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Hledejme to dobré
Když jeden mladý manželský pár Svatých posled-

ních dnů hledal nový dům, hovořili s poten-
cionálními sousedy o čtvrti a o školách v této 

oblasti. 
Jedna žena, s níž mluvili, jim o škole, kterou navště-

vovaly její děti řekla: „Je to naprosto fantastická škola! 
Ředitel je úžasný a dobrý člověk; učitelé jsou vysoce 
kvalifikovaní, laskaví a přátelští. Jsem moc ráda, že naše 
děti mohou navštěvovat tuto úžasnou školu. Jistě se 
vám tu bude líbit!“ 

Další žena se o škole svých dětí vyjádřila takto: „Je to 
hrozná škola. Ředitel je pohroužený do sebe; učitelé jsou 
nekvalifikovaní, hrubí a nepřívětiví. Kdybych si mohla 
dovolit se přestěhovat, bez váhání bych to udělala!“ 

Zajímavé na tom bylo, že obě ženy hovořily o stejném 
řediteli, o stejných učitelích a o stejné škole. 

Všimli jste si, že lidé obvykle dokáží najít to, co hledají? 
Když budete hledat usilovně, najdete téměř ve všech  
a ve všem jak to dobré, tak i to špatné. Lidé stejným  
způsobem posuzují Církev Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů – již od jejího počátku. Ti, kteří hledají to dobré, 
najdou laskavý a soucitný lid – lid, který miluje Pána  
a touží Mu sloužit a žehnat svým bližním v jejich životě. 
Je však také pravdou, že ti, kteří hledají to špatné, určitě 
najdou to, co není úplně ideální. 

Naneštěstí se to občas stává i mezi členy Církve.  
Tvořivost, důmyslnost a vytrvalost těch, kteří hledají 
důvody ke kritizování, nezná mezí. Zdá se, že se své 
zavilé zášti nedokáží vzepřít. Pomlouvají druhé a hledají 
na nich chyby. Hýčkají si své rány po celá desetiletí  

a využívají každé příležitosti, aby ostatní shazovali  
a ponižovali. Toto Pánu není příjemné, „nebo kdež  
jest závist a rozdráždění, tu i roztržka i všeliké dílo  
zlé“. ( Jakub 3:16.)

President George Q. Cannon (1827–1901) dobře  
poznal presidenta Brighama Younga (1801–1977), když 
byl jeho rádcem v Prvním předsednictvu a když spolu 
po mnoho let úzce spolupracovali jako členové Kvora 
Dvanácti apoštolů. Po smrti presidenta Younga si pre-
sident Cannon do deníku napsal: „Nikdy jsem ve svém 
srdci, ani svými slovy nebo činy [Brighama Younga] 
nekritizoval ani jsem mu nevytýkal chyby v chování, 
v poskytnutých radách nebo v učení. To mi nyní činí 
radost. Vždy jsem myslel na to, že: pokud budu bratra 
Brighama kritizovat, vytýkat mu chyby nebo ho sou-
dit, jak daleko mohu zajít; když s tím začnu, kde mám 
přestat? V tomto směru jsem si nevěřil. Věděl jsem, že 
odpadlictví je často následkem oddávání se duchu 
kritizování a hledání chyb. Jiní lidé, kteří mají více síly, 
moudrosti a zkušeností, než mám já, mohou udělat 
mnohé věci a uniknout následkům zla, ale já bych se 
toho neodvážil.“ 1

Mocné poselství presidenta Cannona je něčím, čemu 
bychom my, členové Církve, měli věnovat velkou 
pozornost. Slovo Boží nabádá následovníky Krista, aby 
byli čistotní, … pokojní, mírní, povolní, plní milosrden-
ství a ovoce dobrého, bez rozsuzování a bez pokrytectví. 
„Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž 
pokoj působí.“ (Viz Jakub 3:17, 18.)

Máme na vybranou. Můžeme v druhých hledat to 
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špatné. Nebo můžeme šířit pokoj a pracovat na tom, 
abychom druhým poskytovali porozumění, spravedlnost 
a odpuštění, po kterých sami tolik toužíme. Volba je na 
nás; neboť to, co budeme hledat, zajisté také nalezneme. 

Odkaz
1. George Q. Cannon, Journal, Jan. 17, 1878; pravopis modernizován. 

Náměty Pro výUkU z tohoto Poselství

v příručce Učení – není většího povolání ([1999], 19) 
se dočteme: „Možná cítíte, že se vám nedostává poro-
zumění určité zásadě, kterou se připravujete učit. Pokud 
ji však budete s modlitbou studovat, budete se snažit 
podle ní žít, připravíte se ji učit a pak se o ni podělíte 
s ostatními, vaše svědectví se posílí a prohloubí.“ 

Když budete tento měsíc hledat v životě a v druhých 
to dobré, budete lépe připraveni učit tomuto poselství  
a svědčit o jeho pravdivosti. 

mláDež
Psí kousnutí z té lepší stránky
tara stringhamová

v létě roku 2009 mě v obličeji pokousal kamarádův 
pes. následkem pokousání jsem měla roztržený ret 

a museli mi ho sešívat. 
Po úrazu jsem se cítila velmi sklíčená. dovolila jsem, 

aby mé myšlenky ovládlo protivenství, a měla jsem 
pocit, že mám zničený život. byla jsem ze svého rtu na 

rozpacích a nechtěla jsem vycházet na veřejnost. toto 
zranění mi v mé mysli překazilo plány týkající se hry na 
klavír, volejbalu, shromáždění, plavání i školy. 

avšak kdykoli jsem se modlila, obdržela jsem kněžské 
požehnání, hovořila jsem s rodiči nebo mě navštívili pří-
buzní či přátelé, byla jsem pozvednuta na duchu a cítila 
jsem se i v době smutku šťastná. brzy jsem si uvědomila, 
že pokud lidé myslí na mé zranění, je to s pocity soucitu. 

tato zkušenost pomohla posílit můj charakter, a já 
jsem se naučila nedělat si takové starosti s tím, co si o 
mně lidé myslí. byla jsem také požehnána, neboť jsem 
si díky svému zranění uvědomila, že bych měla myslet 
méně na sebe a více pečovat o druhé. Můj duch byl  
v oné době velmi posílen. 

naučila jsem se, že protivenství je součástí plánu, 
který pro nás nebeský otec má. budeme-li hledat to 
dobré a ne to špatné, můžeme překonat protivenství, 
stát se lepším člověkem a dovolit zkušenostem, aby 
upevnily naše svědectví. 

Pro Děti
hledejte kolem sebe to dobré

Když se dobro naučíte hledat, uvidíte ho všude kolem 
sebe. Jeden způsob, jak se můžete naučit rozpoz-

návat požehnání, je vytvořit si zvyk počítat každý večer 
dobré věci, které jste toho dne viděli. 

Udělejte si dnes večer čas a povězte členovi své rodiny 
o něčem dobrém, co jste dnes ve svém životě spatřili. 

© 2011 by Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. Vydání v angličtině schváleno: 6/10. Přeložení schváleno: 6/10.  
Název v originále: First Presidency Message, March 2011. Czech. 09763 121



1

drahé sestry, jsme nesmírně po-
žehnány! Jsme nejen členkami 

Církve, ale také členkami Pomoc-
ného sdružení – „Pánovy organizace 
pro ženy“.1 Pomocné sdružení je 
důkazem Boží lásky k Jeho dcerám. 

Nenaplňuje vás to nadšením, když 
si vybavíte začátky tohoto sdružení? 
17. března 1842 zorganizoval prorok 
Joseph Smith sestry „pod vedením 
kněžství, podle vzoru kněžství“.2

To, že sestry byly zorganizovány 
„pod vedením kněžství“, jim dalo 
pravomoc a vedení. Eliza R. Snowová, 
druhá generální presidentka Pomoc-
ného sdružení, učila, že Pomocné 
sdružení „nemůže existovat bez 
kněžství z toho důvodu, že veškerou 
svou pravomoc a vliv získává z tohoto 
zdroje“.3 Starší Dallin H. Oaks z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil: „Pravomoc, 
kterou úřednice a učitelky Pomoc-
ného sdružení mohou používat … je 
pravomocí, která k nim proudí skrze 
jejich organizační propojení s Cír-
kví Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů a skrze jejich osobní ustanovení 
vkládáním rukou vedoucích kněžství, 
kterými byly povolány.“ 4

To, že sestry byly zorganizovány 
„podle vzoru kněžství“, jim dalo 
posvátné zodpovědnosti. Julie 
B. Becková, generální presidentka 

Pod vedením kněžství a podle  
vzoru kněžství 
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které navštěvujete. Použijte 
uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života. 
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Pomocného sdružení, učila: „Pracu-
jeme podle způsobu kněžsví – což 
znamená, že vyhledáváme a přijí-
máme zjevení a jednáme podle něj; 
rozhodujeme se v radách a peču-
jeme o jednotlivce v osobní rovině. 
Účel kněžství – připravovat se na po-
žehnání věčného života uzavíráním 
a dodržováním smluv – je i naším 
účelem. Stejně jako v případě našich 
bratří, kteří mají kněžství, je i naším 
dílem dílo spasení, služby a snahy 
stát se svatým lidem.“ 5

Barbara Thompsonová, druhá rádkyně 
v generálním předsednictvu Pomocného 
sdružení. 

Z písem
1. Korintským 11:11; Nauka  

a smlouvy 25:3; 121:36–46

Z naší historie
Během stavby chrámu Nauvoo 

se skupina sester chtěla zorgani-
zovat, aby podpořily stavební úsilí. 
Eliza R. Snowová navrhla stanovy 
pro tuto novou skupinu. Když je 
ukázala Proroku Josephovi, řekl: 
„Vyřiďte sestrám, že jejich oběť je 
Pánem přijata a že má pro ně něco 
lepšího. … Zorganizuji ženy pod 
vedením kněžství, podle vzoru 
kněžství.“ 6 Krátce nato Prorok  

k nově zorganizovanému Pomoc-
nému sdružení pravil: „Nyní vám 
předávám klíč ve jménu Božím, 
a toto Sdružení se bude radovat, 
a poznání a inteligence bude od 
nynějška plynout shůry.“ 7 Od sester 
se očekávalo, že se povznesou na 
nový stupeň svatosti a připraví se 
na obřady kněžství, které měly být 
zanedlouho vykonávány v chrámu. 

Odkazy
1. Spencer W. Kimball, „Relief Society – Its  

Promise and Potential“, Ensign, Mar. 1976, 4. 
2. Joseph Smith, citováno v Sarah Granger  

Kimball, „Auto-biography“, Woman’s  
Exponent, Sept. 1, 1883, 51. 

3. Eliza R. Snow, „Female Relief Society“,  
Deseret News, Apr. 22, 1868, 81. 

4. Dallin H. Oaks, „The Relief Society and the 
Church“, Ensign, May 1992, 36. 

5. Julie B. Becková, „Naplňujme účel Pomocného 
sdružení“, Liahona, list. 2009, 111. 

6. Joseph Smith, citováno v Kimball, „Auto- 
biography“, 51. 

7. Teachings of Presidents of the Church:  
Joseph Smith (2007), 451. 
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Co mohu udělat? 
1. Jak mohu pomoci sestrám, 
které navštěvuji, aby se těšily 
z požehnání posvátného díla 
Pomocného sdružení? 

2. co udělám tento měsíc pro 
to, aby vzrostla má schopnost 
přijímat osobní zjevení? 

Pro získání dalších informací viz 
www .reliefsociety .lds .org.
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