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Jak mohu pomáhat?

Když naši blízcí opustí 
Církev, strana 30

Učme se od těch, kteří  
se vrátili, strana 26

Jak nám pomáhá porozumění 
církevní historii, strana 12
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Církev je v Chile silná, od měst v poušti na severu přes 
metropolitní Santiago ve střední části země po kůl Punta 
Arenas na jihu s jeho sedmi sbory a dvěma odbočkami. Níže 
je uvedeno několik informací o Chile a o Církvi v této zemi:

Vytvoření 26 nových kůlů

Čtvrtá země na světě, která 
dosáhla počtu 50 kůlů

Zorganizování prvního kůlu

Zorganizování první 
kongregace

středisek rodinné 
historie

procenta obyvatel představují 
členové Církve

chrámy: Santiago (zasvěcený  
v roce 1983), Concepción  
(zasvěcený v roce 2018),  
Antofagasta (oznámený  

v roce 2019)

4 270
km je vzdálenost od severní 
hranice Chile k jižní, 350 km 
od východní hranice k západní
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Členové Církve

595 526

77 kůlů,  
590 kongregací,  

10 misií

1956

1972

1988

1994–1996
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Když jsem se 
ohledně Církve 
cítil oklamán
Travis Ewell

26

Přitahují mě osoby stejného  
pohlaví – přivítají mě členové  

Církve zpátky mezi sebe?
Bouke „Bob“ S. Ecoma Verstege

40

Historie Církve 
– zdroj síly a inspirace

Starší Quentin L. Cook, 
Kate Holbrooková 

a Matt Grow

12

Jak posilujeme svou víru – společně

Tento měsíc se při studiu Knihy Mormonovy učíme  
o Korihorovi, který přesvědčil mnoho členů Církve, že 

byli oklamáni proroky, ale později přiznal, že ho oklamal 
Satan a že on sám pak oklamal druhé. Učíme se o Zorami-
tech, o národu, který se celý oddělil od Církve. A vidíme, 
jak se Alma mladší, který kdysi aktivně bojoval proti Církvi, 
snaží posilovat své dospělé děti, aby se uměly vyvarovat 
rozhodnutí, jež by je odvedla od Pána a Jeho Církve.

Někteří z nás mají členy rodiny nebo přátele, kteří se 
rozhodli již nadále nezapojovat do Pánovy znovuzřízené 
Církve. To může být bolestivé pro ty z nás, kteří jsou o své 
víře pevně přesvědčeni. Chceme pomoci, ale mnozí z nás 
přemýšlejí, jak vlastně.

Jedno vydání časopisu v žádném případě nedokáže 
objasnit všechny důvody, proč někdy víra ochabuje, ani 
nemůže nabídnout kompletní návod, jak zareagovat, 
když k tomu dojde. Cesta víry každého z nás se liší. Přesto 

doufáme, že tímto vydáním alespoň trochu pomůžeme, 
například díky:

•  Příběhu jednoho člověka, který se do Církve vrátil, 
a zkušenostem, které přitom získal. (Viz strana 26.)

•  Poučení o tom, že je důležité být ke všem přívětiví. 
(Viz strana 40.)

•  Doporučením pro rodiče ohledně toho, jak směro-
vat svůj vztah s dospělými dětmi, které se rozhodly 
pro odlišnou cestu. (Viz strana 30.)

•  Užitečným pohledům na historii Církve a objasnění, 
jak mohou posílit naši víru. (Viz strana 12.)

Doufáme, že tyto články vám dokáží nabídnout určitý 
výchozí bod pro vaše usilování o Božské vedení ve vaší 
konkrétní situaci.

S pozdravem
Adam C. Olson
Výkonný redaktor

Vzkaz redakce Liahona:
Obsah tohoto vydání byl vytvořen před 
pandemií COVID-19. Některé detaily možná 
nebudou v současnosti proveditelné. Náměty 
prosím podle potřeby upravte podle aktuálně 
platných pokynů Církve a státní správy.
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5 Výzva umělcům z celého světa

6 Portréty víry
 Ignatius a Adelaide Baidoovi

Baidoovi jsou očitými svědky požehnání, jež přináší program na podporu 
gramotnosti prostřednictvím výuky evangelia v jejich kůlu i rodině.

8 Zásady pastýřské služby
 Pastýřská služba prostřednictvím církevních činností a akcí

Církevní činnosti a akce nám dávají příležitosti utužovat přátelství, projevovat 
zájem o druhé a sloužit jim.

12 Historie Církve – zdroj síly a inspirace
Starší Quentin L. Cook, Kate Holbrooková a Matt Grow
Jak může studium historie Církve prohloubit naši víru a touhu žít v plnější míře 
v souladu s evangeliem?

20 Získejme představu o pionýrech v Indii
Taunalyn Rutherfordová
Tito věrní Svatí jsou příkladem toho, co to znamená být pilířem Církve.

26 Když jsem se ohledně Církve cítil oklamán
Travis Ewell
Bratr Ewell si poté, co zjistil něco, co otřáslo jeho vírou a zapříčinilo, že na čas 
odešel z Církve, uvědomil, co postrádá.

30 Vy milujete, On přináší spasení
Krista Rogers Mortensenová
Matka si uvědomuje, že musí své dospělé děti bez ohledu na jejich rozhodnutí 
zkrátka milovat.

32 Hlasy Svatých posledních dnů
Rodina odsouvá stranou své vlastní zkoušky, aby mohla sloužit druhým; statečný 
pilot se postaví za to, čemu věří, a stává se inspirací pro druhé; matka se drží 
zaslíbení; odpuštění přichází v nečekaný okamžik.

36 Pojď, následuj mne: Kniha Mormonova
Tyto články na jednotlivé týdny mohou tento měsíc přispět k obohacení vašeho 
studia Knihy Mormonovy.

40 Přitahují mě osoby stejného pohlaví – přivítají mě členové  
Církve zpátky mezi sebe?
Bouke „Bob“ S. Ecoma Verstege
Když bratr Verstege pocítil nutkání vrátit se do Církve, měl obavy, zda ho druzí 
členové přijmou.

Mladí dospělí

44 
Budoucnost může člověku nahá-
nět strach. Ale s pomocí Nebeské-
ho Otce můžeme všichni kráčet 
kupředu s vírou v budoucnost. 
Přečtěte si tento 
měsíc příběhy mla-
dých lidí, kteří poznali 
určité klíče k přípra-
vě na budoucnost.

Mládež

52 
Zjistěte, jak evangelium 
může změnit vaši rodinu 
a proč jsou vaše prostá  
rozhodnutí  
v životě  
důležitá.

Děti

Kamarád 
Můžete být misionáři,  
zrovna jako Alma!

Na obálce
Obrázky: stock.adobe.com 

a unsplash.com

Krátké články

Oddíly
Obsah

Pojď, následuj mne : Podpora
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ČERVENCOVÉ ČLÁNKY DOSTUPNÉ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

KONTAKTUJTE NÁS
Své otázky či zpětnou vazbu můžete poslat na adresu 
liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Své příběhy můžete zaslat prostřednictvím stránek  
liahona.ChurchofJesusChrist.org nebo  
poštou na adresu:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona v elektronické 
podobě

DALŠÍ INFORMACE
V aplikaci Knihovna evangelia nebo na stránkách 
liahona .ChurchofJesusChrist .org je možné:

• Najít aktuální vydání.
• Najít texty dostupné pouze v elektronické podobě.
• Vyhledávat v minulých vydáních.
• Odeslat redakci vlastní příběhy či zpětnou vazbu.
• Objednat si předplatné nebo ho někomu darovat.
• Obohatit své studium pomocí elektronických 

nástrojů.
• Sdílet oblíbené články a videa.
• Stáhnout si nebo vytisknout články.
• Poslechnout si své oblíbené články.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona aplikace Knihovna 
evangelia

Máte otázky ohledně evangelia? 
Zde je pět způsobů, jak získat 
odpovědi
Chakell Wardleighová
Mladá dospělá žena píše o tom, jak 
mohou otázky posílit naši víru, když jim 
to dovolíme.

Jak se připravuji na chrám v Indii
Yeshwanth Kosireddy
Mladý dospělý z Indie píše o tom, jak 
se připravuje na svou první příležitost 
vstoupit do chrámu.

Co je třeba k tomu, aby se naplnila 
naše spravedlivá přání
Marc Deo Dela Cruz
Mladý dospělý z Filipín píše o tom, 
jak našel víru, když se jeho plány do 
budoucnosti změnily.
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„[Pán] nečiní ničeho, aniž by 
to bylo jasné dětem lidským; 
a on je zve všechny, aby 
přišly k němu a podílely se na 
dobrotivosti jeho; a neodpí-
rá žádnému, který k němu 
přichází, černému ani bílému, 
porobenému ani svobodné-
mu, muži ani ženě; a pama-
tuje na pohany; a všichni 
jsou Bohu stejní, jak Žid, tak 
pohan.“

– 2. Nefi 26:33

VÝZVA UMĚLCŮM 
Z CELÉHO SVĚTA

Muzeum církevní historie v utažském Salt Lake 
City vás u příležitosti nadcházejícího 12. roční-

ku Mezinárodní umělecké soutěže, kterou pořádá, 
vyzývá k tvorbě nových uměleckých děl.

Vítány jsou všechny umělecké prostředky, styly 
a kulturní přístupy. Vybraná soutěžní díla budou 
k vidění v Muzeu církevní historie a na internetu.

Soutěžní porota přijímá díla umělců z celého 
světa ve snaze povzbudit Svaté posledních dnů 
k vytváření prvotřídního umění, přičemž si klade za 
cíl ukázat šíři a rozmanitost jejich kulturní tvorby 
a rozšířit sbírky Muzea církevní historie.

•  Téma: „Všichni jsou Bohu stejní“, inspirováno 
2. Nefim 26:33

•  Termín pro odevzdání příspěvků: 1. února 
– 1. června 2021

•  Věk: Umělcům musí být 18 nebo více let
•  Ocenění: Umělci, jejichž díla budou vybrána na 

výstavu, budou uvědoměni během října 2021
•  Termín konání výstavy: březen 2022 – říjen 2022

Na stránkách ChurchofJesusChrist .org/  
artcompetition se lze seznámit s podrobný-
mi pravidly, podmínkami účasti 
a registrací na internetu 
a zhlédnout inspirativní 
díla z uplynulých ročníků 
této soutěže. ◼

Všichni  

Bohu  

jsou  

stejní
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Ignatius a Adelaide 
Baidoovi
Akkra, Ghana

Ignatius a Adelaide jsou svědky toho, jak 
církevní program na podporu gramotnosti 
a důraz kladený na v domově soustředěné 
studium evangelia žehnají členům jejich 
kůlu a rodiny.
CHRISTINA SMITHOVÁ, FOTOGRAFKA

P O R T R É T Y  V Í R Y

Ignatius:
Programem na podporu gramotnosti 

prostřednictvím výuky evangelia jsem se 
začal zabývat jako člen předsednictva kůlu. 
Navštívil jsem výuku a uvědomil jsem si, že 
tento program není určen pouze těm, kteří 
neumějí číst a psát. Je určen nám všem, aby-
chom lépe porozuměli evangeliu Ježíše Krista.

Program Pojď, následuj mne a v domo-
vě soustředěné studium evangelia budou 
rovněž napomáhat tomu, že členové rodiny 
budou číst písma společně a učit se jeden od 
druhého.

Adelaide:
V naší rodině se snažíme dělat a děláme 

vše, co je v našich silách. Zapojuje se každý. 
Mám moc velkou radost z toho, jak si moje 
děti navzájem pomáhají, zatímco spolu 
čteme Knihu Mormonovu. Mají Knihu 
Mormonovu moc rády. Společné čtení 
a příležitosti dělit se navzájem o svědectví 
si velmi užíváme.

ZJISTĚTE VÍCE
Přečtěte si více o cestě víry 
Baidoových a podívejte se na 
další fotografie v on- line verzi 
tohoto článku v Knihovně 
evangelia nebo na stránkách 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
7620.
Zjistěte od presidenta Henryho 
B. Eyringa, jak naše úsilí o to, 
abychom ze svého domova učinili 
místo prodchnuté vírou a láskou, 
může naší rodině přinášet 
trvalou radost, na stránkách 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
7720.
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PASTÝŘSKÁ SLUŽBA 
PROSTŘEDNICTVÍM  
CÍRKEVNÍCH ČINNOSTÍ  
A AKCÍ

Zásady pastýřské služby
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Jednou z možností, jak můžeme sloužit 
druhým členům svého sboru, sousedům 
a přátelům, je služba prostřednictvím 

církevních činností a akcí. Ať již naplánuje-
te nějakou akci na základě potřeb či zájmů 
někoho, komu sloužíte, nebo dotyčného 
přizvete k účasti na akcích či příležitostech 
ke službě druhým, mohou akce na úrovni 
sboru, kůlu, či dokonce několika kůlů před-
stavovat užitečnou a zábavnou možnost, jak 
podporovat jednotu a posilovat členy.

Církevní činnosti a akce mohou rovněž 
otevírat dveře mnohým příležitostem ke služ-
bě. Mohou být například příležitostí k účasti 
na projektech služby, které budou žehnat 
druhým a vytvářet kladné vztahy ve společ-
nosti. Církevní činnosti a akce mohou také 
představovat možnost projevit zájem o méně 
aktivní členy Církve a o přátele jiného vyzná-
ní nebo bez náboženské příslušnosti.

Pokud do církevních činností a akcí zapo-
jíme mnoho lidí, získá Pán příležitost požeh-
nat a dodat sílu našim sborům a odbočkám 
i našemu okolí a společnosti.

Vytvářejme si dobré vztahy
Přicházela zima a David Dickson netušil, jak zajistit své rodině teplo.
David se se svou manželkou a dvěma dcerami nedávno přistě-

hoval do venkovského městečka Fredonia v Arizoně, které leží 
ve vyšší pouštní oblasti obklopené majestátními rudými skalami, 
pelyňkem a stálezelenými křovisky.

Hlavním zdrojem tepla v domě, který si Dickinsonovi pronajali, 
byla kamna na dřevo. David záhy zjistil, že sběr palivového dříví 
patří k základním dovednostem, protože zimy ve Fredonii s sebou 
přinášejí spousty sněhu a ledu.

„Neměl jsem žádné palivové dříví ani řetězovou pilu, a nadto 
jsem neměl ani tušení, jak se používá,“ říká David. „Vůbec jsem 
nevěděl, co budu dělat.“

Několik členů sboru se Davida zeptalo, zda má jeho rodina dost 
dřeva na to, aby přestála zimu. „Netrvalo dlouho, aby zjistili, že 
nemám,“ říká David. „Kvorum starších mi brzy nato nabídlo pomoc 
se sběrem dříví. S nesmírnou vděčností jsem jejich nabídku přijal.“

David brzy zjistil, že cesta pro dříví nesla typické znaky mnoha 
dobře naplánovaných, dobře zorganizovaných a hojně navštěvova-
ných akcí sboru. Jednoho sobotního rána vyrazil David s kvorem 
starších a dalšími členy sboru do hor v karavaně tvořené nákladní-
mi auty a přívěsy.

„Za jediné odpoledne dokázali členové sboru díky svému nářadí 
a znalostem zajistit pro mou rodinu hromadu dříví, která nám vydr-
žela téměř dvě zimy,“ říká David. „A co je ještě důležitější, naučil 
jsem se všemu, co jsem potřeboval vědět, abych dokázal zajistit 
dříví sám. Než jsem se z Fredonie odstěhoval, naučil jsem se zachá-
zet s řetězovou pilou a pomáhal jsem na tolika sborových akcích 
zaměřených na sběr dříví, že je ani nedokážu spočítat.“

Takovéto akce sboru nejenže upevňují dobré vztahy mezi členy 
Církve, ale rovněž vytvářejí dobré vztahy se všemi, kteří jsou sou-
částí místního společenství.

„Pamatuji si na jednu ženu, která nebyla členkou Církve a která 
se tam přistěhovala,“ říká David. „Byla nucena pálit dřevěné oblože-
ní ze svého domu, aby mohla být v teple. Jakmile jsme se dozvěděli 
o její tíživé situaci, zajistili jsme, aby měla dostatek palivového dříví 
na celou zimu. Byla tak vděčná, že téměř nemohla promluvit.“
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Pastýřská služba ve Fredonii zajistila každému bezpečí a teplo 
po celou zimu.

Projevujme zájem o druhé
Meg Yostová během své služby na misii v Rumunsku se svou 

společnicí pravidelně navštěvovala rodinu, která už dlouho 
nechodila na shromáždění. „Stanicovi patřili k jedněm z prvních 
členů Církve v Rumunsku,“ říká Meg, „a my jsme si je velmi 
oblíbily.“

Když nadešel čas naplánovat a zorganizovat nějakou akci pro 
odbočku, vedoucí se rozhodli, že odbočka uspořádá „Večer pio-
nýrů“. Měl to být večer na počest odvážných pionýrů, kteří přešli 
Spojené státy, aby se dostali do údolí Solného jezera. Měla to být 
také příležitost připomenout si pionýry Církve v Rumunsku.

„Domnívali jsme se, že by bylo skvělé, kdyby mohlo několik 
členů vydat svědectví o svém obrácení a o tom, jak byli svědky 
růstu Církve v Rumunsku,“ říká Meg. „Okamžitě nás napadlo, že 
by se měla zapojit i rodina Stanicových. Pozvali jsme je, aby se 
zúčastnili, a oni byli nadšeni.“

Onoho večera, kdy se akce konala, už byl čas začít, ale Stani-
covi stále nikde.

„Měli jsme obavy, že nepřijdou,“ vzpomíná Meg. „Ale na 
poslední chvíli se objevili ve dveřích. Stanicovi vydali nádherné 
svědectví o evangeliu a o Církvi. Rovněž měli možnost setkat se 
s dalšími členy, které už delší dobu neviděli.“

Členové odbočky přijali Stanicovy s otevřenou náručí. Násle-
dující neděli Meg příjemně překvapilo, že vidí sestru Stanicovou 
na shromáždění.

„Když jsem odbočku navštívila po několika měsících, stále 
tam chodila,“ říká Meg. „Domnívám se, že příležitost vydat svě-
dectví a pocit, že se mohou zapojit a že je odbočka potřebuje, 
jí opravdu pomohly.“

Čtyři náměty na pastýřskou službu prostřed-
nictvím církevních činností a akcí

•  Naplánujte činnosti a akce, které 
budou naplňovat potřeby: Činnosti 
a akce představují skvělou možnost, 
jak naplnit mnoho různých potřeb. Je 
možné je naplánovat tak, aby naplnily 
konkrétní potřeby určitého člověka nebo 
skupiny. Mají rovněž naplňovat potřeby 
účastníků, ať již se jedná o potřebu lépe 
se navzájem poznat, zjistit něco více 
o evangeliu, nebo pociťovat Ducha.

•  Pozvěte každého: Při plánování čin-
nosti či akce věnujte zvláštní úsilí tomu, 
abyste pozvali ty, kterým by účast byla 
ku prospěchu. Myslete na nové či méně 
aktivní členy, mládež, svobodné dospělé, 
postižené a lidi jiného vyznání. Zatímco 
je budete zvát, mějte na mysli jejich nej-
lepší zájmy a dejte jim najevo, jak moc 
by vás potěšilo, kdyby přišli.

•  Povzbuďte k účasti: Ti, které zvete, si 
z činností či akcí odnesou mnohem více 
tehdy, když dostanou příležitost se do 
nich zapojit. Jednou z možností, jak jed-
notlivé lidi povzbudit k účasti, je dát jim 
příležitost, aby v rámci dané akce využili 
svá nadání, schopnosti a talenty.

•  Každého přivítejte: Pokud se nějaké 
akce budou účastnit vaši přátelé, udělej-
te vše, co bude ve vašich silách, aby se 
cítili vítáni. Stejně tak, pokud si všimnete 
někoho, koho neznáte, se chovejte přá-
telsky a přivítejte ho. ◼

ZJISTĚTE VÍCE
Na stránkách ChurchofJesusChrist.org se může-
te podívat na video „Pozvěte druhé , aby přišli 
a pomohli“ a zjistit, jak jednoduché může být 
někoho vyzvat, aby sloužil druhým s námi.
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OTEVŘETE SVÉ SRDCE
„Při návštěvě církevních činnos-
tí, akcí a shromáždění [máme 
být] vždy pozorní a máme 
vyhledávat nové tváře. … Aby-
chom svým novým přátelům 

pomohli cítit se … přijímaní a vítaní, můžeme 
dělat jednoduché věci, jako například vřele je 
přivítat, upřímně se na ně usmát, … představit 
je dalším členům a tak dále. Když svým novým 
přátelům otevřeme své srdce …, jednáme 
v duchu pastýřské služby.“
Starší Ulisses Soares z Kvora Dvanácti apoštolů, „Jedno  
v Kristu“, Liahona, listopad 2018, 38.

PODĚLTE SE O ZKUŠENOSTI
Zašlete nám své zkušenosti spojené s pastýřskou 
službou druhým nebo s tím, jak vám slouží oni. 
Navštivte stránky liahona .ChurchofJesusChrist 
.org a klikněte na „Submit an Article or Feed-
back“ [„Odeslat článek nebo zpětnou vazbu“].

SLUŽTE TÍM, ŽE BUDETE DRUHÉ ZVÁT
Zjistěte, jaké akce sboru či odbočky se chystají. 
Zamyslete se nad těmi, jimž sloužíte, a zvažte 
možnost je na tyto akce pozvat.
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V tomto článku, založeném na celosvětovém zasvěcujícím 
shromáždění, které se konalo v illinoiském Nauvoo 9. září 
2018, starší Quentin L. Cook a církevní historikové Kate 
Holbrooková a Matt Grow odpovídají na otázky ohledně 
církevní historie, které kladou mladí dospělí z celého světa.

Starší Cook: Historie Církve může být významným 
zdrojem víry, ale někteří lidé ji chápou špatně nebo ji 
přehlížejí. Někteří lidé dokonce záměrně překrucují 

příběhy z minulosti s cílem zasít pochybnosti.
Tím, že se budeme učit hodnověrné historii Církve, se 

v srdci spojíme se Svatými z minulosti i současnosti. Bude-
me nacházet příklady nedokonalých lidí, jako jste vy i já, 
kteří kráčeli kupředu s vírou a umožňovali Bohu, aby skrze 
ně působil a uskutečňoval své dílo. Slibuji vám, že pro-
střednictvím studia historie Církve budete moci prohloubit 
svou víru a touhu žít v plnější míře v souladu s evangeliem.

Příběh Znovuzřízení je příběhem o obětování, odhodlání 
a víře. Součástí Znovuzřízení a historie Církve jsme i my 

Starší  
Quentin L. Cook
Kvorum Dvanácti 
apoštolů
Sloupky: církevní 
historikové Kate 
Holbrooková 
a Matt Grow Historie 

Církve 
– ZDROJ SÍLY 
A INSPIRACE
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Budeme- li se dozvídat 
více o Svatých z minulosti, 
budeme posíleni ve snaze 
naplnit své vlastní poslání 
jakožto dcera nebo syn 
Boží.

všichni. Každý z nás má určité poslání, které má v tomto 
životě naplnit, což napomůže tomu, aby evangelium napl-
nilo zemi. Budeme- li se dozvídat více o Svatých z minulosti, 
budeme posíleni ve snaze naplnit své vlastní poslání jakožto 
dcera nebo syn Boží.

Během období více než 24 let, po které sloužím jako 
generální autorita, usilují Bratří o maximální transparentnost, 
a to jak pokud jde o historii Církve, tak pokud jde o nauku. 
Domníváme se, že snaha zveřejňovat nové zdroje a materiály 
– jako jsou zejména The Joseph Smith Papers, Eseje na téma-
ta z evangelia, Church History Topics a nyní i vícesvazková 
publikace Saints [Svatí] 1 – představuje skvělou možnost, jak 
lidem umožnit studovat v souvislostech záležitosti, které jsou 
pravdivé a které jim pomohou seznámit se s evangeliem 

Ježíše Krista prostřednictvím hod-
nověrných zdrojů.

V jednom z mých oblíbených 
příběhů v publikaci Saints [Svatí] 
se píše o cestě Addisona Pratta 
do jižního Tichomoří. Pokřtil asi 
60 lidí. Měl jsem se svou manžel-
kou Mary příležitost navštívit Jižní 
souostroví ve Francouzské Polyné-
sii, kde Addison Pratt učil.

Jedním z mých nejpozoruhod-
nějších zážitků vůbec byl proslov 
jedné tamní mladé ženy, v němž 
uvedla: „Patřím k sedmé gene-
raci členů Církve.“ Addison Pratt 
pokřtil jejího vzdáleného předka 
ještě před odchodem Svatých do 
Utahu.

Ať už jste na tomto světě kde-
koli, z jakékoli rodové linie, jste 
důležití a jste součástí historie Cír-
kve. Velmi vás potřebujeme a vel-
mi o vás stojíme. Budete žehnat 
životu druhých.



Joseph Smith a Kniha 
Mormonova

Když jsem dospíval, domní-
vali jsme se, že můj starší bratr 
nebude moci sloužit na misii, 
protože náš sbor měl možnost 
mít na misii v určitou dobu 
vždy jen jednoho mladého 
muže. Všichni ostatní museli být 
k dispozici k odvodům do armá-
dy. Ale náš biskup a president 
kůlu zjistili, že by mohli poslat 
ještě jednoho. A tak se obrá-
tili na mého bratra a on přišel 
domů a promluvil si s rodiči.

Můj otec byl úžasný muž, 
ale nebyl aktivní v Církvi. Jeho 
odpověď zněla ne – ale měl 
k ní neobvyklý důvod. Nestavěl 
se kriticky k Církvi, a dokonce 
ani ke službě na misii, ale můj 
bratr se připravoval na studium 
medicíny. Otec řekl: „Připravuješ 
se na to, abys mohl jít na medi-
cínu. Absolvoval jsi potřebné 

Proč se Církev otevřeněji nevyjadřuje k některým kontroverzním 
záležitostem ze své historie?
Kate Holbrooková

Když mi byly čtyři roky, pracovala moje maminka i babička v Beehive 
House, což je starý dům Brighama Younga v utažském Salt Lake City. 
Učily mě o Brighamu Youngovi všemu možnému a také o tom, že měl 
mnoho žen. Asi o deset let později jsem se dozvěděla, že mnoho žen 
měl i Joseph Smith. O videckých kamenech, které Joseph používal na 
pomoc s překladem Knihy Mormonovy, jsem se dozvěděla teprve jako 
dospělá. Církev přede mnou tyto informace neskrývala, ale v době, kdy 
jsem byla mladá, se na historické informace nekladl takový důraz.

Co jsem se však během nedělních shromáždění a semináře dozvě-
děla, bylo to, co je hlavním dílem Církve. Zjistila jsem, jak činit pokání. 
Zjistila jsem, jak uvést svůj život do souladu s evangeliem Ježíše Krista. 
Zjistila jsem, jak si vytvořit vztah ke svému Otci v nebi. A právě toho 
si v životě cením nejvíce. Vím, že pro některé lidi může být opravdu 
bolestné se dozvědět o něčem, o čem se domnívali, že už měli vědět, 

ale nevěděli. A to je 
důvod, proč Matt 
a já děláme svou 
práci. Doufáme, že 
takové zážitky se 
nyní stanou minu-
lostí, neboť máme 
knihu Saints [Svatí], 
která lidem přináší 
historii v úplnosti.
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předměty. Můžeš být prospěšnější, když půjdeš na medi-
cínu, než když pojedeš na misii.“

Onoho večera se se mnou tento můj věrný, úžasný 
bratr posadil, abychom si spolu promluvili. Došli jsme 
k závěru, že jsou ve skutečnosti tři otázky, které rozhod-
nou o tom, co otci řekne. Ta první zní: „Je Ježíš Kristus 
Spasitel světa?“ Ta druhá: „Je Kniha Mormonova slovo 
Boží?“ A ta třetí: „Byl Joseph Smith prorok?“ Uvědomil 
jsem si, že odpovědi na tyto tři otázky ovlivní téměř veš-
kerá rozhodnutí, která po zbytek života učiním.

Vždy jsem miloval Spasitele a četl jsem Knihu Mor-
monovu, ale jakmile jsem si uvědomil, jak důležité tyto 
tři otázky jsou, tak jsem se onoho večera modlil a skrze 
Ducha Svatého na ně získal silnou kladnou odpověď. 
Ježíš Kristus je Spasitel, Kniha Mormonova je slovo Boží 
a Joseph Smith byl prorok. Svědčím o tom, že toto vše je 
pravda.

Plurální manželství
Chtěl bych ohledně plurálního manželství zmínit tři 

skutečnosti. Zaprvé – je jasné, že v plurálních manžel-
stvích bylo nutné mnoho obětovat. Byla v nich spousta 
lásky a jednoty, ale i obětí, a rodiče, kteří byli součástí 
těchto manželství, učili obětovat i své děti. Mnohé děti, 
které z těchto plurálních manželství pocházely, šířily 
evangelium Ježíše Krista po celém světě a požehnaly 
životu mnoha lidí.

Zadruhé – našli se tací, jako například Vilate Kimbal-
lová, kteří obdrželi vlastní osobní zjevení – dokonce ještě 
předtím, než získali úplnou představu o tom, co přijde – 
že tato nauka pochází od Boha.2

Jak poznat, zda je určitý zdroj zabývající se 
církevní historií hodnověrný?
Matt Grow

Pro Církev pracuji a píši o historii posledních 
devět let. Bývám svědkem toho, jak k naší 
historii přistupují generální autority. Nevedou 
rozhovory o tom, „Jak historii utajíme či zcenzu-
rujeme?“ Namísto toho hovoří o tom, „Jak docí-
líme toho, aby byla historie přístupná, k dispozici 
a srozumitelná?“

Všichni víme, že v této informační éře není 
problém najít odpovědi – těmi jsme zaplave-
ni – ale umět rozlišit mezi dobrými a špatnými 
odpověďmi a správnými a chybnými informace-
mi. Na internetu je spousta diskusí o naší historii 
a většina z nich spíše vzbuzuje vášně, než aby 
přinášela poznání.

Dávejte si pozor na zdroje informací, které 
se pouze snaží člověka zdeptat. Místo toho 
hledejte zdroje, jež jsou založeny na záznamech 
zanechaných přímo dotyčnými lidmi a jež se 
k nim snaží být objektivní. Je snadné pohrávat 
si s minulostí, vytrhnout z kontextu nějaký citát 
nebo událost a udělat z nich něco šokujícího.

Jako historik se řídím radou jednoho britské-
ho spisovatele. Řekl: „Minulost je cizí země, cho-
vají se tam jinak.“ (L. P. Hartley, The Go- Between 
[1953], předmluva.) To znamená, že když se 
vydáme do minulosti, nechceme být „nepříjem-
ným turistou“. Chceme se snažit porozumět 
lidem v rámci souvislostí a jejich vlastní kultury. 
Chceme být shovívaví k tomu, co pokládáme za 
jejich chyby. Chceme být pokorní v souvislosti 
s hranicemi svého vlastního poznání. A chceme 
mít v souvislosti s minulostí ducha pravé lásky.
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A za třetí – v předsedajících 
radách Církve se zastává názor, že 
plurální manželství – tak, jak bylo 
praktikováno – posloužilo svému 
účelu. Měli bychom si oněch Sva-
tých vážit, ale zmíněný účel již byl 
splněn.

A zůstávají i nezodpovězené 
otázky. Chtěl bych však, abyste 
věděli, že máme milujícího Nebes-
kého Otce, který má dokonalý plán,  
že Jeho plán je plán štěstí a že 
máme Spasitele, který pro nás vše 
vykonal. Můžeme Jim důvěřovat.

Proč se záznamy o Prvním vidění Josepha Smitha od sebe trochu liší?
Matt Grow

Joseph Smith napsal – nebo požádal své písaře, aby zapsali – čtyři různé 
záznamy o Prvním vidění. Tyto záznamy vyprávějí shodný příběh, ale jsou 
v nich i odlišnosti. To by nás nemělo překvapit. Pokud by byly jednotli-
vé záznamy naprosto stejné, vzbudilo by to ve mně jakožto v historikovi 
podezření, protože takto prostě paměť nefunguje. Tentýž vzorec lze spatřit 
i v dalších historických záznamech či v písmech (viz Skutkové 9:7; 22:9).

Rovněž pamatujte na to, jak složité je zachytit posvátný prožitek pro-
střednictvím jazyka. Joseph jazyk nazval „malým, těsným vězením“ (History 
of the Church, 1:299). Zamyslete se nad svými vlastními nejposvátnějšími 
prožitky. Jak snadno se dají vyjádřit slovy? To, že máme více záznamů, 
bychom měli vyzdvihovat, protože díky nim získáváme nové postřehy 
a pohled z nové perspektivy. Přečtěte si prosím ony čtyři záznamy o Prvním 
vidění v Esejích na témata z evangelia. Pokud tak učiníte, získáte hlubší 
porozumění tomu, co se onoho dne událo.

Jakou roli hrály při překládání Knihy Mormonovy Urim a Thumim?
Kate Holbrooková

Joseph Smith přeložil Knihu Mormonovu darem a mocí Boží. Urim  
a Thumim, které zmiňuje Kniha Mormonova, byly ukryty společně s des-
kami. Když Moroni zlaté desky předal Josephovi, předal mu s nimi i Urim 
a Thumim. Videcký kámen, který Joseph při překládání také používal,  
s deskami ukryt nebyl. Joseph ho našel o několik let dříve a tento videcký 
kámen mu pomáhal naladit se na duchovní zjevení. A tak používal obojí.

Emma Smithová, jedna z těch, kteří působili jako Josephovi písaři, poz-
ději vzpomínala, že kdykoli se Joseph posadil, aby znovu začal překládat, 
neptával se: „Tak, a kde jsme to byli? Kde jsem to skončil?“ Zkrátka začal 
znovu přesně v bodě, kde předtím skončil. Při pohledu na stránku z osob-
ního deníku Josepha Smitha, který si psal tři roky poté, co přeložil Knihu 
Mormonovu, zjistíte, že je plná přeškrtaných slov, nedokončených myšlenek 
a nesouvislých vět. Když se podíváte na stránku nadiktovaného textu Knihy 
Mormonovy, nic takového tam není. Je to ucelený, nádherný text – celé 
věty, žádné škrtání.

To vše je zajímavým námětem k přemýšlení, ale co je pro mě důležitější, 
je obsah Knihy Mormonovy. To v Knize Mormonově mě král Beniamin učil 
upřednostňovat velkorysost nad soudy, to v ní mě Alma učil, co to zna-
mená dát se pokřtít a k čemu se zavazuji, že budu dělat pro ostatní Svaté 
a s ostatními Svatými. To v Knize Mormonově mě Mormon a Moroni učili 
tomu, jak důležitá je pravá láska a co dělat, aby ji člověk získal. Tato kniha 
utvářela a utváří to, kým jsem a jak vnímám svět.
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Chrámy a smlouvy
V Kirtlandu v Ohiu došlo k něčemu neu-

věřitelnému, a to k výstavbě a k zasvěcení 
chrámu Kirtland. Zasvěcovací modlitba, 
kterou Joseph obdržel prostřednictvím zje-
vení, je nyní 109. oddílem Nauky a smluv. 
V této modlitbě Joseph požádal Pána, aby 
přijal dílo Svatých a jejich oběť, kterou při-
nesli tím, že tento chrám postavili.

Týden po zasvěcení chrámu měli Joseph 
Smith a Oliver Cowdery další vidění. Došlo 
k němu o Velikonocích, což byly zároveň 
přesnice. Pán přišel ve vidění a tento dům 
přijal. Řekl Svatým, že se mají radovat, 
neboť, „s veškerou mocí, postavili tento 
dům jménu [ Jeho]“ (Nauka a smlouvy 
110:6). Když toto vidění skončilo, ukázali 
se tři dávní proroci – Mojžíš, který znovu-
zřídil klíče shromažďování Izraele ze čtyř 
částí země; Elias, který předal dispensaci 
evangelia Abrahamova; a Eliáš, který zno-
vuzřídil klíče pečeticí moci (viz Nauka 
a smlouvy 110:11–16).

Znovuzřízení těchto klíčů bylo napros-
to nezbytné k naplnění účelů, které Pán 
stanovil. Potřebovali jsme nejen Knihu 
Mormonovu, ale také ony klíče a chrámové 
obřady. Tyto klíče nebyly nikdy důležitější 
než nyní.

Všiml jsem si, že kdykoli je jeden z Dva-
nácti apoštolů povolán jako prorok, začne 
se v srdci výrazně více zaobírat obřady 

chrámu. Měl jsem výsadu 
být přítomen zasvěcení 
chrámu Nauvoo v Illinois po 
boku presidenta Gordona 
B. Hinckleyho (1910–2008). 
Vzpomínám si na jeho hlu-
boké dojetí nad tím, že mohl 
dát tento chrám postavit, 
a na to, jak pro něj bylo 

Proč se v počátcích Církve praktikovalo plurální manželství?
Kate Holbrooková

Kniha Mormonova ohledně plurálního manželství učí, že Pán 
si přeje, aby jeho lid byl monogamní, ale jsou zřídkavé výjimky, 
kdy Pán přikazuje praktikovat plurální manželství, aby si vzbudil 
spravedlivý lid (viz Jákob 2:30). Takovou výjimkou bylo i to, že to 
dostal přikázáno Joseph Smith. Otálel se zavedením této praktiky 
celé roky, ale nakonec ji zavedl, protože chtěl uposlechnout Boží 
přikázání, které dostal. Pokoušel se plurální manželství praktikovat 
v polovině 30. let 19. století, ale vlastně až v roce 1841 ho začal 
pomalu, oficiálněji zavádět mezi důvěryhodnými společníky. Šoko-
valo je to. Snažně se modlili k Otci v nebi, aby této zásadě dokázali 
porozumět, a dostalo se jim osobního duchovního svědectví, že to 
je pro ně v dané době správné.

Plurální manželství se oficiálně praktikovalo asi 50 let a bylo to 
něco, k čemu se lidé mohli rozhodnout. Badatelé se stále snaží 
určit počty dospělých Svatých posledních dnů, kteří byli skutečně 
součástí plurálních manželství, ale víme, že celkem vzato jich byla 
menšina. A víme, že mnozí z nich patřili k nejoddanějším a nej-
věrnějším členům Církve. V roce 1890 vydal president Wilford 
Woodruff (1807–1898) manifest, který měl praktikování plurál-
ního manželství ukončit. Když se o něm někteří lidé dozvěděli, 
ulevilo se jim. Plurální manželství pro ně nebylo snadné. Když se 
o tomto manifestu dozvěděli jiní, byli zdrceni. Tolik tomu obětovali 
a měli o této zásadě svědectví.

Někteří členové Církve přemítají o tom, co naše někdejší prak-
tika plurálního manželství znamená pro život po smrti. Vedoucí 
Církve učí, že plurální manželství není nezbytné k obdržení oslave-
ní či věčné slávy. Ačkoli jsem osobně vděčná za to, že monogamie 
je pravidlem a plurální manželství výjimkou, nesnižuji svědectví 
a úctyhodnou poslušnost našich duchovních předků, kteří tuto 
zásadu praktikovali. Byli poslušní a měli svědectví o tom, že je to 
správné.
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důležité zajistit Svatým přístup 
k chrámům. President Thomas 
S. Monson (1927–2018) v tomto 
úsilí pokračoval a získával z nebe 
stejnou inspiraci jako president 
Hinckley. A jsme svědky toho, jak 
se této inspirace dostává v dech- 
beroucí míře i presidentu Russellu 
M. Nelsonovi. Spočinul na něm 
plášť proroka a doprovází ho hlubší 
smysl pro to, jak jsou chrámové 
obřady drahocenné.

V jednom ze svých prvních 
poselství, jež pronesl jako president 
Církve, povzbuzoval členy, aby jeli 
do chrámu, přijali obřady a setrvá-
vali na cestě smlouvy. Hned nato 
řekl, že pokud člověk z nějakého 
důvodu z cesty smlouvy sešel, má 
se na ni vrátit.3

Jak chrámová práce požehnala prvním Svatým posledních dnů?
Matt Grow

Když Joseph Smith zemřel, nebyly zdi chrámu Nauvoo postaveny ještě 
ani z poloviny a presidentu Brighamu Youngovi (1801–1877) bylo zřejmé, 
že Svatí budou znovu vyhnáni. Zeptal se proto Pána: „Máme zůstat zde 
a chrám dokončit, ačkoli víme, že ho budeme muset opustit téměř ihned 
poté, co ho postavíme, nebo máme odejít nyní?“ Odpověď zněla jasně: 
„Zůstaňte“. (Viz Brigham Young diary, Jan. 24, 1845, Church Archives; 
Ronald K. Esplin, „Fire in His Bones“, Ensign, Mar. 1993, 46.) Obřady 
obdarování a pečetění byly natolik důležité, že Svatí museli zůstat.

A tak v následujícím roce věnovali vše, co měli, výstavbě chrámu. Ke 
konci, zrovna když chrám dostavovali, jim žháři již zapalovali domy kolem 
Nauvoo a Svatí se připravovali k odchodu na západ. V prosinci roku 
1845 již byla dokončena dost velká část chrámu na to, aby ji Svatí mohli 
zasvětit, dát obdarování těm, kteří toho byli hodni, a zpečetit manžele 
a manželky.

Během několika dalších měsíců pracovali dnem i nocí na tom, aby 
každého duchovně připravili na velké putování na západ. Pro mě má 
skutečnost, že jsem stejnou mocí zpečetěn se svou manželkou, dětmi, 
rodiči, předcházejícími pokoleními i pokoleními, která se dosud nenarodi-
la, hluboký a posvátný význam. Je to možné díky Znovuzřízení.

Mohla byste se podělit o nějakou událost, k níž došlo během  
Znovuzřízení a která posílila vaše svědectví?
Kate Holbrooková

Vzpomínám na příběh Emmy Smithové, jak se snažila uniknout proná-
sledování v Missouri. Řeka Mississippi byla zamrzlá jen z části – ne dost 
na to, aby přes ni mohl přejet vůz s lidmi a s jejich majetkem. Je to široká 
řeka a snaha ji překonat s sebou nesla nebezpečí. Emma měla šestileté 
dítě, které se jí drželo za sukně na jedné straně, osmileté na druhé straně, 
v jedné ruce dvouleté batole a ve druhé nemluvně.

Švagrová jednoho z Josephových písařů předtím z bavlny ušila kapsáře, 
které se připínaly kolem pasu. Emma v kapsáři pod sukní nesla jediný 
exemplář Josephova překladu Bible, na kterém pracoval celé měsíce. 
S těmito dokumenty a svými dětmi krůček po krůčku postupovala přes 
zamrzlou řeku a doufala, že se led neproboří.

Podle mě je to dokonalým znamením odvahy a víry – to, že když potře-
bujete dosáhnout něčeho, v co věříte, prostě kráčíte kupředu, krůček po 
krůčku.
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„Buďte dobré mysli“
Mnozí z vás čelí zkouškám a strastem. 

Některé z nich jsou důsledkem svobody 
jednání. Některé z nich jsou důsledkem 
existence protivníka. Je však zapotřebí 
vědět, že máme milujícího Otce v nebi a že 
Usmíření Ježíše Krista nám může požehnat 
způsoby, jimž možná ani plně nerozumíme.

Někteří historikové tvrdí, že počet Sva-
tých, kteří oné zimy na přelomu let 1838–
1839 uprchli z Missouri do Nauvoo, dosáhl 
8 000. Byla zima. Kde byl Joseph? Ten byl 
v žaláři v Liberty, zdrcený tím, co Svatí pro-
žívají. Měl pocit, že je opuštěný.

V této tísnivé situaci obdržel jedny z nej-
hezčích veršů z písem – oddíly 121, 122 
a 123 Nauky a smluv. Jsou velmi důležité. 
Doufám, že si je přečtete.V publikaci Saints 
[Svatí] je krátký popis této události:

„Joseph pozvedl hlas za nevinné sva-
té. ‚Ó Pane,‘ prosil naléhavě, ‚jak dlouho 
budou trpěti tímto bezprávím a nezákon-
ným útlakem, než srdce tvé bude vůči nim 
obměkčeno?‘

‚Synu můj, pokoj buď duši tvé,‘ odpo-
věděl Pán. ‚Protivenství tvé a strasti tvé 
potrvají jen malou chvilku; a potom, jest-
liže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na 
výsosti; zvítězíš nad všemi nepřáteli svými.‘

Pán Josepha ujistil, že na něj nezapo-
mněl. ‚Jestliže by samotný jícen pekla 
rozevřel chřtán dokořán proti tobě,‘ řekl 
Pán Josephovi, ‚věz, synu můj, že všechny 
tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro 
dobro tvé.‘

Spasitel Josephovi připomněl, že Svatí 
nemohou trpět více, než jak trpěl On. Milu-
je je a mohl by jejich trápení učinit přítrž, 
ale rozhodl se, že místo toho s nimi bude 

trpět strastmi a ponese jejich zármutek a utrpení jako 
součást své smírné oběti. Takovéto utrpení Ho naplňuje 
milosrdenstvím a dává Mu moc všem, kteří se k Němu 
obracejí uprostřed svých zkoušek, pomáhat a tříbit je. 
Nabádal Josepha, aby vytrval, a slíbil mu, že ho nikdy 
neopustí.“

Starší Heber C. Kimball (1801–1868) se domníval, že 
porotci Nejvyššího soudu v Missouri Josepha osvobo-
dí, ale oni to zamítli. Heber se vrátil do žaláře v Liberty 
a vzhledem k tomu, že nedostal svolení sejít až dolů do 
kobky, zavolal na Josepha, aby mu onu špatnou zprávu 
sdělil.

Joseph se k Heberovi choval vřele a přátelsky. „Buď 
dobré mysli,“ řekl mu. Poté mu dal pokyn, aby „co možná 
nejrychleji dostal všechny Svaté pryč“.4

Pro vás se v tom skrývá poučení – bez ohledu na své 
obtíže buďte dobré mysli. Pokud pro vás něco předsta-
vuje pokušení, vzdalte se od toho. Spoléhejte na Ducha 
Svatého. Příklad Josepha v žaláři v Liberty a Svatých, kteří 
prchali z Missouri do Nauvoo, jsou skvělými příklady síly 
a víry v Pána Ježíše Krista.

Jako apoštol vydávám svědectví o Ježíši Kristu. Jsem 
neochvějným svědkem Jeho božskosti. Přeji si, abyste 
věděli, že vede a řídí Církev tak, aby to bylo požehnáním 
pro všechny z nás. Svědčím vám o tom, že žije. ◼
Celé zasvěcující shromáždění lze zhlédnout na stránkách  
devotionals .ChurchofJesusChrist .org.

POZNÁMKY
 1. Tyto zdroje a materiály jsou k dispozici na stránkách  

history .ChurchofJesusChrist .org.
 2. Viz Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball (1945), 327.
 3. Viz Russell M. Nelson, „Zatímco společně kráčíme kupředu“,  

Liahona, duben 2018, 7.
 4. Viz Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, 

Vol. 1, The Standard of Truth: 1815–1846 (2018), 389–390;  
saints .ChurchofJesusChrist .org.
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Taunalyn Rutherfordová
Hostující profesorka Náboženského vzdělávání, Univerzita Brighama Younga

Díky setkání 
s prvními členy 
Církve v Indii 
se změnila 
má představa 
o pionýrech.

Získejme představu 
o pionýrech v Indii

„K dykoli pomyslím na pionýry,“ jak se 
zpívá v jedné písni z Primárek, „vyba-
ví se mi odvážné ženy a odvážní 

muži.“ 1 Příběhy pionýrů Svatých posledních 
dnů, kteří razili cestu víry, mě vždy inspirova-
ly. Jako mladé matce mi příběhy pionýrských 
žen připomínaly požehnání, která jsou mi 
v posledních dnech dostupná. Mohla jsem 
porodit v nemocnici, a ne v ručním vozíku!

Definice pionýra jako někoho, „kdo před-
chází druhé, aby připravil či otevřel cestu, po 

níž ho budou moci následovat“,2 popisuje 
pionýry Svatých posledních dnů, kteří puto-
vali s krytými vozy nebo ručními vozíky, aby 
se mohli shromáždit v Sionu. Popisuje však 
i novodobé pionýry a cesty víry, které razí po 
celém světě.

Když všech mých pět dětí chodilo do školy, 
pustila jsem se do postgraduálního studia his-
torické religionistiky. Jako téma své disertační 
práce k získání doktorátu jsem si zvolila vý-
zkum Církve Ježíše Krista Svatých posledních 

V Bengalúru byla v roce 1993 založena misie a brzy tam bude postaven chrám.
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dnů v Indii. Díky mému výzkumu v Indii se 
změnila má představa o pionýrech.

Pilíře Církve
Před mnoha lety, v roce 1986, jsem jako mla-

dá studentka vysoké školy cestovala do jižní 
Asie s pěveckou skupinou Young Ambassadors 
Univerzity Brighama Younga. Byl to zážitek, 
který mi změnil život a jeho součástí byl i den 
strávený v Kalkatě (nyní nazývané Kolkata) 
s matkou Terezou. A stejně zajímavé bylo 
setkání se Svatými posledních dnů, kteří byli 
novodobými pionýry v Indii a na Srí Lance.

Jedním z těchto členů byl Rádž Kumar, kte-
rý se seznámil s Církví, když navštívil vystou-
pení skupiny Young Ambassadors z BYU 
v roce 1982. Když jsme se s ním setkali, bylo 
to krátce po jeho návratu domů z misie v kali-
fornském Fresnu. Ještě měl na sobě misionář-
skou jmenovku a i nadále učil v Dillí každého, 
kdo byl ochoten naslouchat. Rádž byl v té 
době v Indii jedním z přibližně 600 členů, ale 
mně to připadalo, jako by to byl osamělý Svatý 
posledních dnů v moři stamilionů lidí.

Příklad Rádže Kumara mě inspiroval, a tak jsem se rozhodla sloužit 
na misii. Rádž rovněž prorazil cestu víry pro některé z prvních misio-
nářů indického původu, kteří měli sloužit ve své zemi. Suvarna Katuka 
a ti, kteří s ním sloužili na misii, prošli určitým misionářským výcvikem 
v Čennaí. Jejich president misie, který působil v Singapuru, Rádže pově-
řil, aby je dodatečně proškolil v Dillí.

Suvarna Katuka vzpomíná, jak se jejich misionářská práce díky pří-
kladu a školení Rádže Kumara změnila. Dokázali nahradit pocity stra-
chu hlubší vírou a odvahou. Suvarna vysvětlil: „Domnívám se, že tehdy 
započalo mé pravé obrácení. Pociťoval jsem Ducha Svatého a tehdy 
jsem se rozhodl, že budu pomáhat budovat království zde v Indii.“ 3

Suvarna vstoupil do Církve v Radžamandri. Spolu s pěti bratry 
a sestrou se dal pokřtít v roce 1984. V den svého křtu byl vysvěcen kně-
zem a ustanoven, aby sloužil jako druhý rádce v předsednictvu odboč-
ky. V požehnání mu rovněž bylo slíbeno, že pokud zůstane věrný, stane 
se „pilířem Církve v Indii“.

I Suvarnova sestra Sarala sloužila na misii. Než odjela, seznámila 
s evangeliem svou přítelkyni Swarupu. Když se Suvarna vrátil z misie, 
byl požehnán díky misionářské práci své sestry a se Swarupou se 
oženil. Z oné malé odbočky v Radžamandri se nyní stal kůl. Mnoho 

V roce 1986 jsem se seznámila s Rádžem Kumarem 
poté, co se vrátil z misie. Ještě měl na sobě  
misionářskou jmenovku a dělil se o evangelium 
s každým, kdo byl ochoten naslouchat.

Sourozenci Suvarna a Sarala Katukaovi vstoupili do Církve v roce 1984  
a později sloužili na misii.
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navrátivších se misionářů z Radžamandri se 
stalo vedoucími v Církvi po celé Indii.

S dětmi Suvarny a Swarupy Katukových 
jsem se seznámila v roce 2014, když jsem 
učila na BYU. Josh Katuka nedávno ukončil 
svou službu na misii v indickém Bengalúru 
a jeho sestra Timnah zrovna obdržela povo-
lání sloužit v téže misii. Když jsem se Timnah 
a Joshe zeptala, zda znají Rádže Kumara, řekli: 
„Ano, je to náš strýc!“ Rádž Kumar se oženil se 
Saralou.

Jsem vděčna za to, že mě Katukovi seznámi-
li s několika dalšími pionýry, zatímco mi pomá-
hali na cestách po Indii. Mnozí z nich mohou 
svou cestu jakožto pionýra sledovat nazpátek 
k lásce a příkladu rodiny Katukových. Suvarna 
a Swarupa měli kdysi příležitost emigrovat do 
Kanady. Ale odmítli to, protože měli pocit, že 
Pán potřebuje, aby zůstali v Indii a budovali 
království Boží tam. Jejich oddaná služba z nich 
vskutku učinila pilíře Církve.

Pionýři v Bengalúru a v Hajdarábádu
Během druhé poloviny 20. století ustano-

vili Církev její první místní členové v různých 
indických městech.4 Každý příběh svědčí 
o tom, jak Pán přivádí lidi ke znovuzřízenému 
evangeliu.

Michael Anthoney, pionýr z Bengalúru, se 
zázrakem seznámil s jedním ze členů Církve 
v roce 1970. Když se Delwin Pond, biskup 
z Utahu, vydal kvůli bolesti zad za chiroprak-
tikem, uviděl v jeho ordinaci časopis s člán-
kem o neziskové organizaci, která financovala 
studenty v Indii. Pocítil silné nabádání, že má 
jednoho z těchto studentů podporovat. To ve-
dlo k tomu, že si Pondovi s Michaelem deset let 
anonymně dopisovali, a vyvrcholilo to tím, že 
se s ním setkali a podělili se s ním o evangeli-
um. Michael se dal pokřtít v roce 1981 a v roce 
1982 sloužil na misii v Salt Lake City. Vrátil se 
domů předčasně, protože jeho matka velmi 
vážně onemocněla, a tak poslední tři měsíce 
své misie sloužil v Bengalúru, kde učil několik 

Oddaná služba 
z mnohých členů 
Církve v Indii 
vskutku učinila 
pilíře Církve.

Starší Kandavalli, Šarma, Katuka a Radžu. Členové rodiny Elsie a Edwina Dharmaradžuových v den,  
kdy se dali pokřtít.
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svých přátel a dalších lidí, kteří se stali členy 
první tamní odbočky.5 Nyní je v Bengalúru 
v plném proudu plánování výstavby chrámu.

Elsie a Edwin Dharmaradžuovi vstoupili do 
Církve na Samoi a president Spencer W. Kim-
ball je povolal, aby se vrátili zpátky domů do 
Hajdarábádu a působili jako misionáři ve vlast-
ní rodině. V roce 1978 se dalo pokřtít 22 členů 
Elsiiny a Edwinovy rodiny, což stálo na počát-
ku toho, že v roce 2012 mohl být v Hajdarábá-
du zorganizován první kůl v Indii.6

Členové kůlu Hajdarábád v dnešní době 
vnímají sami sebe jako pionýry posledních 
dnů. Při oslavách Dne pionýrů ve svém kůlu 
si připomínají jak putování prvních pionýrů 
na západ, tak novodobé cesty pionýrů. Sou-
částí jejich oslav byla čtverylka, vzpomínkové 
pochody, a dokonce i jízda s ručními vozíky.

V roce 2014 při svých oslavách Dne pio-
nýrů naskládali za kaplí za sebe kvádry ledu 
a vybídli členy, aby se zuli a po ledě přešli 
s myšlenkou na to, jak první pionýři překoná-
vali zamrzlé řeky. Na závěr oslav byli členové 
kůlu Hajdarábád vyzváni, aby pamatovali na 

ducha prvních pionýrů a na to, že „všichni z nich jsou pionýry ve své 
rodině“.7

Rovněž si vyslechli proslov Johna Santoše Muraly, který v té době 
sloužil v předsednictvu misie, o tom, jak jeho teta Elsie a strýc Edwin 
Dharmaradžuovi přišli do Hajdarábádu učit svou rodinu evangeliu. John 
byl z pionýrů, kteří se dali pokřtít v roce 1978, ten nejmladší.

Když jsem navštívila Hajdarábád v roce 2014, John Murala mi povy-
právěl svůj příběh a mnohé z historie Církve, kterou pilně sbírá. Také 
mě představil své manželce Annapurně, která mi povyprávěla jeden 
z nejsilnějších příběhů o pionýrech Svatých posledních dnů, které jsem 
kdy slyšela.

Annapurně bylo v roce 1991, kdy jejího bratra Murthyho učili evange-
liu v Hajdarábádu dva misionáři, dvanáct let. Rodiče jí nedovolili, aby si 

Delwin Pond (uprostřed) seznámil Michaela  
Anthoneyho s Církví v roce 1981.

Annapurna a John Muralaovi, kteří patří k prvním členům v Hajdarábádu,  
jsou zde zachyceni, jak pomáhají během akce připomínající výpravy pionýrů 
s ručními vozíky, a v den, kdy byli zpečetěni v chrámu Hongkong.

Hajdarábád – město s více než 8 miliony obyvatel, v němž vznikl první kůl 
v Indii.
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misionáře vyslechla ani aby se zúčastnila shro-
máždění. Murthy jí však dal Knihu Mormonovu 
a neustále ji zásoboval církevní literaturou. 
Annapurna studovala evangelium sama sedm 
let a získala silné svědectví o jeho pravdivosti. 
Snila o tom, že se dá pokřtít, bude sloužit na 
misii a vdá se v chrámu, ačkoli k tomu neměla 
svolení svých rodičů.

Annapurna stála ve chvíli, kdy se seznámila 
s Johnem Muralou, před velmi obtížným život-
ním rozhodnutím. John si od svého křtu v roce 
1978 uchovával silné svědectví a hledal členku 
Církve, se kterou by se mohl oženit. Po velmi 
krátkém setkání, během nějž se Annapurna 
podělila o své svědectví o evangeliu, získal 
John přesvědčení, že se setkal se svou budoucí 
manželkou. Annapurna věděla, že pokud si 
Johna vezme, bude se moci dát pokřtít a jed-
noho dne bude moci být zpečetěna v chrá-
mu. Nicméně zhruba ve stejné době měli 

Annapurnini rodiče v úmyslu ji provdat v rámci 
dohodnutého sňatku.

Annapurna učinila ono obtížné rozhodnutí 
odejít z domova a provdat se za Johna. Měla 
pocit, že to je jediná možnost, jak bude moci 
vstoupit do Církve. Řekla, že nutnost opustit 
rodiče jí „úplně zlomila srdce“. Ale i dnes tvrdí: 
„Musela jsem tento krok podniknout kvůli spa-
sení všech, … kvůli svým potomkům a kvůli 
svým rodičům a jejich předkům, abych za ně 
mohla udělat chrámovou práci.“ 8

John a Annapurna jsou vděčni, že její rodiče 
se nyní s jejich sňatkem smířili. Mnozí členové 
v Indii přinesli oběti – stejně jako první pioný-
ři – aby se mohli stát členy Církve. Navzdory 
tomu se tito Svatí tlačí s vírou kupředu, protože 
sami sebe vnímají jako pionýry a článek řetězu, 
který pevně spojí jejich rodinu na obou stra-
nách závoje. Vážím si mnohých příběhů o víře, 
obětech a odvaze, jež jsem slyšela od členů, 

Středisko indického kůlu Hajdarábád, který v roce 
2012 zorganizoval president Dallin H. Oaks.

Členové Církve 
v Indii vnímají 
sami sebe jako 
pionýry ve své 
rodině díky 
tomu, že vytrvale 
žijí v souladu 
s evangeliem.

Členové kůlu Hajdarábád si připomínají Den pionýrů prostřednictvím písní, 
tanců, a dokonce i jízdy s ručními vozíky.
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následují Krista, který vede toto podivuhodné dílo a div v posledních 
dnech, a vedou nás k Němu. ◼

kteří razí cesty v nových hraničních oblastech 
šíření evangelia. Stále myslívám na pionýry, 
kteří táhnou ruční vozíky a přecházejí zamrzlé 
řeky, ale nyní mám představu i o novodobých 
pionýrech z Indie a z celého světa.

Koneckonců všechny cesty pionýrů razili 
a razí ti, kteří kráčejí v šlépějích Spasitele Ježíše 
Krista. Kristus je v Novém zákoně nazýván pio-
nýrem našeho spasení (viz Hebrews 2:10, New 
Revised Standard Version). Ježíš Kristus nám 
připravil cestu, po níž se můžeme vrátit do 
našeho nebeského domova. Opravdoví pionýři 

POZNÁMKY
 1. „Whenever I Think about Pioneers“, 

Children’s Songbook, 222–223.
 2. Oxford English Dictionary (1971), 

„Pioneer“. Viz také Thomas S. Monson, 
„Led by Spiritual Pioneers“, Liahona, 
Aug. 2006, 3.

 3. Suvarna Katuka, ústní životopis – 
rozhovor s Taunalyn Rutherfordovou, 
květen 2014, Dillí, Indie.

 4. Mnohé příběhy pionýrů z Indie jsou 
k dispozici v Knihovně církevní historie 
v oddíle Historie Církve pod heslem 
„Příběhy spojené s počátky Církve 
v zemích celého světa“.

 5. Viz „A History of the Church in India“, 
comp. Jerry C. Garlock (nepublikováno, 
1995), 49–50.

 6. Viz „I Will Establish a Church by Your 
Hand“, history .ChurchofJesusChrist .org.

 7. Viz „Hyderabad Stake Pioneer Day 
Activity“, lds .org .in/ hyderabad - stake 
- pioneer - day - activity.

 8. Annapurna Guru Muralaová, ústní 
životopis – rozhovor s Taunalyn Ruther-
fordovou, Hajdarábád, Indie, 7. května 
2014. Viz také Rochelle Weltyová a Jan 
Pinboroughová, „Bůh měl se mnou 
vlastní plány“, Liahona, duben 2003, 
30–32.

Umělecké ztvárnění chrámu Bengalúr v Indii. Na pozemku bude stát i sborový dům, distribuční středisko, církevní kanceláře  
a ubytování pro návštěvníky chrámu.
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Travis Ewell

Před několika lety jsem na sociálních sítích sledoval 
debatu dvou svých bývalých společníků z misie. 
Oba dva jsem měl velmi rád a vážil jsem si jich.

Diskutovali o otázkách, které měli ohledně Církve a její 
nauky. Brzy bylo jasné, že oba už z Církve odešli. To mne 
šokovalo a zneklidnilo. O něčem z toho, co probírali, jsem 
nikdy předtím neslyšel. Měl jsem pocit, že musím zjistit, 
je- li na tom něco pravdy. A tak jsem začal zkoumat argu-
menty těch, kteří mají vůči Církvi výhrady.

Kvůli něčemu, co jsem se dočetl během dalších dvou 
let, jsem začal o všem, co se Církve týká, pochybovat. 
Někteří lidé, kteří tímto procházejí, propadají smutku. 
Truchlí nad ztrátou své víry. Rozzlobil jsem se. Měl jsem 
pocit, že mne Církev oklamala. Nebyl jsem si jist, co je 
pravda ani komu mohu důvěřovat.

Navštěvovat shromáždění byl pro mě problém. Požádal 
jsem, abych byl uvolněn ze svého povolání. Vztah s mou 

manželkou Cheri a s rodinou byl napjatý. Na shromáždění 
jsem chodil dál, ale jen kvůli tomu, abych se tam ukázal, 
a také ve snaze udržet rodinu pospolu. V mém životě 
zavládl chaos. Nebyl jsem schopen pociťovat Ducha a měl 
jsem pochybnosti o tom, zda jsem Ducha Svatého někdy 
doopravdy pocítil.

Když můj nejstarší syn Kayson odjížděl na misii, vrhl 
jsem chmurný stín na to, co by jinak bylo radostnou udá-
lostí. Většina mé rodiny po dvou letech věděla, čím pro-
cházím. Když všichni doprovázeli Kaysona při jeho první 
návštěvě chrámu, já u toho nebyl.

Po celou tu dobu jsem se cítil tak osaměle.

Všichni kolem mi byli oporou
Jednoho dne se sešli moji bratři, aby si se mnou pro-

mluvili o tom, čím právě procházím. Už si přesně nevyba-
vuji, co říkali, ale věděl jsem, že to dělají z lásky. Během ILU
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Proč jsem odešel. A proč jsem se vrátil.

Když jsem se 
ohledně Církve 
cítil oklamán

našeho hovoru jsem si začínal uvědomovat, co mi schází. 
To se stalo katalyzátorem změny. Měl jsem to být já, kdo 
vysvětí Kaysona starším. Měl jsem to být já, kdo ho bude 
doprovázet chrámem. Měl jsem to být já, kdo mu před 
odjezdem dá otcovské požehnání. Při těchto nejdůležitěj-
ších událostech jeho života jsem měl být já, nikoli někdo 
jiný. Vzpomínám si, jak jsem se sám sebe ptal: „Co to 
vlastně dělám?“

Krátce nato jeden dobrý přítel pocítil inspiraci předsta-
vit mě jednomu členu předsednictva svého kůlu. Tento 
laskavý muž se zaujetím naslouchal mému příběhu  
a zdálo se, že ví, co řeknu, ještě než jsem to řekl. Náš roz-
hovor trval několik hodin. Můj příběh, mé otázky, způsob 
uvažování, jemuž jsem byl vystaven, se tolik podobaly 
tomu, o čem s ním už přede mnou hovořili jiní. Začal 
jsem si uvědomovat, že na mnohé z toho, co mě trápilo, 
existují rozumné odpovědi a že na mnohé z těch otázek, 

třebaže upřímných, mne přivedli lidé, jejichž záměrem 
bylo poškodit mou víru.

Našel jsem okamžité řešení všech svých otázek a sta-
rostí? Ne, samozřejmě, že ne. Ale mé srdce se obměkčilo 
dostatečně na to, abych si uvědomil velkou pravdu: klást 
si otázky je dobré, ale některé otázky jsou důležitější než 
jiné.1 Stálo několik nezodpovězených otázek za to, abych 
ztratil rodinu a své postavení před Bohem? Jakmile jsem 
se zaměřil v první řadě na otázky, které byly nejdůležitější, 
a postavil Boha zpět na první místo ve svém srdci, začal 
jsem nacházet odpovědi, jež mne ujišťovaly o tom, že se 
vracím na správnou cestu.

Také můj president kůlu a biskup mi nabídli pomoc. 
Když jsme s Cheri procházeli obtížným obdobím, oba pro 
nás byli velikou oporou. Nikdy nad námi nezlomili hůl. 
Oni a má rodina na obou stranách závoje mi pomohli 
nejvíce. Vím, že Nebeský Otec nás zná a miluje. Přivádí ILU
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NEZODPOVĚZENÉ OTÁZKY VERSUS NAUKOVĚ DANÉ JISTOTY

„Dokáži žít s jistými lidskými nedokonalostmi, a to i mezi proroky Božími – to se dá od smrtelných bytostí 
očekávat. Dokáži žít s jistými údajně vědeckými poznatky, které jsou v rozporu s Knihou Mormonovou; 
čas je napraví. A dokáži žít i s jistými zdánlivými historickými anomáliemi; v celkovém obraze pravdy jsou 
podružné. Ale nedokáži žít bez naukových pravd a obřadů znovuzřízených Josephem Smithem, nedokáži 
žít bez Božího kněžství, jež žehná mé rodině, a nedokáži žít bez vědomí toho, že moje manželka a děti 

jsou ke mně připečetěny na věčnost. To je rozhodnutí, před kterým stojíme – několik nezodpovězených otázek na jedné 
straně oproti spoustě naukových jistot a moci Boží na straně druhé.“
Starší Tad R. Callister pronesl tento proslov „Jak vypadá projekt Kristovy Církve?“ během své služby v Předsednictvu Sedmdesáti. (Zasvěcující shromáždění 
Církevního vzdělávacího systému pro mladé dospělé, 12. ledna 2014), broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

nám do života lidi ve chvíli, kdy je 
potřebujeme. My pak jen musíme být 
ochotni přijmout jejich pomoc.

Co dělat, když se to týká vás
Vím, že jsou další lidé, kteří možná 

procházejí něčím podobným. Možná 
jste to vy nebo někdo, koho znáte.

Vím, že Spasitel založil svou Církev 
s pravomocí umožňující zajišťovat 
obřady a smlouvy nutné k tomu, 
abychom se k Němu mohli navrátit. 
Satan pracuje přesčas, aby znevážil 
Církev Páně, a používá k tomu všech 
možných prostředků. Vyvolávat otáz-
ky a zasévat pochybnosti je snadné. 
Do jeho pastí se může chytit každý. 
Spoléhat se na informace a odpově-
di, které nám nabízejí ostatní, může 
být daleko snadnější, než objevovat 
pravdu sami pro sebe „studiem  
a také vírou“ (Nauka a smlouvy 
88:118; zvýraznění přidáno). Právě  
to však Bůh požaduje.

Pokud se potýkáte s otázkami či 
pochybnostmi o Církvi nebo o své 
víře, pravdu nenaleznete čtením 
blogů ani poslechem podcastů vydá-
vaných těmi, kteří s Církví nesouhlasí 

nebo z ní vystoupili. Pravděpodobně 
se však nespokojíte ani s povrchními 
odpověďmi a rada odložit otázku na 
později vás nejspíš také nepotěší.

Zjistil jsem, že nemůžeme stále žít 
z vypůjčeného světla, ale místo toho 
se musíme obrátit k Bohu, jenž je 
zdrojem veškerého světla a pravdy 
(viz Nauka a smlouvy 93:26). Musí-
me věci promýšlet ve své mysli, ale 
zároveň se musíme ptát Boha, zda je 
to, co si myslíme, správné (viz Nauka 
a smlouvy 9:8). Musíme poznávat 
sami pro sebe podobně jako Joseph 
Smith (viz Joseph Smith – Životopis 
1:20) a být při svém hledání trpěliví 
(viz Alma 32:41). Avšak získávání 
vědomostí vírou znamená, že prav-
du musíme potvrdit tím, že podle ní 
budeme žít (viz Jan 7:17; 1. Tessaloni-
cenským 5:21).

Když jsem studoval věci zaměře- 
né proti Církvi, měl jsem pocit, jako  
bych byl doslova v mlhách temnoty 
(viz 1. Nefi 8:23–24; 12:17). To, že 
jsem se chopil Božího slova a učinil  
k Němu tento první krok, bylo vše, co 
potřeboval k tomu, aby poslal svého 
Ducha, aby se dotkl mého srdce.

Jakmile jsem se zaměřil  
v první řadě na otázky,  
které byly nejdůležitější,  

a vložil své srdce zpět do Božích 
rukou, začal jsem nacházet 
odpovědi, jež mne ujišťovaly  

o tom, že se vracím na  
správnou cestu.
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Stačí mít naději?
Několik týdnů poté, co Kayson odjel 

na misii, mě navštívil president kůlu. Řekl 
jsem mu, co se během těch několika týdnů 
po rozhovoru s mými bratry událo. Dodal 
jsem, že bych rád získal nové chrámové 
doporučení. Zeptal se, zda bych dokázal 
náležitě odpovědět na otázky kladené při 
pohovoru k jeho získání. Přiznal jsem: 
„Presidente, asi ještě nedovedu říci, že vím, 
že Církev je pravdivá, ale opravdu z celé-
ho srdce doufám, že tomu tak je. A jsem 
rozhodnut žít svůj život v souladu s touto 
nadějí. Stačí to?“

Na chvíli se odmlčel a pak řekl: „Travisi, 
to bude vždycky stačit.“

Jsou určité věci, na jejichž pochopení 
stále čekám, ale některé se mi velice  
vyjasnily. Vím, že mě Nebeský Otec miluje. 
Vím, že nějakou dobu můžeme bloudit  
a zápolit. Ale vím, že skrze Krista, Jeho 
Usmíření a naději, kterou Usmíření přináší, 
je možné se vrátit na cestu, jež vede zpátky 
k Němu. ◼
Autor žije v Utahu v USA.

POZNÁMKA
 1. Viz Lawrence E. Corbridge, „Stand Forever“  

(zasvěcující shromáždění na Univerzitě  
Brighama Younga, 22. ledna 2019),  
speeches.byu.edu

NÁMĚTY, JAK POMOCI NĚKOMU, KOHO MÁTE RÁDI
Mnozí lidé, kteří si kladou otázky či pochybují, mají stejně jako já pocit, 
že do Církve nepatří. Nemůžeme si však dovolit zavřít před nimi dveře 
a před ostatními rovněž ne. Spasitel přikázal svému lidu, že jim má 
„nadále sloužiti“, protože nikdy nevíme, kdy se k Němu navrátí a budou 
uzdraveni (viz 3. Nefi 18:22–32).

Zde je pět možností, jak můžeme nadále sloužit těm, kdo zápolí  
s pochybnostmi, a to tak, aby se cítili vítáni bez ohledu na to, zda se roz-
hodnou vrátit, či nikoli.

1. Nepřestávejte milovat. Během svého zápolení jsem měl pocit, že 
jsem sám. Samozřejmě že Nebeský Otec to se mnou nikdy nevzdal 
a má rodina a církevní vedoucí rovněž ne. Jejich prostřednictvím 
jsem pociťoval Jeho lásku, a to mi pomohlo poznat, že se mohu 
vrátit.

2. Nepřestávejte podávat pomocnou ruku. Láska ke druhým by 
neměla záviset na jejich přesvědčení, jejich účasti na shromáždění, 
a dokonce ani na tom, jak o nás smýšlejí. Ježíš nás vyzývá, abychom 
nabízeli pomocnou ruku nejen těm, kteří už patří do našeho okru-
hu (viz Matouš 5:46–47).

3. Nepřestávejte doufat. Postíme se, modlíme se, bdíme, trpělivě 
čekáme a nikdy se nevzdáváme naděje. „Bůh připravuje prostřed-
ky pro záchranu každého ze svých dětí.“ (Henry B. Eyring, „Mým 
vnoučatům“, Liahona, listopad 2013, 71.)

4. Respektujte jejich svobodu jednání. Mějte naději, avšak respektuj-
te jejich rozhodnutí. Nemusíme je přesvědčovat ani se s nimi přít 
ohledně nauky. I mnozí z nás potřebují podobně jako marnotratný 
syn nejprve prožít nějakou událost, jež obměkčí naše srdce.

5. Jednejte s nimi s úctou, nikoli s despektem. Vyvarujte se odsuzu-
jících, kritických či znevažujících výroků. Rozumní lidé mohou mít 
jiné přesvědčení než my, a my bychom se k nim měli chovat stejně 
uctivě, jak doufáme, že se budou chovat oni k nám.

Patrně ještě nemohu říci, že vím, že 
Církev je pravdivá, ale doufám, že 
tomu tak je, a jsem rozhodnut žít 
svůj život v souladu s touto nadějí.
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Krista Rogers Mortensenová

Děti jsme s manželem vychovávali v evan-
geliu. Každé ráno jsme společně jako 
rodina studovali písma, společně jsme se 

modlili a jednou týdně jsme měli rodinný domá-
cí večer. Navštěvovali jsme shromáždění, mívali 
společné večeře a jezdívali na rodinnou dovo-
lenou. Naše děti chodily pravidelně do chrámu 
vykonávat křty za mrtvé, absolvovaly seminář  
a dvě z nich sloužily na misii.

Avšak v dospělosti začaly zkoumat cesty 
a myšlenky odlišné od těch, kterým jsme je 
učili. Jedno po druhém se přestaly účastnit 
dění v Církvi, až s námi pokračovalo z našich 
pěti dětí pouze jediné. Prolili jsme nad našimi 
dětmi mnoho slz a kladli jsme si otázku, zda 
jsme jako rodiče selhali nebo zda je něco, co 
bychom bývali mohli udělat jinak.

Velmi dlouho jsme Boha prosili, aby  
změnil jejich srdce, a Pán nakonec naše 

Vy milujete, On přináší spasení
Modlili jsme se, aby se srdce našich dětí proměnilo. Pak přišlo 
nepříjemné (a osvobozující) poznání.

modlitby vyslyšel. Ovšem nikoli tak, jak jsme 
očekávali.

Místo toho, aby jednoduše proměnil srdce 
našich dětí, ukázal nám, že musíme začít změ-
nou svého vlastního srdce. I když rodiče hrají 
při učení a výchově dětí důležitou úlohu, On 
nám připomněl, že jejich Spasitelem a Soud-
cem je Ježíš Kristus.

S pevným odhodláním své děti zachránit 
jsem strávila bezpočet hodin modlitbami, 
četbou písem a návštěvami chrámu a mysle-
la jsem, že pokud budu dělat všechno, co je 
správné, získám právo na to, aby Bůh zasáhl  
– jako kdyby mé jednání mělo Boha přimět  
k tomu, aby potlačil jejich svobodu jednání  
a donutil je věřit tak, jak věřím já.

Naléhavě jsme si s manželem přáli je 
zachránit, avšak záchrana, jak jsme si ji před-
stavovali my, měla podobu spíše napomínání, 
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kritizování nebo otevřeného nesouhlasu s jejich 
rozhodnutími, což nakonec vedlo ke svárům. 
Uvědomili jsme si, že v zoufalé snaze přivést děti 
zpět je od sebe vlastně ještě více odháníme. Čím 
více pociťovaly naše odsudky a zklamání, tím 
více se nám vyhýbaly.

Mé modlitby se změnily v prosbu, aby se pro-
měnilo mé srdce. Uvědomila jsem si, že důvody, 
proč jsem chtěla, aby se mé děti změnily, nebyly 
správné. Modlila jsem se o více lásky. Modlila 
jsem se také, abych překonala pocity hanby a roz-
paky z toho, že má rodina se ani trochu nepodo-
bá dokonalým rodinám, jaké moji přátelé ukazují 
na sociálních sítích spolu s fotografiemi z chrámo-
vých sňatků svých dětí nebo křtů vnoučat.

Jakmile jsem se s prosbou o uzdravení obráti-
la na Spasitele, mé srdce se začalo obměkčovat 
a být vůči dětem shovívavější. Uvědomila jsem 
si, že milovat je tak, jak je miluje On, vyžaduje, 
abych sama něco změnila. Pro Něj nebyla láska 
nějakou metodou – byla motivací, která stála za 
vším, co dělal. Řekl, že On „nečiní ničeho, kro-
mě toho, co je pro dobro světa; neboť on miluje 
svět“ (2. Nefi 26:24).

Důvěra v to, že Spasitel dokáže vykonat své 
vlastní dílo (viz 2. Nefi 27:20), mi umožnila 
zaměřit se na lásku k mým dětem a jejich spa-
sení přenechat Pánu. Neznamenalo to vzdát se 
snahy jim pomoci, avšak jakmile se hnací silou 
mého chování vůči nim stala láska, změnilo se  
i to, jak jsem se k nim chovala.

Začala jsem je vidět v jiném světle. Začala 
jsem si více všímat jejich silných stránek a nadání 
a poznávala jsem, jak láskyplní, velkorysí, inteli-
gentní a dobří lidé to jsou.

Já i můj manžel jsme více naslouchali a méně 
mluvili. Ptali jsme se jich, jak žijí a o co se zajímají. 
Namísto posuzování jsme projevovali zvědavost. 
Kritiku a zklamání vystřídaly projevy lásky a naše 
děti dokázaly vycítit, že je opravdová.

Náš domov se stal místem, kde mohly pociťovat lásku a přijetí. 
Přestaly mít před námi tajnosti a začaly s námi upřímně a otevřeně 
mluvit o tom, co se děje v jejich životě. Sblížili jsme se.

Na rodinných vztazích stále ještě pracujeme, ale nyní k nám 
děti chodí rády a rády s námi tráví čas. Cítí se v naší přítomnosti 
bezpečně a doufám, že prostřednictvím naší lásky mohou pociťo-
vat i lásku, kterou k nim chová Bůh. Nevím, zda se během tohoto 
života vrátí k tomu, čemu jsme je učili jako děti, avšak vím, že jsou 
v rukou Spasitele. ◼
Autorka žije v Utahu v USA.

Co mi pomohlo

modlitba
prosba, aby se mé  
srdce změnilo

perspektiva
vidět své děti  
v jiném světle

láska
jen nemluvte –  
naslouchejte

důvěra
mé snahy jsou v souladu  

s těmi Božími
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Všichni v životě zažíváme dobré 
a špatné okamžiky, ale rok 2013 

byl pro naši rodinu zvlášť těžkým 
rokem. Měli jsme mnoho nečekaných 
a nákladných oprav domu a auta. 
Můj manžel Ryan přišel o práci a náš 
nejmladší syn se narodil s kompli-
kacemi, takže musel strávit několik 
týdnů na novorozenecké jednotce 
intenzivní péče. Také jsem se potýka-
la s poporodní depresí. Tyto okol-
nosti v kombinaci s tím, že jsme byli 
rodiči čtyř malých dětí, nás finančně  
i emočně značně vyčerpaly.

Ryan si našel nové zaměstnání, ale 
v práci trávil spoustu hodin a často 
byl z domova celé týdny. Náš pěti-
letý syn Wesley začal mít z toho, že 

je jeho tatínek tak často pryč, pocity 
úzkosti. Neustále ho v noci probou-
zely noční můry.

Členové naší širší rodiny mě pod-
porovali, jak mohli, ale stále jsem se  
po většinu času cítila vyčerpaná  
a osamělá. Věděla jsem, že nás Nebes-
ký Otec miluje a pamatuje na nás, ale 
měla jsem pocit, že se topíme.

Jednoho odpoledne, když byl 
Ryan kvůli práci mimo město, jsem 
přivezla děti ze školy domů a zoufale 
jsem se modlila o pomoc. Později 
toho večera zaklepala na dveře naše 
sousedka Kendra. Věděla o naší situ-
aci a zeptala se mě, jak to zvládám. 
Neměla jsem v úmyslu stěžovat si jí 
a ona byla tím posledním člověkem, 

kterého bych žádala o pomoc. Její 
manžel Brent bojoval poslední čtyři 
roky s rakovinou.

Řekla jsem jí, že jsem v pořádku, ale 
ona se mě znovu, upřímně zeptala. Se 
slzami v očích jsem jí pověděla o svých 
potížích. Když jsem jí řekla o Wesleyho 
úzkostných stavech a nočních můrách, 
zeptala se, zda bych nechtěla, aby 
Brent Wesleymu udělil požehnání.

Kendra k nám o chvíli později  
přišla i s Brentem a s jejich nejstar-
ším synem Tysonem. Všichni byli 
oblečeni v nedělních šatech. Brent 
byl velice zesláblý. Bylo mi jasné, že 
přijít k nám domů ho stálo všechny 
síly. Brent dal požehnání Wesleymu  
a Tyson dal požehnání mně.

Toho dne byli Kendra, Brent 
a Tyson skutečnými příklady pas-
týřské služby po způsobu Páně. Své 
vlastní životní zkoušky odložili stra-
nou, aby nám upřímně nabídli lásku 
a soucit. Cítila jsem se požehnána, 
že Nebeský Otec odpověděl na mou 
modlitbu tímto něžným způsobem.  
O dva týdny později Brent zemřel.

Onoho dne stál Brent v našem 
domě jako svědek Boží díky spra-
vedlivému používání kněžství (viz 
Mosiáš 18:9). Pro mě byla jeho pas-
týřská služba naší rodině, jakožto 
jeden z jeho posledních činů na zemi, 
posvátným zážitkem. ◼ ILU
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Toho dne byli Kendra, Brent a Tyson skutečnými příklady pastýřské služby po způsobu Páně.

Své vlastní životní zkoušky odložili stranou
Natalie Jonesová, Utah, USA
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Před mnoha lety jsem nastoupil  
k letectvu Spojených států, abych 

sloužil své zemi. Nedlouho poté jsem 
se ocitl ve výcvikovém táboře v Texasu 
v USA. Snášel jsem mnohé věci, které 
člověk obvykle ve výcvikovém táboře 
prožívá, a týdny ubíhaly pomalu.

Jednoho dne jsem se zúčastnil vel-
kého shromáždění více než 200 pilo-
tů, kteří procházeli stejným výcvikem. 
Na úvod shromáždění jeden z našich 
výcvikových instruktorů, který běžně 
nahlas a vulgárně křičel, zařval: „Má 
někdo námitky proti tomu, jak to 
tady vedu?“

Nikdo se samozřejmě neodvážil 
odpovědět, ale jeden mladý muž 
překvapivě zvedl ruku.

„Pilote, pozor!“ zakřičel instruktor. 
„S čím přesně nesouhlasíte?“

Všichni jsme napjatě nasloucha-
li, jak ten mladý muž nahlas říká: 
„Nesouhlasím s tím, že berete jméno 
mého Spasitele nadarmo. Zraňuje 
to moji duši. Rád bych vás požádal, 
abyste s tím přestal.“

V místnosti zavládlo naprosté 
ticho. Instruktor na něj zíral a potom 
se ho zeptal, jakého je vyznání. Ten 
statečný pilot hrdě prohlásil: „Jsem 
členem Církve Ježíše Krista Svatých 
poslední dnů!“

Instruktor poděkoval pilotovi  
za jeho odvahu promluvit  

a shromáždění pokračovalo. Tento 
čin měl na mě obrovský vliv. Často 
jsem myslel na to, že bych chtěl mít 
takovou odvahu jako ten pilot.

Po výcvikovém táboře a zdravot-
nickém školení jsem byl přiřazen 
na leteckou základnu v Coloradu 
v USA. Jednoho dne jsem obdržel 
dopis od svého nejstaršího bratra, 
který byl umístěn na Filipínách. 
Nastoupil k letectvu zhruba o rok 
dříve než já. Psal mi, že se stal čle-
nem Církve a že by chtěl, abych 
se setkal s misionáři. Okamžitě se 
mi vybavila vzpomínka na toho ILU
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statečného pilota z výcvikového 
tábora. Společně s mojí ženou jsme 
se s misionáři setkali a krátce na to 
jsme se dali pokřtít.

O pár měsíců později jsem zařídil 
setkání misionářů s mým mladším 
bratrem. On a jeho manželka se také 
dali pokřtít. Já i moji bratři teď máme 
početnou rodinu se spoustou vnou-
čat. Všichni milujeme Pána a Jeho 
Církev.

Neznám jméno toho statečného 
pilota. Už jsem ho nikdy nespatřil, 
ale budu mu navždy vděčný za jeho 
odvahu postavit se za to, v co věří. ◼

Nikdo se neodvážil instruktorovi výcviku odpovědět, ale jeden mladý muž překvapivě zvedl ruku.

Statečný pilot
Wayne L. Bell, Jižní Dakota, USA
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Tři měsíce před svými 21. narozeninami jsem se dala 
společně se svou sestrou, matkou a osmiletým synov-

cem pokřtít. Navzdory mnoha životním výzvám jsme se 
po všechny roky pevně drželi evangelia.

Když jsme se  
s mým mužem vzali, 
byli jsme odhod- 
láni zůstat v Církvi  
aktivní. Když se nám 
narodily děti, snažili 
jsme se s manželem 
být dobrými rodiči  
a učit v našem domo-
vě evangeliu.

Jednou jsem se 
s naší roční dcerou 
zúčastnila jedné 
konference. Na této 
konferenci mluvil 
územní sedmdesát-
ník o zodpovědnosti 
rodičů vyučovat děti 
evangeliu. To, co 
přitom přislíbil, na 
mě silně zapůsobilo. 
Řekl: „Pokud i poté, co uděláte pro výuku evangelia vše, 
co bude ve vašich silách, některé z vašich dětí opustí 
Církev, bude stále požehnané díky vzpomínce na to, co 
doma zažilo.“

Jeho slova mě naplnila nadějí, protože mám neteře  
a synovce, kteří Církev opustili. O mnoho let později, když 
bylo mé dceři sedmnáct, opustila Církev i ona – ta, kte- 
rou jsem jako roční holčičku držela na oné konferenci  

v náručí. Potkala někoho, kdo neměl svědectví o evangeliu, 
a vzali se. Od té doby nebyla nikdy na shromáždění.

Bylo to pro mě bolestivé. Znovu a znovu jsem se sama 
sebe ptala, co jsme udělali špatně. Její otec i já jsme se  

vždy snažili dodržovat 
přikázání a sloužit  
v Církvi. Své děti milujeme 
a vždy jsme pro ně chtěli 
jen to nejlepší. Stálo nás  
to mnoho slz a otázek,  
než jsme konečně dospěli  
k závěru, že děti dospívají,  
mají svobodu jednání,  
a ne vždy věří všemu, 
čemu se doma učí.

Manželství mé dcery 
se naneštěstí rozpadlo, 
ale do Církve se stále 
nechce vrátit. To jediné, 
co mohu dělat, je pama-
tovat na ono zaslíbení, že 
si moje dcera vzpomene 
na to, čemu se doma 
učila, a bude díky tomu 
požehnána.

Za svou dceru se neustále modlím. Miluji ji z celého 
srdce a bolí mě, když vidím, jak se vzdálila od Církve. 
Avšak i přes všechny své vlastní nedokonalosti vím, že 
vše, čemu jsem ji naučila, je správné a pravdivé. Vím, že 
Nebeský Otec je spravedlivý a milující a že naslouchá 
našim modlitbám. Nemám ve svém srdci žádné pochyb-
nosti o tom, že když já udělám vše potřebné, odpoví na 
mé modlitby ve chvíli, kterou On uzná za správnou. ◼ ILU
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Moje dcera se vzdálila Církvi, ale já vím, že díky tomu, co jsme ji učili o evangeliu, 
bude požehnaná.

Čekání na zaslíbení
Juana Moreno de Ruizová, Sonora, Mexiko
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Zrovna jsem vysadila svou dceru  
u její kamarádky, když mi zavolal 

můj manžel Jonathan. Řekl mi, že naše-
ho jedenáctiletého syna Aidena srazilo 
auto, když spolu přecházeli ulici.

Řidička před Jonathanem odbočo-
vala doleva a Aidena na kole nevi-
děla. Auto zepředu narazilo do 
Aidenova kola. Ten přeletěl přes řídít-
ka, za která se stále držel, a při pádu 
se hlavou udeřil o bok auta. Přistál 
na zemi a jeho kolo na něm. Naštěstí 
měl helmu. Řidička mu s několika 
dalšími lidmi přiskočila na pomoc, 
zatímco Jonathan volal sanitku.

V tu chvíli zaplavila mou mysl  
i moje emoce vlna šílenství. Spěchala 
jsem k místu, kde došlo k nehodě,  
a doufala jsem, že ještě zastihnu 
sanitku, abych mohla být s Aidenem.

Hlavou mi probíhaly myšlenky, jak 
se na toho, kdo auto řídil, obořím. 
„Na co vůbec myslel?“ napadlo mě. 
„Byl opilý? Nebo telefonoval?“ Zuřila 
jsem a přitom jsem byla strachy bez 
sebe. Netušila jsem, jak vážně byl 
Aiden zraněn.

Když jsem přijela na místo nehody, 
sanitka už byla pryč. Na místě zůstalo 
už jen několik policejních vozidel  
a auto zaparkované na okraji silnice. 
Vedle auta stála žena, která vypadala 
zdeptaně.

Došla jsem k ní a zeptala se: 
„Viděla jste, kdo srazil mého syna?“

Tiše odpověděla: „To já.“
Představovala jsem si, jak na tu  

neopatrnou osobu, která srazila mého  
syna, křičím, ale když jsem před ní  
stála tváří v tvář, všechna negativita  
zmizela. Přistihla jsem se, že pláču  
a objímám ji. Omlouvala se mi a já jsem 
jí řekla, že všechno bude v pořádku. 
Později jsem zjistila, že to byla úplně 
stejná slova, která jí řekl Aiden před 
příjezdem policie. Ten z toho nako- 
nec vyvázl s několika odřeninami  
a modřinami.

Jsem vděčná za to, že mi náš milu-
jící Nebeský Otec v tom zlomovém 
okamžiku požehnal silou, díky které 
jsem mohla šířit odpuštění namísto 
nenávisti, i když jsem Ho o to nepo-
žádala. Vím, že On na nás pamatuje  
a vždy nám nabízí svou pomoc. ◼
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Představovala jsem si, jak na toho, kdo srazil mého syna, křičím,  
ale najednou jsem před řidičkou stála tváří v tvář.

„Kdo srazil mého syna?“
Sandra Beattyová, Ontario, Kanada
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Symbol 
našeho 
obrácení

Při křtu uzavíráme 
smlouvu s Bohem, že na 
sebe vezmeme Kristovo 
jméno. Pokaždé, když 
přijímáme svátost, tuto 
smlouvu obnovujeme. 
Na co se zavazujeme 
pamatovat a co se zava-
zujeme dělat, když na 
sebe bereme Jeho jmé-
no? (Viz Mosiáš 18:8–9; 
Nauka a smlouvy 20:77.)

Jaký význam má jméno?

Zdroj  
síly

Nedávno 
nás president Russell 
M. Nelson vyzval, aby-
chom nazývali Církev 
jejím správným jménem: 
Církev Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. 
Slíbil, že Pán vylije svou 
moc na Svaté posledních 
dnů, když tak budeme 
činit. (Viz „Správný 
název Církve“, Liahona, 
listopad 2018, str. 89.) Co 
můžete například dělat, 
abyste lépe používali 
správný název Církve  
a abyste pomáhali ostat-
ním dělat totéž?

DISKUSE
Když na sebe berete  
Kristovo jméno každý  
den ve svých myšlenkách  
a skutcích, jak vás to moti-
vuje k tomu, abyste se stali 
Jeho lepšími učedníky?

Svědek 
Krista

Apoštolové 
jsou „zvláštními svěd-
ky jména Kristova na 
celém světě“ (Nauka  
a smlouvy 107:23). I my 
můžeme být Kristovými 
svědky. Jak můžete stát 
na straně proroka  
a apoštolů a být svědky 
Kristova jména pro lidi 
kolem sebe?
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Věrní Lamanité si 
poté, co se obrátili, 
přáli mít nové  

jméno, kterým by se odli-
šili od ostatních Lamanitů 
a které by symbolizovalo 
jejich obrácení k Ježíši  
Kristu. Začali si říkat Anti–
Nefi–Lehité. (Viz Alma 
23:16–17.) My se v dnešní 
době odlišujeme tím, že  
na sebe bereme jméno 
Ježíše Krista.

Alma 23–29
29. ČERVNA – 5. ČERVENCE
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Korihor byl antikrist, 
který kázal „proti 
proroctvím, jež 

byla promlouvána proroky 
o příchodu Krista“ (Alma 
30:6). Kázal i jiné nepravos-
ti a svedl „srdce mnohých“ 
(Alma 30:18).

Přestože se to stalo před 
více než dvěma tisíci lety, 
mnoho lidí v dnešní době 
káže podobné věci. Co 
můžeme dělat, abychom 
se opevnili vůči falešným 
naukám dnešní doby?

DISKUSE
Kdo učí faleš-
ným naukám  
v dnešní době? 
Jaká poselství se snaží šířit?  
Co nám Bůh dává, aby nám 
pomohl odolat falešným 
naukám a poznat pravdu?

Jak můžeme odolávat  
falešným naukám?Alma 30–31

6.–12. ČERVENCE

Můžeme získat vlastní 
svědectví

Korihor kázal lidem, „že žádný Kris-
tus nebude“ a že „nemůže býti učině-
no žádného usmíření“, a popíral Boží 
existenci (viz Alma 30:12, 17, 28).

Jak můžeme vědět, že Bůh a Ježíš 
Kristus žijí? Které pasáže z písem  
a osobní zkušenosti posílily svědectví, 
jež o Nich máte?

Můžeme se spolehnout  
na zjevení

Korihor popíral ducha proroctví  
a zjevení. Snažil se přesvědčit lidi, aby 
věřili tomu, že „žádný člověk nemůže 
věděti, co přijde“ a že nemohou věděti 
o věcech, jichž nevidí (viz Alma 
30:13, 15).

Můžeme se obrátit na proroky a apo-
štoly, abychom obdrželi slovo Boží pro 
naši dobu. Jak vás následování proroka 
ochraňuje před falešnými naukami?

Můžeme si pamatovat,  
že pravda je pravda

Korihor lidem tvrdil, že neexistuje 
způsob, jak by mohli poznat, co je 

pravdivé (viz Alma 30:24), ale 
president Russell M. Nelson 

učil: „Některé věci jsou 
prostě pravdivé. …

… Pravda závisí 
na zákonech, které 
ustanovil Bůh. … 

Věčné zákony půso-
bí v životě každého 

z nás a ovlivňují ho, ať 
už jim věříme, nebo ne“. („The Love 
and Laws of God“ [Brigham Young 
University devotional, Sept. 17, 2019], 
speeches .byu .edu.) Jak můžeme 
poznat Boží pravdy a jak nám  
v životě žehnají?
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Proč Alma vyprávěl  
příběh o Mojžíšovi 
a mosazném hadu?

Budete vyléčeni?
Pokud byste mohli být vyléčeni  

něčím tak jednoduchým, jako je 
pohlédnutí, udělali byste to? Alma 
nám pokládá tuto otázku a vyzývá 
nás, abychom pohlédli na Spasitele 
tím, že v Něj budeme věřit. (Viz 
Alma 33:21–22.)

DISKUSE
Izraelitům k uzdravení stačilo 
pouhé pohlédnutí. Které ze 
zásad evangelia se mohou 
zdát stejně snadné jako 
„pohlédnutí“? Jaké postoje 
a chování nám občas mohou 
bránit v tom, abychom žili 
podle jednoduchých zásad 
evangelia?

Jak můžete vzhlížet 
ke Spasiteli v záleži-
tostech každoden-
ního života?
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Poté, co Alma při-
rovnal slovo Boží 
k semínku (viz Alma 

32:28–43), se ho lidé pta-
li, jak mají ono semínko 
zasadit. Alma použil příběh 
o Mojžíšovi a mosazném 
hadu z knihy Numeri, kapi-
toly 21 jako příklad toho, 
jak jednat s vírou (viz Alma 
33:19–23).

Někteří zatvrdili srdce
I když se stačilo jen podívat, někteří zatvrdi-

li srdce, odmítli pohlédnout a kvůli tomu na 
uštknutí zemřeli. Proč se odmítali podívat? 
(Viz Alma 33:20.) Čemu nás to učí o víře  
a nevíře?

Předobraz Krista
Předobraz je něco, co symbolizuje nějakou 

věc nebo osobu nebo je její předzvěstí. Když byli 
Izraelité uštknuti jedovatými hady, Mojžíš vzty-
čil mosazného hada, který se stal předobrazem 
Krista. Všichni, kteří jednali s vírou a pohlédli 
na něj, byli uzdraveni, a obdobně všichni, kteří 
jednají s vírou v Ježíše Krista, budou duchovně 
uzdraveni.

Alma 32–35
13.–19. ČERVENCE
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Jak může pokání změnit  
zármutek v radost?

Zrozen z Boha
Po třech dnech niterných muk Almu 

napadla myšlenka, která mu od oněch 
muk, jež pociťoval, ulevila (viz 
Alma 36:19). Svědčil o tom, že 
byl „zrozen z Boha“ (Alma 
36:23). Co to bylo za myšlen-
ku, jež vedla k jeho zrození  
z Boha? (Viz verš 18.)

Radost po velkém 
zármutku

Alma pociťoval veliký zármu-
tek kvůli svým hříchům, ale když 
si vzpomněl na Ježíše Krista a vzýval 
Ho, jeho zármutek byl nahrazen  
nádherným pocitem nesmírné  

radosti plynoucí z odpuštění  
(viz Alma 36:20).

DISKUSE
Co můžete dělat 
pro to, abyste neustále 
důvěřovali v Pána a pama-
tovali na Jeho smírnou 
oběť?

Jak můžete přivést více 
duší ku pokání, aby také 
mohly zažít velkou a věč-
nou radost?

Důvěřujte Bohu
Když si Alma vzpomněl na Usmíře-

ní Ježíše Krista, naučil se tím důvěřovat 
Bohu a uvědomil si, že bude pozvednut 
posledního dne (viz Alma 36:3). Jak vám 
to, že máte na paměti Spasitelovo Usmíře-
ní a spoléháte na ně, přináší radost?

ILU
ST

RA
CE

 B
EN

 S
IM

ON
SE

N

Alma se podělil  
o zkušenosti ze svého 
obrácení se svým 

synem Helamanem. Alma  
mu řekl, jak byl „trýzněn 
věčnými mukami“ kvůli  
svým hříchům a nepravostem 
(viz Alma 36:12–13). Jak 
se cítíte, když zakoušíte 
vinu způsobenou 
hříchem?

20.–26. ČERVENCE
Alma 36–38
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Bouke „Bob“S. Ecoma Verstege

Poznámka autora: Svůj příběh vyprávím, abych tím projevil vděč-
nost za vedoucí Církve a členy, kteří mě přijali s otevřenou náručí, 
pomohli mi vrátit se k plné aktivitě a sloužili po mém boku jako Kristovi 
spoluučedníci.

27. července 2013 zemřel po dlouhém boji s Alzheimerovou 
chorobou můj životní partner, se kterým jsem byl 25 let. 
Jay Eldredge byl světoznámý kardiolog. Oba jsme v mládí 

sloužili na misii pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ale 
poté jsme se Církvi odcizili kvůli přitažlivosti k osobám stejného pohlaví. 

I když Jayova smrt nebyla nečekaná, zničilo mě to. Byl jsem zdrcen 
žalem, připadal jsem si ztracený a sám.

Když jsem zařídil pohřeb, cestou domů jsem se cítil tak silně pře-
možen vlivem Ducha, že jsem musel zajet ke krajnici a zastavit. Věděl 
jsem, že ke mně Bůh mluví a volá mě zpátky, ale váhal jsem. „Cožpak 
nevidíš, že trpím?“ řekl jsem nahlas. „Nemohu teď čelit strachu z návra-
tu do Církve.“

Ale čím více jsem protestoval, tím více mě Duch přesvědčoval  
a povzbuzoval k návratu do Církve.

Přitahují 
mě osoby 
stejného 
pohlaví – 
přijmou mě členové  
Církve zpátky mezi sebe?
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Přijmou mě mezi sebe?
Představa, že se mám vrátit do Církve, mě 

hluboce znepokojovala. Na shromáždění svá-
tosti jsem nebyl už 25 let. Přijmou mě vůbec 
mezi sebe? Přijmu je já? Co na to řekne bis-
kup? Pociťoval jsem úzkost a neklid a k tomu 
stále veliký zármutek nad ztrátou.

Mé svědectví o evangeliu však během  
těch let nikdy neochablo. Církev a její hlavní 
zásady – totiž pravou lásku, milosrdenství  
a odpuštění – jsme já i Jay opravdu milovali. 
Věděl jsem, že Kristus je můj Spasitel a že 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
je skutečně Jeho Církev. To jsem věděl už od 
svého obrácení a křtu ve čtrnácti letech. Roz-
hodně jsem se to teď nechystal popřít.

A tak, když jsem sebral dost odvahy, 
zavolal jsem do sboru Linwood v New 
Jersey, abych zjistil, kdy začíná shromáždění 
svátosti.

Jak se blížila neděle, protivník mi do ces-
ty stavěl mnoho překážek, které mi snadno 
mohly zabránit v tom, abych na shromáždění 
přišel. Jsem velmi vděčný Duchu, že na mne 
stále naléhal.

Když jsem vstupoval do sborového domu, 
byl jsem hodně nervózní, ale úvodní píseň  
na shromáždění svátosti mě ujistila, že jsem 
opět doma. Píseň „Pojďte, Svatí“ (Náboženské 
písně, č. 18) přizvala Ducha tak mocně, až 
mi po tváři stékaly slzy. V ten okamžik jsem 
pochopil, že Nebeský Otec na mě pamatuje  
a ví, jak hluboký zármutek prožívám.

Tato náboženská píseň, která je pro Církev 
jakousi neoficiální hymnou, se nyní stala  
i mou osobní hymnou.

Svými slovy mě vyzvala, abych šel dál. 
„Bůh s námi je, kdo by se strastí bál? Dá Sva-
tým milost svou.“
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Má cesta byla plná strastí. Ale stejně tak mě 
provázela i milost, jak píseň slibuje.

Biskup Darren Bird a všichni přítomní mě 
přivítali a byli naprosto úžasní. Přijali mě jako 
svého bratra v Kristu.

Smíření se s Bohem, skrze Krista
Slova písně „Pojďte, Svatí“ však pro mne 

získala ještě na větším významu, když jsem 
pocítil, jak mi Nebeský Otec radí, jak mám 
pokračovat.

Najdeme místo Bohem slíbené
v dálavě západní,
kde zlo nepřátel nás nedožene,
kde On nás ochrání.

Odešel jsem na západ a koupil jsem si 
dům v Arizoně ve městě Fountain Hills, kde 
jsem se setkal s biskupem Jerrym Olsonem. 
Když jsem ho požádal o schůzku a podal 
jsem si s ním ruku, Duch mi napověděl, že 
tento muž mi pomůže navrátit se k plné 
aktivitě v Církvi.

Když jsem začal mít s biskupem 

pravidelné schůzky a vydal jsem se na cestu smíření s Nebeským 
Otcem, stal jsem se svědkem mnoha duchovních zázraků. S bis-
kupem jsem hovořil otevřeně, za což byl vděčný. Říkal, že mu to 
pomáhá lépe pochopit, kde jsem byl ve svém vztahu s Bohem dříve 
a kde jsem nyní. Také mi s láskou sdělil, že to je jeho první příležitost 
sloužit někomu, koho přitahují osoby stejného pohlaví, a požádal mě 
o trpělivost a opuštění, pokud by během našeho setkávání řekl nebo 
udělal něco, co by mě urazilo.

Poděkoval jsem mu za jeho upřímnost a ubezpečil jsem ho, že „i pro 
mne je to poprvé. Budeme se učit společně.“

Tak začala naše společná cesta a přátelství!
Brzy jsem měl akční plán, jak se opět stát členem. Jeho láskyplné  

a modlitbou inspirované rady jsem přijímal s vděčným srdcem a proces 
jsem zahájil.

Útěcha v chrámu
Po nějaké době, kdy jsem se řídil jeho radami a pilně pracoval na 

tom, abych se více přiblížil Kristu, mi bylo obnoveno kněžství a chrá-
mová požehnání a já jsem přijal výzvu, abych sloužil v kněžském kvo-
ru. Ve svatém chrámu jsem rozmlouval s Nebeským Otcem a On mi 
ukázal, jak moc miluje všechny své děti. Pocítil jsem útěchu a silnou 
touhu dělat Mu radost.

O několik měsíců později byl povolán nový biskup, se kterým jsem 
si také vytvořil vřelé přátelství. Biskup Larry Radford znal mé okolnosti 

PLNOHODNOTNÍ 
ČLENOVÉ
„Skutečně neexistuje 
důvod, proč by se ti, 
kteří se řídí smlouvami, 
měřítky a učením Kris-
tova evangelia – i když 

čelí přitažlivosti k osobám stejného pohlaví 
– nemohli plně zapojovat do Církve [nebo] 
proč by nemohli být jejími plnohodnotný-
mi členy a mít povolání, proslovy na shro-
máždění a chodit do chrámu a sloužit tam. 
A všechny další příležitosti a požehnání, 
která mohou pramenit z členství v Církvi, 
jim budou dostupná.“
Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apo-
štolů, „LGBT People Who Live God’s Laws Can Fully 
Participate in the Church“ (video),  ChurchofJesusChrist 
.org/topics/gay.
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a vážil si mé služby v kvoru starších, kde jsem podle jeho slov sloužil 
s láskou a oddaností nejenom samotnému kvoru, ale také – a to je 
mnohem důležitější – svému Bohu. Jeho laskavá slova a povzbuzení 
mi pomohla pocítit, že Pána a mé spolubližní Svaté má služba těší.

Nyní věrně sloužím jako referent sboru.

Pochopení, kdo jsem
Být přitahován osobami stejného pohlaví a zároveň být aktivním 

členem Církve není vždy snadné. Když ale vkládám všechnu svou víru 
a důvěru v Boha, pociťuji, jak mě posiluje. Kritici budou nepochybně 
tvrdit, že popírám to, kdo skutečně jsem, nebo že jsem zklamáním pro 
LGBT+ komunitu.

Rozumím jejich frustraci a je zřejmé, že nemám všechny odpovědi. 
Mohu pouze hovořit na základě své vlastní zkušenosti. A mé zkuše-
nosti mě naučily tomuto: Jsem syn Nebeského Otce, dítě Boží. To je to 
jediné označení, na kterém mi záleží. A díky tomu se snažím nedovolit, 
aby mne charakterizovala světská označení. Bojím se, že by omezovala 
můj potenciál a věčný pokrok.

Satan je velice chytrý. Ví, že když bude používat označení, může 
nás rozdělit jako společnost i jako církev.

Díky tomuto pochopení se rozhodnutí, která činím, nezakládají na 
mé přitažlivosti k osobám stejného pohlaví, ale na tom, že chci být 
opravdový učedník Krista, i když mě osoby stejného pohlaví přitahují. 
Nefi řekl:

„Ó Pane, důvěřoval jsem v tebe a budu v tebe důvěřovati na věky. 
Nebudu vkládati důvěru svou v rámě těla. …

Ano, já vím, že Bůh dá štědře tomu, kdo žádá. Ano, můj Bůh mi  
dá, když nebudu žádati nesprávně; tudíž pozdvihnu hlas svůj k tobě; 
ano, budu volati k tobě, Bože můj, skálo spravedlivosti mé. Viz, hlas 
můj bude k tobě na věky vystupovati, skálo má a věčný Bože můj.“  
(2. Nefi 4:34–35.)

Láska mých spolubližních Svatých
Během svého návratu k aktivitě jsem pociťoval láskyplné přátelství 

svých vedoucích a ostatních Svatých, včetně aktivních a méně aktiv-
ních členů z řad LGBT+. Našel jsem místo, kde jsem mohl prospívat. 
Tito lidé ztělesňovali Kristovy vlastnosti, které jsem si vždy spojoval 
se svou vírou: milosrdenství, soucit, porozumění a především lásku.

Když jsem klopýtal na své cestě za Spasitelem, pociťoval jsem útě-
chu a pokoj díky tomu, že jsem se na Něj obracel, a věděl jsem, že po 

STAN EVANGELIA
„Stan evangelia je vskutku dostatečně 
velký, aby se do něj vešel kdokoli, kdo má 
přání následovat Pána. Kdykoli někdo říká 
nebo si myslí něco opačného, vzpomenu 
si na Boba Verstegeho a přeji si, aby ho 
mohl poznat a sloužit s ním. Bratr Verstege 
je chodícím příkladem toho, co Usmíření 
Ježíše Krista dokáže, když je uplatňováno. 
Pro mě jako biskupa je tento pokorný muž 
každodenně zdrojem povznesení, poučení 
a povzbuzení.“
Biskup Larry Radford, sbor Fountain Hills, kůl  
Scottsdale Arizona- sever.

té cestě nejdu sám. Bok po boku se mnou šlo 
několik biskupů. Členové mého kvora. Sestry 
ve sboru. Dokonce mne jeden mladý muž 
ve sboru požádal, abych ho vysvětil knězem. 
Jeho laskavá žádost mě hluboce dojala. Hle-
děl na mě jako na muže, který je nositelem 
Božího kněžství a který toto kněžství může 
používat ve službě druhým.

Tyto příležitosti sloužit a uctívat Boha se 
Svatými mě pozvedaly a – společně s mnoha 
požehnáními, která jsem obdržel od Pána – 
mi pomáhaly pociťovat lásku, porozumění  
a přijetí, které jsem potřeboval.

Spasitel řekl: „[Nezanechám vás bez útě-
chy], přijduť k vám.“ (Viz Jan 14:18.) Tato 
slova jsou pravdivá! Potřeboval jsem útěchu, 
a On ke mně přišel, vícekrát, než jsem si kdy 
dokázal představit. ◼
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Vždy všechno plánuji. Chci vědět, co mohu od každého dne očekávat, 
abych na to mohla být připravená. Ale jak se mám připravit na 
budoucnost, když je tak vzdálená a nejistá?

Život přináší obrovské množství možností. Tolik toho je přede mnou! Tolik 
se toho ještě může stát! A tolik toho můžu dělat! Mít tolik možností nás 
někdy může přemáhat.

Je toho tolik, co bych chtěla: manžela, dobré zaměstnání, žít v cizině, mít 
kočku, napsat román, naučit se rusky … Ale zároveň vím, že přání a cíle se 
mění. Priority se mění.

Priorita, která se nikdy změnit nesmí, je naše oddanost Bohu a Jeho 
plánu. Díky jeho prozíravosti můžeme kráčet správným směrem budouc-
ností, jež je plná otázek, protože On nám pomůže nacházet odpovědi, krok 
za krokem. Jen musíme na každém kroku dělat to nejlepší rozhodnutí, kterého 
jsme schopni.

V tomto oddíle se mladí dospělí dělí o své osobní zkušenosti s tím, jak 
s pomocí Nebeského Otce plánují budoucnost a jak kráčejí vpřed s vírou 
v časech, kdy čelí velké nejistotě.

Ohledně budoucnosti toho zůstává tolik nezodpovězeného – ale to prostě 
jen znamená, že v ní je velký potenciál. I my máme potenciál – božský 
potenciál stát se takovými, jako je náš Nebeský Otec a Jeho syn Ježíš Kristus.

A to činí naši budoucnost slavnou.

V tomto oddíle

46 Proč si Nebeský Otec přál, 
abych získala vzdělání
Gloria Corneliová

50 Jedna věc ohledně 
budoucnosti, kterou mohu 
mít pod kontrolou
Laura Campanerová

Pouze v elektronické 
podobě

Co je třeba k tomu, aby se 
naplnila naše spravedlivá přání
Marc Deo Dela Cruz

Jak, proč, kdy a kde spořit

5 jistot v nejistém světě
Meg Yostová

Podělte se o svůj příběh
Máte nějakou zkušenost, o kterou byste se rádi podělili? Nebo byste si chtěli přečíst články o určitých 
tématech? Pokud ano, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět! Své články či zpětnou vazbu můžete 
zaslat prostřednictvím stránek liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Mladí dospělí

Jak čelit nejisté budoucnosti s vírou

Meg Yostová
Tyto články a další materiály naleznete:
•  na stránkách liahona .ChurchofJesus 

Christ .org
•  v Týdeníku MD (v Knihovně evangelia 

v oddíle „Mladí dospělí“)
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Proč si Nebeský Otec  
přál, abych získala 
vzdělání

Gloria Corneliová

Už od mala jsem si vždy přála, aby na mě můj Nebeský Otec a má stávající 
a budoucí rodina byli hrdí. Chtěla jsem získat veškeré vzdělání, které budu 
moci, abych se zdokonalila a zlepšila svůj život.

V mé zemi, v Peru, je kvalitní vzdělání velmi drahé a v některých oblastech zcela 
nedostupné. Ani má rodina neměla všechny potřebné prostředky k tomu, aby mě  
v mém vzdělávání mohla podporovat. Moji rodiče mě ale naučili, že tvrdá práce, píle  
a to, že budeme žádat o pomoc Nebeského Otce, může pomoci naše spravedlivá 
přání vyplnit. A já jsem měla v plánu, že budu tvrdě pracovat.

Na základní a střední škole jsem pilně studovala, abych se každým rokem lepšila. 
Po střední škole mě přijali na jednu z nejlépe hodnocených vysokých škol v Peru, kde 
jsem získala dobré stipendium. Při studiu na této škole jsem spolupracovala s několika 
organizacemi, což zahrnovalo i stáž u jedné mezinárodní organizace, a měla jsem 
mnoho příležitostí řídit spoustu různorodých projektů.

Během této stáže jsem nabyla dojmu, že by pro mě bylo skvělou příležitostí zís-
kat vzdělání v angličtině. A tak jsem se rozhodla přestoupit na Univerzitu Brighama 
Younga- Idaho. Měla jsem z toho obavy, ale věděla jsem, že mi Nebeský Otec pomůže 
mého cíle dosáhnout – zkrátka Mu jen musím věřit a odvést svůj díl práce. FO
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Ať už jsou vaše 
spravedlivé 

tužby jakékoli, 
Nebeský Otec 

vám dá možnost 
je naplnit.
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Změna plánů
Byla jsem rozhodnuta jít na BYU–Idaho, ale během vyřizování 

přihlášky jsem pocítila silné nabádání, že bych předtím, než tam 
půjdu, měla sloužit na misii. A tak jsem poslechla vůli Nebeské-
ho Otce a byla jsem povolána sloužit ve městě Trujillo v Peru. Po 
návratu z misie jsem se chtěla vrátit na univerzitu v Peru, neboť 
jsem si myslela, že bych tam mohla rychle získat titul. Dozvěděla 
jsem se ale, že jsem přišla o stipendium, protože jsem přerušila 
studium na více než rok, abych sloužila na misii.

Ta zpráva mnou velmi otřásla a byla jsem bezradná. Nevěděla 
jsem, co mám dělat. Nevěděla jsem, proč jsem předtím pocítila 
nabádání sloužit na misii, když jsem pak kvůli tomu ztratila mož-
nost získat vysokoškolský titul.

Jednoho dne jsem si ale vzpomněla, že nám náš misijní presi-
dent říkal o programu BYU–Pathway Worldwide. Vyzval nás, aby-
chom se zlepšili v angličtině a využili této příležitosti, až se vrátíme 
domů – a to jsem také udělala!

Má cesta s programem BYU–Pathway Worldwide
Věděla jsem, že mi president misie neřekl o programu BYU–

Pathway Wordwide jen tak náhodou. Když jsem s programem 
Pathway začínala, musela jsem každý týden cestovat skoro tři 
hodiny, abych se setkala se svou skupinou. Obětovala jsem toho 
mnoho, ale věděla jsem, že získat vzdělání je důležité jak pro mě, 
tak pro Pána. A tyto oběti vedly k mnoha požehnáním.

Díky programu BYU–Pathway Worldwide se mi otevřela pří-
ležitost, v kterou jsem doufala. Poskytl mi přístup ke vzdělání za 
dostupnou cenu, umožnil mi uspořádat si čas tak, abych si udržela 
práci, a pomohl mi dosáhnout vzdělání v angličtině. A při tom 
všem jsem našla skvělé přátele, kteří mě povzbuzovali, abych byla 
statečná a pokračovala v práci ve snaze dosáhnout svých cílů. Cítím 
se teď duchovně silnější a stala jsem se lepší učednicí Ježíše Krista.

Nakonec jsem se stala první zahraniční studentkou, která skrze pro-
gram BYU–Pathway Worldwide získala bakalářský titul. Díky vzdělání 
mi otevřely skvělé příležitosti. Nyní jsem specialistka pro sociální péči 
a podporu soběstačnosti v církevním území Jižní Amerika- severozápad 
a zároveň jsem misionářka- dobrovolnice programu BYU- Pathway  

Stala jsem se 
první zahraniční 

studentkou, která 
skrze program 
BYU–Pathway 

Worldwide získala 
bakalářský titul.
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v Peru. V každém studentovi vidím nesmírně velké světlo a povzbu-
zuji ho, aby postupoval kupředu, stejně jako mě během mého stu-
dia povzbuzovali moji přátelé. Na této cestě jsem si uvědomila, že 
Nebeský Otec je se mnou na každém mém kroku.

Nebeský Otec si přeje, abychom uspěli
Má cesta posílila mé svědectví o vzdělání. A stále mám v plánu 

den za dnem růst a co nejvíce se toho naučit. Na zemi jsme pro-
to, abychom se zdokonalovali, byli prověřováni zkouškami, rostli, 
prokazovali svou poslušnost a spoléhali na Spasitele, abychom se 
tak stali hodni návratu k našemu Nebeskému Otci. „Všechny věci 
jsou pro [Boha] duchovní“ – včetně vzdělání (viz Nauka a smlouvy 
29:34). Všechny zkušenosti a vědomosti, které získáme na zemi, 
nám pomohou být více takovými, jako je náš Spasitel, a připraví 
nás na to, abychom činili lepší rozhodnutí, lépe ve světě sloužili  
a byli lepšími nástroji v Jeho rukou.

Vzdělání nám umožňuje získat vědomosti a poté jednat, stát si 
za tím, co je pravdivé a správné, a vést život, jaký si Nebeský Otec 
pro nás přeje – život plný radosti.

Vím, že náš Nebeský Otec žehná našemu úsilí, obzvláště když je 
touhou našeho srdce zdokonalovat se a sloužit Jemu i Jeho dětem. 
Vím, že On neukáže svým dětem směr, „aniž by pro ně připravil 
cestu, aby mohly uskutečniti věc, kterou jim přikazuje“ (1. Nefi 
3:7). Přeje si, abychom uspěli!

Každý z nás by měl využít každé příležitosti ke vzdělání a růstu, 
kterou nám Pán přivede do cesty, ať už to je skrze program BYU- 
Pathway nebo jakoukoli jinou možnost, jak získat vzdělání. Miluje 
nás a vždy nás povede. Přeje si, abychom se tady na zemi naučili 
všemu, co je v našich silách. A vím, že když budeme s radostí  
a pilně pracovat a důvěřovat Jeho vedení, budeme moci prožít 
velkolepé zázraky. Alespoň já už jsem je zažila. ◼

Gloria Corneliová je z Limy v Peru. Ráda činí nemožné 
možným, slouží druhým a zlepšuje jejich život, vyučuje a vždy 
se učí, co nejvíce může, obzvláště pak o různých kulturách.

Pokud se chcete dozvědět více o programu BYU- Pathway Worldwide, 
přejděte na stránku byupathway .org.

VZDĚLÁNÍM K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI

Mladí dospělí hovoří o tom, jak se pro ně vzdělání stalo klíčem  
k tomu, aby pociťovali větší naději ohledně budoucnosti:

„Narodila jsem se a byla jsem vychována v Hondurasu –  
v zemi plné možností, ale těžké pro život. Když jsem vyrůstala, 
slýchávala jsem příběhy o tom, jak moji předci vždy hledali 
příležitosti, jak pomoci učinit následující generaci ještě lepší.

Díky oběti našich rodičů jsme já a můj bratr získali to nej-
lepší možné vzdělání. Zjistila jsem, že vzdělání není omezeno 
vysokoškolským titulem. Vzdělání je spojeno s nebem.

Budeme- li připraveni, nebudeme se bát. Vzdělání je  
přikázáním od Nebeského Otce, jenž nám slíbil, že nakolik 
budeme zachovávat Jeho přikázání, bude se nám v zemi dařit 
(viz 2. Nefi 1:20). Vzdělání mi pomohlo tvořit, růst a připravit 
se, abych byla nejsilnějším spojujícím článkem své generace,  
a dovoluje mi pomáhat ostatním činit totéž.“
– Sara M. Barlowová, Tegucigalpa, Honduras

„Vzdělání mi pomohlo rozpoznat a odkrýt mou roli a místo 
v lidské rodině, a to mi přináší mnoho radosti.“
– Keriata Kureneová, Canterbury, Nový Zéland

„Díky vzdělání mám pocit, že se ve svém budoucím 
zaměstnání budu moci stát světlem na tomto světě a kázat 
evangelium.“
– Claudio Acuña Thomas, Antofagasta, Chile



50 L i a h o n a

To, co mohu ohledně 
své budoucnosti ovlivnit
Laura Campanerová

Nevšímat si toho tichého hlásku v hlavě bylo stále těžší. Bylo mi 28 let, byla jsem stá-
le svobodná a nebyla jsem si zcela jistá, jakému zaměstnání bych se chtěla věnovat, 
ačkoli jsem měla dobrou práci jako porodní asistentka. Měla jsem pocit, že se můj 
život v žádném ohledu nevyvíjí dobře. Pochybovala jsem o svých životních rozhod-
nutích a nevěděla, po jaké cestě se vydat. Zkrátka jsem byla bezradná.

Jednoho dne, když mi bylo obzvlášť těžko, mi zavolal jeden kamarád, se kterým jsem si už 
delší dobu nepopovídala. Když se zeptal, jak se mi daří, řekla jsem mu o všech těch pocitech, 
se kterými jsem se potýkala. Poslouchal mne a pak řekl: „Dobře, ale jak se ti daří po duchovní 
stránce?“

„Naprosto skvěle,“ odpověděla jsem automaticky. „V životě jsem se necítila Bohu blíž.“
Odpověděl: „Tak to si nemusíš s ničím jiným dělat starosti.“

Důvěra v dokonalý Boží plán
Od té doby, co jsme spolu mluvili, jsem si uvědomila dvě věci. Zaprvé že 

jsem nesmírně vděčná za to, že mám silné svědectví o znovuzřízeném 
evangeliu, a za to, že jsem schopna žít podle přikázání a pociťovat 
spojení s nebem.

Být duchovně soběstačná je pro mě velmi důležité a stále 
se učím, jak ve svém životě otevírat nebesa. Každodenní ranní 
modlitba a studium písem jsou dvě jednoduché věci, které podle 
mne mají ohromný význam pro mou schopnost obdržet osobní 
zjevení. Silnější spojení s nebem pociťuji také tehdy, když se 
snažím být laskavá, žít zdravým životem, abych mohla mít Ducha 
za stálého společníka, dodržovat přikázání a činit upřímné pokání.

M L A D Í  D O S P Ě L Í
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Zadruhé mi došlo, že jsem svému kamarádovi na jeho 
otázku neodpověděla úplně podle pravdy – domnívala 
jsem se, že se mi po duchovní stránce vede „naprosto 
skvěle“, ale ve skutečnosti jsem potřebovala mít více 
víry, přestat si dělat tolik starostí a důvěřovat Bohu, že se 
postará o to, co já ovlivnit nemohu.

I když se můj život v některých ohledech nevyvíjí tak, 
jak bych si přála, vím, že je důležité jednat s vírou a dávat 
Bohu najevo, že svoji svobodu jednání užívám k dobrým 
rozhodnutím. Poznala jsem, že když se život nevyvíjí podle 
mých očekávání, je tomu tak proto, abych se mohla učit  
a růst tak, jak by to jinak nebylo možné.

Nikdy mě nenapadlo, že ve svých devětadvaceti letech 
budu pochybovat o své profesní dráze a o další etapě své-
ho života. Ale i nadále, se všemi těmito neznámými, mám 
naprostou důvěru v to, že Bůh má pro mne dokonalý  
plán. On ví přesně, co se děje a co potřebuji, a vždy se  
o mne postará (viz Matouš 6:28–34). Jak učil starší L. Todd 
Budge ze Sedmdesáti: „Ačkoli je obtížné tomu rozumět, 
obzvlášť v obdobích života, kdy vane silný protivítr a moře 
je rozbouřené, můžeme nacházet útěchu ve vědomí, že 
Bůh nás ve své nekonečné dobrotivosti neustále pohání 

směrem k domovu.“ („Stálá a nezdolná důvěra“,  
Liahona, listopad 2019, 48.)

Mějte více důvěry a dělejte si 
méně starostí

V některých dnech mi život připadá velmi těžký, ale 
když se nad tím skutečně zamyslím, vím, že si nemusím 
dělat starosti. Krok za krokem jsem došla k poznání, že 
musím trochu více důvěřovat Bohu a méně se trápit tím, 
co nemohu ovlivnit. To, co ohledně své budoucnosti ovliv-
nit mohu, je důvěřovat Bohu a pracovat na tom, abych 
Mu byla každým dnem stále blíž.

Když tápu a připadám si bezradná, vždy je zde dost 
světla na to, abych udělala krok do neznáma a postupo-
vala kupředu. A pokud budu uplatňovat víru a dodržovat 
smlouvy, pokud budu mít na paměti, že moje pravá 
identita spočívá v tom, že jsem dcera nebeských rodičů, 
a pokud ve svém úsilí nepolevím, budou se věci dít ve 
správný čas a správným způsobem, což je vše, na čem 
skutečně záleží. ◼

Laura Campanerová vyrostla ve španělské 
rodině žijící na jihu Francie. Pracuje jako porodní 
asistentka a vždy vyhledává nová dobrodružství. Je 
společenská a nesmírně ji zajímají odlišné kultury.

„V obdobích života, kdy vane silný 
protivítr …, můžeme nacházet 
útěchu ve vědomí, že Bůh nás ve 
své nekonečné dobrotivosti neustále 
pohání směrem k domovu.“
– Starší L. Todd Budge ze Sedmdesáti
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Starší Takashi Wada

60 Lekce pro domácí večer 
s názornou ukázkou: Jak 
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62 Náš prostor

64 Slovo na závěr: Svědectví  
a obrácení
Starší David A. Bednar

65 Lidé z Knihy Mormonovy: 
Amulek a Alma

Ze všeho nejraději 
mám vaření. Dělám moučníky, košíč-
ky, sušenky, jídla s masem a rýží – vlastně cokoli! Také ráda 
učím. Mám ohromnou radost, kdykoli jsem vyzvána, abych 
učila třídu Mladých žen.

Přijela jsem na konferenci FSY, protože jsem hledala 
odpověď na jednu otázku. Dostala jsem stipendium ke  
studiu na vysoké škole, ale mám pocit, že bych měla  
sloužit na misii. Pokud pojedu, o stipendium přijdu. Ale 
pokud zůstanu a stanu se učitelkou, budu moci pracovat  
a zároveň si své vzdělání zaplatit. Na konferenci FSY mluvila 
jedna sestra o svém patriarchálním požehnání. Právě teď se 
připravuji, abych získala své vlastní patriarchální požehnání, 
a doufám, že až se tak stane, budu vědět lépe, jaký plán 
má pro mne Nebeský Otec připravený. Mám nesmírně ráda 
konferenci FSY a programy pro mládež, protože posilují 
mladé lidi. Protože pravdou je, že nám všem je zapotřebí 
pokoje.

Poté, co jsem se dala pokřtít, jsem na nějaký čas přesta-
la chodit na shromáždění, pak jsem se na čas vrátila a pak 
zase přestala. Ale navštívili mě členové sboru a vyzvali mne, 
abych se vrátila. Řekli mi, že Církvi a jejím členům chybím 
a že mne potřebují. Rozhodla jsem se vrátit a od té doby 
jsem stále aktivní. Uvědomila jsem si, jak moc Církev potře-
buji. Mohu se modlit k Nebeskému Otci a cítit se dobře  
a mohu pociťovat Ducha. A tak tu stojím znovu!

Adriana T. (zcela vlevo), 17 let,  
Dominikánská republika
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Leonardo Conceição

Misionáři mi ukázali fotografii. 
„Co vidíš?“ zeptali se.

„Šťastnou rodinu,“ odpově-
děl jsem.

„Jsou všechny rodiny šťastné?“
Zavrtěl jsem nesouhlasně hlavou. „Vidě-

li jste přece moji rodinu,“ vysvětlil jsem.
Bylo mi 16 let a celý svůj dosavadní 

život jsem prožil v Brazílii. Misionáři mě 
učili už několik týdnů, ale nikdo jiný z mé 
rodiny jim nechtěl naslouchat. Po tu dobu 
byli misionáři často svědky toho, jak se  
v rodině sváříme a hádáme. Má 
rodina a ta usmívající se rodi-
na na fotografii neměly nic 
společného.

Jeden ze starších mi řekl: 
„No, tvoje současná rodina 
možná taková není. Ale svoji 
budoucí rodinu můžeš vybudo-
vat jinak.“

Na konci návštěvy mě znovu 
požádali, abych se modlil 
ohledně toho, co jsme předtím 
studovali. Jako vždy jsem přímo 
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neslíbil, že tak učiním. Měl jsem radost  
z toho, co jsem pociťoval během návštěv 
misionářů, a evangelium mi dávalo smysl. 
Ale bál jsem se odpovědi, kterou bych 
mohl dostat. Pokud je evangelium pravdi-
vé, musel bych mnohé změnit.

Nové rozhodnutí
Poté, co starší odešli, jsem nedokázal 

přestat myslet na šťastné rodiny. Ta naše se 
takovým ani neblížila. V mém životě chyběl 
tatínek. A s maminkou jsem neměl nejlepší 

vztah. Jediný, kdo se o nás staral, byla 
babička, ale nikdo z nás se nechoval tak 
jako rodina, o které učili misionáři. Nikdo  
z nás neprojevoval druhému lásku a ani 
času jsme spolu moc netrávili.

Po celý život jsem si sliboval, že jednou 
budu dobrý táta. Že budu tím rodičem, 
kterého jsem nikdy neměl. Avšak během 
doby, kdy mne misionáři učili, jsem si začal 
uvědomovat, že dělám totéž, co v mém 
věku dělali moji rodiče. Býval jsem ven-
ku pozdě do noci, dělal jsem si, co se mi 

Jak se má stará rodina  
proměnila v úplně novou
Pokud to evangeliu dovolíte, není nic, co by nedokázalo změnit.
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zlíbilo, a žil jsem jako rebel. Aniž bych to 
měl v úmyslu, opakoval jsem jejich příběh.

Nastal čas zeptat se Boha.
Když jsem se konečně pomodlil, obdržel 

jsem odpověď, kterou jsem celou dobu 
očekával. Církev je pravdivá! Nyní byl čas 
učinit rozhodnutí.

Nové já
Babička mi musela dát svolení, než jsem 

se mohl dát pokřtít. Byla proti, ale já jsem 
trval na svém.

„Babi, který Leonardo se ti líbí víc?“ 
zeptal jsem se. „Ten, který pil a kouřil  
a chodil pozdě domů? Anebo mě máš 
raději takového, jaký jsem teď? Za to,  
že jsem se změnil, vděčím evangeliu.“

Babička nakonec souhlasila, a já jsem 
se dal pokřtít a byl jsem konfirmován. Od 
té chvíle se v naší rodině začalo dít něco 
zajímavého – něco, co jsem si plně uvědo-
mil až o několik let později.

Nová rodina
Babička se mnou těsně před mým 

odjezdem na misii do jižní Brazílie navštívila 
konferenci kůlu. Po jejím skončení jsme 
uspořádali menší svědecké shromáždění 
s rodinou a přáteli. K mému překvapení 
babička chtěla něco říct.

„Od té doby, co se Leonardo stal čle-
nem vaší církve, začala se naše rodina 
proměňovat ve skutečnou rodinu,“ řekla. 
Posléze uvedla příklady toho, jak jsme se 
jako celá rodina sblížili: Trávili jsme teď čas 
spolu. Začali jsme jeden druhému říkat 
„Mám tě rád“, což jsme nikdy dříve nedě-
lali. Hádky a sváry ustaly. Mezi námi všemi 
vznikala opravdová přátelství. Měli jsme 
více jídla a byli jsme požehnáni hojností  
i v dalších oblastech.

Já jsem si těchto změn všiml také, ale 
nenapadlo mě, že by jejich načasování 
mohlo souviset s mým křtem.

„Sice do vaší církve nepatřím,“ řekla, 

„ale jsem její příznivkyní. A vím, že  
Leonardovo rozhodnutí je pro naši rodinu 
požehnáním.“

Nové porozumění
Nemohl jsem tomu uvěřit! A přece, 

když babička mluvila o tom, jak jsme se 
jako rodina sblížili, jsem si náhle vybavil 
onu fotografii, kterou mi před lety ukázali 
misionáři. Tenkrát jsem si myslel, že jediná 
možnost, jak mít šťastnou rodinu, pro mne 
nastane v mé budoucí rodině.

Ale mýlil jsem se. Má současná rodina 
byla šťastná! Začali jsme se mít rádi.

Možná, že během tohoto života nikdo  
z mé rodiny do Církve nevstoupí. Ale  
i tak vím, že Bůh nám již v mnoha směrech 
požehnal. Evangelium Ježíše Krista nám 
ukazuje, jak zdokonalovat svou rodinu 
bez ohledu na to, jak naše rodinná situace 
vypadá. ◼
Autor nyní žije v Utahu v USA.

Evangelium nám ukazuje, 
jak zdokonalovat svou rodinu 

bez ohledu na to, jak naše 
rodinná situace vypadá.



Jak jsem před  
širokou cestou dal  

přednost té  těsné a úzké

Přede mnou byly dvě cesty a já věděl, že existuje jen 
jediný způsob, jak poznat, po které se mám vydat.
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Starší  
Takashi Wada

Sedmdesátník

širokou cestou dal  

Vyrostl jsem s rodiči v Japonsku, ve městě Nagano. 
Náboženství bylo součástí všeho, co naše rodina děla-
la. Každé ráno a večer klečel můj otec před buddhis-

tickým oltářem. Buddhismus jsem nepovažoval za náboženství 
– byl to náš způsob života. Býval bych velmi snadno mohl 
zůstat buddhistou až do konce života, ale Bůh mi mnohokrát 
ukázal, že snadná a všeobecně oblíbená cesta není vždy ta 
nejlepší.

Učebnice, nebo svatá kniha?
Jako dospívající mladík jsem se potýkal s hledáním své iden-

tity. Lámal jsem si hlavu s tím, proč jsem na této zemi a kým 
bych se měl stát. Když mi bylo asi třináct, ředitel naší školy dal 
každému studentovi výtisk Nového zákona v angličtině s para-
lelním japonským překladem. „Není to k náboženským úče-
lům,“ řekl. „Je to velmi dobrý překlad, tak ho využijte ke studiu 
angličtiny.“ Když jsem však knihu otevřel, všiml jsem si odkazů 
na verše z písem pro situace, kdy se cítíme osaměle, hledáme 
odpovědi na své otázky nebo procházíme náročným obdobím. 
Ve všech zmíněných situacích jsem se dokázal najít!

Četl jsem o Ježíši Kristu. „Poďtež ke mně všickni, kteříž 
pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“ (Matouš 
11:28.) „Vezmi kříž svůj, a následujž mne.“ (Matouš 16:24.) 
Tato slova na mě zapůsobila, třebaže jsem jim úplně nerozu-
měl. Přemýšlel jsem, kdo Ježíš Kristus je a co to znamená mít 
Ho jako Spasitele. Říkal jsem si, zda jsem jediný, koho takto 
oslovilo něco, co mělo sloužit jako učebnice.

Utéci, anebo zůstat a naslouchat?
O pár let později jsem se poprvé setkal s misionáři. Rodiče 

mne už dříve varovali před těmito mladými křesťany, kteří cho-
dí po městě a káží. Cestou domů mne zastavil vysoký americký 
misionář s milým úsměvem. Nevěděl jsem, co mám dělat. Bál 
jsem se, že bude mluvit o své církvi. Kdyby to udělal, asi bych 
utekl opačným směrem! Jen se však zeptal, kde najde poštu. 
Řekl jsem mu to a pak jsem šel domů.

Jak jsem odcházel, cosi jsem pocítil. Pokud misionáře znovu 
uvidím, pomyslel jsem si, popovídám si s nimi.

Nedlouho poté jsem potkal jinou dvojici misionářů. Šoko-
valo mne, že Bůh je ochoten vyslyšet a zodpovědět modlitby 
chlapce, jako jsem já, dokud jsem si nepřečetl o Josephu  
Smithovi. V Novém zákoně jsem četl, že se máme neustále 
modlit, ale že by se Bůh zjevil člověku? To mi připadalo jak 

zásadní, tak správné. Než abych utekl, domluvil 
jsem si s nimi schůzku, aby mne učili.
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Splynout s davem, anebo 
vystoupit z řady?

Než jsem poznal, že jsem dítě  
Boží, chtěl jsem být stejný jako všichni 
ostatní. Bál jsem se vyčnívat. Ale  
poté, co jsem poznal, že jsem dítě 
Boží, jsem si uvědomil, že mohu 

vystoupit z řady; že mohu být jiný.
Modlitby a vědomí, že jsem synem 

Božím, mi daly odvahu, abych své 
pocity vysvětlil rodičům, ale ti mi úplně 
nerozuměli. Měli za to, že odmítám 
poslušnost a že nejsem dost zralý na 
to, abych učinil rozhodnutí dát se 

pokřtít. Styděli se, že jejich syn jde 
cestou tohoto podivného nábožen-
ství, místo aby se řídil jejich tradicemi. 
Věděl jsem, kdo jsem a co chci, avšak 
zároveň jsem chtěl ctít své rodiče 
a doufal jsem, že i oni budou ctít mé 
náboženství.

Hledat výmluvy, nebo objevit pravdu?
Když jsem se s misionáři setkával už měsíc, vyzvali mne, abych 

se dal pokřtít. Nechtěl jsem jim říci ne, ale váhal jsem, mám- li 
opustit tradice svých rodičů a všech lidí ve svém okolí. Přede 
mnou byly dvě cesty a já jsem věděl, že existuje jen jediný způ-
sob, jak poznat, po které se mám vydat – musel jsem se pomodlit 
jako Joseph Smith. Zeptal jsem se Nebeského Otce ve jménu 
Ježíše Krista, je- li to, čemu mne misionáři učí, pravdivé.

To byl pro mne rozhodující okamžik. Od té chvíle jsem už 
sám za sebe věděl, že znovuzřízené evangelium je pravdivé. Toto 
poznání mi nemohl nikdo vzít. Věděl jsem, po které cestě se mám 
vydat, a nic to nemohlo změnit.

Když jsem byl mladší, měl jsem spoustu otázek. Zjistil jsem, že 
jsem dítě Boží, že mne Bůh miluje, že má pro mne plán a že chce 
vyslyšet mé modlitby. Toto poznání změnilo celý můj pohled na 
život. Zjistil jsem, že to, kdo jsem a co dělám, je důležité.
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Ctít své rodiče, anebo na jejich obavy  
nebrat zřetel?

Vysvětlil jsem situaci sestrám misionářkám. Ty dostaly 
nápad – že by si přišly s mými rodiči promluvit, a rozptýlit tak 
jejich obavy z tohoto náboženství. Řekl jsem jim, že se obá-
vám, že s nimi moji rodiče nebudou chtít mluvit. Pak jedna ze 
sester navrhla, abychom se společně postili.

Když jsem nejedl snídani, začala si maminka dělat starosti. 
„Proč jsi nesnídal?“ ptala se. Vysvětlil jsem jí, že se postím, 
což jí způsobilo ještě větší starosti.

„Nejdřív chodíš za lidmi toho podivného náboženství, a teď 
odmítáš jíst. Dělá mi to starosti. Děsí mě to! Já těm misioná-
řům zavolám.“

Skutečně sestrám zavolala a těm se nějak podařilo nechat 
se k nám domů pozvat na večeři!

Prožili jsme skvělý večer. Misionářky naučily mé rodiče 
píseň „Já Boží dítě jsem“ (Náboženské písně, č. 185) a společ-
ně jsme si ji zazpívali. Otci se to moc líbilo. Po večeři se sestra-
mi misionářkami si ani jeden z mých rodičů už kvůli tomu, 
že chodím na shromáždění, starosti nedělal. A já jsem věděl, 
že rodiče mohu ctít tím, že budu žít podle evangelia, neboť 
v něm je vše, čemu mě kdy naučili. Říkal jsem si, že pokud je 
budu milovat dostatečně dlouho a chovat se k nim dostatečně 
laskavě, nakonec pochopí. Trvalo to 35 let od mého křtu, ale 
moje matka se dala pokřtít a prošla chrámem jen před něko-
lika lety!

Vědomí, že jsem dítě Boží, ovlivnilo mnohá z mých život-
ních rozhodnutí. Vím také, že budeme- li následovat Ducha  
a dělat to, co od nás Nebeský Otec žádá, i když se to zdá  
těžké, tak nám požehná. To je vždy to nejlepší rozhodnutí. ◼
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JAK SPRÁVNĚ 
VYUŽÍVAT  
SVŮJ ČAS

L E K C E  P R O  D O M Á C Í  V E Č E R  S  N Á Z O R N O U  U K Á Z K O U

PŘÍPRAVA: Odměřte si předem, jaké množství materiálu 
budete potřebovat. Jako první do sklenice vložte kameny. Pak 
přisypte právě tolik písku (nebo štěrku, rýže či kamínků), abyste 
doplnili sklenici až po okraj. Zatímco budete přisypávat písek, 
mohli byste sklenicí zatřepat, aby se vyplnila všechna prázdná 
místa. Než započnete s výukou této lekce, dejte kameny  
a písek zvlášť do samostatných nádob.

Kolik různých činností každý den zápasí o vaši pozor-
nost? Všichni máme k dispozici stejných 24 hodin, 

avšak to, jak se rozhodneme tento čas využít, má velký 
význam!

President Dallin H. Oaks, první rádce v Prvním předsed-
nictvu, řekl: „Mnoho dobrých věcí, které můžeme dělat, 

zdaleka přesahuje čas, který na to máme k dispozi-
ci. Některé věci jsou lepší než dobré, a právě těmto 
věcem máme v životě věnovat hlavní pozornost. … 
Musíme se zříci některých dobrých věcí, abychom si 
vybrali jiné, které jsou lepší nebo nejlepší.“1

Při této činnosti budete moci předvést, co se 
stane, učiníme- li Pánovo dílo svou prvořadou 
prioritou.

1. NÁPLŇ NAŠEHO ČASU
Svůj čas můžeme věnovat mnoha dobrým 

činnostem. Požádejte členy rodiny, aby se podělili 
o něco z toho, čím každý den tráví svůj čas.

Vysvětlete, že zavařovací sklenice představuje 
čas. Kameny a písek představují různé činnosti, 
kterým můžeme svůj čas věnovat: kameny zastu-
pují činnosti, u kterých nás Pán žádá, abychom je 
kladli na první místo, jako například studium písem, 
službu, chrámovou práci a práci na rodinné historii 

Dáte- li Pána na první místo, bude prostor i pro 
vše ostatní.

Natasha Andersenová
Církevní časopisy

□  Zavařovací sklenice

□  Písek, štěrk, rýže nebo drobné kamínky

□  Kameny (zhruba o velikosti golfového míčku či kolem  
5 cm v průměru)

1

POMŮCKY
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a účast na shromážděních, zatímco písek symbolizuje jiné uži-
tečné nebo příjemné činnosti, jako je psaní domácích úkolů 
nebo trávení času s kamarády.

2. CHYBNÉ NASTAVENÍ PRIORIT
Nejprve do sklenice nasypte všechen písek, navrch pak 

přidejte kameny. Když do sklenice nasypete písek jako první, 
není v ní dostatek místa pro všechny větší kameny – stejně 
tak když upřednostníme jiné činnosti před tím, co nám 
Nebeský Otec přikázal dělat, nemusí nám pak zbýt dostatek 
času na to, co je nejdůležitější.

3. VŠE DO SEBE SPRÁVNĚ ZAPADÁ
Ježíš Kristus přikázal: „Pročež neusilujte o věci tohoto 

světa, ale usilujte nejprve o to, abyste budovali království Boží 
a utvrzovali spravedlivosti jeho.“ (Překlad Josepha Smitha, 
Matouš 6:38 [v Průvodci k písmům].) Diskutujte o tom, jak si 
můžete nastavit priority při využívání svého času, když budete 
nejprve usilovat o království Boží.

Vyprázdněte sklenici a začněte znovu za použití stejného 
materiálu. Mohli by při tom pomoci mladší sourozenci. Řekně-
te jim, ať začnou tím, že do sklenice vloží kameny. Až pak 
budete přidávat písek, sledujte, jak vyplňuje prázdná místa 
kolem kamenů, dokud nebude všechen uvnitř.

Zeptejte se členů rodiny, co by podle nich mohl zname-
nat tento slib presidenta Russella M. Nelsona: „Když budete 
Pánovi důsledně dávat štědrou porci svého času, On zbývající 
čas mnohonásobně rozmnoží.“ 2

DÁVAT PÁNA NA PRVNÍ MÍSTO
Budeme- li se snažit konat nejprve Boží vůli, On nám pomůže, 

abychom měli dostatek času také na další nezbytné i povzná-
šející činnosti. A tak pokud jen s obtížemi nacházíte dostatek 
času na domácí úkoly, na rozvíjení svých nadání či na potřebné 
množství spánku, zeptejte se Pána, co můžete udělat pro to, 
abyste si stanovili priority při využívání svého času v souladu 
s Jeho plánem. Stanovte si jako rodina cíl, že budete každý den 
klást Pánovo dílo – a svůj vztah k Němu – na první místo. ◼

3

2
POZNÁMKY
 1. Dallin H. Oaks,  

„Dobré, lepší, nejlep-
ší“, Liahona, listopad 
2007, 104, 107.

 2. Russell M. Nelson, 
„Buďte opravdovými 
mileniály“, Liahona, 
říjen 2016, 51.
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VYTRVALÉ NABÁDÁNÍ

N Á Š  P R O S T O R

KDYŽ JSME JEDNOHO dne se společnicí vyko-
návaly misionářskou práci v prašných ulicích Keni, 
mluvily jsme s jednou paní. Vzala si od nás letáček, 
který jsme jí daly, ale řekla nám, ať už se nevracíme.

O několik dní později jsme se ocitly na téže ulici 
a Duch nás nabádal, abychom se u té ženy opět 
zastavily. Ptala jsem se sama sebe: „Proč za ní opět 
jdeme, když nám řekla, abychom se nevracely?“ Ale 
nabádání jsme uposlechly.

Překvapilo ji, že jsme přišly, ale řekla, že nás vidí 
ráda. Začaly jsme učit lekci, ale brzy se to zvrtlo ve 
spor. Moje společnice a já jsme lekci zakončily mod-
litbou a odešly jsme, načež jsme si řekly, že už se 
k ní nikdy nevrátíme. Ale nazítří jsme opět pocítily 
silné nabádání, abychom se vrátily. Já už jsem tam jít 
nechtěla, ale má společnice řekla, že bychom měly 

naslouchat Duchu. A tak jsem překonala svou hrdost 
a opět jsme tam vyrazily. To, co jsem spatřila, když 
jsme tam dorazily, mě velmi překvapilo. Ta paní byla 
jako proměněná. Změnil se jí výraz v tváři a ochotně 
naslouchala tomu, co jsme jí chtěly říct. Na naší příští 
návštěvě se nás zeptala, kdy se může dát pokřtít.

O čtyři týdny později se dala pokřtít a stala se 
členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních  
dnů. Po své konfirmaci nás objala a řekla nám, jak 
moc je vděčná, že jsme se vrátily. Naučila jsem se 
díky tomu, že máme vždy naslouchat vnuknutí  
a jednat podle něj. Nebeský Otec vskutku připravuje 
své děti na to, aby přijaly evangelium, a každý z nás 
může posloužit jako nástroj k jejich nalezení skrze 
Ducha Svatého. ◼
Leaha M., KwaZulu- Natal, Jihoafrická republika

JAK MOHU LÉPE 
NÁSLEDOVAT  
DUCHOVNÍ  
VNUKNUTÍ?
 1.  Modli se o vedení. 

Pán tě povede  
prostřednictvím  
Svatého Ducha.  
(Viz Alma 37:37.)

 2.  Buď pokorný.  
Mírnost přivolává  
Ducha. (Viz Moroni  
8:26.)

 3.  Neváhej. Přirozený 
člověk se tě bude  
snažit přimět  
vnuknutí odkládat  
nebo ignorovat.  
(Viz Mosiáš 3:19.)  
Když tě napadnou  
dobré myšlenky,  
nezpochybňuj je!

 4.  Jednej okamžitě.  
Dej si závazek, že na  
vnuknutí Ducha vždy  
zareaguješ okamžitě.  
(Viz Thomas  
S. Monson, „The  
Spirit Giveth Life,“  
Ensign, May 1985,  
68–70.)
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MOC JSEM SE těšil, že pojedu na konferenci mládeže, ale pak jsem zjistil, 
že je pro ni stanovena spousta pravidel – například, že nemohu mít s sebou 
mobilní telefon a že nemohu chodit sám ven. Zdálo se, že na nás dospělí stále 
dohlížejí. Ale moc se mi tam líbilo, našel jsem si spoustu přátel, uskutečnili 
jsme projekt služby a učili jsme se o evangeliu.

Na svědeckém shromáždění, které se konalo poslední den konference mlá-
deže, jeden z vedoucích hovořil o tom, jak moc nás, mladé lidi v kůlu, má rád.

Pokud nás máte rádi, proč nás tolik omezujete? pomyslel jsem si. Právě 
v ten okamžik, jako by mi dokázal číst myšlenky, na mou otázku odpověděl.

Vedoucí nestanovují pravidla, aby nás obtěžovala, ale aby nás chránila. 
V okamžiku, kdy to řekl, se mě dotkl Duch. Pochopil jsem, že Nebeský Otec 
nám dává přikázání ze stejného důvodu. Nejsou tu proto, aby nás obtěžovala; 
mají nám pomoci bezpečně se k Němu vrátit (viz Nauka a smlouvy 82:2–9).

Duch Svatý se mne dotkl a pomohl mi poznat, že toto je pravda. ◼
Serge P., Île- de- France, Francie

KDY BYCH SE MOHLA 
STÁT ČLENKOU CÍRKVE?
KDYŽ MI BYLO asi pět let, můj tatínek ztratil víru 
a rozhodl se opustit Církev. Bylo to opravdu těžké, 
obzvláště, když jsem dosáhla věku osmi let. Tak moc 
jsem se těšila, že budu mít křest, ale můj tatínek 
to tehdy nedovolil. Přál si, abych počkala, dokud 
nebudu starší, abych si mohla být opravdu jistá, že 
se chci zavázat. A tak jsem sledovala, jak se dávají 
křtít moji přátelé.

Vzpomínám si, jak jsem byla zmatená – pokud 
je Církev pravdivá, proč se nemohu dát pokřtít? 
Jako dospívající mě bolelo, když jsem sledovala, jak 
všichni mladí jezdí do chrámu, protože i já jsem si 
tolik přála, abych mohla jet. Bylo pro mne těžké, že 
jsem se toho nemohla účastnit, ale vždy jsem věděla, 
že má příležitost přijde.

V květnu roku 2019 jsem se dala konečně, ve 
věku 16 let, pokřtít. Vybavila jsem si všechny oka-
mžiky, kdy jsem pociťovala čistou radost z evangelia 
a získávala svědectví. Byl to výjimečný okamžik a bez 
ohledu na všechny problémy, kterým jsem čelila, než 
tento den mohl nastat, jsem celým srdcem věděla, 
že evangelium je a vždy bylo pravdivé. ◼
Trinity C., Colorado, USA

PROČ MÁME PRAVIDLA
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V misionářské práci synů Mosiášových je zjevné jedno důležité ponaučení týkající se 
vztahu mezi svědectvím a obrácením.

„Tolik, kolik uvěřilo, neboli tolik, kolik bylo přivedeno k poznání pravdy kázáním 
Ammona a jeho bratří podle ducha zjevení a proroctví a moci Boží působící skrze ně zázraky 
– ano, … jakože žije Pán, tolik Lamanitů, kolik uvěřilo v jejich kázání a bylo obráceno k Pánu, 
nikdy neodpadlo.

Neboť se stali spravedlivým lidem; složili zbraně své vzpoury, takže již nikdy více proti Bohu 
nebojovali. …

Nyní, toto jsou ti, kteří byli obráceni k Pánu.“ (Alma 23:6–8.)
V těchto verších jsou popsány dva důležité prvky: 1) poznání pravdy, které může být inter-

pretováno jako svědectví, a 2) obrácení k Pánu, které pokládám za obrácení se ke Spasiteli 
a k Jeho evangeliu. A tak toto mocné spojení svědectví a obrácení se k Pánu mělo za následek 
pevnost a neochvějnost a zajistilo duchovní ochranu.

Svědectví je duchovní znalost pravdy získaná mocí Ducha Svatého. Pokračující obrácení je 
trvalá oddanost zjevené pravdě, kterou jsme přijali s ochotným srdcem a ze spravedlivých důvo-
dů. Poznání, že evangelium je pravdivé, je podstatou svědectví. A důsledná věrnost evangeliu 
je podstatou obrácení. Máme vědět, že evangelium je pravdivé, a máme být evangeliu věrni.

Odložit své opatrované „zbraně vzpoury“, jako je například sobectví, pýcha a neposlušnost, 
vyžaduje více než jen věřit a vědět. Tomu, abychom odložili zbraně vzpoury, předchází pevné 
přesvědčení, pokora, pokání a poddajnost. Vlastníme, vy i já, stále ještě zbraně vzpoury, které 
nám brání stát se obrácenými k Pánu? Pokud ano, pak musíme činit pokání právě teď.

Slibuji vám, že když dojdeme k poznání pravdy a budeme obráceni k Pánu, zůstaneme 
pevnými a neochvějnými a nikdy neodpadneme. ◼
Z proslovu na generální konferenci v říjnu 2012.

Svědectví  
a obrácení

Starší David A. Bednar
Kvorum Dvanácti apoštolů
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Amulek a Alma



Amulek a Alma
Byli to  

mocní  
misionářští 
společníci,  

kteří učili evangeliu 
mnoho lidí.

Bůh jim dal 
takovou moc, že 

nemohli  
být zabiti  
ani drženi ve 

vězení.

Amulek se  
obrátil poté,  
co mu anděl  
řekl, že má  

přijmout 
proroka  
(Almu) do  

svého domu.

Alma přirovnal 
víru v Boží 

slovo  
k zasazení seménka, 

které poroste, 
budeme- li o ně 

pečovat.

Alma se obrátil poté, 
co mu anděl řekl, aby 

přestal ničit  
Boží Církev.

L I D É  Z   K N I H Y  M O R M O N O V Y
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MÁ RODINA NEBYLA 
ŠŤASTNÁ – DOKUD 
JSEM NEVSTOUPIL  
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KAMENY A PRIORITY

60
RODIČE

POMOZTE DĚTEM 
POROZUMĚT TOMU, 
ŽE JEJICH TĚLO JE 

CHRÁMEM

K4

OBAVY  
Z BUDOUCNOSTI?

Mladí dospělí, kteří čelí nejistotě, 
hovoří o tom, co udělali pro to, 
aby důvěřovali Bohu a připravili 

se na budoucnost.
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ALMA  
se stal velkým 
misionářem!
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Jednou jsem kráčel po 
cestách, kterými putovali 

první pionýři Církve na své cestě 
do údolí Solného jezera. To, že jsem 

mohl jít cestou, kterou šli oni, mě naplňovalo pokorou. 
Není však až tak důležité jít cestou, kterou šli, jako žít 
tak, jak žili.

Pionýři kráčeli kupředu s vírou vstříc novému nábo-
ženství, nové zemi a novému stylu života. Důvěřovali 
Bohu. I my potřebujeme mít víru.

Řídili se tím, oč je žádali jejich vedoucí. I my potřebu-
jeme být poslušní.

Využívali svá nadání a společně budovali Sion. I my 
musíme být jednotní.

Když už někdo nemohl dál, nenechali ho tam. Pomá-
hali těm, kterým cesta činila obtíže, aby nezůstávali 
pozadu. I my musíme zapojovat druhé.

Odkaz pionýrů můžeme ctít nejlépe tím, že se bude-
me řídit jejich příkladem. ●
Upraveno z proslovu „Following the Pioneers“, Ensign, Nov. 1997, 72–74.

Následujme 
O D  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A
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President  
Dallin H. Oaks

První rádce v Prvním 
předsednictvu

pionýry
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I já mohu být pionýr
Každý, kdo jde jako první  

a prošlapává cestu, aby pomohl 
zlepšit život své rodiny, je pionýr.

Najděte cestu labyrintem. Až 
budete chodit po těchto cestách, 

můžete být pionýrem, když …

Start

Cíl

Když se  
učím něčemu 

novému.

Když 
pomáhám 

vytvořit dobrou 
tradici.

Když svou 
rodinu učím  
o evangeliu.

Když dělám to, 
co pomáhá 

budovat věčnou 
rodinu.
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Carolina Marínová
(Podle skutečné události)

„Mé tělo je tím chrámem, to dar je nádherný.“  
(Zpěvník pro děti, 73.)

„Je čas na studium písem!“ řekla Lila.
Lila ráda četla své sestřičce Ánice a malinkému  

bratříčkovi Svetanovi. Lilu zanedlouho čeká křest! Aby 
byla připravená, chce si číst písma každý den.

Lila otevřela knihu příběhů z písem na první stránce. 
Ánika a Svetan se k ní přitulili, aby viděli na obrázky.

„Pozorně poslouchejte, protože se vás potom na něco 
zeptám,“ řekla Lila. Potom začala číst první kapitolu.

„Než jsme se narodili, žili jsme v nebi,“ četla Lila. 
„Ještě jsme neměli tělo. Byli jsme duchy.“

Lila, Ánika a Svetan se podívali na obrázky lidí oble-
čených v bílém.

„Jsi připravena na první otázku?“ obrátila se Lila na 
Ániku. „Odkud jsi přišla před svým narozením?“

Ánika tleskla ručkama. „Z nebe!“
„To je správně,“ řekla Lila. „A odkud přišel Svetan?“

„Taky přišel z nebe,“ řekla Ánika. Svetan se začal 
chichotat a vložil si do pusy pěstičku. Lila a Ánika 
se rozesmály. Svetan je to nejroztomilejší roční dítě 
v Argentině!

„Celá naše rodina přišla z nebe,“ řekla Lila. „Ježíš 
také. Přišel, aby nám pomohl, abychom mohli znovu 
žít s Nebeským Otcem.“ Ukázala na stránku, kde byl 
obrázek Ježíše.

Když Lila dočetla, stále přemýšlela o tom, jaké to asi 
muselo být, žít s Ježíšem v nebi. Chtěla by být jako On. 
Chtěla by vždy činit správná rozhodnutí!

Když Lila čekala druhý den ve škole ve frontě na 
snídani, zakručelo jí v bříšku. Už měla na jazyku chuť 
empanadas, které jí señora Ruizová dala na talíř. Voněly 
skvěle!

Potom jí señora Ruizová nalila šálek mléka. Hmmm, 
pomyslela si Lila. Mléko bylo tmavší než obvykle. Ve 
škole občas přidávali do nápojů kávu nebo čaj. IL
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Lilino rozhodnutí
Lila chtěla učinit sp

rávné rozhodnutí.



	 Č e r v e n e c 	 2 0 2 0  K5

„Je dnes v mléce trocha kávy nebo čaje?“ zeptala 
se Lila.

Señora Ruizová jen mávla rukou. „Trošička kávy,“ 
odpověděla. „Ani to nepoznáš.“

Lila se na okamžik zamyslela. Vzpomněla si na to, že 
by chtěla být jako Ježíš a činit správná rozhodnutí. Vědě-
la, že proroci říkají, že kávu pít nemáme.

„Děkuji. Dneska si mléko nedám,“ řekla Lila. Usmála 
se na señoru Ruizovou. Potom si sedla k jídlu.

Toho dne večer pomáhala v kuchyni papimu s mytím 
nádobí. Stále přemýšlela o příběhu z písem. Také mysle-
la na to mléko.

„Papi?“
„Ano?“ odpověděl papi.
„Proč si Nebeský Otec přeje, abychom měli tělo?“
Papi přemýšlel, zatímco oplachoval další talíř. „No, 

dal nám tělo, abychom se mohli stát takovými, jako 
je On,“ odpověděl. „Tvoje tělo je domovem pro tvého IL
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ducha. Toto máme na mysli, když říkáme, že naše tělo 
je chrám.“

Lila přikývla. O tom občas zpívali píseň v Primárkách! 
„Takže proto Nebeský Otec chce, abychom se o své tělo 
starali?“

„Přesně tak,“ odpověděl papi.
„Dneska byla ve škole v mléce trocha kávy,“ řekla Lila. 

„Já jsem ho ale nepila. Snažím se starat o svůj chrám.“
„Jsem na tebe hrdý,“ řekl papi. Otřel si ruce do utěrky 

a Lilu objal.
Lila se k němu pevně přitiskla. Měla radost z toho, že 

se stará o tělo, které ji dal Nebeský Otec. ●
Autorka žije v Corrientes v Argentině.

Rodina z tohoto příběhu žije v Argentině. Pokud se  
chcete o jejich zemi dozvědět více, přečtěte si další článek.
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Pozdrav 
z Argentiny!
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Argentina	je	země	

v	Jižní	Americe.	Na	délku	

měří	více	než	3	219	km	 

(2	000	mil).	Na	severu	je	 

v	létě	velké	horko.	Na	jihu	

jsou	celoročně	zmrzlé	

ledovce!

Připojte 
se k nám 

při návštěvě 
Argentiny!

Ahoj!  
Jmenujeme  
se Margo 
a Paolo.

V	Argentině	žije	mnoho	zajímavých	zvířat	–	

jaguáři,	kondoři	a	tučňáci.

Empanadas	jsou	
populárním	

argentinským	

pokrmem.	Je	to	

pečivo	ve	tvaru	

kapsy	plněné	

hovězím	masem,	

kukuřicí	nebo	

ovocem.	Mňam!

Kovbojům	se	v	Argentině	říká	 

gauchos.	Chovají	skot	a	koně.
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Jste z Argentiny?  
Napište nám!  

Váš dopis uvítáme.

Seznamte se s několika  
našimi kamarády z Argentiny!

Když čteme písma, učíme se 
o Ježíši Kristu a o tom, jak nás 
miluje. To mi pomáhá, abych 
byla šťastná. Vím, že Ježíš mě 
má rád.

Emma L., 5 let,  
Buenos Aires, Argentina
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Díky, že jste 
s námi prozkoumali 

Argentinu. Na  
shledanou příště!

Ushuaia	je	jedno	z	nejjižnějších	měst	na	světě,	blízko	

jižního	pólu.	Nacházejí	se	v	něm	tři	sbory.

Většina	lidí	si	kupuje	

jídlo	na	tržištích	

pod	širým	nebem.	

Tenhle	chlapec	

pomáhá	svému	otci	

nést	sandíu	neboli	
meloun.

Tato	dívka	navštívila	

chrám	Córdoba	

v Argentině	v	den	jeho	

zasvěcení.	Zanedlouho	

budou	v	Argentině	tři	

chrámy!
Kovbojům	se	v	Argentině	říká	 

gauchos.	Chovají	skot	a	koně.

Když president Russell M. Nelson 
představil nový program cílů  
pro děti a mládež, stanovil jsem 
si cíle, kterých chci dosáhnout: 
běhat, být dobrým přítelem  
a zlepšovat své modlitby. Na shro-
máždění svátosti jsem vydal svě-
dectví o tom, že vím, že když budu 
na tomto programu pracovat, 
Nebeský Otec mi bude pomáhat.

Gonzalo L., 7 let,  
Buenos Aires, Argentina
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Vozíček 
s chlebem
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Gayle Kinney- Corneliusová
(Podle skutečné události)

„Když jste ve službě bližních svých,  
jste pouze ve službě svého Boha.“  
(Mosiáš 2:17.)

Sammy otevřel oči a zívl. Cítil něco 
velmi chutného.

Mmmm, tatínek peče chléb! pomyslel  
si Sammy.

Tatínek pekl chléb pro celou rodinu 
každou sobotu. Sammy rád sledoval, jak 
tatínek vyndává z trouby hnědé křupavé 
bochníky. Vždycky dal Sammymu první 
krajíc.

Ale dnes není sobota, pomyslel si 
Sammy. Proč tedy tatínek peče?

Sammy vstal z postele a šel do 
kuchyně. Zeptal se tatínka, co se děje.

„Pamatuješ si, o co nás požádal náš 
biskup?“ zeptal se ho tatínek.

Sammy přikývl. „Požádal nás, 
abychom pomáhali lidem.  
A já jsem pomohl sestře 
Martinové vzít tašku do 
schodů, vzpomínáš?“

„To jsi udělal správně,“ 
odpověděl tatínek. „Modlil 

jsem se ohledně toho, jak 
bych mohl pomáhat lidem 
já. A dostal jsem nápad 

upéct chléb, o který se podělím.“
Sammy se podíval přes sklo dvířek 

trouby. Spočítal bochníky chleba.
„Jeden … dva … tři … čtyři. A komu 

ten chléb dáš?“
„Právě s tím potřebuji, abys mi pomohl,“ 

odpověděl tatínek. „Jeden bochník je pro 
sestru Martinovou. A dva bochníky pro 
rodinu Millerových. Komu myslíš, že 
bychom měli dát ten čtvrtý bochník?“

Sammy se nad tím zamyslel.
„Co takhle panu Leemu?“ zeptal se 

Sammy. Pan Lee bydlel v jejich domě. 
Nevycházel ven příliš často. Většinou jen 
sledoval lidi ze svého okna.

„To je výborný nápad,“ odpověděl 
tatínek.

Když byl chléb upečený, pomohl 
Sammy tatínkovi bochníky zabalit. Potom 
přivezl svůj vozíček. A ty bochníky na něj 
naložili.

„Vozíček s chlebem je připraven 
vyrazit!“ řekl Sammy.

Tatínek Sammymu pomáhal vozíček 
táhnout. Sammyho hřál na srdci příjemný 
pocit, vřelý tak, jako chléb, o který se 
chystali podělit! ●
Autorka žije ve Vermontu v USA.
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„Nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.“ 
(Články víry 1:11.)

Ellie se se svou rodinou chystala navštívit bratrance 
a sestřenice, kteří žili hodně daleko. Tolik se těšila! 

Bratrance a sestřenice už neviděla velmi dlouho.
Před cestou rodiče Ellie řekli, že si musí o něčem 

promluvit.
„Když jsme spolu jako rodina, pokaždé se před jídlem 

modlíme. A také si někdy povídáme o Církvi, že?“ řekl 
tatínek.

„Ano!“ odpověděla Ellie.
„Na tomto výletě to bude trochu jiné,“ řekla maminka. 

„Tvoje teta a strýc už na shromáždění nechodí. A nelíbí 
se jim, když o tom s nimi druzí mluví.“

Ellie se zamračila. „Proč se jim to nelíbí?“
„Neznáme všechny důvody,“ řekl tatínek. „Ale mají 

nás moc rádi. Myslím si, že se chtějí vyhnout tomu, aby-
chom se nepohodli nebo aby nějak ranili naše city. A tak 
nás požádali, abychom s nimi o církevních záležitostech 
nemluvili.“

Ellie přikývla.
„I tak si tam můžeme číst písma a modlit se. Ale bude-

me to dělat, když budeme spolu sami,“ dodala maminka.
„A co u jídla?“ zeptala se Elliina sestra.
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Odlišní,  ale přesto  spolu
Bethany Bartholomewová(Podle skutečné události)
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nebudou před jídlem společně modlit oni sami, může 
každý z nás pronést modlitbu v duchu.“

„Tak dobře,“ řekla Ellie. „To zvládnu!“
Nazítří Ellie s celou rodinou nasedla do auta. Cesta 

trvala až do pozdního večera. Po příjezdu k domu bra-
tranců a sestřenic jim teta a strýc pomohli odnést zavaza-
dla. A pak šli všichni spát.

Druhý den ráno se Ellie pomodlila ještě předtím, než 
šla do kuchyně na snídani. Byla trochu nervózní z toho, 
jaká ta návštěva bude. Pak si k ní ale přisedla teta a vlíd-
ně se na ni usmála.

„Některé z nás dnes půjdou do salonu, který 
patří tvé sestřenici. Chceš jít s námi?“ zeptala se.

„Do kadeřnického salonu?“ zeptala se Ellie.
„Ano! Ty i tvá sestra si můžete nechat udělat 

účes, pokud budete chtít.“
Ellie se usmála a přikývla. To může být 

zábava!
Po snídani jeli autobusem do salonu. Ellie 

moc ráda pozorovala svou sestřenici při práci. 
Prsty jí při česání a pletení copánků kmitaly 
sem a tam. Když měly všechny účes hotový, 
uspořádaly si před zrcadlem v salonu módní 
přehlídku a užily si u toho spoustu legrace.

Další den hodně pršelo. A tak se všichni roz-
hodli zůstat doma a hrát společenské hry. Ellie 
a jedna její sestřenice hrály v týmu proti dvěma 
starším chlapcům. Dobírali si jeden druhého, 
zatímco s figurkami závodili po hrací desce.

„Vyhrály jsme!“ zvolala Ellie, když svou figur-
ku posunula na cílovou pozici. Všichni si plácli 

zdviženou dlaní – a to i starší bratranci, kteří předstírali, 
že jsou mrzutí kvůli tomu, že prohráli.

Po několika dnech nastal čas vyrazit zpátky domů. 
Když se Ellie posadila dozadu do auta, slyšela, jak se 
rodina loučí.

„Bude se nám stýskat!“
„Zase brzy přijeďte!“
„Máme vás moc rádi!“
A když se auto rozjelo, Ellie se na ně usmívala  

a mávala jim. Moc se jí tam líbilo. I když věřili každý tro-
chu jiným způsobem, stále mohli být šťastnou rodinou. ●
Autorka žije v Georgii v USA.
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Jak strom roste, začíná plodit  
sladké ovoce.

Své víře v Ježíše Krista pomáhám 
růst tím, že se modlím a že se 

k druhým chovám laskavě.

Alma v Knize Mormonově říká, 
že víra je jako seménko.

MÁ  
ROSTOUCÍ 

VÍRA

Vystřihněte si tyto stránky a slepte je nebo je spojte  
sešívačkou nebo provázkem, abyste si z nich vytvořili knížku!

1

4 5

Jméno:
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ILUSTRACE PATRICIA GEISOVÁ

Mohu si zasadit vlastní seménko 
víry tak, že budou naslouchat tomu, 

čemu nás učí proroci a písma.

Když poroste má víra, začne mi do 
života přinášet sladká požehnání.

Seménko potřebuje k růstu  
vodu a světlo.

O svou víru budu pečovat, aby byla silná. 
Nebeský Otec a Ježíš Kristus mě mají rádi!

2 3

6 7
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Nebeský Otec si přeje, abychom sloužili druhým. Má 
učitelka Primárek pro mne byla velkým příkladem 

služby. Když jsme se scházeli ve třídě Primárek, sestra 
Antoniettiová nám vždy přinesla čokoládový dort. Já 
jsem čokoládový dort nesnášela! Všichni ostatní ho milo-
vali. Já jsem ho však nikdy nejedla.

Jednoho dne se mě zeptala: „A proč ty kousek neo-
chutnáš? Tento dort v sobě má jednu zvláštní přísadu.“

Souhlasila jsem, že ho ochutnám. Uhodnete, co se 
stalo? Chutnal mi!

O mnoho let později mi maminka řekla, co bylo tou 
zvláštní přísadou, kterou sestra Antoniettiová používa-
la. „Sestra Antoniettiová neměla moc peněz,“ vysvětlila 

maminka. „Každý týden se musela rozhodnout, zda si 
koupí jízdenku na autobus na cestu do Primárek, nebo 
zda nakoupí suroviny na výrobu čokoládového dortu 
pro svou třídu. Pokaždé se rozhodla pro čokoládový 
dort. A tak místo cesty autobusem musela chodit bez 
ohledu na počasí více než tři kilometry tam i zpět.“

Tajná přísada sestry Antoniettiové byla její láska, kte-
rou projevovala druhým! ●
Upraveno z proslovu „Radost plynoucí z nesobecké služby“, Liahona, listopad 
2018, 55–57.
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Sestra Cristina 
B. Francová

Druhá rádkyně 
v Generálním  
předsednictvu 

Primárek

Tajná 
přísada

P Ř Í T E L  P Ř Í T E L I
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(Viz Alma 37:6.)

Ježíše Krista mohu následovat tím, 
že budu dělat malé a prosté věci.  



K16 K a m a r á d

Lucy Stevensonová
Církevní časopisy
(Podle skutečné události)

Edwin Dharmaradžu se usmál, 
když z letištní haly vyšel ven na 

slunce. Viděl, jak palmy lemují ulice, 
a ucítil vůni koření z nedalekého 
trhu. Se svou ženou Elsie byli zpátky 
v Indii! Předtím žili na Samoi, ale nyní 
byli opět doma.

Edwin a Elsie ovšem nepřijeli jen na návštěvu. 
Byli povoláni ke službě jako misionáři Církve Ježíše  
Krista Svatých posledních dnů. Edwin byl trochu ner-
vózní. Věděl však, že Nebeský Otec jim bude pomáhat. 
Nebeský Otec už jim tolik pomohl.

Edwin a Elsie se narodili v Indii. Ale o Církvi se 
Edwin poprvé dozvěděl, až když chodil do školy ve 
Spojených státech. Jednou tam zašel na shromáždění. 
Dokonce i četl Knihu Mormonovu. Ale když se vrátil  
do Indie, na Církev úplně zapomněl.

O několik let později měli Edwin a Elsie pocit, že 
by se měli přestěhovat na Samou. Edwin je entomolog, 
což znamená, že zkoumá hmyz, a na ostrově Samoa 
přijal práci jako vědecký výzkumník. A právě tam s Elsie 
potkali misionáře. Když si Edwin opět četl v Knize 
Mormonově, pociťoval něco zvláštního. Elsie četla Knihu 

Mormonovu také. Rozhodli se dát 
pokřtít, společně se svými syny  
a dcerami.

Když se Edwin stal členem Církve, 
ze všeho nejvíce si přál, aby i zbytek 

jeho rodiny, který zůstal v Indii, poznal 
evangelium. Problémem bylo, že tam nebyli 

žádní misionáři, kteří by mohli jeho rodinu učit. 
Edwin a Elsie napsali dopis do církevního ústředí  
a požádali Církev, aby do Indie poslala misionáře.

Pak následovalo velké překvapení. President Spencer 
W. Kimball povolal je, aby sloužili jako misionáři v Indii!

A tak přijeli.
První dům, který v Indii navštívili, patřil Edwinovu 

bratrovi. Byli tam i Edwinovi rodiče a další sourozenci. 
Edwin a Elsie je hned začali učit. Jejich rodina se o evan-
geliu učila s radostí.

O pár týdnů později se Edwin a jeho rodina shro-
máždili okolo bazénu na zahradě bratrova domu. Bazén 
vyčistili, natřeli barvou a naplnili čerstvou vodou. Všich-
ni byli oblečeni v bílém. Ženy měly na sobě volné sárí, 
které jim splývalo z ramen. Muži měli na sobě volné 
košile a kalhoty v indickém stylu.
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povolání na misii
Překvapivé 
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Edwin stál ve vodě se svým otcem. „Samueli Davide,“ 
řekl Edwin, „byv pověřen Ježíšem Kristem, křtím tě ve 
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Edwin byl moc šťastný, že mohl svého otce pokřtít. 
Byl ještě šťastnější, když hned poté pokřtil i svou mamin-
ku. Než den skončil, pokřtil 18 lidí!

Nazítří Edwin a Elsie nasedli na vlak, ve kterém strávili 
šest hodin. Navštívili další členy rodiny a učili je o evange-
liu. V nedaleké řece Edwin pokřtil další čtyři své příbuzné.

Nakonec se Edwin a Elsie vydali na 
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šestnáctihodinovou cestu vlakem, aby navštívili Elsiiny 
rodiče. Elsiin otec byl vedoucím v jiné církvi. Nedal se 
pokřtít, ale o Knize Mormonově si myslel, že to je dobrá 
kniha. Pomohl ji přeložit do telugštiny, což je jeden  
z jazyků, kterými se v Indii mluví.

Když Edwin a Elsie dokončili misii, bylo v Indii dost 
nových členů na to, aby byla založena jedna z prvních 
indických odboček Církve! Edwin a Elsie byli moc šťast-
ní, když se vrátili na Samou. Byli vděční Nebeskému 
Otci za to, že je poslal na misii! ●

Edwin a Elsie  
Dharmaradžuovi 
sloužili na misii  
v Indii v roce 1978. 
Nyní se tam staví 
nádherný chrám!
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Drahý Nejistý,
Každý potřebuje činit pokání, protože nikdo není dokonalý! Pokání může být tak prosté jako modlitba, v níž Nebeskému 
Otci řekneš, jak se ti během dne dařilo a co bys chtěl zítra udělat lépe. Prosíme Ho o odpuštění, když uděláme něco špat-
ného, a On nám odpouští. Někteří lidé pokání považují za něco, co nahání strach. Ale pokání je naopak příležitost pocítit 
štěstí! Pokání je dar, který nám dal Ježíš Kristus, abychom se mohli učit, rozvíjet, měnit a stávat se více takovými, jako je 
On. President Nelson říká, že máme činit pokání každý den. Když to tak budeš dělat, pocítíš ve svém životě více pokoje a 
větší moc.

Se srdečným pozdravem
Tvůj Kamarád

C O  T Ě  T R Á P Í ?
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Nikdy jsem neudělal nic vyloženě 

špatného. Potřebuji i tak činit pokání?  

– Nejistý z Udine

2. Na sůl nasypte trochu pepře. 
To znázorňuje chybná rozhod-
nutí, která děláme.

3. Nyní si vezměte plastovou  
lžíci a chvíli s ní třete o utěrku.

1. Na talíř nasypte trochu soli. 
To znázorňuje, jak jsme čistí 
předtím, než zhřešíme.

Budete potřebovat:
kuchyňskou sůl
mletý černý pepř
plastovou lžíci
utěrku

Tohle si vyzkoušejte!
Podobně jako při této činnosti lžíce odstraňuje pepř, může nás pokání očistit od špatných rozhodnutí, která každý 
den děláme – ať už velkých, nebo malých. Díky Ježíši Kristu a Usmíření, které vykonal, může pokání činit každý z nás.

4. Pomalu lžíci přeneste nad sůl a pepř. 
Pepř se k lžíci přichytí! Je to jako, když je 
nám odpuštěno, když činíme pokání.



	 Č e r v e n e c 	 2 0 2 0  K19

LE
HI

 A
 L

IA
HO

NA
,	
JO

S
E
P
H
	B

R
IC

K
E
Y

Malá a prostá skládačka
Podobně jako Liahona, 
která vedla Lehiovu rodi-
nu, může něco malého  
a prostého pomoci vyřešit 
velké problémy i nám  
(viz Alma 37:6, 38–44).

Z Á B A V N É  M A T E R I Á L Y

Čím malým a prostým můžete 
následovat Ježíše?

Najdete všechny níže 
zobrazené díly ve 
skládačce?
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Alma mladší činí  
pokání

P Ř Í B Ě H Y  Z   P Í S E M

Alma byl syn proroka. Jmenoval se jako jeho otec, ale nevěřil tomu,  
čemu jeho otec učil. Říkal lidem, že Církev není pravdivá.

Haley Yanceyová
Církevní časopisy
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Jednoho dne se Almovi zjevil anděl. Řekl Almovi, že má činit pokání.

Tři dny Alma vypadal, 
jakoby spal. Přemýšlel 
o svých špatných 
rozhodnutích.
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Pak se Alma modlil, aby mu bylo odpuštěno.  
A to se také stalo! Pocítil lásku Ježíše Krista.  
Alma se probudil a učil druhé o tom, jak ho  
Ježíš zachránil.



K22 K a m a r á d

Když udělám chybu, mohu činit pokání.  
Ježíš mi vždy bude nablízku. ●

Tento příběh si můžete přečíst v Mosiášovi 27.
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O M A L O V Á N K A

Alma učinil pokání  
a následoval Ježíše

Co bys měl udělat, když učiníš 
špatné rozhodnutí?
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Najděte Liahonu ukrytou uvnitř!

NA OBÁLCE KAMARÁDA
Ilustrace Rebecca Sorge Jensenová

JAK DO LIAHONY ZASLAT VÝTVARNOU PRÁCI NEBO ZKUŠENOST 
VAŠEHO DÍTĚTE
Navštivte	stránky	liahona	.ChurchofJesusChrist	.org	a klikněte	na	„Submit	an	

Article	or	Feedback“	[„Odeslat	článek	nebo	zpětnou	vazbu“].	Nebo	nám	je	spolu	

se	jménem,	věkem	a bydlištěm	vašeho	dítěte	(pouze	město)	zašlete	e-	mailem	

na	adresu	liahona@	ChurchofJesusChrist	.org	s následujícím	svolením:	„Já,	

[vložte	své	jméno],	uděluji	Církvi	Ježíše	Krista	Svatých	posledních	dnů	svolení	

k tomu,	aby	použila	příspěvek	mého	dítěte	v církevních	časopisech,	na	církev-

ních	internetových	stránkách	a sociálních	sítích	a případně	v dalších	církevních	

materiálech.“	Už	se	na	vaše	

příspěvky	moc	těšíme!

někdy nesouhlasíme s názory druhých lidí. Ale i tak je můžeme 
mít rádi. A zároveň se můžeme držet toho, co víme, že je pravdivé. 
Přečtěte si se svými dětmi příběh na straně K10 a promluvte si s nimi 
o těchto otázkách:

Jak Elliina rodina projevila lásku?
Jak si Elliina rodina zachovávala silnou víru?
Jak může naše rodina projevovat lásku druhým lidem, i když s nimi 

nesouhlasíme?
Všichni se něčím lišíme, ale každý člověk je Božím dítětem!
Dělte se s druhými o lásku,
Kamarád
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