
40 L i a h o n a

Nedávno jsem jel autem, kdyÏ
vtom mi zaãaly na pfiední sklo
padat de‰Èové kapky z boufiky.

Na svûtelném ukazateli vedle silnice se
objevilo aktuální varování: „Vpfiedu vo-
da na silnici.“ Povrch, po kterém jsem
jel, se zdál docela bezpeãn˘. Ale tato
zásadní informace mi umoÏnila pfiipra-
vit se na moÏné riziko, jeÏ jsem neoãe-
kával a nemohl je‰tû vidût. Pokraãoval
jsem v cestû ke svému cíli, ale zpomalil
jsem a dával jsem pozor na dal‰í znám-
ky nebezpeãí.

Signály vãasného varování se proje-
vují v mnoha oblastech na‰eho Ïivota.
Napfiíklad horeãka mÛÏe b˘t prvním
pfiíznakem nemoci. Existují rozmanité
ukazatele pro stav financí a trhu práce,
se kter˘mi lze pfiedpovídat budoucí
trendy v ekonomice dané oblasti nebo
státu. A podle toho, ve které ãásti svû-
ta Ïijeme, mÛÏeme dostávat varování
pfied povodnûmi, lavinami, hurikány,
tsunami, tornády nebo snûhov˘mi
boufiemi.

Jsme také poÏehnáni duchovními
signály vãasného varování, jeÏ nás
chrání a poskytují nám vedení v Ïivotû.
VzpomeÀme si, jak BÛh upozornil
Noéma na vûci zatím neviditelné, a ten

pak „pfiipravoval koráb k zachování do-
mu svého“ (ÎidÛm 11:7).

Lehi byl varován, aby ode‰el
z Jeruzaléma a aby svou rodinu odvedl
do pustiny, protoÏe lidé, jimÏ pfiedtím
kázal pokání, se ho snaÏili zabít (viz 
1. Nefi 2:1–2).

I samotn˘ Spasitel byl zachránûn
díky varování andûla. „Aj, andûl Pánû
ukázal se Jozefovi ve snách, fika:
Vstana, vezmi dûÈátko i matku jeho, a
utec do Egypta, a buì tam, dokudÏ
nepovím tobû; neboÈ bude Heródes
hledati dûÈátka, aby je zahubil.“
(Matou‰ 2:13.)

Zamysleme se nad slovy, jeÏ uÏívá
Pán ve zjevení známém jako Slovo
moudrosti: „V dÛsledku zla a plánÛ,

Star‰í David A. Bednar
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Bude‰-li zachovávati pfiikázání má a
vytrvá‰-li do konce, bude‰ míti vûãn˘
Ïivot.“19

Dále nám radí: „ Já, Pán, jsem milo-
srdn˘ a milostiv˘ k tûm, kdoÏ se mne
bojí, a tû‰í mne poctíti ty, kdoÏ mi
slouÏí ve spravedlivosti a v pravdû 
do konce.“20

Poslu‰nost Pánov˘ch pfiikázání 
nás uji‰Èuje o správnosti zvolené 
cesty, opravÀuje nás mít pfii práci
Jeho vedení a pokyny, a nabízí 
nám moÏnost b˘t jako ná‰ Spasitel,
JeÏí‰ Kristus, a vrátit se do Otcovy
pfiítomnosti.

Modlím se o to, abychom se kaÏd˘
den snaÏili b˘t poslu‰nûj‰í zákonÛ, 
obfiadÛ a pfiikázání evangelia JeÏí‰e
Krista, aby nám v na‰em Ïivotû mohl
Ïehnat plnûji.

Svûdãím o tom, Ïe poslu‰nost
BoÏích pfiikázání pfiiná‰í poÏehnání ne-
be, Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec a Jeho Syn,
JeÏí‰ Kristus, Ïijí, Ïe Kniha Mormonova
je slovo BoÏí a Ïe president Thomas S.
Monson je PánÛv prorok dnes – ve
jménu JeÏí‰e Krista, amen. ■
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Buìte bedliví se 
v‰í ustaviãností
Duchovní systém vãasného varování … mÛÏe rodiãÛm
v Sionu pomoci k bdûlosti a rozli‰ování ohlednû sv˘ch dûtí.



které existují a budou existovati v srdci
spikleneck˘ch lidí v posledních dnech,
jsem vás varoval a varuji vás pfiedem
tím, Ïe vám dávám skrze zjevení toto
slovo moudrosti.“ (NaS 89:4.)

Duchovní varování mají vést ke zv˘-
‰ené bdûlosti a pozornosti. Vy a já Ïije-
me ve dni varování (viz NaS 63:58). A
protoÏe jsme byli varováni a budeme
varováni, máme b˘t, jak nás nabádá
apo‰tol Pavel, „bedliví … se v‰í ustaviã-
ností“ (Efezsk˘m 6:18).

Modlím se o vedení Ducha Svatého,
aÏ vám budu popisovat duchovní sy-
stém vãasného varování, jenÏ mÛÏe ro-
diãÛm v Sionu pomoci k bdûlosti a
rozli‰ování ohlednû sv˘ch dûtí. Tento
systém vãasného varování platí pro dû-
ti kaÏdého vûku a skládá se ze tfií zá-
kladních ãástí: 1) ãtûte sv˘m dûtem
Knihu Mormonovu a hovofite s nimi o
ní, 2) vydávejte dûtem spontánní svû-
dectví o pravdách evangelia a 3) vyz˘-
vejte dûti, aby jednaly jako ti, ktefií se
uãí evangeliu, a aby na sebe nenechaly
jen pÛsobit. Rodiãe, ktefií toto vûrnû
ãiní, budou poÏehnáni tím, Ïe dokáÏí
rozpoznat vãasné signály duchovního
rÛstu nebo problémÛ sv˘ch dûtí, a 

budou lépe pfiipraveni obdrÏet inspira-
ci, jak své dûti posílit a jak jim pomoci.

âást ãíslo jedna: 
âtûte Knihu Mormonovu a mluvte o ní

Kniha Mormonova obsahuje plnost
Spasitelova evangelia a je jedinou kni-
hou, o níÏ Pán sám dosvûdãil, Ïe je
pravdivá (viz NaS 17:6; viz také 
Russell M. Nelson, „Svûdectví Knihy
Mormon“, Liahona, leden 2000, 84).
Kniha Mormonova je skuteãnû závûr-
n˘m kamenem na‰eho náboÏenství.

Moc Knihy Mormonovy pfiesvûdãit
lidi a obrátit je pochází jednak z faktu,
Ïe je zamûfiena na Pána JeÏí‰e Krista, a
také z inspirované jednoduchosti a jas-
nosti toho, ãemu uãí. Nefi prohlásil:
„Du‰e má se tû‰í z jasnosti pro lid mÛj,
aby se mohl pouãiti.“ (2. Nefi 25:4.)
Základní slovo jasn˘ v tomto ver‰i ne-
znamená nûco, co je obyãejné nebo
jednoduché, ale spí‰e oznaãuje pokyn,
jenÏ je zfiejm˘ a snadno srozumiteln˘.

Kniha Mormonova je nejsprávnûj‰í
ze v‰ech knih na zemi, neboÈ se zaklá-
dá na Pravdû (viz Jan 14:6, 1. Nefi
13:40), neboli na JeÏí‰i Kristu, a znovu-
zfiizuje jasné a pfievelice cenné vûci,

které byly vzaty z pravého evangelia
(viz 1. Nefi 13:26, 28–29, 32, 34–35,
40). Jedineãná kombinace tûchto dvou
faktorÛ – zamûfiení na Spasitele a jas-
nost jejího uãení – mocnû vybízejí 
tfietího ãlena BoÏstva, neboli Ducha
Svatého, k vydávání potvrzujícího svû-
dectví. Díky tomu promlouvá Kniha
Mormonova k duchu a k srdci ãtenáfie
tak jako Ïádné jiné písmo.

Prorok Joseph Smith uãil, Ïe dodr-
Ïování pfiedpisÛ obsaÏen˘ch v Knize
Mormonovû nám pomÛÏe pfiiblíÏit 
se Bohu více neÏli kterákoli jiná 
kniha. (Teachings of Presidents of the
Church: Joseph Smith [2007], 64.)
Pravidelné ãtení Knihy Mormonovy a
rozhovory o ní vzbuzují sílu odolávat
poku‰ení a v na‰ich rodinách vytváfiejí
pocity lásky. A diskuse o naukách a zá-
sadách, jeÏ Kniha Mormonova obsahu-
je, poskytují rodiãÛm pfiíleÏitost
pozorovat své dûti, naslouchat jim,
uãit se od nich a uãit je.

Mladí kaÏdého vûku, i pfied‰kolní
dûti, dokáÏí reagovat na typického
ducha Knihy Mormonovy, a ãiní tak.
Dûti moÏná nerozumûjí v‰em slovÛm
a pfiíbûhÛm, ale bezesporu dokáÏí 
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pocítit jim známého ducha, o kterém
hovofií Izaiá‰. (Izaiá‰ 29:4, viz také 
2. Nefi 26:16.) A otázky, jeÏ dítû klade,
postfiehy, o nûÏ se dítû dûlí, a diskuse,
jeÏ vyvstávají, poskytují velmi dÛleÏité
duchovní signály vãasného varování.
A co je dÛleÏité, takové rozhovory
mohou rodiãÛm pomoci poznat, ãe-
mu se jejich dûti uãí z pravd obsaÏe-
n˘ch v této posvátné knize písma a co
si o nich myslí, a také jak˘m tûÏkos-
tem moÏná ãelí.

âást ãíslo dvû: 
Vydávejte spontánní svûdectví

Svûdectví je osobní znalost zaloÏená
na svûdectví Ducha Svatého, Ïe urãité
skuteãnosti vûãného v˘znamu jsou
pravdivé. Duch Svat˘ je poslem Otce a
Syna a uãitelem ve‰keré pravdy a vo-
dítkem k ní (viz Jan 14:26; 16:13). A
tak „mocí Ducha Svatého [mÛÏeme]
znáti pravdu ohlednû v‰ech vûcí“
(Moroni 10:5).

Znalosti a duchovní pfiesvûdãení,
jeÏ obdrÏíme od Ducha Svatého, jsou
plodem zjevení. Chceme-li usilovat o
tato poÏehnání a chceme-li je získat,
potfiebujeme upfiímné srdce, opravdo-
v˘ zámûr a víru v Krista (viz Moroni
10:4). S osobním svûdectvím je také
spojena zodpovûdnost a uváÏlivost.

Rodiãe mají b˘t bdûlí a duchovnû
pozorní, aby rozpoznali pfiíleÏitosti, 
jeÏ se jim spontánnû nabízejí, a aby 
vydávali sv˘m dûtem svûdectví. Takové

chvíle nemusejí b˘t plánované ani pfie-
dem promy‰lené. Ve skuteãnosti ãím
ménû naprogramované bude vydávání
svûdectví, tím vût‰í je ‰ance, Ïe bude
mít pfiínos a trval˘ dopad. „Ani nevû-
nujte pfiedem my‰lenku tomu, co bu-
dete fiíkati; ale neustále si v mysli
ukládejte jako poklad slova Ïivota a
v pravou hodinu vám bude dána ta
ãást, jeÏ bude odmûfiena kaÏdému ãlo-
vûku.“ (NaS 84:85.)

Napfiíklad pfiirozen˘ rozhovor s ro-
dinou u veãefie mÛÏe b˘t pro rodiãe
v˘bornou pfiíleÏitostí, jak fiíci dûtem o
konkrétních poÏehnáních, jichÏ se jim
dostalo pfii obyãejn˘ch ãinnostech to-
ho dne, a jak o nich dûtem vydat svû-
dectví. A svûdectví nemusí pokaÏdé
zaãínat slovy „vydávám vám svûdectví“.
Na‰e prohlá‰ení mÛÏe znít jednodu‰e
takto: „Vím, Ïe jsem byl dnes v práci
poÏehnán inspirací.“ Nebo „Pravda
v tomto ver‰i pro mû vÏdy byla moc-
n˘m zdrojem vedení.“ Podobné pfiíle-
Ïitosti vydat svûdectví se mohou také
naskytnout pfii spoleãné cestû autem
nebo autobusem nebo v mnoha jin˘ch
situacích.

Reakce dûtí na takové bezdûãnû vy-
dané svûdectví a jejich ochota nebo
naopak nechuÈ se toho úãastnit jsou
mocn˘mi zdroji duchovních signálÛ
vãasného varování. Komentáfi dítûte
k tomu, o ãem se nedávno hovofiilo pfii
rodinném studiu písem, nebo upfiím-
né vyjádfiení nejistoty ohlednû nûjaké

zásady nebo praktiky evangelia mÛÏe
b˘t pro rodiãe nejpouãnûj‰í a mÛÏe
jim pomoci lépe pochopit konkrétní
otázku nebo potfieby jejich dítûte.
Takové diskuse – zvlá‰tû jsou-li rodiãe
ochotni pozornû naslouchat, tak jako
jsou ochotni hovofiit – mÛÏe v domovû
posílit atmosféru podpory a bezpeãí a
povzbudit pokraãování komunikace na
obtíÏná témata.

âást ãíslo tfii: Vyz˘vejte dûti k ãinÛm
Ve velkém rozdûlení ve‰kerého

BoÏího stvofiení existuje to, co pÛsobí,
a to, na co je pÛsobeno (viz 2. Nefi
2:14). Jako dûti na‰eho Nebeského
Otce jsme byli poÏehnáni darem mrav-
ní svobody jednání, schopností a 
mocí nezávislého jednání. Díky daru
svobody jednání mÛÏeme jednat 
sami za sebe, a máme pfiedev‰ím 
jednat a nenechat na sebe jen pÛsobit
– zvlá‰tû kdyÏ „[usilujeme] o vûdo-
mosti … studiem a také vírou“ 
(NaS 88:118).

Jako studenti evangelia máme b˘t
„ãinitelé slova, a ne posluchaãi toliko“
(Jakub 1:22). Na‰e srdce je otevfieno
vlivu Ducha Svatého, pokud svobodu
jednání pouÏíváme vhodnû a jednáme
v souladu se správn˘mi zásadami – a
tím Ho vyz˘váme, aby nás uãil a svûdãil
nám. Rodiãe mají posvátnou zodpo-
vûdnost pomáhat dûtem jednat a usi-
lovat o vûdomosti vírou. A dítû není
nikdy pfiíli‰ malé na to, aby se do tako-
vého uãení zapojilo.

Dáme-li ãlovûku rybu, nasytí ho to
jednou. Nauãíme-li ho ryby chytat, na-
sytí ho to na cel˘ Ïivot. Jako rodiãe a
uãitelé evangelia se vy ani já nemáme
zab˘vat rozdáváním ryb; naopak má-
me sv˘m dûtem pomáhat „chytat 
ryby“ a stát se duchovnû pevn˘mi.
Tohoto Ïivotnû dÛleÏitého cíle dosáh-
neme nejlépe tehdy, povzbuzujeme-li
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dûti, aby jednaly v souladu se správn˘-
mi zásadami – pomáháme-li jim uãit
se tím, Ïe jednají. „Bude-li kdo chtíti
vÛli jeho ãiniti, tenÈ bude umûti roze-
znati, jest-li to uãení z Boha.“ (Jan
7:17.) Takové uãení vyÏaduje duchov-
ní, du‰evní a tûlesné úsilí, a ne jen pa-
sivní pfiijímání.

Vyz˘vání dûti, aby jako ti, jiÏ se uãí
evangeliu, jednaly a nenechaly jen na
sebe pÛsobit, vychází z ãetby Knihy
Mormonovy a z rozhovorÛ o ní a ze
spontánního vydávání svûdectví v do-
movû. Pfiedstavte si napfiíklad rodinn˘
domácí veãer, na nûjÏ dûti mohou a
mají pfiijít pfiipravené klást otázky
ohlednû toho, co ãtou a ãemu se uãí
v Knize Mormonovû – nebo ohlednû
tématu, o nûmÏ se v poslední dobû do-
ma hovofiilo pfii diskusi o evangeliu ne-
bo pfii spontánním svûdectví. A dále si
pfiedstavte, Ïe dûti poloÏí otázky, na
nûÏ rodiãe nejsou náleÏitû pfiipraveni
odpovûdût. Nûkteré rodiãe moÏná ta-
kov˘ neformální pfiístup k domácímu
veãeru vyleká. Ale ty nejlep‰í rodinné
domácí veãery nemusejí nutnû vychá-
zet z pfiedpfiipraven˘ch, koupen˘ch
nebo z internetu staÏen˘ch osnov a
obrazov˘ch pomÛcek. âlenové rodiny
mají nádhernou pfiíleÏitost spoleãnû
bádat v písmech a nechat se uãit
Duchem Svat˘m. „NeboÈ kazatel nebyl
lep‰í neÏli posluchaã, ani uãitel nebyl 
o nic lep‰í neÏli Ïák; … a v‰ichni pra-
covali, kaÏd˘ ãlovûk podle své síly.”
(Alma 1:26.)

Pomáháme vy i já sv˘m dûtem, aby
jednaly samy za sebe a usilovaly o vû-
domosti studiem a vírou, nebo jsme
nauãili své dûti ãekat, Ïe je nûkdo bu-
de uãit a Ïe na nû bude pÛsobit?
Dáváme jako rodiãe sv˘m dûtem pfie-
dev‰ím nûco ve smyslu duchovních
ryb k jídlu, anebo jim dÛslednû po-
máháme jednat, samostatnû se uãit a

b˘t stálé a neochvûjné? Pomáháme
sv˘m dûtem b˘t horlivû zamûstnány
pro‰ením, hledáním a klepáním? 
(Viz 3. Nefi 14:7.)

Duchovní porozumûní, jímÏ jste vy i
já byli poÏehnáni a které nám bylo po-
tvrzeno v srdci jako pravdivé, nemÛÏe-
me sv˘m dûtem jednodu‰e pfiedat.
âlovûk musí zaplatit ‰kolné svou pílí, 
a také tím, Ïe se uãí studiem i vírou,
chce-li obdrÏet takovou znalost a osob-
nû ji „vlastnit“. Pouze tímto zpÛsobem
mÛÏe srdce pocítit to, co je známo
mysli. Pouze tímto zpÛsobem mÛÏe 
dítû pokroãit od spoléhání se na du-
chovní znalosti a zku‰enosti rodiãÛ a
dospûl˘ch k tomu, Ïe se o tato poÏeh-
nání pfiihlásí samo za sebe. Pouze tím-
to zpÛsobem se na‰e dûti mohou
duchovnû pfiipravit na nároãné úkoly
smrtelnosti.

Slib a svûdectví
Vydávám svûdectví, Ïe rodiãe, ktefií

se sv˘mi dûtmi dÛslednû ãtou Knihu
Mormonovu a hovofií s nimi o ní, ktefií
sv˘m dûtem vydávají spontánnû svû-
dectví a ktefií vyz˘vají dûti, aby jednaly
samy jako ti, jiÏ se uãí evangeliu, a aby
nenechaly na sebe jen pÛsobit, budou
poÏehnáni oãima, jeÏ dokáÏí vidût da-
leko (viz MojÏí‰ 6:27), a u‰ima, jeÏ sly‰í
zvuk trouby (viz Ezechiel 33:2–16).
Duchovní rozli‰ování a inspirace, které
získáte ze spojení tûchto tfií svat˘ch ná-
vykÛ, vám umoÏní stát jako stráÏní na
vûÏi chránící va‰i rodinu – „bedliví …
se v‰í ustaviãností“ (Efezsk˘m 6:18) –
pro poÏehnání va‰í bezprostfiední rodi-
ny a va‰eho budoucího potomstva. To
vám slibuji a svûdãím vám o tom v po-
svátném jménu Pána JeÏí‰e Krista,
amen. ■
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