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se vûcí spravedlivosti; neboÈ jsou ne-
ãistí a Ïádná neãistá vûc nemÛÏe zdûdi-
ti království BoÏí“. (Alma 40:26.)

Nefi uãil této zásadû své bratry a fiíkal
jim, Ïe ti, ktefií „zemfiou … ve své zlo-
volnosti, musejí b˘ti také zavrÏeni stran
vûcí, které jsou duchovní, které pfiíslu-
‰ejí spravedlivosti“. (1. Nefi 15:33.)

Samuel, lamanitsk˘ prorok, uãil, Ïe
„kdokoli pokání neãiní, je poraÏen a
uvrÏen do ohnû; a pfiichází na nû opût
duchovní smrt, ano, druhá smrt, neboÈ
jsou opût odfiíznuti co do vûcí t˘kajících
se spravedlivosti“. (Helaman 14:18.)

Tragédie spoãívající ve smrti ve vû-
cech, které jsou duchovní, zasahuje 
více toho, kdo byl „jednou osvícen
Duchem BoÏím a mûl velké poznání
vûcí pfiíslu‰ejících spravedlivosti, a pak
upadl v hfiích a pfiestupek, stává se za-
trvzelej‰ím, a tak je jeho stav hor‰í,
neÏli kdyby tyto vûci nikdy nepoznal“.
(Alma 24:30.)

Je tfieba, abychom jako rodiãe a
vedoucí bdûli nad sv˘mi ãleny a rodi-
nami a pomáhali jim drÏet se stranou
od toho, co by je mohlo vést k du-
chovní smrti. SnaÏíme se také zachrá-
nit ty, ktefií jsou nyní mrtví, pokud jde
o vûci duchovní, a pomáháme jim,
aby byli „znovuzrozeni; ano, zrozeni
z Boha, promûnûni z tûlesného a
padlého stavu svého do stavu spra-
vedlivosti, jsouce Bohem vykoupeni,
a [stali] se syny a dcerami jeho“.
(Mosiá‰ 27:25.)

Duchovní uzdravení tûch, ktefií byli
mrtví, pokud jde o vûci t˘kající se spra-
vedlivosti, pfiichází skrze moc
Usmífiení, skrze obrácení se k pravdû a
skrze zachovávání zásad spravedlivosti.

V˘uka na‰ich ãlenÛ a rodin ve vû-
cech t˘kajících se spravedlivosti je
v procesu vedoucímu k trvalému obrá-
cení nezbytná, protoÏe je mÛÏe vést
k tomu, aby získali správné poznání

VNauce a smlouvách se pí‰e, Ïe
po svûdectví sluÏebníkÛ BoÏích
bude následovat svûdectví ze-

mûtfiesení a svûdectví dal‰ích událostí.
„A v‰echny vûci budou ve zmatku; a
zajisté, srdce lidské jim ochabne; ne-
boÈ strach pfiijde na v‰echny lidi.“ (NaS
88:91; viz také ver‰e 88–90.)

Jako ãlen karibského územního
pfiedsednictva jsem byl svûdkem toho,
jak vûrní Svatí nahradili obavy vírou.
To, co se stalo na Haiti, lze pfiipodob-
nit k pfiíbûhÛm z Knihy Mormonovy.

Obraz oné hrozné zkázy mi pfiipo-
mnûl slova z 28. kapitoly v knize Alma:
„Byla to doba, kdy bylo po celé zemi
sly‰eti veliké truchlení a bûdování.“
(Alma 28:4.)

O Ïivot pfii‰lo ãtyfiicet dva ãlenÛ. I
kdyÏ jejich rodiny a pfiátelé „truchlí
nad ztrátou sv˘ch pfiíbuzn˘ch, … pfie-
ce se radují a tû‰í v nadûji, a dokonce
vûdí, podle pfiíslibÛ Pánû, Ïe ti budou
pozdviÏeni, aby pfieb˘vali na pravici
Boha ve stavu nikdy nekonãícího ‰tûs-
tí“. (Alma 28:12.)

Církev okamÏitû poslala ãlenÛm i
neãlenÛm pomoc, která byla distribuo-
vána pod vedením místních vedoucích

knûÏství a Pomocného sdruÏení.
ObdrÏeli nejen lékafiskou pomoc, po-
traviny, vodu a dal‰í základní potfieby,
ale i rady, vedení a útûchu od místních
vedoucích. Dostává se jim podpory od
ãlenÛ Církve po celém svûtû, ktefií jsou
„ochotni truchliti s tûmi, ktefií truchlí;
ano, a utû‰ovati ty, ktefií mají útûchy
zapotfiebí“. (Mosiá‰ 18:9.)

Jiní proroci nás v jin˘ch dobách va-
rovali pfied jinou tragédií, která je mé-
nû zjevná, ale neménû závaÏná – totiÏ
„[stra‰né smrti, která] pfiijde na zlovol-
né; neboÈ zemfiou co do vûcí t˘kajících

Vûci t̆ kající se
spravedlivosti
Je tfieba, abychom jako rodiãe a vedoucí bdûli nad sv˘mi
ãleny a rodinami a pomáhali jim drÏet se stranou od toho,
co by je mohlo vést k duchovní smrti.
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Pánov˘ch pfiikázání, zásad a nauk
evangelia a dal‰ích poÏadavkÛ a obfia-
dÛ, kter˘m se musíme podrobit, chce-
me-li dosáhnout spasení v Pánovû
království.

V písmech je mnoho pfiíkladÛ, které
potvrzují, Ïe v˘uka „vûcí t˘kajících se
spravedlivosti“ je pro dosaÏení trvalé-
ho obrácení dÛleÏitá. V záznamu o
tom, jak Ammon a jeho bratfii kázali
evangelium mezi Lamanity, se doãítá-
me: „A Ammon kázal lidu krále
Lamoniho; a stalo se, Ïe je uãil v‰emu
o vûcech t˘kajících se spravedlivosti.“
(Alma 21:23.)

V˘sledky peãlivé v˘uky vûcem t˘ka-
jícím se spravedlivosti mÛÏeme vidût,
kdyÏ pokraãujeme v ãetbû, v kapitole
23, kde se pí‰e: „Tolik, kolik uvûfiilo,
neboli tolik, kolik bylo pfiivedeno k po-
znání pravdy, … bylo obráceno k Pánu
[a] nikdy neodpadlo.“ (Alma 23:6.)

KdyÏ Alma star‰í zfiídil Církev, vysvû-
til zpÛsobilé muÏe, aby byli knûÏími a
uãiteli, ktefií by „bdûli nad sv˘m lidem
a Ïivili jej vûcmi, jeÏ se t˘kají spravedli-
vosti“. (Mosiá‰ 23:18.)

Rodiãe zastávají zásadní roli v tom,
Ïe sv˘m dûtem pomáhají porozumût
vûcem t˘kajícím se spravedlivosti.
V Knize Mormonovû se dozvídáme, Ïe
Alma mlad‰í, jsa zarmoucen nepravos-
tmi, válkami a sváry a sklíãen tvrdostí
srdce svého lidu, „dal, aby se jeho syno-
vé shromáÏdili, aby mohl pfiedati kaÏdé-
mu z nich jednotlivû povûfiení ohlednû
vûcí t˘kajících se spravedlivosti“.
(Alma 35:16; zv˘raznûní pfiidáno.)

Je zajímavé pov‰imnout si, Ïe své
dûti uãil a dával jim povûfiení kaÏdému
zvlá‰È, a tak pfiizpÛsoboval své pokyny
jednotliv˘m synÛm podle jejich potfieb.
Vydával svûdectví a uãil je nauce a zása-
dám, ãímÏ je pfiipravoval na to, aby ty-
téÏ zásady kázali ostatním.

V dobû, kdy je rodina napadána 

silami zla a kdy se podmínky, v nichÏ
Ïijeme, tolik neli‰í od tûch, které zaÏil
Alma, První pfiedsednictvo a Kvorum
Dvanácti v dokumentu „Rodina – 
prohlá‰ení svûtu“ uvádûjí, Ïe „rodiãe
mají posvátnou povinnost vychovávat
své dûti v lásce a spravedlivosti“.
(Liahona, fiíjen 2004, 49.)

K tomu patfií vyÏivování, podporová-
ní a v˘uka dûtí v‰em vûcem t˘kajícím
se spravedlivosti, aby mohly zÛstat
pevn˘mi, majíce svá bedra opásána
pravdou, „majíce náprsní pancífi spra-
vedlivosti a nohy své obuty do pfiípravy
v evangeliu pokoje“. (NaS 27:16.)

Tak jako za ãasÛ Almy bdí i na‰i ve-
doucí dnes nad ãleny Církve a vyÏivují
je vûcmi t˘kajícími se spravedlivosti.
Tyto vûci nám pomohou dosáhnout 

trvalého obrácení. V dokumentu „Co
je tfieba zdÛrazÀovat pfii ‰kolení vedou-
cích“, revidovaném 10. prosince 2009,
Ïádají První pfiedsednictvo a Kvorum
Dvanácti vedoucí knûÏství i pomoc-
n˘ch organizací, aby „[povzbuzovali]
kaÏdého ãlena rodiny, rodiãe i dûti,
aby studovali písma, pravidelnû se
modlili a Ïili podle evangelia JeÏí‰e
Krista“. (Dopis Prvního pfiedsednictva,
15. prosince 2009.)

Studium písem, pravidelná modlit-
ba a Ïivot podle evangelia JeÏí‰e Krista
pfiedstavují skutky spravedlivosti, a Pán
nám zjevil toto nádherné zaslíbení:
„Ten, kdo ãiní díla spravedlivosti, obdr-
Ïí odmûnu svou, a to pokoj v tomto
svûtû a vûãn˘ Ïivot ve svûtû, kter˘ pfii-
jde.“ (NaS 59:23.)
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K dyÏ jste poÏádáni promluvit na
konci posledního zasedání ge-
nerální konference, nasloucháte

kaÏdému slovu a jste zvûdavi, jakou
ãást va‰eho proslovu nûkdo pronese
pfied vámi. Námûty na proslovy se ne-
zadávají, neexistuje Ïádná spolupráce
na tématech. PánÛv zpÛsob je samo-
zfiejmû vÏdy ten nejlep‰í. Pán vezme
osobní, modlitbou naplnûné úsilí kaÏ-
dého fieãníka a vytvofií z toho duchov-
ní symfonii nabitou zjevením a mocí.
Opakující se témata, zásada, která staví
na dal‰í zásadû, prorocká varování, po-
vzná‰ející zaslíbení – boÏská harmonie
je zázrak! Svûdãím o tom, Ïe na této
konferenci jsme sly‰eli a pociÈovali vÛli
a mysl Pánû.

President Thomas S. Monson po-
psal tuto nastupující generaci jako tu
„nejlep‰í, kterou jsme kdy mûli“,1 a
mlad˘m fiekl: „Pfii‰li jste na tuto zem
v úÏasné dobû. Pfied vámi jsou témûfi
neomezené pfiíleÏitosti.“2 Také ale upo-
zornil: „Byli [jsme] posláni na zem
v neklidné dobû.“3 „ Je to doba uvolnû-
n˘ch mravÛ, a dne‰ní spoleãnost,
obecnû vzato, bûÏnû zákony BoÏími
opovrhuje a poru‰uje je.“4 Jsme obklo-
peni tolika vûcmi, které jsou urãeny

k tomu, aby rozptylovaly na‰i pozor-
nost. „Protivník pouÏívá v‰echny moÏ-
né prostfiedky k tomu, aby nás chytil
do své pavuãiny lÏí.“5

DrÏíme v náruãí nastupující genera-
ci. Tito lidé pfiicházejí na zem s dÛleÏi-
t˘mi zodpovûdnostmi a velk˘mi
duchovními schopnostmi. NemÛÏeme
b˘t nedbalí v tom, jak je pfiipravujeme.
Na‰í v˘zvou, jako rodiãÛ a uãitelÛ, není
vytvofiit v jejich du‰i duchovní jádro,
ale spí‰e rozdm˘chat oheÀ jejich du-
chovního jádra, z nûhoÏ jiÏ nyní sálá
Ïár jejich pfiedsmrtelné víry.

Dnes odpoledne bych rád poloÏil
dÛraz na prosbu dítûte z této písnû
z Primárek:

Vyprávûj mi pfiíbûhy o JeÏí‰ovi,
kter˘m tak rád naslouchám.

O tom, na co bych se ho zeptal,
kdyby zde byl s námi sám.6

V dne‰ním svûtû se kaÏdé dítû, kaÏ-
d˘ mlad˘ muÏ a mladá Ïena potfiebují
osobnû obrátit k pravdû. KaÏd˘ potfie-
buje vlastní svûtlo, vlastní „stálou a ne-
ochvûjnou“7 víru v Pána JeÏí‰e Krista,
nezávislou na rodiãích, vedoucích mlá-
deÏe a pfiátel, ktefií jsou pro nû oporou.

Star‰í Neil L. Andersen
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Abychom vûcem t˘kajícím se
spravedlivosti mohli uãit efektivnûji,
je dÛleÏité porozumût tomu, Ïe 
kromû toho, Ïe druh˘m pfiedáme 
urãité informace, musíme jim také
pomáhat získávat zjevení. Tímto 
zpÛsobem pak ten, koho uãíme, mÛ-
Ïe pocítit touhu poznat tyto zásady
sám pro sebe.

Pán Hyrumu Smithovi skrze jeho
bratra, Proroka Josepha Smitha, zjevil:

„Udûlím ti ze svého Ducha, kter˘
osvítí mysl tvou, kter˘ naplní du‰i tvou
radostí;

A potom bude‰ znáti … v‰echny 
vûci, kterékoli si ode mne bude‰ pfiáti,
které se t˘kají vûcí spravedlivosti, ve 
vífie, vûfie ve mne, Ïe obdrÏí‰.“ (NaS
11:13–14.)

Na závûr bych rád fiekl, Ïe nás písma
varují pfied nebezpeãím smrti, pokud
jde o vûci t˘kající se spravedlivosti, a
pfied závaÏn˘mi následky, které to pfii-
ná‰í tûm, ktefií byli osvíceni Duchem
BoÏím, a poté upadnou do hfiíchu a
pfiestupku.

V˘uka vûcem t˘kajících se spraved-
livosti je dÛleÏitou souãástí pomoci li-
dem, aby pfii‰li k poznání pravdy,
obrátili se a zÛstali pevn˘mi ve vífie
v Krista aÏ do konce.

Rodiãe mají posvátnou povinnost
uãit své dûti vûcem t˘kajícím se spra-
vedlivosti. Vedoucí a uãitelé mohou
bdít nad ãleny, které mají na starosti, a
mohou je vyÏivovat a pilnû je uãit v‰em
vûcem t˘kajícím se spravedlivosti.

Toho lze efektivnûji dosáhnout teh-
dy, jestliÏe bûhem v˘uky pomáháme
druh˘m pfiijímat zjevení, a tím v nich
vyvoláme touhu po tom, aby byli osví-
cení Duchem BoÏím. KdyÏ pak pouÏí-
vají víru, Duch jim mÛÏe pomoci
poznávat vûci t˘kající se spravedlivos-
ti. O tom svûdãím ve jménu JeÏí‰e
Krista, amen. ■

Vyprávûj mi pfiíbûhy o
JeÏí‰ovi
Silnûj‰í osobní víra v JeÏí‰e Krista … pfiipraví [va‰e dûti] 
na v˘zvy, kter˘m budou muset dozajista ãelit.




