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Bloudění v kruhu

Slyšeli jste někdy ono staré rčení, že lidé, kteří se 
ztratí, mají sklon bloudit v kruhu?

Jan L. Souman, německý psycholog, chtěl 
vědeckými metodami zjistit, zda se toto rčení zakládá 
na pravdě. Účastníky experimentu zavezl do rozlehlého 
lesa a také na saharskou poušť a za pomoci systému 
globální navigace sledoval, kam půjdou. Neměli kom-
pas ani žádné jiné zařízení. Dostali jednoduchý pokyn 
– kráčet rovně ve směru, který jim byl ukázán.

Dr. Souman později výsledek experimentu popsal 
takto: „[Někteří] z nich vyrazili za zataženého dne, kdy 
bylo slunce schované za mraky, [a v dohledu neměli 
žádný záchytný bod]. … Všichni bloudili v kruhu a [ně-
kolik] z nich opakovaně prošlo místem, kde již předtím 
byli, aniž by si toho všimli.“ Jiní účastníci vyrazili za slun-
ného dne, kdy měli v dohledu vzdálené záchytné body. 
„Tito účastníci … udrželi téměř dokonale přímý směr.“ 1

Tento výzkum byl opakován i dalšími vědci, kteří 
použili jiné metody.2 Všechny však přinesly podobné 
výsledky.

Bez viditelných orientačních bodů mají lidé sklon 
bloudit v kruhu.

Písma jako orientační bod
Bez duchovních orientačních bodů bloudí i lidstvo. 

Bez slova Božího bloudíme v kruhu.

Jako jednotlivci i jako společnost jsme svědky toho, 
jak se tento vzor znovu a znovu opakuje v každé dis-
pensaci již od počátku času. Když ztratíme z dohledu 
slovo Boží, máme sklon se ztratit.

To je bezpochyby důvodem, proč Pán přikázal 
Lehimu, aby poslal své syny zpět do Jeruzaléma pro 
mosazné desky. Bůh věděl, že Lehiovi potomci budou 
potřebovat spolehlivé orientační body – záchytné  
body –, které jim poskytnou vedení, s jehož pomocí  
budou moci určit, zda jsou na správné cestě.

Písma jsou slovo Boží. Jsou to Bohem poskytnuté 
orientační body, které nám ukazují cestu, po které se 
máme vydat, abychom se mohli přibližovat ke Spasiteli 
a dosahovat hodnotných cílů.

Generální konference jako orientační bod
Pokyny dané na generální konferenci jsou dalším 

orientačním bodem, který nám může pomoci poznat, 
jsme-li na správné cestě.

Občas se sám sebe ptám: „Naslouchal jsem slovům, 
která jsem obdržel od mužů a žen promlouvajících na 
poslední generální konferenci Církve? Přečetl jsem si 
jejich slova několikrát? Přemítal jsem o nich a uplatňuji 
je ve svém životě? Nebo jsem se jen těšil z pěkných pro-
slovů a opomíjím tato inspirovaná poselství uplatňovat 
ve svém osobním životě?“
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Možná, že jste si během poslouchání nebo čtení udě-
lali pár poznámek. Možná jste si dali závazek dělat něco 
lépe nebo jiným způsobem. Popřemýšlejte o poselstvích 
z poslední generální konference. Mnozí nás povzbu-
zovali k posilování rodiny a zdokonalování manželství. 
Také tento výtisk Liahony se zaměřuje na tyto věčné 
hodnoty a obsahuje mnoho praktických doporučení, 
která požehnají náš život.

Zaznamenáváme si tyto hodnotné rady a uplatňu-
jeme je? Rozpoznáváme tyto skutečné a cenné orien-
tační body a kráčíme k nim?

Lék na bloudění
Duchovní orientační body jsou nezbytné pro to, aby-

chom se udrželi na těsné a úzké cestě. Dávají nám jasné 
pokyny ohledně cesty, kterou se máme vydat – ale 
pouze tehdy, když je rozpoznáme a kráčíme k nim.

Pokud se těmito orientačními body odmítáme řídit, 
pak ztrácejí smysl a stávají se dekorativními doplňky, 
jejichž jediným účelem je ozdobit jednotvárný obzor.

Nestačí se spoléhat jen na své instinkty.
Nestačí mít ty nejlepší úmysly.
Nestačí se spoléhat jen na své přirozené smysly.
I když si myslíme, že kráčíme po těsné duchovní cestě, 

tak bez pravých orientačních bodů, které by nás vedly – 
bez vedení Ducha Svatého –, budeme mít sklon bloudit.

Otevřeme tedy oči a pohlédněme na orientační body, 
které dobrotivý Bůh poskytl a poskytuje svým dětem. 
Čtěme slovo Boží, naslouchejme mu a uplatňujme ho. 
Modleme se s opravdovým záměrem a naslouchejme 
nabádáním Ducha a řiďme se jimi. Jakmile rozpoznáme 
nadpozemské orientační body, které nám náš milu-
jící Nebeský Otec poskytuje, máme podle nich seřídit 
směr, kterým kráčíme. A zatímco kráčíme k duchovním 
orientačním bodům, máme svůj směr také pravidelně 
upravovat.

Pak nebudeme bloudit v kruhu, ale budeme s pře-
svědčením a jistotou kráčet k onomu velkému nebes-
kému požehnání, jež právem náleží všem, kteří kráčí po 
těsné a úzké cestě Kristova učednictví.

ODKAZY
1. Viz Jan L. Souman and others, „Walking in Circles“, Current 

Biology 19 (Sept. 29, 2009), 1538, cell.com/current-biology/
issue?pii=S0960-9822(09)X0019-9.

2. Viz například „A Mystery: Why Can’t We Walk Straight?“, npr.org/blogs/
krulwich/2011/06/01/131050832/a-mystery-why-can-t-we-walk-straight.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Při přípravě na výuku z tohoto poselství můžete 
v písmech vyhledat příklady lidí, kteří se nechali 
vést duchovními orientačními body, nebo těch, kteří 
bloudili v kruhu. Své studium můžete zahájit těmito 
verši z písem: Numeri 14:26–33; 1. Nefi 16:28–29; Alma 
37:38–47. Pokud se k tomu budete cítit nabádáni, 
můžete se o postřehy z těchto veršů podělit s těmi, 
které učíte. Zeptejte se jich, čemu se z těchto příběhů 
můžeme naučit.

MLÁDEŽ
Vaše orientační body

President Uchtdorf popisuje generální konferenci a 
písma jako orientační body, které nám pomáhají 

vyhýbat se duchovnímu bloudění. Zamyslete se nad dal-
šími duchovními orientačními body, které vás v životě 
ovlivňují a vedou. Své zkušenosti si zapište do deníku. 
Mohou vám v tom pomoci tyto citáty od presidenta 
Thomase S. Monsona:

„Vaše patriarchální požehnání vám pomůže přečkat 
i tu nejtemnější noc. Provede vás nástrahami života. … 
Své požehnání si nemáte úhledně složit a pečlivě uscho-
vat. Nemáte si ho zarámovat, ani ho zveřejnit. Spíše ho 
máte číst. Máte ho milovat. Máte se jím řídit.“
„Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light“, Ensign, Nov. 1986, 66.

„Nebeský Otec nás nevyslal na naši věčnou plavbu, 
aniž by nám poskytl prostředky, díky nimž od Něho 
můžeme obdržet vedení, které nám zajistí bezpečný ná-
vrat. Mluvím o modlitbě. Také mluvím o našeptáváních 
onoho tichého a jemného hlasu.“
„Běh života“, Liahona, květen 2012, 92.
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DĚTI
Dokáži najít tu správnou cestu

President Uchtdorf říká, že se máme nechat vést 
duchovními orientačními body, které nám pomohou 

zvolit si správně a přiblížit se ke Spasiteli. Mezi tyto 
orientační body patří modlitba, písma, generální konfe-
rence a Liahona.

Přečtěte si s rodinou nějaký proslov z poslední ge-
nerální konference. Co máme podle řečníka udělat, aby-
chom zůstali na správné cestě? Dejte si s rodinou cíle, 
skrze které uplatníte to, čemu jste se naučili.
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Radost plynoucí z rodinné historie
S modlitbou si prostudujte tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se 
sestrami, které navštěvujete.  Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry po-
sílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života. Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.
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Víra, rodina, služba

Starší Russell M. Nelson z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil, že duch 

Eliášův je „projevem Ducha Sva-
tého, který svědčí o božské podstatě 
rodiny.“1

Jako členové Kristovy znovuzří-
zené Církve máme smluvní zod-
povědnost vyhledávat své předky 
a zajišťovat pro ně spásné obřady 
evangelia. Oni bez nás nemohou 
dosáhnout dokonalosti (viz Židům 
11:40) a „ani my nemůžeme bez 
mrtvých svých býti učiněni dokona-
lými“ (NaS 128:15).

Práce na rodinné historii nás 
připravuje na požehnání věčného 
života a pomáhá nám prohlubovat 
naši víru a osobní spravedlivost. 
Rodinná historie je zásadní součástí 
poslání Církve a umožňuje nám pra-
covat na spasení a oslavení všech 
lidí.

President Boyd K. Packer, pre-
sident Kvora Dvanácti apoštolů, 

řekl: „Když bádáme ve své vlastní 
linii, začneme se zajímat o více než 
o pouhá jména. … Tento zájem 
obrátí naše srdce k našim otcům – 
usilujeme o to, abychom je nalezli, 
poznali a abychom jim sloužili.“ 2

Z písem
Malachiáš 4:5–6; 1. Korintským 

15:29; NaS 124:28–36; 128:15

Z naší historie
Prorok Joseph Smith učil: „Tou 

největší zodpovědností, kterou 
nám Bůh na tomto světě uložil, je 
vyhledávat naše mrtvé.“ 3 V chrámu 
můžeme sloužit v zastoupení za své 
zesnulé předky a vykonávat pro ně 
nezbytné obřady.

Sally Randallová z Nauvoo 
v Illinois, které zemřel její čtrnác-
tiletý syn, nalezla velkou útěchu 
v zaslíbení o věčných rodinách. 
Poté, co byl její manžel pokřtěn za 

jejich syna, Sally svým příbuzným 
napsala: „Jak je to nádherné, že … 
můžeme být pokřtěni za všechny 
své zesnulé [předky] a zachránit je 
tak daleko v minulosti, kam až sahá 
naše znalost o nich!“ Poté své pří-
buzné požádala, aby jí poslali infor-
mace o svých předcích, a napsala: 
„Pro záchranu [naší rodiny] udělám 
vše, co je v mých silách.“ 4

ODKAZY
1. Russell M. Nelson, „A New Harvest Time,“ 

Liahona, July 1998, 34.
2. Boyd K. Packer, „Your Family History: Get-

ting Started“, Liahona, Nov. 2011, 17.
3. Učení presidentů Církve: Joseph Smith 

(2008), 471.
4. Viz Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 20–21.

Co mohu dělat?
1. Jak mohu pomáhat sestrám, 
nad kterými bdím, v práci na 
rodinné historii?

2. Zaznamenávám si svou osobní 
historii?


