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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
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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.
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sv˘ch vnuãek – je‰tû pfiedtím, neÏ
umûly chodit, chtûly chovat své malé
panenky a peãovat o nû.

Ve své profesi farmáfie a chovate-
le dobytka jsem mohl z první ruky
pozorovat, jak se pfiirozená náklon-
nost matky projevuje i v pfiírodû.
KaÏdé jaro vedeme stádo krav a je-
jich novorozen˘ch telat vzhÛru po
proudu fieky Snake v Idahu, kde se
asi mûsíc pasou v úpatí hor. Potom
je seÏeneme do stáda a Ïeneme je
po cestû, která vede k ohradû. Tam
je nakládáme do vozÛ, které je 
pfieváÏejí na jejich letní pastviny
v Montanû.

Jednoho velmi horkého jarního
dne jsem jel na koni za stádem,
abych ho pomohl nahnat po pra‰né
cestû dolÛ k ohradû. M˘m úkolem

bylo shromáÏdit v‰echna telata, 
která sejdou z cesty. Pokraãovali
jsme pomalu, a já jsem mûl ãas 
pfiem˘‰let.

ProtoÏe bylo horko, malá telata od-
bíhala mezi stromy a hledala tam stín.
Mé my‰lenky se obrátily k mládeÏi
Církve, jejíÏ pozornost je obãas odve-
dena od tûsné a úzké cesty. Myslel
jsem také na ty, ktefií opustili Církev
nebo ktefií mohou mít pocit, Ïe Církev
opustila jejich srdce, zatímco byli roz-
pt˘leni. Pomyslel jsem si, Ïe rozpt˘lení
nemusí b˘t ‰patné, aby bylo úãinné –
nûkdy staãí i stín.

Po nûkolika hodinách stráven˘ch
nahánûním zbloudil˘ch telat jsem
s pocitem nezdaru a s tváfií zbrocenou
potem na telata zakfiiãel: „ Jdûte za sv˘-
mi matkami! Ty vûdí, kam jdou! Ty uÏ si

tuto cestu pro‰ly!“ Jejich matky vûdûly,
Ïe i kdyÏ je nyní dusno a cesta je pra‰-
ná, na konci to bude lep‰í neÏ na za-
ãátku.

Jakmile jsme stádo dostali do
ohrady, v‰iml jsem si, Ïe tfii krávy ner-
vóznû pfie‰lapují u brány. Nemohly
najít svá telata a zdálo se, Ïe vycítily,
Ïe telata zÛstala nûkde na cestû.
Jeden honák se mû zeptal, co s tím
udûláme. ¤ekl jsem: „Vsadím se, Ïe
vím, kde telata jsou. Asi pÛl kilome-
tru odtud je porost stromÛ. Urãitû je
najdeme tam.“

A opravdu, spící telata jsme na‰li
ve stínu stromÛ, pfiesnû jak jsem ãe-
kal. Ná‰ pfiíchod je vylekal a telata 
se vzpírala na‰í snaze hnát je ke stá-
du. Byla vydû‰ená, protoÏe jsme 
nebyli jejich matky! âím víc jsme 
se je snaÏili zatlaãit k ohradû, tím 
byla tvrdo‰íjnûj‰í. Nakonec jsem 
honákÛm fiekl: „Omlouvám se, 
chlapci. Mám lep‰í nápad. Pojedeme
zpátky a vypustíme jejich matky
z ohrady. Krávy si pro telata pfiijdou 
a telata budou své matky následovat.“
Mûl jsem pravdu. Krávy-matky pfiesnû
vûdûly, kde svá telata najdou, a pfii-
vedly je zpût do ohrady, jak jsem 
oãekával.

Bratfii a sestry, ve svûtû, kde má
kaÏd˘ svobodu jednání, mohou nû-
ktefií z na‰ich milovan˘ch na ãas sejít
z cesty. Ale my to nikdy nesmíme
vzdát. VÏdy se pro nû musíme vracet
– nikdy o nû nesmíme pfiestat usilo-
vat. Ná‰ prorok, president Thomas S.
Monson, nás prosí, abychom ‰li a 
zachraÀovali své milované, ktefií 
mohou b˘t ztraceni. (Viz napfiíklad
„StÛjte na místû, které je vám urãe-
no“, Liahona, kvûten 2003, 54–57.)
S pomocí vedoucích knûÏství se rodi-
ãe musejí vracet a hledat své ztrace-
né, a musejí je uji‰Èovat, Ïe vÏdy
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budou mít „domov“, s rodinou a
v Církvi, „domov“, kter˘ na nû bude
pfii jejich návratu ãekat. Nikdy neví-
me, kdy se nûãí srdce mÛÏe obrátit.
Nikdy nevíme, kdy mÛÏe b˘t nûãí du-
‰e vyãerpaná a udolaná svûtem. KdyÏ
ta chvíle nastane, zdá se, Ïe na‰e dûti
se témûfi vÏdy obracejí nejprve k mat-
ce, s city podobn˘mi tûm, jaké ve 
své básni vyjádfiila Elizabeth Akers
Allenová:

ObraÈte zpátky ten smutn˘ proud let,
po‰lete lopotu, trápení zpût...

Prázdnota, podlost a leÏ mne snad
zdolá,

matko, má matko, mé srdce tû 
volá! …

Nikdy mé srdce, po v‰echny ty dny,
nena‰lo lásku, co dává‰ jen ty;…

KdyÏ du‰e churaví, znavená svûtem,
jen matka zaÏene bolest sv˘m dûtem.
Poklidn˘ spánek mi na víãka padá;
Kolébej dítû své, matko má drahá!
(„Rock Me to Sleep,“ The Family
Library of Poetry and Song, ed.
William Cullen Bryant [1870], 191;
interpunkce modernizována.)

DÛvodem, proã je odezva na lásku
matky u v‰ech stejná, mÛÏe b˘t to, Ïe

pfiedstavuje lásku na‰eho Spasitele.
President Joseph F. Smith fiekl: „Láska
pravé matky se blíÏí lásce BoÏí více neÏ
kter˘koli jin˘ druh lásky.“ („The Love
of Mother,“ Improvement Era, Jan.
1910, 278.)

Spasitel nám ‰el dokonal˘m 
pfiíkladem ve v‰em, i v lásce, kterou
projevoval své pozemské matce. 
I v posledních chvílích svého 
smrtelného Ïivota – po úzkosti
v Getsemanech, zinscenovaném 
soudu, trnové korunû, tûÏkém kfiíÏi,
ke kterému byl surovû pfiibit – 
v rozhodujícím okamÏiku celého 
vesmíru, JeÏí‰ z kfiíÏe pohlédl dolÛ a
spatfiil svou matku, Marii, jeÏ pfii‰la,
aby byla se sv˘m synem. Jeho posled-
ním skutkem lásky pfied smrtí bylo,
aby zajistil, Ïe se o matku nûkdo 
postará, a tak svému uãedníku 
Janovi pravil: „Aj, matka tvá!“ A od 
té chvíle ji uãedník pfiijal k sobû 
domÛ. Jak uvádûjí písma, poté JeÏí‰
vûdûl, Ïe v‰e „dokonánoÈ jest“, a 
sklonil hlavu a zemfiel. (Viz Jan
19:27–28, 30.)

Dnes pfied vámi stojím, abych vám
vydal své svûdectví, Ïe JeÏí‰ Kristus je
Spasitelem a Vykupitelem svûta. Toto
je Jeho Církev, Církev JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ. Nebesk˘
Otec si pfieje, aby se k Nûmu vrátily
v‰echny Jeho dûti. Toto vím bez po-
chyb, neboÈ mi o tom Duch Svat˘
v srdci vydává svûdectví. Nevím to od-
jakÏiva – kdyÏ jsem byl mlad‰í, musel
jsem spoléhat na svûdectví sv˘ch rodi-
ãÛ. Má matka mû uji‰Èovala, Ïe kdyÏ
zÛstanu na cestû pravdy, i kdyÏ se mi
bude zdát, Ïe je dusno a cesta je pra‰-
ná, i kdyÏ kolem ní budou rozpt˘lení,
tak to na konci bude lep‰í neÏ na za-
ãátku. Budu na vûky vdûãn˘, Ïe mi to
maminka fiekla. Ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■
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