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Svatí ve všech obdobích
Z dětství mám vzpomínky na jednu část světa, 

které by mohly posloužit jako pohlednice mě-
nících se ročních období. Každý měsíc, který 

uběhl, byl nádherný a podivuhodný. Za dokonalého 
zimního dne bělostný sníh pokrýval hory a ulice měst. 
Jaro přineslo očistné deště a bouřlivý rozpuk zeleně. 
Lenivá letní obloha posloužila záři jasného slunce jako 
příjemně modré plátno. A velkolepý podzim proměnil 
přírodu do odstínů oranžové, žluté a červené. Jako dítě 
jsem měl rád všechna roční období a i dodnes mám na 
každém rád to, čím je charakteristické a jedinečné.

Podobná období existují i v našem životě. Některá jsou 
teplá a příjemná. Některá nejsou. Některé dny v našem 
životě jsou hezké jako obrázek v kalendáři. Avšak jsou i 
dny a okolnosti, které nám způsobují bolest a které nám 
mohou do života přinést hluboké pocity zoufalství, zlosti 
a zatrpklosti.

Každý z nás jistě někdy zatoužil po tom, aby mohl žít 
v zemi, kde jsou všechny dny jako malované, a vyhnout 
se tak oněm nepříjemným mezidobím.

To však není možné. A není to ani žádoucí.
Když se zamyslím nad vlastním životem, je zřejmé, že 

mnoho etap největšího růstu přišlo právě tehdy, když 
jsem procházel bouřlivými obdobími.

Náš vševědoucí Nebeský Otec věděl, že Jeho děti na 
své cestě smrtelností potřebují zažít období protiven-
ství, aby mohly vyrůst v bytosti, kterými se mají podle 
Jeho záměru stát. Lehi, prorok z Knihy Mormonovy, 
řekl, že bez protikladu by nemohla být uskutečněna 

spravedlivost. (Viz 2. Nefi 2:11.) Skutečně, právě hořkost 
života nám umožňuje rozpoznat, odlišit a ocenit jeho 
sladkost. (Viz NaS 29:39; Mojžíš 6:55.)

President Young to vyjádřil takto: „Veškeré inteli-
gentní bytosti, které jsou korunovány korunami slávy, 
nesmrtelnosti a věčných životů, musejí projít každým 
utrpením určeným k tomu, aby jím inteligentní by-
tosti prošly, aby získaly svou slávu a oslavení. Každé 
pohromě, která může přijít na smrtelné bytosti, bude 
dovoleno přijít …, aby je připravila na to, aby se těšily  
z přítomnosti Páně … Každá zkouška a zkušenost, kte-
rou procházíte, je nezbytná pro vaše spasení.“ 1

Otázkou není, zda prožijeme období protivenství, ale 
jak odoláme bouřím. Naší velkou příležitostí ve stále se 
měnících obdobích života je držet se pevně věrného 
slova Božího, neboť Jeho rady jsou tu proto, aby nám 
nejen pomohly přestát bouře života, ale také aby nás 
provedly skrze ně. Náš Nebeský Otec nám dal své slovo 
prostřednictvím svých proroků – drahocennou znalost, 
jejímž smyslem je, aby nás vedla obtížnými obdobími 
k nevýslovné radosti a zářivému světlu věčného života. 
Důležitou součástí naší životní zkušenosti je rozvoj síly, 
odvahy a bezúhonnosti, tak abychom se dokázali pevně 
držet pravdy a spravedlivosti nehledě na rány, které 
mohou přijít.

Ti, kteří vstoupili do vod křtu a přijali dar Ducha 
Svatého, učinili první krok na cestě učednictví a mají za 
úkol jít vytrvale a věrně ve stopách našeho Spasitele.

Spasitel učil, že slunce vychází „na dobré i na zlé, a 
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déšť [padá] na spravedlivé i na nespravedlivé“. (Matouš 
5:45.) Někdy nemůžeme pochopit, proč se v životě  
stávají nepříjemné nebo i nespravedlné věci. Ale jako 
Kristovi následovníci máme důvěru, že když pilně hle-
dáme, stále se modlíme a jsme věřícími, všechny věci 
budou společně působit k našemu dobru, pokud kráčíme 
zpříma. (Viz NaS 90:24; zvýraznění přidáno.)

Jako členové Jeho Církve, jako Svatí, sloužíme ra-
dostně a ochotně v každém počasí a ve všech obdobích. 
Když to činíme, srdce se nám naplní posvátnou vírou, 
léčivou nadějí a pravou nebeskou láskou.

I přesto budeme muset projít všemi obdobími – pří-
jemnými i bolestnými. Ale nehledě na období budeme 
jako následovníci Ježíše Krista na cestě k Jeho světlu 
upínat svou naději k Němu.

Krátce řečeno, jsme Svatí Boží, odhodlaní se od Něj 
učit, milovat Ho a milovat své bližní. Jsme poutníci na 
požehnané cestě učednictví a vytrvale půjdeme za svým 
nebeským cílem.

Buďme tedy Svatí na jaře, v létě, na podzim i v zimě. 
Buďme Svatí ve všech obdobích

ODKAZ
1. Učení presidentů Církve: Brigham Young (2004), 261.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

První předsednictvo prohlásilo: „Jedna z největ-
ších kázání jsou kázána zpěvem náboženských písní“. 
(Hymns, ix.) Až budete diskutovat o tomto poselství, 
můžete si s těmi, které učíte, zazpívat některou z těchto 
náboženských písní o vytrvání v protivenství, případně 
nějakou jinou: „Jak pevný to základ“ (ZNPPD 1, str. 7), 
„Ježíš, můj pastýř“ (ZNPPD 2, str. 41) nebo „Nechť pokra-
čuje Boží práce“ (ZNPPD 1, str. 16). Pokud cítíte nabá-
dání, podělte se o osobní zkušenost s tím, že se bouřlivé 
období ve vašem životě ukázalo jako požehnání.

MLÁDEŽ
Dokázal jsem se vzdát svého smutku
Juan Zhu

Když se moji přátelé, bratr Chen a jeho manželka, ne-
chali pokřtít a stali se členy našeho sboru, byl jsem 

přešťastný. Rok po svém křtu byli zpečetěni v chrámu 
a byl k nim připečetěn jejich syn, který zemřel ještě 

předtím, než vstoupili do Církve. Bylo nádherné vidět, 
jak Chenovi rostou v evangeliu.

Rok nato však bratr Chen zahynul při autonehodě. Po 
nehodě jsem musel na jeho smrt stále myslet a často mě 
pronásledovala i ve snu. Budil jsem se s pláčem a znovu a 
znovu jsem se ptal: „Proč? Proč Pán dovoluje, aby se stala 
taková tragédie? Proč se taková věc musí stát zrovna 
této nádherné rodině?“ Jednou, když jsem se zase trápil 
těmito otázkami, jsem otevřel příručku k výuce a přečetl 
jsem si tato slova od presidenta Spencera W. Kimballa 
(1895–1985):

„Pokud bychom se na smrtelnost dívali jako na veške-
rou naši existenci, pak by bolest, žal, selhání a krátký 
život byly pohromou. Pokud však na život hledíme jako 
na věčnou existenci sahající daleko do předsmrtelné mi-
nulosti a pokračující vpřed do věčné posmrtné budouc-
nosti, pak na vše, co se zde odehrává, můžeme nahlížet 
ze správného úhlu …

Nejsme snad vystaveni pokušením, aby byla vyzkou-
šena naše síla, nemoci, abychom se učili trpělivosti, a 
smrti, abychom mohli být učiněni nesmrtelnými a mohli 
být oslaveni?“ 1

V té chvíli jsem se rozhodl, že se svého smutku vzdám 
a budu pohlížet do slíbené a možné budoucnosti. V du-
chu jsem uviděl, jak se bratr Chen znovu šťastně spojí se 
svou rodinou. Ten pohled mě uklidnil. Vím, že Nebeský 
Otec nám dá moudrost a odvahu čelit protivenstvím.
Autor je z Tchaj-wanu.

ODKAZ
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 15.

DĚTI
Služme ve všech obdobích

President Uchtdorf učí, že máme „sloužit radostně 
a ochotně v každém počasí a ve všech obdobích“. 

Uveďte příklady toho, jak můžete druhým sloužit v zimě. 
Uveďte příklady toho, jak můžete druhým sloužit na jaře. 
A co v létě a na podzim? Napište si nápady ke každému 
ročnímu období. Jeden z těchto nápadů byste mohli 
využít již tento měsíc!
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Soběstačnost
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 posílily 
a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života. Další informace najdete 
na reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba

Soběstačnost je schopnost, záva-
zek a úsilí zabezpečit duchovní  

a časné blaho naše a naší rodiny.1

Když poznáváme a uplatňujeme 
zásady soběstačnosti v domově  
a v místě, kde žijeme, dostává se 
nám příležitostí pečovat o chudé  
a potřebné a pomáhat druhým zís-
kat soběstačnost, tak aby dokázali 
vytrvat v dobách protivenství.

Máme výsadu a povinnost 
používat svobodu jednání k tomu, 
abychom se stali duchovně a časně 
soběstačnými. Starší Robert D.  
Hales z Kvora Dvanácti apoštolů  
o duchovní soběstačnosti a naší 
závislosti na Nebeském Otci řekl: 
„Obrácenými a duchovně so-
běstačnými se stáváme tehdy, když 
zbožným životem dodržujeme své 
smlouvy – tím, že jsme hodni při-
jímat svátost, že jsme hodni chrá-
mového doporučení a že obětavě 
sloužíme druhým.“ 2

Starší Hales radil, abychom získali 
časnou soběstačnost, „k níž patří 
získání dalšího vzdělání po střední 
škole nebo absolvování odborného 
školení, schopnost učit se pracovat  
a žít v rámci svých prostředků. Tím, 

že se nyní vyhýbáme dluhu a šetříme 
peníze, připravujeme se na službu  
v Církvi na plný úvazek v bu-
doucnosti. Cílem časné i duchovní 
soběstačnosti je dostat se na vyšší 
úroveň, abychom mohli pozvedat 
druhé, kteří to budou potřebovat.“ 3

Z písem
Matouš 25:1–13; 1. Timoteovi 5:8; 

Alma 34:27–28; Nauka a smlouvy 
44:6; 58:26–29; 88:118

Z naší historie
Poté, co se Svatí shromáždili  

v údolí Solného jezera, které bylo 
opuštěnou pouští, president Brigham  
Young si přál, aby se jim dařilo a 
aby si postavili trvalé domovy. To 
znamenalo, že Svatí se potřebovali 
naučit dovednostem, které by jim 
umožnily stát se soběstačnými.  
President Young měl při tomto 
úsilí velkou důvěru ve schopnosti, 
talenty, věrnost a ochotu žen a po-
vzbuzoval je v konkrétních časných 
povinnostech. I když konkrétní 
povinnosti sester z Pomocného 
sdružení se dnes v mnohém liší, 
zásady zůstávají stálé:

Co mohu dělat?
1. Jak pomáhám sestrám, nad 
kterými bdím, vyřešit zajištění 
jejich časných a duchovních 
potřeb?

2. Zvyšuji svou duchovní so-
běstačnost tím, že se připravuji 
na svátost a že obětavě sloužím 
druhým?

1. Naučte se mít rádi práci a vyhý-
bejte se zahálce.

2. Získejte ducha soběstačnosti.

3. Přijměte osobní zodpovědnost 
za duchovní sílu, zdraví, vzdělání, 
zaměstnání, finance, stravu a ostatní 
životně důležité potřeby.

4. Modlete se o víru a odvahu vypo-
řádat se s náročnými úkoly.

5. Posilujte druhé, kteří potřebují 
pomoc.4

ODKAZY
1. Viz Handbook 2 [Příručka 2]: Administering 

the Church (2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hales, „Přijďte sami k sobě:  

svátost, chrám a obětavá služba“, Liahona, 
květen 2012, 34.

3. Robert D. Hales, „Přijďte sami k sobě“, 36.
4. Viz Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 51.
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