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Nejvhodnější chvíle  
na zasazení stromu

V dávném Římě byl Janus bohem začátků. Často 
byl znázorňován se dvěma obličeji – jeden hle-
děl zpět do minulosti, druhý vpřed do budouc-

nosti. V některých jazycích je měsíc leden pojmenován 
po něm, protože začátek roku byl časem pro zamyšlení 
se nad minulostí, stejně jako časem pro plánování.

O několik tisíc let později mnoho kultur po celém 
světě pokračuje v tradici novoročních předsevzetí. Dá-
vat si předsevzetí je samozřejmě snadné – ale žít podle 
nich je něco úplně jiného.

Jeden muž, který si vytvořil dlouhý seznam novoroč-
ních předsevzetí, měl ze svého pokroku velice dobrý 
pocit. Říkal si: „Zatím se mi daří hubnout, nerozčiluji se, 
žiji podle vytvořeného rozpočtu a ani jednou jsem si ne-
stěžoval na sousedova psa. Dnes je ale 2. ledna, právě 
mi zazvonil budík a je načase, abych vylezl z postele. 
Bude to chtít nějaký zázrak, aby to tak šlo dál.“

Opětovný začátek
Na novém začátku je něco neuvěřitelně nadějného. 

Myslím si, že každý z nás chtěl někdy začít znovu s čis-
tým štítem.

Moc rád pracuji na novém počítači s čistým pevným 
diskem. Nějaký čas pracuje dokonale. Ale s ubíhajícími 
dny a týdny a se stále větším počtem nainstalovaných 
programů (některé jsou nainstalovány úmyslně, jiné ne 
tak úmyslně) se počítač začíná zahlcovat a věci, které 

dříve dělal rychle a efektivně, se začínají zpomalovat. 
Občas přestane pracovat úplně. I pouhé zapnutí se 
může stát nepříjemností, jelikož pevný disk je přeplněn 
chaosem a elektronickým odpadem. Někdy prostě ne-
zbývá nic jiného než disk počítače přeformátovat a začít 
znovu.

Také lidské bytosti mohou být přeplněny strachem, 
pochybnostmi a tíživými pocity viny. Chyby, kterých 
jsme se dopustili (úmyslně i neúmyslně) na nás mohou 
doléhat tak, že může být těžké dělat to, o čem víme, že 
bychom dělat měli.

V případě hříchu máme k dispozici úžasný proces 
přeformátování, který se nazývá pokání a jenž nám 
umožňuje vyčistit náš vnitřní pevný disk od nepořádku, 
který zatěžuje naše srdce. Evangelium, prostřednictvím 
zázračného a soucitného Usmíření Ježíše Krista, nám 
ukazuje způsob, jak očistit duši od skvrn hříchu a opět 
se stát novými, čistými a nevinnými jako dítě.

Ale občas nás zpomalují a drží zpátky některé jiné 
věci, což způsobuje neproduktivní myšlenky a skutky, 
které nám ztěžují začátek.

Vydejme ze sebe to nejlepší
Stanovování cílů je hodnotné úsilí. Víme, že  

i Nebeský Otec má cíle, protože nám řekl, že Jeho 
dílem a slávou je „uskutečniti nesmrtelnost a věčný život 
člověka“. (Mojžíš 1:39.)
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Díky osobním cílům ze sebe můžeme vydat to nej-
lepší. Nicméně jednou z věcí, které dokáží vykolejit naši 
snahu dávat si předsevzetí a dodržovat je, je odkládání. 
Občas odkládáme začátek s tím, že čekáme na správný 
okamžik, kdy začneme – první den nového roku, začá-
tek léta, až budeme povoláni jako biskup či presidentka 
Pomocného sdružení, až začnou děti chodit do školy, až 
půjdeme do důchodu.

Abyste mohli vykročit vpřed za svými spravedlivými 
cíli, není třeba, aby vás k tomu někdo vyzval. Není třeba 
čekat, až vám někdo dovolí stát se tím, kým se máte 
stát. Není třeba čekat, až budete vyzváni, abyste sloužili 
v Církvi.

Někdy můžeme promarňovat roky života čekáním na 
to, až budeme vybráni. (Viz NaS 121:34–36.) To je však 
nesprávný předpoklad. Vy jste již vybráni byli!

V životě jsem strávil mnoho bezesných nocí, kdy 
jsem se potýkal s problémy, starostmi a osobním trápe-
ním. Ale ať je noc jakkoli temná, pokaždé jsem povzbu-
zen touto myšlenkou: ráno opět vyjde slunce.

S každým novým dnem přichází nový rozbřesk – 
nejen pro zemi, ale i pro nás. A s každým novým dnem 
přichází i nový začátek – šance začít znovu.

Ale co když se nám to nepodaří?
Někdy tím, co nás brzdí, je strach. Možná se obá-

váme, že neuspějeme, že uspějeme, že budeme vyve-
deni z míry, že nás úspěch nějak změní nebo že změní 
ty, které máme rádi.

A tak čekáme. Nebo to vzdáváme.
Další zásadou, kterou si musíme pamatovat v souvis-

losti se stanovováním cílů, je toto: Téměř jistě se nám 
nepodaří uspět – alespoň v krátkodobém měřítku. Ale 
než abychom ztráceli odvahu, můžeme být posíleni, 
protože porozumění této zásadě z nás snímá tlak na to, 
abychom byli dokonalí hned. S touto zásadou již od za-
čátku víme, že občas možná prostě neuspějeme. Pokud 
s tím počítáme od samého začátku, budeme z velké 
části ušetřeni překvapení a rozčarování v důsledku 
selhání.

Pokud se ke svým cílům postavíme s tímto vědomím, 
selhání nás nemusí omezovat. Pamatujte na to, že i když 
se nám nepodaří dosáhnout svého nejvyššího a vytou-
ženého cíle hned, dosáhli jsme na cestě, která k němu 
vede, určitého pokroku.

A na tom záleží – znamená to hodně.
I když možná do svého cíle hned nedorazíme, tak jen 

to, že na té cestě vytrváme, z nás udělá lepšího člověka, 
než jakým jsme byli předtím.

Nejvhodnější chvíle na to, abychom začali, je nyní
Jedno staré přísloví říká: „Nejvhodnější chvíle k zasa-

zení stromu byla před dvaceti lety. Druhá nejvhodnější 
chvíle je nyní.“

Na slově nyní je cosi úžasného a nadějného. Na sku-
tečnosti, že když si zvolíme učinit rozhodnutí nyní, tak 
se právě v tomto okamžiku pohneme kupředu, je cosi 
posilujícího.

Nyní je nejvhodnější chvíle na to, abychom se začali 
stávat tím člověkem, kterým chceme být – nejen za 20 
let, ale i na celou věčnost.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Uchtdorf vysvětlil, že když se nám nedaří 
dosahovat cílů, „můžeme být posíleni. … I když možná 
do svého cíle hned nedorazíme, tak jen to, že na té 
cestě vytrváme, z nás udělá lepšího člověka, než jakým 
jsme byli předtím.“ Požádejte členy rodiny, aby se podě-
lili o nějaké zážitky, kdy se toho naučili více z cesty než 
ze samotného výsledku, jakým je například absolvování 
školy nebo obdržení ocenění.

MLÁDEŽ
Staňte se tím nejlepším – začněte 
hned

President Uchtdorf učí tomu, že „díky osobním cílům 
ze sebe můžeme vydat to nejlepší“. Zvažte mož-

nost stanovit si určité cíle ve dvou až třech oblastech 
svého života – například fyzické zdraví, duchovní zdraví 
nebo navazování přátelských vztahů. Jakých úspěchů 
byste v těchto oblastech letos rádi dosáhli? Až budete 
s modlitbou přemýšlet o nějakých cílech, ujistěte se, že 
jsou dosažitelné, ale také že budou vyžadovat váš růst. 
Detailně si popište tyto cíle ve svém deníku, abyste na 
konci roku mohli změřit svůj pokrok.
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Víra, rodina, služba

Toto je další z poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje 
Spasitelovu poslání z různých hledisek.

Když porozumíme tomu, že Ježíš 
Kristus je pro nás ve všech 

věcech příkladem, naše touha 
následovat Ho vzroste. Písma jsou 
plná povzbuzení, abychom kráčely 
ve šlépějích Ježíše Krista. Kristus 
řekl Nefitům: „Neboť skutky, jež jste 
mne viděli činiti, máte činiti také.“ 
(3. Nefi 27:21.) Tomášovi Ježíš řekl: 
„Já jsem ta cesta, i pravda, i život. 
Žádný nepřichází k Otci než skrze 
mne.“ ( Jan 14:6.)

I dnes nás naši vedoucí nabádají, 
abychom si za příklad braly Spasi-
tele. Linda K. Burtonová, generální 
presidentka Pomocného sdružení, 
řekla: „Až bude každá z nás mít na-
uku o Usmíření vepsanou hluboko 
v srdci, pak se začneme stávat tako-
vými, jakými nás Pán chce mít.“ 1

President Thomas S. Monson 
řekl: „Náš Pán a Spasitel, Ježíš 
Kristus, je naším Příkladem a naší 
silou.“ 2

Božské poslání Ježíše Krista – 
Příklad
S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se rozpoznat, o co byste se měly 
podělit. Jak může porozumění Spasitelovu životu a poslání posílit vaši víru v Něj 
a požehnat životu sester, kterým sloužíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace 
najdete na reliefsociety.lds.org.

Rozhodněme se, že budeme 
lnout těsněji k Ježíši Kristu, že bu-
deme poslušny Jeho přikázání a bu-
deme se snažit navrátit se k našemu 
Nebeskému Otci.

Z písem
2. Nefi 31:16; Alma 17:11;  
3. Nefi 27:27; Moroni 7:48

Z naší historie
„Tou cestou Ježíš první šel a všem 

ukázal směr,“ napsala o službě Je-
žíše Krista Eliza R. Snowová, druhá 
generální presidentka Pomocného 
sdružení.3 Sloužil jednotlivcům 
– jednomu po druhém. Učil, že 
máme opustit devadesát devět ovcí, 
abychom zachránili jednu zbloudi-
lou. (Viz Lukáš 15:3–7.) Uzdravoval 
a učil jednotlivce – dokonce i v zá-
stupu 2 500 lidí si udělal čas na kaž-
dého z nich. (Viz 3. Nefi 11:13–15; 
17:25.)

President Dieter F. Uchtdorf, 
druhý rádce v Prvním předsed-
nictvu, řekl o ženách Svatých 

posledních dnů toto: „Vy, úžasné 
sestry, poskytujete soucitnou 
službu druhým z důvodů, které 
převyšují touhu po osobním 
prospěchu. A tím napodobujete 
Spasitele. … Myslel vždy na to, 
aby … pomáhal [druhým].“ 4
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Co mohu dělat?
1. Proč a jak je Ježíš Kristus pro 
mě příkladem?

2. Jak mi služba sestrám, které 
navštěvuji, může pomoci násle-
dovat Spasitele?


