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Maminka byla skvûlá uãitelka, a ve
své pfiípravû byla pilná a peãlivá. Na
dny, jeÏ pfiedcházely jejím lekcím, si
jasnû vzpomínám. Jídelní stÛl byl po-
kryt rÛzn˘mi materiály a poznámkami,
které si pfii pfiípravû lekce psala.
Pfiipravila si toho pokaÏdé tolik, Ïe
jsem si jist˘, Ïe z toho pak ve tfiídû po-
uÏila jen malou ãást. Ale zároveÀ jsem
si jist˘, Ïe nic z její pfiípravy nepfii‰lo
vniveã. Jak to mohu vûdût tak jistû?
KdyÏ jsem listoval stránkami jejích zá-
pisníkÛ, bylo to, jako bych maminku
zase sly‰el, jak mû uãí. Jak uÏ jsem fie-
kl, v jejích zápisnících toho bylo o jedi-
ném tématu pfiíli‰ mnoho na to, aby to
mohla pouÏít pfii jediné lekci – av‰ak
to, co nepouÏila ve tfiídû, pouÏila pfii
v˘uce sv˘ch dûtí.

Myslím si, Ïe mohu bez obav fiíci, Ïe
i kdyÏ moje maminka byla efektivní
uãitelkou v Pomocném sdruÏení, její
nejlep‰í lekce se odehrávaly doma s
jejími dûtmi. Samozfiejmû Ïe to bylo
do znaãné míry proto, Ïe na v˘uku
sv˘ch dûtí mûla více ãasu neÏ na v˘uku
sester v Pomocném sdruÏení, ale do-
mnívám se také, Ïe se tak peãlivû 
pfiipravovala jednak proto, aby byla
pfiíkladem sv˘m dûtem v pilné sluÏbû
v Církvi, a jednak proto, Ïe si uvûdo-
movala, Ïe to, ãemu se díky pfiípravû
lekcí nauãí, mÛÏe opakovanû pouÏít
pro je‰tû jeden dÛleÏitûj‰í úãel – v˘uku
sv˘ch synÛ a dcer.

Dovolte mi prosím na chvilku si 
zavzpomínat a podûlit se s vámi o nû-
kolik lekcí, kter˘m jsem se od své ma-
minky nauãil o tom, jak uãit evangeliu
v domovû. Moje maminka vûdûla, proã
je tak dÛleÏité uãit dûti o mûfiítkách,
hodnotách a nauce, dokud jsou malé.
TfiebaÏe byla vdûãná za druhé, ktefií
uãili její dûti mimo domov – aÈ ve ‰ko-
le nebo v Církvi – uvûdomovala si, Ïe
zodpovûdnost uãit dûti byla svûfiena

Nedávno jsem mûl pfiíleÏitost
nav‰tívit se star‰ím Donaldem
L. Hallstromem pût mûst v ob-

rovském centrálním území Spojen˘ch
státÛ. V kaÏdém mûstû, které jsme na-
v‰tívili, jsme se setkali nejprve s misio-
náfii na pln˘ úvazek a poté s vedoucími
kÛlÛ a sborÛ a mluvili jsme o misionáfi-
ské práci. PokaÏdé mezi tûmito dvûma
setkáními pro nás Pomocné sdruÏení
kÛlu pfiipravilo lehkou veãefii, aby-
chom mohli strávit trochu ãasu s
presidenty kÛlÛ. V Milwaukee ve
Wisconsinu poÏádaly dvû mladé rodiny
Pomocné sdruÏení o to, zda by mohly
veãefii pfiipravit a podávat ony. Oba
manÏelé pracovali v kuchyni. A obû
matky dohlíÏely na uspofiádání stolÛ a
na podávání jídla. Tfii malé dûti pomá-
haly pod vedením sv˘ch matek s pro-
stfiením stolÛ a s podáváním jídla. Toto
byla pro obû matky pfiíleÏitost k tomu,
aby uãily své dûti. Bylo velice pÛsobivé
sledovat to, jak dûti reagují na kaÏdou
maliãkost, kdyÏ je matky nûãemu uãily.
Dûti své úkoly plnily beze zbytku 
a dÛkladnû.

Tento záÏitek mi pfiipomnûl, jak 
mû uãila moje maminka. Stejnû jako

prorok Nefi, a stejnû jako mnozí z vás,
jsem se i já narodil dobr˘m rodiãÛm
(viz 1. Nefi 1:1).

Moje netefi mi nedávno ukázala ãty-
fii zápisníky plné poznámek, které si
psala moje maminka, kdyÏ si pfiipravo-
vala lekci pro Pomocné sdruÏení.
DokáÏi si pfiedstavit, Ïe tyto zápisníky
– a patfií k nim dal‰í, které jsem je‰tû
neprozkoumal – pfiedstavují stovky ho-
din maminãiny pfiípravy.

Matky, jeÏ uãí 
doma své dûti
Myslím si, Ïe dÛvod, proã se v úloze matky klade 
dÛraz na to, aby vychovávala a uãila pfií‰tí generaci, 
má boÏskou podstatu.
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rodiãÛm, a Ïe hlavnû oni musejí zajis-
tit, aby jejich dûti byly uãeny tomu, co
si jejich Nebesk˘ Otec pfieje, aby znaly.
VÏdy, kdyÏ mû a mé sourozence nûkdo
uãil mimo domov, nás maminka poté
velmi pozornû vyzpovídala, aby se ujis-
tila, Ïe to, co se dostává k na‰im u‰ím
a co rozvíjí na‰i mysl, jsou správné 
nauky.

Nûkdy, kdyÏ jsem bûÏel ze ‰koly do-
mÛ, jsem si myslel, Ïe jsem ten den
s uãením hotov, ale kdyÏ jsem uvidûl
maminku, jak na mû ãeká u dvefií, tak
se tato iluze rychle rozplynula. KdyÏ
jsme byli malí, kaÏd˘ z nás mûl svÛj
stÛl v kuchyni, kde nás maminka dále
uãila, zatímco konala své domácí po-
vinnosti a pfiipravovala veãefii. Byla uãi-
telkou od pfiírody a vyÏadovala toho
od nás mnohem více neÏ uãitelé ve
‰kole a v Církvi.

Maminãina v˘uka zahrnovala jak
lekce svûtské, tak i duchovní. Dbala na
to, aby nikdo z nás nebyl pozadu v lát-
ce ve ‰kole, kterou ãasto sama nûãím
doplÀovala. Také si s námi procviãova-
la své lekce na Pomocné sdruÏení. My
jsme si samozfiejmû vÏdy vyslechli tu
nezkrácenou verzi z jejího zápisníku
namísto té, která se musela vejít do
jedné vyuãovací hodiny.

K na‰í domácí v˘uce patfiilo také to,
Ïe jsme se uãili nazpamûÈ ver‰e z pí-
sem, âlánky víry a slova prorokÛ, vi-
doucích a zjevovatelÛ. Moje maminka
patfiila k tûm, ktefií vûfií tomu, Ïe po-
kud se pamûÈ neustále neprocviãuje,
tak zakrní. Uãila nás, kdyÏ jsme um˘va-
li nádobí, stloukali máslo nebo pomá-
hali jakkoli jinak. Vûfiila tomu, Ïe není
dobré, aby jejím dûtem vstupovaly do
mysli nicotné my‰lenky, a to ani pfii fy-
zické práci.

Nefiíkám, Ïe moje maminka má b˘t
vzorov˘m pfiíkladem pro dne‰ní rodi-
ãe. Dnes je zcela jiná doba, ale i kdyÏ

se ãasy mûní, uãení rodiãÛ se nesmí ni-
kdy podceÀovat. Mnohé rodinné ãin-
nosti spojují hodnoty jedné generace
s generací následující, ale asi tou nej-
dÛleÏitûj‰í ãinností je ta, kdyÏ rodiãe
uãí doma své dûti. To platí dvojnásob
v pfiípadû, kdy hovofiíme o v˘uce 
hodnot, morálních a etick˘ch mûfiítek
a víry.

V˘uka v domovû nab˘vá na dÛleÏi-
tosti právû v dne‰ním svûtû, v nûmÏ je
vliv protivníka v‰udypfiítomn˘, a pro-
tivník útoãí a snaÏí se naru‰it a zniãit
samotn˘ základ na‰í spoleãnosti – totiÏ
rodinu. Rodiãe musejí pfiijmout fakt,
Ïe v˘uka v domovû je nejposvátnûj‰í a
nejdÛleÏitûj‰í zodpovûdností. I kdyÏ
instituce jako je Církev nebo ‰kola mo-
hou rodiãÛm pomáhat „[vyuãovat]
mladého podlé zpÛsobu cesty jeho“
(Pfiísloví 22:6), spoãívá tato zodpovûd-
nost hlavnû na rodiãích. Podle velkého
plánu ‰tûstí jsou to rodiãe, komu je
svûfiena zodpovûdnost za péãi o dûti
Nebeského Otce a za jejich rozvoj.
Na‰e rodina je nedílnou souãástí
BoÏího díla a slávy – „uskuteãniti ne-
smrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“
(MojÏí‰ 1:39). Na BoÏím jevi‰ti vûãnos-
ti jsou to obvykle rodiãe, kdo má hrát
hlavní roli v Ïivotû jejich dûtí. Na‰tûstí

jsou v zákulisí pfiipraveni náhradníci,
ktefií mohou vstoupit na jevi‰tû, kdyÏ
rodiãe nemohou. Nicménû jsou to prá-
vû rodiãe, kter˘m Pán pfiikazuje, aby
vychovávali své dûti ve svûtle a v prav-
dû (viz NaS 93:40).

Rodiãe musejí vná‰et svûtlo a prav-
du do svého domova postupnû – v da-
nou chvíli jedna rodinná modlitba,
jedno studium písem, jeden rodinn˘
domácí veãer, jedna nahlas pfieãtená
kniha, jedna píseÀ a jedno rodinné jíd-
lo. Vûdí, Ïe vliv spravedlivého, svûdo-
mitého, vytrvalého a kaÏdodenního
rodiãovství patfií k tûm nejmocnûj‰ím a
nejpÛsobivûj‰ím silám dobra na svûtû.
Zdraví jakékoli spoleãnosti, ‰tûstí jejích
lidí a jejich potomstva i jejich pokoj –
to v‰e má spoleãné kofieny ve v˘uce
dûtí v domovû.

Star‰í Joseph Fielding Smith uãil:
„ Je povinností rodiãÛ, aby tûmto spás-
n˘m zásadám evangelia JeÏí‰e Krista
uãili své dûti, aby mohly rozumût to-
mu, proã mají b˘t pokfitûny, a aby
v srdci pociÈovaly touhu neustále do-
drÏovat pfiikázání BoÏí i poté, co jsou
pokfitûny, aby se mohly navrátit zpût
do BoÏí pfiítomnosti. Chcete b˘t, drazí
bratfií a sestry, se svou rodinou a se
sv˘mi dûtmi? Chcete b˘t pfiipeãetûni
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ke svému otci a matce, ktefií ‰li pfied
vámi …? Pokud ano, pak musíte zaãít
uãit dûti jiÏ v kolébce. Musíte uãit jak
pfiíkladem, tak i slovem.“ (Conference
Report, Oct. 1948, 153.)

Pfiíklad mé maminky coby uãitele
v domovû mû pfiivádí k dal‰í my‰len-
ce, jeÏ se v jistém smyslu t˘ká uãení.
Církevní vedoucí vûnují mnoho 
ãasu tomu, Ïe pfiem˘‰lejí o tom, jak
v Církvi zlep‰it v˘uku. Proã tomu vû-
nujeme tolik ãasu a úsilí? Je to proto,
Ïe vûfiíme, Ïe v˘uka má obrovskou
moc prohlubovat víru jednotlivcÛ a
posilovat rodiny. Domnívám se, Ïe je-
den z nejúãinnûj‰ích zpÛsobÛ, jak
mÛÏeme zlep‰it v˘uku v Církvi, je ten,
Ïe zlep‰íme v˘uku u nás doma. KdyÏ
uãíme doma, pfiipravuje nás to na to,
abychom uãili efektivnûji v Církvi, a
kdyÏ uãíme v Církvi, pomáhá nám to
uãit efektivnûji doma. Po celé Církvi
bychom na‰li jídelní stoly pokryté
rÛzn˘mi materiály a zápisníky, jeÏ jsou
popsány my‰lenkami, které se t˘kají
pfiipravované lekce. Neexistuje nic ta-
kového jako nadbyteãná pfiíprava na
v˘uku evangelia JeÏí‰e Krista; neboÈ
my‰lenky o evangeliu – aÈ uÏ je ve tfií-
dû pouÏijeme, nebo ne – mÛÏeme
vÏdy vyuÏít k v˘uce doma.

Inspirované poselství „Rodina –
Prohlá‰ení svûtu“ uvádí:

„ManÏel s manÏelkou mají posvát-
nou zodpovûdnost vzájemnû se milo-
vat a vzájemnû o sebe peãovat a
peãovat o své dûti. ,Aj, dûdictví od
Hospodina jsou dítky.‘ (Îalm 127:3.)
Rodiãe mají posvátnou povinnost vy-
chovávat své dûti v lásce a spravedli-
vosti, starat se o jejich tûlesné a
duchovní potfieby, a uãit je vzájemnû
se milovat a slouÏit jeden druhému,
dodrÏovat pfiikázání BoÏí a b˘t obãany,
ktefií dodrÏují zákony, kdekoli Ïijí. …

Otcové jsou boÏsky urãeni, aby v lás-
ce a spravedlivosti pfiedsedali sv˘m ro-
dinám, a jsou zodpovûdni za to, Ïe se
postarají o Ïivotní potfieby a ochranu
sv˘ch rodin. Matky jsou zodpovûdny
pfiedev‰ím za v˘chovu sv˘ch dûtí.
V tûchto posvátn˘ch zodpovûdnostech
jsou otcové a matky povinni pomáhat
jeden druhému jako rovnocenní part-
nefii.“ (Liahona, fiíjen 2004, 49.)

Podle poselství „Rodina – Prohlá‰ení
svûtu“ se zásady t˘kající se v˘uky v do-
movû, o kter˘ch jsem hovofiil, t˘kají
obou rodiãÛ, av‰ak jsou obzvlá‰tû dÛle-
Ïité v úloze matky. Otec nejãastûji tráví
vût‰inu dne v zamûstnání mimo domov.
A to je jeden z mnoha dÛvodÛ, proã

zodpovûdnost za v˘uku dûtí v domovû
spoãívá z velké ãásti na matce. I kdyÏ se
okolnosti li‰í a není vÏdy moÏné dosáh-
nout ideálního stavu, myslím si, Ïe dÛ-
vod, proã se v úloze matky klade dÛraz
na to, aby vychovávala a uãila pfií‰tí ge-
neraci, má boÏskou podstatu. V dne‰ní
dobû jsme svûdky mnoha problémÛ
pramenících z ru‰iv˘ch a zniãujících vli-
vÛ, jeÏ chtûjí svést dûti BoÏí na scestí.
Jsme svûdky toho, Ïe mnozí mladí lidé
postrádají hluboké duchovní kofieny
potfiebné k tomu, aby zÛstali vûrní,
kdyÏ kolem nich zufií boufie nevíry a
beznadûje. Pfiíli‰ mnoha dûtí na‰eho
Nebeského Otce se zmocÀují svûtské
touhy. Nápor zlovolnosti vÛãi na‰im dû-
tem je najednou lstivûj‰í a nestydatûj‰í,
neÏ tomu bylo kdykoli pfiedtím. V˘uka
evangelia JeÏí‰e Krista v domovû posky-
tuje dal‰í izolaãní vrstvu, která na‰e dûti
ochrání pfied svûtsk˘mi vlivy.

KéÏ vám, úÏasn˘m matkám a otcÛm
v Sionu, BÛh Ïehná. Svûfiil vám do pé-
ãe své vûãné dûti. Jako rodiãe spolu-
pracujeme, dokonce stojíme po boku
Boha v tom, abychom mezi Jeho dûtmi
uskuteãÀovali Jeho dílo a slávu. Na‰í
posvátnou povinností je dûlat to nej-
lep‰í. O tomto svûdãím ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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