, Ïe je
sama vychovávána. Je milována. Je
uãena a na vlastní kÛÏi poznává, jaké
to je mít nûkoho, kdo se o ni zajímá
natolik, Ïe ji napomene, a pfiitom ji
souãasnû i povzbuzuje a dÛvûfiuje jí.

Sestry, nezapomínejte na to, Ïe

zdrojem ve‰keré morální a duchovní
moci je BÛh. Pfiístup k této moci získá-
váme tím, Ïe s Ním uzavfieme smlouvy
a pak tyto smlouvy dodrÏujeme. Matky,
uãte své dcery, proã je dÛleÏité uzaví-
rat smlouvy, a poté jim buìte v tom,
jak tyto smlouvy dodrÏovat, takov˘m
pfiíkladem, aby mûly touhu b˘t hodny
vstupu do chrámu.

To v dne‰ním svûtû znamená, Ïe
s nimi budete mluvit i o sexuálních
otázkách. Va‰e dcery, stejnû jako va‰i
synové, vyrÛstají ve svûtû, kter˘ otevfie-
nû propaguje pfiedãasnou, nahodilou a
bezstarostnou promiskuitu. Nestydaté
a necudné Ïeny jsou idealizovány a pfií-
li‰ ãasto oslavovány a napodobovány.
Aãkoli mÛÏeme ve své rodinû podnik-
nout kroky, jeÏ omezí riziko toho, Ïe
budeme tûmto nechutn˘m prvkÛm
souãasného Ïivota vystaveni, je ne-
moÏné, aby va‰e dcery tûmto vlezl˘m
sexuálním projevÛm a poku‰ením, jeÏ
je obklopují, unikly zcela. Je nutné,
abyste si na toto téma ãasto a otevfienû
povídaly a abyste pfiitom své dcery uãi-
ly pravdiv˘m zásadám.

Napfiíklad musejí rozumût tomu, Ïe
kdyÏ nosí obleãení, které je pfiíli‰ pfiilé-
havé, pfiíli‰ krátké nebo má hlubok˘
v˘stfiih, tak nejenÏe vysílají fale‰né sig-
nály mlad˘m muÏÛm, s nimiÏ se st˘ka-
jí, ale rovnûÏ si v pamûti uchovávají
fale‰nou pfiedstavu o tom, Ïe hodnota
Ïeny závisí v˘hradnû na jejím tûlesném
pÛvabu. Toto nikdy nebylo a ani nikdy
nebude souãástí spravedlivého popisu
vûrné dcery BoÏí. Je tfieba, aby toto sl˘-
chaly – jasnû a opakovanû – z va‰ich
úst. A je tfieba, aby vidûly na va‰em po-
sitivním a dÛsledném pfiíkladu va‰e
mûfiítka pro oblékání, upravenost a
slu‰né chování.

V‰ichni mladí budou uzavírat a do-
drÏovat smlouvy ochotnûji, pokud se
nauãí, jak rozpoznat pfiítomnost a hlas
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Ducha. Uãte své dcery tomu, co se t˘-
ká Ducha. Veìte je ke studiu písem.
Pfiipravujte jim takové záÏitky, které jim
pomohou váÏit si v Ïivotû poÏehnání
knûÏské moci. Budou-li dodrÏovat
smlouvy, nauãí se, jak rozpoznat hlas
Pána a jak obdrÏet osobní zjevení. BÛh
skuteãnû vysly‰í a zodpoví jejich mod-
litby. Téma Vzájemného sdruÏení pro
rok 2010 se t˘ká na‰í mládeÏe i nás
v‰ech: „Posilni se a [odvahu] mûj, ne-
boj se, ani lekej, nebo s tebou jest
Hospodin BÛh tvÛj, kamÏ se koli obrá-
tí‰.“ (Jozue 1:9.) Toto mladé lidi bez-
peãnû dovede k poÏehnáním domu
Pánû.

Ujistûte se, Ïe vûdí, Ïe dodrÏování
smluv je tou nejbezpeãnûj‰í cestou
k vûãnému ‰tûstí. A je-li to nutné, uãte
je, jak ãinit pokání a jak se uchovat ãis-
t˘mi a zpÛsobil˘mi.

Pokud vám má slova pfiipadají povû-
domá, bratfii a sestry, je to proto, Ïe
jsem k rodiãÛm a jejich dûtem hovofiil
na tfiech generálních konferencích za
sebou. Vloni v dubnu jsem vyzval mla-
dé lidi k tomu, aby se pouãili z minu-
losti. Cituji z onoho proslovu: „KdyÏ
jste ochotni naslouchat a uãit se, mÛ-
Ïete se nûkteré nejdÛleÏitûj‰í vûci pro
Ïivot nauãit od tûch, ktefií vás pfiede‰li.
… Jak mnohem lep‰í bude vá‰ Ïivot,
kdyÏ budete následovat ‰lechetn˘ 
pfiíklad vûrn˘ch následovníkÛ Kristo-
v˘ch.“ („Pouãte se z minulosti“, Liaho-
na, kvûten 2009, 31, 33).

Vloni v fiíjnu jsem na knûÏském za-
sedání promlouval k otcÛm a synÛm a
dnes jsem hovofiil pfieváÏnû k matkám
a dcerám. KaÏd˘ proslov byl odli‰n˘,
ale pfiesto podobn˘. Doufám, Ïe v nich
vidíte urãit˘ vzor a jedno jasné a spo-
leãné poselství – Ïe v tûchto posled-
ních dnech je zásadní, dokonce
rozhodující, aby si rodiãe a dûti vzá-
jemnû naslouchali a jeden od druhého

se uãili. To, o ãem jsem hovofiil, nejsou
jen nedÛleÏité návrhy. Jsou podstatou
a samotn˘m stfiedem BoÏího plánu
pro na‰e vûãné ‰tûstí a pokoj.

Církev vám bude pomáhat, kdekoli
to bude moÏné. Jsme zde proto, aby-
chom vás, rodiãe a dûti, podporovali a
pomáhali vám. Ale tím nejdÛleÏitûj‰ím
místem, kde se mládeÏ mÛÏe dnes pfii-
pravit na to, Ïe zítra povede vlastní 
rodinu a Církev, je domov. Na‰ím úko-
lem, matky a otcové, je udûlat v‰e, co
mÛÏeme, abychom na‰í mládeÏi po-
mohli stát se vûrn˘mi a spravedliv˘mi
muÏi a Ïenami. A právû doma musíme
uãit evangeliu slovem a pfiíkladem.

Své poselství zakonãím tûmito pro-
rock˘mi slovy presidenta Josepha F.
Smitha: „Na‰e [rodinné] svazky nejsou
zam˘‰leny v˘luãnû pro tento Ïivot, pro

ãas, jak ho odli‰ujeme od vûãnosti.
Îijeme na ãas a na vûãnost. Vytváfiíme
svazky a vztahy na ãas a na celou vûã-
nost. … Kdo, kromû Svat˘ch posled-
ních dnÛ, rozjímá o my‰lence, Ïe po
smrti bude na‰e rodinná organizace
pokraãovat? Îe otec, matka a dûti se
navzájem poznají …? Îe tato rodinná
organizace je jednotkou ve velké a do-
konalé organizaci BoÏího díla a Ïe v‰e
je urãeno, aby pokraãovalo po cel˘ ãas
a vûãnost?“ (Uãení presidentÛ Církve:
Joseph F. Smith, 385, 386.)

KéÏ nám Pán Ïehná, abychom se
mezi stûnami svého vlastního domova
navzájem uãili, vychovávali a pfiipravo-
vali na ono veliké dílo, jeÏ musí teì i
v budoucnu konat kaÏd˘ z nás. O to se
modlím ve jménu Pána JeÏí‰e Krista,
amen. ■
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