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P řed nedávnem se nám do rodiny 
narodila malá Ruby. Když jsem 
se dívala na její krásnou tvářičku, 

žasla jsem nad poznáním, že než při-
šla na zem, žila v přítomnosti našeho 
Nebeského Otce. Přijala Jeho veliký 
plán štěstí a rozhodla se následovat 
Otce a Ježíše Krista, našeho Spasitele.1 
Díky jejímu rozhodnutí jí bylo umož-
něno přijít na zem, zakusit smrtelnost 
a rozvíjet se směrem k věčnému ži-
votu. Její duch se spojil s tělem a Ruby 
vstoupila do školicího období, během 
něhož bude moci prokázat, kým je, 
bude se moci rozhodnout následovat 
Krista a připravovat se na to, aby byla 
hodna získat věčný život. 

Ruby přišla na tuto zem čistá, 
ale v rámci tohoto plánu bude čelit 
zkouškám a pokušením a bude 
chybovat. Skrze Spasitelovo Usmíření 
jí ale může být odpuštěno, může ob-
držet plnost radosti a být znovu čistá 
– připravená žít na věky v přítomnosti 
Nebeského Otce. 

Několik hodin po jejím narození 
jsem měla výsadu držet toto draho-
cenné děťátko v náručí. Její matce 
jsem řekla: „Musíme učit Ruby, jak být 
ctnostnou ženou, čistou a drahocen-
nou, jak to naznačuje její jméno.“ 2

Lucy hledala odpovědi bádáním v pís-
mech 6 a Joseph si osvojil tentýž zvyk a 
obracel se na Bibli, kde hledal vedení, 
podobně jako jeho matka.7

Lucy také řešila problémy v rodině 
tím, že v soukromí usilovala o Pánovu 
pomoc skrze modlitbu. Jednou, když 
se v její rodině objevila neshoda kvůli 
náboženství, Lucy popisovala, že se 
„odebrala na nedaleké místo, kde 
rostly divoké třešně, a tam se modlila 
k Pánu“.8

Také se modlila s velkou vírou, 
když čelila osobním zdravotním 
problémům, když Joseph kvůli zánětu 
kosti téměř přišel o nohu a když 
Josephova sestra Sophronia téměř 
zemřela na skvrnitý tyfus. O Sophro-
niině nemoci Lucy napsala: „Dívala 
jsem se na naše dítě. … s manželem 
jsme se chytili za ruce a padli jsme u 
lůžka na kolena a vylili jsme svůj žal a 
prosby, aby se vznesly k jeho uším.“ 9 
Sophronia přežila. Jsem si jistá, že Lu-
cyiny děti byly často svědky toho, jak 
se s vírou modlí a jak na své modlitby 
získává odpovědi. 

Lucy se modlila s vírou o vedení, 
a i Joseph se odebral do lesnatého 
háje, kde se modlil s vírou a usiloval o 
odpověď od Pána, jako to dělala jeho 
matka. 

I my, podobně jako Lucy, musíme 
ukazovat dětem a mládeži, jak mají 
posilovat svou víru a svědectví o Ježíši 
Kristu tím, že posilujeme tu svou víru 
studiem písem a modlitbou – osobní i 
společně s nimi. 

Na rozdíl od Lucy jsme dnes po-
žehnáni tím, že máme něco víc než 
jen Bibli. Máme písma posledních 
dnů a slova proroků posledních dnů, 
která nás „bezpečně vedou“ 10  na cestě 
k věčnému životu. Z Knihy Mormo-
novy se dozvídáme o těch, kteří se na 
cestě „neustále … pevně [drželi] tyče 
ze železa“ 11, kterou připodobnili slovu 
Božímu.12 v dnešním světě plném 

A její matka odvětila: „Začnu s tím 
už dnes.“ 

Co bude Rubyina matka dělat, aby 
„začala už dnes“? Jak můžeme my, ro-
diče, prarodiče a vedoucí, postavit své 
děti – naši mládež – na začátek cesty 
vedoucí k věčnému životu, a udržet 
je na ní? Musíme být „příkladem … 
[věřících]“.3 

Prorok Brigham Young řekl: „Nikdy 
bychom si neměli dovolit udělat něco, 
co nechceme vidět u svých dětí. Máme 
jim dávat příklad, který si přejeme, aby 
napodobovaly.“ 4  Každý z nás může 
začít už dnes tím, že bude dobrým 
příkladem. 

Dnes bych vás ráda vyzvala, abyste 
byli „příkladem [věřících ve] víře [a] 
v čistotě“ 5 – ve dvou zásadách nut-
ných pro spasení. 

Buďte příkladem věřících ve víře. 
Aktivně posilujte svou víru a svědec-
tví o Ježíši Kristu, abyste byli připra-
veni svědčit svým dětem slovem i 
příkladem. 

Dovolte mi vyprávět vám o jedné 
úžasné matce, jejíž život byl příkladem 
víry. Když byl Prorok Joseph Smith 
malým chlapcem, učil se víře v Boha 
od své matky Lucy Mack Smithové a 
také tím, že svou matku pozoroval. 

Mary N. Cooková
První rádkyně v generálním předsednictvu Mladých žen

Buďte příkladem 
věřících
Dnes bych vás ráda vyzvala, abyste byli „příkladem [věřících 
ve] víře [a] v čistotě“. 
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neodkrývala osobní priority, které 
nejsou v souladu se zásadami evange-
lia. Svým příkladem můžeme pomáhat 
svým dětem porozumět tomu, že když 
trávíme dlouhý čas na internetu, na 
sociálních sítích, s mobilními tele-
fony, tím, že hrajeme videohry nebo 
se díváme na televizi, brání nám to 
v produktivních činnostech a cenných 
kontaktech s ostatními lidmi. 

Také jsme příkladem toho, co je 
ctnostné a milé v tom, co si oblékáme 
a jak vypadáme. Jako lidé smlouvy 
máme zodpovědnost pečovat o své 
tělo, chránit ho a vhodně se oblé-
kat. Musíme pomáhat svým dětem a 
mládeži porozumět tomu, že své tělo 
chováme v úctě jako chrám a jako 
dar od Boha.17 Dáváme jim příklad 
tím, že odmítáme nakupovat nebo 
nosit necudné oblečení, které je příliš 
přiléhavé, příliš průsvitné nebo jakkoli 
jinak odhalující. 

Ti, kteří dodržují smlouvy, se pro 
svou lásku k Bohu a Jeho slíbená po-
žehnání snaží být poslušní „za všech 
dob … a na všech místech“.18 Jed-
nou večer jsme šli při své procházce 
s manželem kolem zahrady, v níž byla 
svatební hostina v plném proudu. 
Neznali jsme ony lidi, a přesto na 
nás okamžitě zapůsobili svou ctností. 
Vybraná hudba, i jejich oblečení, byly 
krásné. Šaty nádherné nevěsty byly 
nesporně cudné, a podobně byly 
oblečeny i její přítelkyně. Tato rodina 

smluv se musíme vzdát činností nebo 
zájmů, které nám brání je ctít.“ 15

Brožurka Pro posílení mládeže je 
úžasným nástrojem, který mládeži po-
máhá porozumět tomuto posvátnému 
závazku uzavírat smlouvy a požehná-
ním čistoty, které z dodržování smluv 
vyplývají. Obsahuje slova proroků 
posledních dnů, což je železná tyč, 
která je bezpečně povede po těsné 
a úzké cestě a odvrátí je od Satano-
vých svodů, které je v jejich pokroku 
mohou brzdit. V této brožurce také 
najdete mnohá požehnání plynoucí 
z poslušnosti a z usilování o to, co je 
„ctnostné [a] milé“.16 

Rodiče, obstarejte si výtisk této 
brožurky a často si ji pročítejte. I vy 
sami žijte podle těchto měřítek. Veďte 
s mládeží rozhovory o evangeliu, 
které nutí k přemýšlení a které jim 
pomohou vypěstovat si vlastní touhu 
žít podle těchto měřítek a objevit pro 
sebe jejich význam a smysl. 

Měřítka uvedená v oddílech „Zá-
bava a média“ a „Oblékání a vzhled“ 
mohou představovat zvlášť obtížnou 
výzvu, protože se čím dál tím víc liší 
od měřítek světa. 

Musíme být příkladem toho, co je 
ctnostné a milé v tom, co si osobně 
vybíráme v médiích. Musíme dbát na 
to, aby média, která vpouštíme do 
svého domova, neotupovala citlivost 
vůči Duchu, nepoškozovala vztahy 
s rodinnými příslušníky a přáteli, ani 

pokušení může být schopnost pevně 
se držet obtížná, neboť Satan se nás 
snaží lstivě odvádět od Božích cest. 
Máme-li jednu ruku na tyči a druhou 
ve světě, riskujeme, že naše děti a 
mládež cestou zabloudí. Pokud je náš 
příklad matoucí, pak slovy Jákoba, 
ztrácíme „důvěru svých dětí pro svůj 
špatný příklad“.13

Rodiče, prarodiče i vedoucí – vaše 
slova musejí být jasná. A jasnosti lze 
dosáhnout jedině tehdy, když máme 
obě ruce na tyči a když žijeme podle 
pravd, které lze najít v písmech a ve 
slovech proroků posledních dnů. 
Možná nebudete vychovávat proroka 
jako Lucy, ale dozajista vychováváte 
zítřejší vedoucí, a vaše skutky jsou 
stejně tak hmatatelně propojeny  
s jejich vírou. 

Dále buďte příkladem věřících 
v čistotě. Jediný způsob, jak se mů-
žeme stát čistými, je skrze Usmíření 
našeho Spasitele. U každého z nás za-
číná proces očišťování vírou, pokáním 
a naší první smlouvou – křtem. 

Starší Robert D. Hales, aby pomohl 
našim dětem žít podle smlouvy křtu, 
radil: „Učíme je, že v okamžiku, kdy 
vystoupí z vody, vystupují ze světa a 
vstupují do království Božího. Skrze 
smlouvu souhlasí s tím, že budou 
poslušny Jeho přikázání.“ 14 

„Smlouvy nás pevně zavazují 
k tomu, abychom ctili své závazky 
vůči Bohu. V zájmu dodržení svých 
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jsem následovat její příklad. 
Mladí muži a mladé ženy, i vy 

můžete začít už dnes tím, že budete 
příkladem věřících ve víře a v čis-
totě. Každý den posilujte svou víru a 
svědectví studiem písma a modlitbou. 
Dodržujte svou smlouvu křtu, která 
vás uchová čistými a způsobilými pro 
vedení Ducha Svatého. Už dnes mů-
žete začít být příkladem, který mohou 
druzí následovat. 

A člověk nikdy neví – možná 
budete příkladem, který moje malá 
Ruby bude jednou potřebovat. Zatím 
má Ruby skvělý start na cestě k věč-
nému životu. Její rodiče stanovují ve 
svém domově vzory spravedlivosti a 
každý den začínají s odhodláním být 
příkladem věřících. Doufám, že Ruby 
použije svou svobodu jednání k roz-
hodnutí je následovat. 

Jsem vděčná za plán štěstí a svěd-
čím o tom, že toto je jediný způsob, 
jak může být Ruby – a každý z nás – 
znovu čistý, a jak můžeme žít na věky 
v přítomnosti našeho Otce v nebi. Kéž 
každý z nás začne už dnes. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼
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Rozhlédněte se ve svém sboru  
a kůlu a najděte vedoucí a přátele, 
kteří jsou příkladem věřících, a učte  
se od nich. 

Když jsem byla mladou ženou, 
našla jsem si i já příklady věřících. 
Kromě rodičů byla takovým příkla-
dem má teta Carma Cutlerová. Živě 
si vzpomínám na to, jak jednou, 
když mi bylo 16 let, mluvila na 
kůlovém večeru o měřítkách. Učila 
o tom, jak je důležité být cudný 
a hodný chrámového sňatku. Její 
svědectví na mě hluboce zapůsobilo. 
Sledovala jsem její ctnostný život  
již od doby, kdy jsem byla malá  
holčička, a věděla jsem, že byl  
v souladu s tím, čemu učila. Chtěla 

se rozhodla nesměšovat způsoby světa 
s posvátností onoho dne. 

Ráda bych nyní řekla pár slov 
k úžasným mladým lidem v naší Církvi. 
Děkuji vám za váš spravedlivý příklad, 
kterým jste pro své přátele, učitele, 
vedoucí a rodiny. Uvědomuji si, že 
mnozí z vás jste jedinými členy Církve 
ve své rodině. Možná dokonce chodíte 
na shromáždění sami. Chválím vás za 
vaši oddanost a spravedlivý příklad. 
Buďte trpěliví a žijte dál spravedlivě. 
Mnozí kolem vás vám mohou pomá-
hat. President Thomas S. Monson řekl: 
„I příkladná rodina … může využít 
veškerou podporu a pomoc, kterou lze 
získat od dobrých mužů [a žen], kteří o 
ně projevují upřímný zájem.“ 19


