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srdci, musíme dûlat nûco více neÏ jen
b˘t s nimi ve stejné místnosti nebo se
spoleãnû úãastnit rodinn˘ch a církev-
ních ãinností. Musíme plánovat a vyu-
Ïívat pfiíleÏitosti k v˘uce, které v jejich
mysli a srdci zanechávají hlubok˘ a 
trval˘ dojem.

Vedoucí Církve napfiíklad pravidel-
nû plánují knûÏské akce a skautské
schÛzky a tábory – naplÀují ale tyto ak-
ce a ãinnost vÏdy ten nejdÛleÏitûj‰í
úãel? Zjistil jsem, Ïe to, co má pro
chlapce na knûÏské nebo skautské ak-
ci nejvût‰í v˘znam, není jen získání
skautského odznaku, ale moÏnost sed-
nout si a popovídat si s vedoucím, kte-
r˘ se zajímá o nûho osobnû a o jeho
Ïivot.

Podobnû i vy, matky a otcové – kdyÏ
dûti vezete do ‰koly ãi na rÛzné akce
nebo tam s nimi jdete pû‰ky, vyuÏíváte
tento ãas k tomu, abyste si povídali o
jejich nadûjích, snech, obavách a ra-
dostech? Vûnujete ãas tomu, abyste je
poÏádali, aby si z u‰í vyndali sluchátka
od mp3 pfiehrávaãÛ a v‰ech ostatních
zafiízení, aby vás mohli sly‰et a pocítit
va‰i lásku? âím déle Ïiji, tím více si
uvûdomuji, Ïe ony v˘ukové momenty
v mém mládí, a zvlá‰tû to, ãemu mû
uãili rodiãe, utváfiely mÛj Ïivot, a díky
nim jsem takov˘, jak˘ jsem.

Je zcela nemoÏné pfiecenit vliv rodi-
ãÛ, ktefií rozumûjí srdci sv˘ch dûtí.
V˘zkum ukazuje, Ïe bûhem nejdÛleÏi-
tûj‰ích zlomov˘ch Ïivotních období –
vãetnû období, kdy je pro mladé nej-
pravdûpodobnûj‰í, Ïe se od Církve od-
louãí – nemá nejvût‰í vliv pohovor
s biskupem nebo nûjak˘m jin˘m ve-
doucím, ale pravideln˘, láskypln˘, pfiá-
telsk˘ a starostliv˘ vztah s rodiãi.

KdyÏ o tom mluvíme – je na‰e rodi-
na úplná, kdyÏ si sedáme k veãefii?
Pamatuji si, jak jsem jako mlad˘ muÏ
poprosil o to, abych mohl jít bûhem

Dnes odpoledne bych rád po-
vzbudil rodiãe a v‰echny ty,
ktefií jsou povoláni vést mladé

na tomto svûtû a slouÏit jim. Pán zjevil
Josephu Smithovi, Ïe máme „naléha-
vou [povinnost], kterou dluÏíme ve‰-
kerému dorÛstajícímu pokolení“. 
(NaS 123:11.)

V prÛbûhu Ïivota jsem jako otec a
dûdeãek pfiemítal nad otázkou – co je
mou povinností vÛãi Bohu ve vztahu
k mládeÏi? Dovolte mi podûlit se o nû-
co z toho, ãemu jsem se díky osobní-
mu pfiem˘‰lení a svûdectví nauãil.

Pro kaÏdého z nás, rodiãÛ a vedou-
cích, zaãíná plnûní povinnosti vÛãi
Bohu tím, Ïe vedeme druhé pfiíkladem
– tím, Ïe v rodinû dÛslednû a vytrvale
Ïijeme podle zásad evangelia. To vyÏa-
duje kaÏdodenní odhodlanost a píli.

Pro mládeÏ neexistuje Ïádná 
náhraÏka toho, Ïe vidí, Ïe Ïijeme podle

evangelia v kaÏdodenním Ïivotû. 
Mladí váleãníci nemuseli pfiem˘‰let o
tom, ãemu jejich rodiãe vûfiili. Pravili:
„Nepochybujeme o tom, Ïe na‰e mat-
ky to vûdûly.“ (Viz Alma 56:47–48.)
Vûdí i na‰e dûti, co víme my?

Jednou mû vnuk poÏádal, abych
s ním ‰el do kina na nûjak˘ populární,
ale nevhodn˘ film. ¤ekl jsem mu, Ïe
nejsem dost star˘ na to, abych ten film
vidûl. Byl trochu zmaten˘, dokud mu
babiãka nevysvûtlila, Ïe systém hodno-
cení filmÛ podle vûku se dûdeãka ne-
t˘ká. Obrátil se na mû a fiekl: „UÏ to
chápu, dûdo. Ty nebude‰ nikdy dost
star˘ na to, abys ten film vidûl, Ïe ano?“
A mûl pravdu!

Kromû toho, Ïe mlad˘m ukazujeme
cestu sv˘m pfiíkladem, vedeme je i tím,
Ïe rozumíme jejich srdci a Ïe kráãíme
po jejich boku po stezce evangelia.
Abychom skuteãnû porozumûli jejich

Na‰e povinnost vÛãi
Bohu – poslání rodiãÛ
a vedoucích ve vztahu
k dorÛstajícímu
pokolení
Na‰í naléhavou povinností je pomáhat mlad˘m porozumût
a vûfiit evangeliu hluboce osobním zpÛsobem.
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veãefie hrát baseball. „Dej mi prosím
jídlo do trouby,“ fiekl jsem mamince.
Ona ale odpovûdûla: „Roberte, oprav-
du bych chtûla, aby sis udûlal pfiestáv-
ku, ‰el domÛ a byl s rodinou u veãefie,
a pak mÛÏe‰ jít ven a hrát baseball aÏ
do setmûní.“ Uãila nás v‰echny, Ïe po-
kud jde o spoleãné jídlo v rodinû, není
to jídlo, co vyÏivuje du‰i, ale rodinné
spoleãenství. Maminka nás uãila, Ïe
tou nejvût‰í láskou, kterou druh˘m dá-
váme, je láska v rodinû.

Abychom se pfii svém jednání s mla-
d˘mi skuteãnû dotkli jejich srdce, mu-
síme jim vûnovat takovou pozornost,
jakou bychom vûnovali dÛvûryhodné-
mu dospûlému kolegovi nebo blízké-
mu pfiíteli. NejdÛleÏitûj‰í je pokládat
jim otázky, nechat je mluvit a pak b˘t
ochotn˘ naslouchat – ano, naslouchat
a naslouchat je‰tû víc – dokonce sly‰et
duchovníma u‰ima! Pfied nûkolika lety
jsem si ãetl noviny, kdyÏ vtom se ke
mnû pfiitulil jeden mÛj mal˘ vnuk. 
âetl jsem si dál a s potû‰ením jsem 
naslouchal jeho sladkému hlásku, 

jak ‰tûbetá v pozadí. Pfiedstavte si mé
pfiekvapení, kdyÏ se za nûjakou chvíli
vtûsnal mezi mû a noviny. Vzal mi obli-
ãej do rukou, pfiitiskl nos na ten mÛj a
zeptal se: „Dûdo! Jsi tam?“

Maminko, tatínku, jste tam?
Dûdeãku, babiãko, jste tam? B˘t tam
znamená rozumût srdci na‰ich mla-
d˘ch a navázat s nimi vztah. A navázat
s nimi vztah neznamená jen s nimi
mluvit, ale také s nimi nûco dûlat.

Nedávno jsem sly‰el jednu matku
vyprávût o tom, jak pomáhala sv˘m
prvním tfiem dcerám plnit poÏadavky
programu Osobní pokrok tím, Ïe 
dûlala to, co se od ní oãekávalo – infor-
movala se o tom, co dûlají, a splnûné
projekty podepisovala. Pak s dojetím, a
po tváfii jí pfiitom tekly slzy, vysvûtlova-
la: „Nedávno jsem na tom pracovala se
ãtvrtou dcerou tím, Ïe jsem dûlala její
projekty s ní. To zcela zásadnû ovlivni-
lo ná‰ Ïivot i ná‰ vzájemn˘ vztah.
Pocítila jsem ale velk˘ smutek, kdyÏ
jsem si uvûdomila, o co jsem pfii‰la,
kdyÏ jsem takto nespolupracovala i

s dal‰ími tfiemi dcerami.“ Ze v‰ech
smutn˘ch slov, jeÏ ãlovûk mÛÏe napsat
ãi vyslovit, nejsmutnûji vskutku zní:
„Mohlo to tak b˘t.“1

Dospûlí ãlenové Církve mají poro-
zumût tomu, Ïe poÏadavky v progra-
mech Osobní pokrok a Povinnost vÛãi
Bohu nejsou jen dlouhé seznamy úko-
lÛ, které se mají od‰krtávat. Jsou to
osobní cíle, které si jednotliví mladí
muÏi a mladé Ïeny stanovují, aby jim
pomohly stát se zpÛsobil˘mi pfiijmout
chrámové obfiady, slouÏit na misii,
uzavfiít vûãn˘ sÀatek a získat oslavení.
Je tfieba si ale uvûdomit toto – pokud
by se mladí muÏi a mladé Ïeny snaÏi-
li dosáhnout tûchto cílÛ sami, byla by
to velká ztráta a tragédie!

Otcové, matky a vedoucí mládeÏe –
prosíme vás, abyste se programÛ
Osobní pokrok a Povinnost vÛãi Bohu
úãastnili se sv˘mi dûtmi a s mládeÏí.
Porostou nejen oni, ale i vy. A co je
stejnû dÛleÏité, porostete spoleãnû ve
svazku víry a pfiátelství, coÏ vám umoÏ-
ní posilovat se navzájem a zÛstat na-
vÏdy na cestû evangelia – b˘t vskutku
vûãnou rodinou.

Stejnû tak dÛleÏitou souãástí napl-
Àování na‰í rodiãovské povinnosti vÛãi
Bohu je uãit své dûti evangeliu a pfii-
pravovat je na to, aby se plnû zapojili
do Spasitelovy znovuzfiízené Církve.
VzpomeÀte si na ponauãení, které 
získáváme ze záznamu o lidu krále
Beniamina. Díky tomu, ãemu je král
uãil, proÏilo mnoho dospûl˘ch moc-
nou zmûnu srdce. (Viz Mosiá‰ 5:2.)
Poté se zde ale pí‰e, Ïe „mezi dorÛstají-
cím pokolením bylo mnoho tûch, ktefií
nerozumûli slovÛm krále Beniamina,
jsouce v dobû, kdy promlouval k své-
mu lidu, mal˘mi dûtmi; a nevûfiili. … 
A srdce jejich bylo zatvrzelé.“ (Mosiá‰
26:1, 3.)

Na‰í naléhavou povinností je 
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pomáhat mlad˘m porozumût a vûfiit
evangeliu hluboce osobním zpÛsobem.
MÛÏeme je uãit kráãet ve svûtle, ale to-
to svûtlo si nelze vypÛjãit. Musejí ho zís-
kat sami pro sebe. Musejí získat vlastní
svûtlo svûdectví pfiímo od zdroje du-
chovního svûtla – od samotného Boha
– skrze modlitbu, studium a pfiemítání.
Musejí porozumût tomu, k˘m jsou a
k˘m si Nebesk˘ Otec pfieje, aby se stali.
Jak jim v tom mÛÏeme pomáhat?

KdyÏ máme se sv˘mi dûtmi rodinn˘
domácí veãer, rodinnou radu nebo
smyslupln˘ rozhovor o evangeliu, má-
me moÏnost se jim podívat do oãí a fií-
ci jim, Ïe je máme rádi a Ïe je má rád i
Nebesk˘ Otec. V tûchto posvátn˘ch
chvílích jim také mÛÏeme pomoci, aby
v hloubi srdce porozumûli tomu, k˘m
jsou a jaké ‰tûstí mají, Ïe pfii‰ly na tuto
zem a do na‰í rodiny a Ïe se podílejí
na smlouvách, které jsme uzavfieli
v chrámu, abychom se stali vûãnou ro-
dinou. V kaÏdém vzájemném kontaktu
s nimi jim názornû ukazujeme zásady a
poÏehnání evangelia.

V tûchto nebezpeãn˘ch ãasech 
nestaãí, aby na‰i mladí jen vûdûli.
Musejí také konat. KdyÏ se na‰i mladí
nad‰enû zapojují do obfiadÛ, kvor a
pomocn˘ch organizací, inspirovan˘ch
programÛ a posilujících ãinností, po-
máhá jim to brát na sebe celé odûní
BoÏí. PomÛÏeme jim obléknou si toto
odûní, aby dokázali odolat ohniv˘m
‰ípÛm protivníka? Aby se skuteãnû
rozhodli pro cestu Pánû, musejí Jeho
cestu znát. A mají-li skuteãnû znát
Jeho cestu, musíme je uãit a vést k to-
mu, aby jednali, aby se zapojovali, aby
konali.

NejdÛleÏitûj‰í misionáfiskou prací,
kterou kdy budeme dûlat, bude práce
v na‰em domovû. Souãástí misijního
pole je ná‰ domov, na‰e kvorum a na-
‰e tfiída. Na‰e dûti a vnouãata jsou na-
‰imi nejdÛleÏitûj‰ími zájemci.

NejdÛleÏitûj‰í prací na rodinné
historii, kterou budeme dûlat, bude
práce v na‰em domovû. Právû du-
chovní pfiíprava na‰ich dûtí v tomto
dorÛstajícím pokolení zajistí, skrze 

jejich poslu‰nost, vûãné zachování a
pokraãování na‰í rodiny pro pokolení
budoucí.

NejdÛleÏitûj‰í záchranná práce,
nejdÛleÏitûj‰í aktivizace bude probí-
hat v na‰em domovû. Pokud nûkdo ve
va‰í rodinû bloudí po podivn˘ch ces-
tách, jste zachráncem zapojen˘m do
toho nejdÛleÏitûj‰ího záchranného 
úsilí, které kdy v Církvi probíhalo.
Svûdãím z osobní zku‰enosti o tom, 
Ïe existuje jen jediná poráÏka – kdyÏ
to vzdáte. Nikdy není pfiíli‰ brzy nebo
pfiíli‰ pozdû na to, abyste zaãali.
Nedûlejte si starosti s tím, co se stalo
v minulosti. Zvednûte telefon. Napi‰te
krátk˘ dopis. Nav‰tivte ho. Pozvûte ho,
aby pfii‰lo domÛ. Nebojte se, ani ne-
buìte na rozpacích. Va‰e dítû je dítû-
tem Nebeského Otce. Jste zapojeni do
Jeho díla. BÛh slíbil, Ïe shromáÏdí své
dûti, a je na va‰í stranû.

Tou nejsilnûj‰í vírou, kterou bude-
me mít, bude víra v na‰em domovû,
kdyÏ zÛstaneme silní ve zkou‰kách a
souÏeních spojen˘ch s rodiãovstvím.

K v û t e n  2 0 1 0 97



98 L i a h o n a

Pán dal rodiãÛm prvofiadou zod-
povûdnost, aby duchovnû vyÏi-
vovali své dûti. Nûkdy tato

zodpovûdnost spoãívá na jediném ro-
diãi. Má matka byla relativnû mladá,
kdyÏ mÛj otec zemfiel, a ona zÛstala
sama se ãtyfimi dûtmi. âelila v‰ak
sv˘m protivenstvím s vírou a odva-
hou a slibovala nám, Ïe kdyÏ zÛstane-
me na cestû pravdy, tak to na konci
bude lep‰í neÏ na zaãátku. Tak jako
dûti stateãn˘ch matek z Knihy
Mormonovy, ani my „[jsme nepochy-
bovali] o tom, Ïe na‰e [matka] to 
[vûdûla]“ (Alma 56:48). Bratfii a se-
stry, dÛleÏitosti vlivu matek dÛvûrnû 
rozumím.

MÛj dobr˘ pfiítel, Don Pearson, se
podûlil o zku‰enost, která tento vliv
osvûtluje. Jednou veãer ho jeho ãtyfile-
t˘ syn poÏádal, aby mu pfieãetl pohád-
ku. Eric si vybral svou oblíbenou
knihu: Létající balón Paddyho Porka,
pfiíbûh o rodinû, která Ïila na mofi-
sk˘ch ostrovech a cestovala po nich
horkovzdu‰n˘m balónem. Byla to ob-
rázková kniha beze slov, a tak si bratr
Pearson slova pfiíbûhu vym˘‰lel.

„Paddy je v horkovzdu‰ném balónu.
Teì pfiistává na ostrovû. Vyhazuje z ba-
lónu ‰ÀÛru.“

Eric ho pfieru‰il. „Tati, to není ‰ÀÛra.
To je provaz.“

Bratr Pearson pohlédl na Erica, pak
zpût na obrázkovou knihu a pak po-
kraãoval: „Paddy vysedá z balónu a le-
ze po stromû dolÛ. Á jé! Na vûtvi se
mu zahákl kabát!“

Eric ho znovu pfieru‰il. „Tati, to není
kabát. To je bunda.“

Teì uÏ byl bratr Pearson ponûkud
zmaten˘. ¤ekl: „Ericu, v této kníÏce
jsou jen obrázky a Ïádná slova. Proã tr-
vá‰ na tom, Ïe je to bunda?“

Eric odpovûdûl: „ProtoÏe mi to fie-
kla maminka.“

Tatínek knihu zavfiel a zeptal se:
„Ericu, kdo myslí‰, Ïe má v tomto 
domû poslední slovo a je hlavní 
autoritou?“

Tentokrát si Eric svou odpovûì peã-
livû rozmyslel: „Ty, tati.“

Bratr Pearson se na syna záfiivû
usmál. Vynikající odpovûì! „A jakpak
to ví‰?“

Eric hbitû odvûtil: „¤ekla mi to ma-
minka.“

Jak fiekl president James E. Faust:
„Na celém svûtû není vût‰í dobro neÏ
matefiství. Vliv matky na Ïivot dûtí je
nezmûrn˘.“ („Fathers, Mothers,
Marriage,“ Liahona, Aug. 2004, 3.)

Zdá se, Ïe podle boÏského zámûru
je vyÏivování souãástí duchovního dû-
dictví daného Ïenám. Pozoroval jsem
to u sv˘ch dcer, a nyní to vidím i u

Star‰í Bradley D. Foster
Sedmdesátník

President Monson nedávno fiekl jedné
malé skupince matek: „Nûkdy aÏ pfiíli‰
rychle posuzujeme dopad na‰ich zda-
rÛ i nezdarÛ.“ Dovolte mi dodat toto –
nepohlíÏejte na dne‰ní zkou‰ky jako
na zkou‰ky vûãné. Nebesk˘ Otec koná
své dílo z dlouhodobého hlediska. 
„ Je mnohé, co leÏí v budoucnu,“ fiekl
Prorok Joseph Smith. „TudíÏ … vesele
ãiÀme v‰echny vûci, jeÏ leÏí v na‰í mo-
ci; a potom, kéÏ mÛÏeme v klidu státi,
s naprostou jistotou, abychom vidûli
spasení BoÏí, a jak rámû jeho bude zje-
veno.“ (NaS 123:15, 17.)

Doufám, Ïe v tuto velikonoãní ne-
dûli budeme mít pfiíleÏitost vydávat
svûdectví o tom, Ïe víme, Ïe BÛh Ïije a
Ïe JeÏí‰ je Kristus. Doufám, Ïe budeme
vydávat své svûdectví, aby na‰e dûti vû-
dûly, kde je na‰e srdce, a Ïe je máme
rádi. Nejvût‰í láska a nejdÛleÏitûj‰í
v˘uka má b˘t v na‰em domovû.

Prosím o to, aby Pánova poÏehnání
spoãívala na rodiãích a na mlad˘ch li-
dech, ktefií vyrÛstají v rodinách naplnû-
n˘ch vírou, aby porozumûli tomu,
jakou radostí je Ïít v domovû a v rodi-
nû, kde je druzí dokáÏí milovat, fiídit a
vést. Modlím se o to, abychom mûli
vûãné rodiny a abychom mohli b˘t na
vûky spolu v pfiítomnosti Boha Otce a
Jeho Syna JeÏí‰e Krista.

Vydávám zvlá‰tní svûdectví, Ïe
JeÏí‰ Kristus Ïije. Je past˘fiem ztrace-
né oveãky, zachráncem opu‰tûné du-
‰e, léãitelem zranûného srdce, nadûjí
ve‰kerého lidstva. KéÏ spolu s Ním 
jako sv˘m Mistrem plníme svou po-
vinnost vÛãi Bohu s vírou v Nûho a
v Jeho vûãnou lásku, kterou chová 
ke kaÏdému z nás, o to se modlím 
ve jménu JeÏí‰e Krista, amen. ■

ODKAZ
1. Viz „Maud Muller“, The Complete 

Poetical Works of John Greenleaf 
Whittier (1876), 206.

¤ekla mi to maminka
DÛvodem, proã je odezva na lásku matky u v‰ech stejná,
mÛÏe b˘t to, Ïe pfiedstavuje lásku na‰eho Spasitele.




