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ÚâEL KURSU NÁBOÎENSTVÍ 180R

Kurs náboÏenství 180R Zásady vedení sezna-
muje studenty se zásadami a metodami vedení,
které jim pomohou vést druhé zpÛsobem, kter˘
je pro JeÏí‰e Krista, dokonalého vedoucího, po-
tû‰ující. President Spencer W. Kimball uvedl:
„Zjistíme, Ïe je velmi obtíÏné b˘t v˘znamn˘m
vedoucím, dokud si neuvûdomíme, Ïe dokonal˘
vedoucí, JeÏí‰ Kristus, skuteãnû existuje, a
dokud mu neumoÏníme b˘t svûtlem, kter˘m
vidíme na cestu!“ („Jesus: The Perfect Leader“,
Ensign, Aug. 1979, 7.)

Církev roste, a tím roste i nutnost pfiipravo-
vat vedoucí. âlenové Církve se mohou nauãit
b˘t vedoucími. President Gordon B. Hinckley
citoval tato slova generála armády Spojen˘ch
státÛ Marka W. Clarka: „Na rozdíl od starého
rãení, Ïe vedoucím se ãlovûk nestane, ale Ïe
se jím rodí, umûní vést druhé lze druhé uãit,
a lze ho dokonale zvládnout.“ (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 306.)

Kurs Zásady vedení je jednokreditov˘ kurs,
kter˘ je vyuãován v rámci jedné vyuãovací hodiny
t˘dnû. Lze ho nabídnout v‰em studentÛm nebo
ho lze upravit pro konkrétní skupiny, napfi. pro
vedoucí studentské rady institutu náboÏenství.
Pokud je kurs urãen pro konkrétní skupinu,
dbejte na to, abyste v seznamu pfiedná‰ek v po-
pisu kursu uvedli pfiíslu‰nou poznámku (napfi.
„Pro vedoucí studentské rady“). Aãkoli je kurs
Zásady vedení navrÏen pro jeden semestr, mÛ-
Ïete lekce doplnit o dal‰í materiál, abyste vyho-
vûli místním potfiebám a zajistili pro studentskou
radu institutu materiál pro celoroãní v˘uku.

Pfiíruãka pro uãitele kursu Zásady vedení
obsahuje více lekcí, neÏ kolik jich lze oduãit
v rámci 15t˘denního semestru. Díky dodateã-
n˘m lekcím má uãitel urãitou míru flexibility
pfii rozhodování se, jaká témata pfii v˘uce probí-
rat. V pfiípadû 9t˘denního vyuãovacího období
je moÏné lekce uspofiádat do dvou skupin po
devíti a vyuãovat je ve dvou vyuãovacích obdo-
bích. Kursu NáboÏenství 180R v prvním období
i kursu NáboÏenství 181R ve druhém období lze
dát spoleãn˘ název Zásady vedení.

P¤ÍRUâKA PRO UâITELE KURSU ZÁSADY VEDENÍ

KaÏdá lekce v Pfiíruãce pro uãitele kursu Zásady
vedení se zamûfiuje na jednu z osmnácti zásad ve-
dení odvozen˘ch z písem. Pofiadí probíran˘ch lekcí
lze pfiizpÛsobit va‰im podmínkám. Je moÏné, Ïe do-
stateãné probrání nûkter˘ch zásad bude vyÏadovat
více neÏ jednu vyuãovací hodinu. Zorganizujte
v˘uku lekcí tak, abyste mohli probrat zásady, které
jsou podle vás pro va‰e studenty nejdÛleÏitûj‰í a
které je pfiipraví na jejich vedoucí úlohu v Církvi, 
ve ‰kole, ve vefiejném Ïivotû i v rodinû.

KaÏdá lekce zaãíná ver‰em z písma, z nûhoÏ
je daná obecná zásada vedení odvozena. Kromû
toho kaÏdá lekce obsahuje:

• Základní pojmy – konkrétní zásady, které stu-
dentÛm pomohou uplatÀovat danou obecnou
zásadu vedení.

• V˘klad – vysvûtlení základních pojmÛ vãetnû
dal‰ích pasáÏí z písem a prohlá‰ení od gene-
rálních autorit.

• Námûty pro v˘uku – doporuãené metody
v˘uky dan˘ch základních pojmÛ.

• Zdroje pro uãitele – proslovy nebo písemné
materiály od generálních autorit t˘kající se
zásad vedení. Za touto ãástí jsou uvedeny
otázky pro studium.

Proslovy v oddíle zdrojÛ pro uãitele a dopro-
vodné otázky mají pomáhat vám – uãitelÛm – pfii
pfiípravû na v˘uku lekce. Tyto proslovy a otázky
také mÛÏete pouÏít pfii v˘uce ve tfiídû nebo mÛ-
Ïete dát studentÛm kopii tûchto materiálÛ.
V‰imnûte si, Ïe nûkteré proslovy se pfiímo t˘kají
tématu lekce, u níÏ jsou uvedeny, a jiné se t˘kají
vedení ve v‰eobecné rovinû.

KéÏ vám tato pfiíruãka pro uãitele pomáhá pfii-
pravovat budoucí vedoucí a naplnit tak pfiání pre-
sidenta Ezry Tafta Bensona: „Milovaní mladí lidé,
budete sice muset projít zkou‰kami a poku‰e-
ními, ale pfied vámi leÏí úÏasné chvíle vûãnosti.
Máte na‰i lásku a dÛvûru. Modlíme se o to, abyste
byli pfiipraveni pfievzít otûÏe vedení. Pravíme vám:
povstaÀte a sviÈte (viz NaS 115:5) a buìte svûtlem
svûtu, korouhví pro druhé.“ („To ,the Rising
Generation‘ „, New Era, June 1986, 8.)

ÚVOD

v
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. MÁME BOÎSKÉ MOÎNOSTI,
PROTOÎE JSME DùTI NEBESKÉHO OTCE.

V¯KLAD

Îalmista poloÏil tuto otázku: „Co jest ãlovûk,
Ïe jsi naÀ pamûtliv?“ (Îalm 8:4.)

Nûktefií se domnívají, Ïe ãlovûk je pouh˘m
zvífietem, které je obdafieno rozumem a které je
hnáno bezdûãn˘mi pohnutkami, socioekonomic-
k˘mi vlivy nebo vrozenou agresivitou.

Jiní se domnívají, Ïe lidské chování je ovlivÀo-
váno slíben˘mi odmûnami nebo hrozícími tresty.
A nûktefií si myslí, Ïe na‰e existence nemá smysl.

Svatí posledních dnÛ si v‰ak uvûdomují, Ïe
v‰ichni lidé jsou dûtmi Nebeského Otce a Ïe mají
moÏnost stát se takov˘mi jako je On. (Viz Skut-
kové 17:29; Efezsk˘m 4:6; ÎidÛm 12:9.) Spasite-
lovo nabádání, abychom se stali dokonal˘mi, jako
je On, je dÛkazem na‰ich boÏsk˘ch moÏností.

Vûfiíme, Ïe v‰ichni lidé mají velikou cenu (viz
NaS 18:10, 15), Ïe jsou schopni rozeznávat dobro
od zla (viz 2. Nefi 2:5), Ïe díky Usmífiení JeÏí‰e
Krista se mohou svobodnû rozhodovat mezi dob-
rem a zlem (viz ver‰e 26–27) a Ïe jsou tudíÏ za
svá rozhodnutí zodpovûdni (viz v. 10). Vûfiíme, Ïe
BÛh vytvofiil plán spasení proto, abychom mohli
mít radost (viz v. 25).

NÁMùT PRO V¯UKU

Nakreslete uprostfied tabule odshora dolÛ
svislou ãáru. Levou stranu nadepi‰te: Nûkteré

svûtské názory na lidskou podstatu. Pravou
stranu nadepi‰te: âemu Svatí posledních dnÛ
vûfií o lidské podstatû. Diskutujte o v˘‰e uvede-
ném v˘kladu a pod pfiíslu‰n˘mi nadpisy struãnû
uveìte svûtské názory a zjevené náhledy t˘kající
se na‰í podstaty a na‰ich moÏností. Upozornûte
studenty na to, Ïe jako Svatí posledních dnÛ
víme, Ïe jsme dûti Nebeského Otce, a Ïe máme
moÏnost stát se takov˘mi, jako je On.

Diskutujte o tom, jak nám na‰e poznání toho,
kdo jsme a ãím se mÛÏeme stát, pomáhá b˘t
lep‰ími vedoucími. Povzbuìte studenty, aby se
snaÏili lépe porozumût lidské podstatû a plánu
spasení. ¤eknûte jim, Ïe to prohloubí i jejich
touhu a schopnost pfiivádût druhé k JeÏí‰i Kristu.

Diskutujte o tom, jak mÛÏe toto porozumûní
na‰í boÏské podstatû ovlivnit zpÛsob plánování
církevních a rodinn˘ch programÛ.

PoÏádejte studenty, aby pfieãetli MojÏí‰e
1:27–39. Diskutujte napfi. o tûchto otázkách:

• Co se v tûchto ver‰ích pí‰e o tom, kdo jsme?

• Co se v tûchto ver‰ích pí‰e o na‰ich moÏnos-
tech?

• Myslíte si, Ïe MojÏí‰ byl lépe schopen vést svÛj
lid poté, co obdrÏel vidûní popsané v tûchto
ver‰ích? Proã?

• Jaké pravdy, které vám mohou pomoci b˘t lep-
‰ími vedoucími, lze najít v tûchto ver‰ích?

Rozdûlte studenty ve tfiídû do skupinek. PoÏá-
dejte jednotlivé skupinky, aby si pfiedstavily, Ïe

LEKCE 1

VEDOUCÍ A NA·E BOÎSKÉ MOÎNOSTI
„Pamatujte, cena du‰í je veliká v oãích BoÏích.“ (NaS 18:10.)

ZÁSADA VEDENÍ

KdyÏ vedoucí porozumûjí sv˘m boÏsk˘m moÏnostem, pomáhá jim to vést druhé k JeÏí‰i Kristu.

ZÁKLADNÍ POJMY

1. Máme boÏské moÏnosti, protoÏe jsme dûti Nebeského Otce.

2. JeÏí‰ Kristus je ná‰ Spasitel.

3. Vedoucí se mají fiídit Zlat˘m pravidlem.

1
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Lekce 1: Vedoucí a na‰e boÏské moÏnosti

byly poÏádány, aby naplánovaly konferenci kÛlu
pro mladé. NechÈ navrhnou osnovu konference a
naplánují takové ãinnosti, které pomohou mla-
d˘m lidem poznat, Ïe jsou dûtmi Nebeského Otce
a Ïe mají boÏské moÏnosti. PoÏádejte je také, aby
se zamysleli nad tím, v ãem by byla konference
nejspí‰e jiná, kdyby ji naplánovala pro obdobnou
skupinu mlad˘ch lidí nûjaká svûtská instituce.
Dejte jim ãas na dokonãení jejich úkolu, a pak
nechÈ prezentují v˘sledek své práce pfied tfiídou.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. JEÎÍ· KRISTUS 
JE NÁ· SPASITEL.

V¯KLAD

Ná‰ názor na lidskou podstatu je ovlivnûn tím,
jak chápeme podstatu a poslání JeÏí‰e Krista.
Evangelium uãí tomu, Ïe JeÏí‰ je Mesiá‰, ná‰
Spasitel, a boÏsk˘ Syn Boha Otce.

Andûl fiekl Nefimu: „Tyto poslední záznamy
[Kniha Mormonova] … utvrdí pravdu tûch prv-
ních [Bible] … a oznámí v‰em pokolením, jazy-
kÛm a lidem, Ïe Beránek BoÏí je Syn Vûãného
Otce a Spasitel svûta; a Ïe v‰ichni lidé musejí
pfiijíti k nûmu, jinak nemohou b˘ti spaseni.“
(1. Nefi 13:40.)

Spasitel vûdûl jiÏ od dûtství, Ïe Jeho poslání je
souãástí plánu Jeho Nebeského Otce. Star‰í Neal A.
Maxwell z Kvora Dvanácti vysvûtlil: „Vûdûl toho
tolik a v tak mladém vûku.“ (Men and Women of
Christ [1991], 115.) Apo‰tol Jan zaznamenal, Ïe
JeÏí‰ „zprvu neobdrÏel plnost, ale pokraãoval od
milosti k milosti, dokud neobdrÏel plnost“. (NaS
93:13.) Jak Kristova sluÏba postupnû vycházela na
svûtlo, Kristus mluvil s dal‰ími o tom, k˘m je, a
jaké je Jeho poslání. „Já a Otec jedno jsme,“ fiekl
sv˘m uãedníkÛm. (Jan 10:30.) Samaritánce u
Jákobovy studnice zjevil, Ïe je dlouho oãekáva-
n˘m Mesiá‰em. (Viz Jan 4:19–26, 42.) Star‰í
Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora
Dvanácti, shrnul svûdectví, které Pán vydal sám
o sobû u rybníka Bethesda: „PÛsobí mocí Otce;
uskuteãní vzkfií‰ení; má b˘t uctíván spolu 
s Otcem; bude soudit v‰echny lidi; bude kázat
duchÛm ve vûzení a otevfie hroby tûch, ktefií jiÏ
ze zemû ode‰li; má Ïivot sám v sobû, stejnû jako
Otec – toto v‰e a je‰tû mnohem, mnohem více.
[Viz Jan 5].“ (The Promised Messiah: The First
Coming of Christ [1978], 154.)

Amulek vysvûtlil ZoramitÛm: „NeboÈ je ne-
zbytné, aby bylo uãinûno usmífiení; neboÈ podle
velikého plánu Vûãného Boha musí b˘ti uãinûno
usmífiení, nebo jinak musí ve‰keré lidstvo nevy-
hnutelnû zahynouti …

NeboÈ je nezbytné, aby byla veliká a poslední
obûÈ; ano, nikoli obûÈ ãlovûka ani zvífiete ani Ïád-
ného ptáka; neboÈ to nebude obûÈ lidská; ale
musí to b˘ti obûÈ nekoneãná a vûãná …

A vizte, toto je cel˘ v˘znam zákona, kaÏd˘ bod
ukazuje k oné veliké a poslední obûti; a onou ve-
likou a poslední obûtí bude Syn BoÏí, ano, neko-
neãnou a vûãnou.“ (Alma 34:9–10, 14.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte studenty, aby v písmech na‰li pasáÏe,
které z rÛzn˘ch pohledÛ popisují boÏsk˘ charakter
JeÏí‰e Krista nebo úãel Jeho Ïivota. Vyzvûte nûko-
lik studentÛ, aby jednu z pasáÏí, které na‰li, pfie-
ãetli ostatním. Diskutujte o tom, ãemu písma a
novodobí proroci uãí o tom, k˘m JeÏí‰ Kristus je a
co pro kaÏdého z nás udûlal díky své smírné obûti.

Vysvûtlete, Ïe Usmífiení je ústfiedním bodem
plánu spasení. UmoÏÀuje, abychom byli vzkfií‰eni
a vrátili se do na‰eho nebeského domova. Disku-
tujte o tom, proã je dÛleÏité, aby vedoucí rodin i
Církve rozumûli úloze JeÏí‰e Krista v tomto plánu.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 3. VEDOUCÍ SE 
MAJÍ ¤ÍDIT ZLAT¯M PRAVIDLEM.

V¯KLAD

Vedoucí se mají chovat k druh˘m laskavû a
s úctou. KaÏd˘ ãlovûk je dítûtem Nebeského Otce
s boÏsk˘mi moÏnostmi, a kvÛli kaÏdému Spasitel
trpûl a zemfiel. Lidé pozitivnû pfiijímají spí‰e ty
vedoucí, ktefií jim projevují lásku a úctu.

Spasitel uãil: „ProtoÏ v‰ecko, jakÏ byste chtûli,
aby vám lidé ãinili, tak i vy ãiÀte jim; toÈ zajisté
jest zákon i proroci.“ (Matou‰ 7:12.) Toto uãení
se stalo znám˘m jako Zlaté pravidlo.

Alma uãil: „Pán dává v‰em národÛm z jejich
vlastního národa a jazyka, aby uãili slovu jeho,
ano, v moudrosti, v‰e, co uznává za vhodné, Ïe by
mûly míti.“ (Alma 29:8.) Nemûlo by nás pfiekvapit,
Ïe národy, kter˘m evangelium dosud nebylo zje-
veno, mnoh˘m pravdám evangelia rozumûjí.
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Lekce 1: Vedoucí a na‰e boÏské moÏnosti

Mnohá náboÏenství mají pravidla, která se
tomuto uãení Spasitele podobají. NíÏe uvedená
tabulka nûkterá z nich uvádí.

Upraveno podle: David Wallechinsky a Irving Wallace, 
The People’s Almanac (1975), 1314–1315.

NÁMùT PRO V¯UKU

Zeptejte se, zda nûkdo ve tfiídû mÛÏe fiíci, jak
zní Zlaté pravidlo. Pokud nikdo neodpoví, poÏá-
dejte studenty, aby si pfieãetli Matou‰e 7:12, 
a vysvûtlete, Ïe tomuto Spasitelovu uãení se
bûÏnû fiíká Zlaté pravidlo. PfiipomeÀte studen-
tÛm, Ïe Pán inspiruje spravedlivé uãitele v kaÏ-
dém národû (viz Alma 29:8), a vysvûtlete, Ïe
varianty tohoto pravidla se vyskytují v mnoha
rÛzn˘ch náboÏenstvích. President Ezra Taft
Benson uãil, Ïe Zlaté pravidlo je „recept na
úspû‰né vztahy s druh˘mi“. (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], 447.)

Diskutujte se tfiídou o vlastnostech vedoucích,
ktefií Ïijí podle Zlatého pravidla, a pi‰te my‰lenky
studentÛ na tabuli. NíÏe uvedené pfiíklady vám
pfii tom mohou pomoci:

(Viz také seznamy star‰ího Vaughna J. Featherstona
uvedené níÏe v oddíle Zdroje pro uãitele.)

Pfieãtûte Luká‰e 10:25–37 a diskutujte o tom,
co se z tohoto podobenství dozvídáme o Zlatém
pravidle. Pokládejte napfiíklad tyto otázky:

• Jakou cenu moÏná ãlovûk musí zaplatit za to,
aby se mohl stát „milosrdn˘m Samaritánem“?
Je pro vedoucí tato cena aÏ pfiíli‰ vysoká?
Vysvûtlete to.

• Mají vedoucí Ïít podle Zlatého pravidla i tehdy,
kdyÏ neoãekávají, Ïe se k nim druzí budou
chovat podobnû? Proã?

• Jak myslíte, Ïe by se na‰e zemû zmûnila,
kdyby vedoucí pfiedstavitelé i obyvatelé Ïili
podle Zlatého pravidla?

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Vaughn J. Featherstone

Sedmdesátník

V˘Àatky z knihy The Incom-
parable Christ: Our Master
and Model [Jedineãn˘ Kristus
– ná‰ Mistr a vzor] (1995),
106–108, 110–111, 113–116,
119–120, 123–125, 128–132

[Velitel Moroni zakonãil svÛj dopis Ammoro-
novi]: „Nyní konãím svÛj list. Já jsem Moroni;
jsem vÛdcem.“ [Alma 54:14; kurzíva pfiidána.]

Do své Knihy Mormonovy jsem si na okraj
stránky napsal: „Nikdy Ïádná slova neznûla
pravdivûji, neÏ kdyÏ Moroni prohlásil: ,Jsem
vÛdcem.‘ “ Vskutku velik˘ vÛdce!

O mnoho let pozdûji byl Moroni popsán tûmito
slovy: „Kdyby v‰ichni lidé byli b˘vali jako Moroni,
a pokud by vÏdy byli jako on, vizte, i moci pekelné
by byly otfieseny na vûky; ano, ìábel by nikdy ne-
mûl moc nad srdcem dûtí lidsk˘ch.“ (Alma 48:17.)

KdyÏ byl Moroni hlavním velitelem nefit-
sk˘ch vojsk,

„roztrhl svÛj plá‰È; a vzal z nûj kus a napsal
naÀ – Na pfiipomínku na‰eho Boha, na‰eho nábo-
Ïenství a svobody a na‰eho míru, na‰ich manÏe-
lek a na‰ich dûtí – a pfiipevnil ho na konec tyãe.

A pfiipevnil si pfiilbici svou a náprsní pancífi
svÛj a ‰títy své a okolo beder sv˘ch si opásal
odûní své; a vzal tyã, na jejímÏ konci byl jeho
roztrÏen˘ ‰at (a nazval to zástavou svobody), a
sklonil se k zemi a modlil se vroucnû k svému
Bohu za to, aby na jeho bratfiích spoãívala poÏeh-
nání svobody tak dlouho, dokud bude skupina
kfiesÈanÛ pfieb˘vati v zemi.“ (Alma 46:12–13.)

Vedoucí, ktefií Ïijí podle Zlatého pravidla:

• PohlíÏejí na lidi a na úkoly v ‰ir‰ích souvislostech.

• Mají optimistick˘ postoj vÛãi lidem, kter˘m
slouÏí, a vÛãi úkolÛm, do nichÏ se pou‰tí.

• Získávají vût‰í schopnost a touhu slouÏit druh˘m.

Judaismus Co je ohavné tobû, neãiÀ sv˘m 
bliÏním. V tom spoãívá cel˘ Zákon;
v‰e ostatní je v˘klad.“ (Talmud,
Shabbat, 31a.)

Budhismus „NeubliÏuj druh˘m tím, co bys 
ty sám pokládal za ublíÏení.“
(Udana-Varga, 5, 18.)

Konfucianismus „Toto jest zajisté zásada láskyplné
vlídnosti: NeãiÀ druh˘m to, co
bys nechtûl, aby oni ãinili tobû.“
(Analects, 15, 23.)

Islám „Nikdo z vás není vûfiícím, 
dokud si pro svého bratra nepfieje
totéÏ, co si pfieje sám pro sebe.“
(Sunnah.)
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Lekce 1: Vedoucí a na‰e boÏské moÏnosti

Moroni nemûl pochyb o tom, Ïe je vÛdcem.
Byl si vûdom své role, a mûl v úmyslu ji splnit.
Celou svou du‰í se snaÏil kráãet správn˘m smû-
rem. PouÏil svou víru v praxi tím, Ïe se pustil do
práce, a tím, Ïe poklekl k modlitbû, a nestydûl se
ani jedno z toho udûlat vefiejnû.

Moroni byl neohroÏen˘m vÛdcem s nezlom-
n˘m duchem. Srdcem i du‰í byl zapojen do nû-
ãeho vût‰ího, neÏ byl on sám; nemûl sebemen‰í
obavy. Kdykoli ãtu o veliteli Moronim, pociÈuji
Ïár aÏ do morku kostí. Co byste dali za to, abyste
mohli bojovat po boku takového muÏe?

MuÏi, Ïeny i mládeÏ se vÏdy postaví za urãitou
vûc, pokud mají vÛdce; nicménû je obtíÏné, pro
Boha ãi pro jakoukoli organizaci, pouÏít vÛdce,
kter˘ se zdráhá …

Jsem si jist, Ïe Moroni vlastnû ani nevûdûl,
jak velk˘m ãlovûkem je. Pochybuji, Ïe nûkdy
studoval zásady vedení v nûjaké populární knize
nebo v drahém semináfii. Zkrátka vyvstala urãitá
velká potfieba, a Moroni, se svou nevinností a
sebedÛvûrou, vykroãil kupfiedu a umoÏnil Pánu,
aby ho pouÏil.

V Církvi jsme v‰ichni vedoucí i následovníci.
Církev je organizována takov˘m zpÛsobem, Ïe i
ten nejmen‰í mezi námi bûhem svého Ïivota
nûkoho vede. Toto vedení se mÛÏe t˘kat nûko-
lika málo rodin, ke kter˘m chodíme na domácí
uãení, nebo se mÛÏe t˘kat povolání na úrovni
kÛlu, oblasti, ãi dokonce území; mÛÏe se t˘kat
tfiídy Mlad˘ch Ïen nebo se mÛÏe t˘kat v‰ech
mlad˘ch Ïen v Církvi …

President Harold B. Lee podotkl, Ïe jen tehdy,
kdyÏ dáme sami sebe plnû k dispozici, se mÛÏeme
stát zpÛsobil˘mi uãedníky Krista. Je zajímavé, Ïe
nízké sebevûdomí nebo pocity nehodnosti nejsou
s touto úvahou v rozporu. MojÏí‰ i Enoch byli oba
„pomalí v fieãi“ a jejich povolání je udivilo. MÛ-
Ïeme mít pocit, Ïe na to nestaãíme, ale kdyÏ je
nutné nûco vykonat, nûkdo zkrátka musí vykroãit
kupfiedu a udûlat to.

Ve ãtvrtém oddíle Nauky a smluv se pí‰e:
„Máte-li touhu slouÏiti Bohu, jste k tomuto dílu
povoláni.“ (3. ver‰.) …

V‰ichni ti, ktefií dají sami sebe k dispozici a
mají ochotné srdce, budou povoláni vést. Toto je
souãástí plánu evangelia …

Vedoucí musí b˘t schopen mít vizi toho, ãeho
chce dosáhnout …

„KdyÏ neb˘vá vidûní, rozpt˘len b˘vá lid,“ a lidé
také nekonají svou práci. (Pfiísloví 29:18.) Do
toho, co dûlají, nedávají své srdce a nutnû budou
spí‰e oslabovat a brzdit neÏ pomáhat. Podobnû i
vedoucí, kter˘ nemá Ïádnou vizi, znaãnû omezí
svou efektivnost …

Je-li vize tak dÛleÏitá, jak ji mÛÏeme získat?
Ti, ktefií vizi mají, mají mnoho spoleãného:

• Uvûdomují si, co v‰echno je potfieba vykonat.

• DokáÏí si pfiedstavit, co v‰echno se musí stát,
aby se dosáhlo Ïádoucích v˘sledkÛ.

• ZvaÏují souhrnnû v‰echny své zdroje, moÏ-
nosti a schopnosti.

• V duchu si pfiedstavují, jak˘ch úÏasn˘ch a vel-
kolep˘ch vûcí je moÏné dosáhnout, kdyÏ kaÏd˘
svornû pfiidá ruku k dílu.

• Pak se pustí do práce, aby dosáhli svého cíle.

• Jsou schopni pfiesvûdãivû pfiedat svou vizi dru-
h˘m, a získat je tak pro danou vûc.

• PohlíÏejí na to, co dûlají, jako na urãitou spo-
leãnou vûc, nikoli jako na projekt.

• NáboÏen‰tí vedoucí pfii své práci pociÈují po-
moc „BoÏí ruky“ …

Zamyslete se se mnou nad tím, do jak velko-
lepé vûci jsme zapojeni. Byly nám dány klíãe,
knûÏství a program pro tu nejvût‰í vûc ve vûã-
nosti. Ze v‰ech BoÏích dûtí máme jen my klíãe
poznání t˘kajícího se spasení a oslavení …

Tato vûc je dÛleÏitûj‰í neÏ lidé nebo proroci.
Je to vûc Spasitele. Je to vûc Boha, Vûãného
Otce. Tím, Ïe se zapojíme do Jeho vûci a vûrnû
v ní vytrváme, budeme pfiíjemci v‰eho, ãemu
uãíme a co sdílíme s druh˘mi. âasto citujeme
jeden ver‰, nûkdy bez toho, aniÏ bychom o nûm
nûjak moc pfiem˘‰leli: „Toto je dílo mé a sláva
má – uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
ãlovûka.“ (MojÏí‰ 1:39.) Pfiedstavte si vûc, která
má vûãné dÛsledky a následky, vûc, která je tak
dÛleÏitá, Ïe celá vûãnost závisí na tom, zda ji
pfiijmeme nebo odmítneme. Plnû nechápeme,
jak velkolepou v˘sadou je b˘t do této vûci zcela
zapojeni …
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Lekce 1: Vedoucí a na‰e boÏské moÏnosti

Kvorum nebo tfiída mohou mít nûjak˘ spo-
leãn˘ cíl – mÛÏe to b˘t misionáfiská práce, ãin-
nosti t˘kající se sociální péãe, zaktivizování v‰ech
ãlenÛ kvora, pfiíprava do chrámu, rozvíjení pout
bratrství nebo sesterství (rozvíjení jednoty) a mo-
hou to b˘t desítky dal‰ích cílÛ. KdyÏ jsme do
nûãeho svornû zapojeni, dosáhneme v˘sledkÛ,
o nichÏ se nám ani nesní.

To, co nejvíce chováme v lásce, se mÛÏe stát
tím skuteãnû nejvy‰‰ím cílem. Rodina, náboÏen-
ství, vlast, práva, svoboda, svoboda jednání, práce
– vût‰ina z nás si tohoto nesmírnû cení …

To, do ãeho se pou‰tíme, musí mít skuteãnou
a velkou hodnotu; nemÛÏe to b˘t nûco vykon-
struovaného. Pán nám nabízí mnoho rÛzn˘ch
individuálních cílÛ, napfiíklad kfiest do jediné
pravé Církve, chrámové peãetûní, vûãné rodinné
vztahy, misionáfiskou práci, péãi o potfiebné a
vûdomí svého vlastního poslání s moÏností do-
sáhnout oslavení …

Vedoucí musí jít pfiíkladem …

Ve v‰em, co dûláme, jsme pro druhé pfiíkladem.
V tomto musí b˘t vedoucí nemûnn˘. NemÛÏe mít
urãitou povahu na boji‰ti a jinou, kdyÏ je sám …

Toto je dílo Pánû. Musí postupovat kupfiedu.
Pán obdafiuje muÏe a Ïeny talenty, a tyto talenty
a vÛdcovské schopnosti mají b˘t pouÏívány tam,
kde mohou pfiinést ty nejlep‰í v˘sledky …

Vedoucí vÏdy vykonají to, co vykonat mají.
Pozvedají v‰echny kolem sebe …

Mûli bychom se modlit za duchovní vedoucí,
ktefií budou pozvedat a motivovat druhé, ktefií bu-
dou zvy‰ovat úroveÀ aktivity a vykonané práce …

Zjistíme, Ïe ti, ktefií mají na ná‰ Ïivot nejv˘-
znamnûj‰í vliv, jsou ti, ktefií vyuÏívají své vedoucí
role k tomu, aby slouÏili. Ti, ktefií jsou sobeãtí,
arogantní nebo py‰ní, mají nechuÈ ke sluÏbû,
ale hbitû se chápou moci. Líbí se jim kontrola,
nadvláda a pfiinucování k poslu‰nosti. …

Vedení zaloÏené na sluÏbû spoãívá v hluboké
úctû k dûtem lidsk˘m. VyÏaduje vÛdcovské charak-
terové rysy, které neponiÏují, nezlehãují druhé,
ani jinak nezpÛsobují, Ïe ti, které vedeme, se cítí
ménûcennû. Vedení zaloÏené na sluÏbû pozvedá,
Ïehná a mûní Ïivot lidí pozitivním zpÛsobem. …

Vedoucí, ktefií jsou zároveÀ sluÏebníky, vyuÏívají
pfii své práci níÏe uvedené vlastnosti a postupy:

• Rozumûjí cenû kaÏdé lidské du‰e.

• Mají vrozen˘ smysl pro péãi o druhé nebo si
tento smysl osvojili.

• Ochotnû a dobrovolnû snímají z druh˘ch napûtí.

• Rychle pfiispûchají na pomoc tomu, kdo je
uveden do rozpakÛ nebo prochází nûãím po-
kofiujícím.

• Chovají se ke v‰em lidem stejnû.

• Úkoly, jejichÏ vykonání oãekávají od druh˘ch,
nevnímají sami za sebe jako podfiadné.

• NeuráÏejí je ru‰ivé reakce lidí, ktefií prochá-
zejí nûjak˘m emocionálním traumatem nebo
stresem.

• Oãekávají více od sebe neÏ od kohokoli jiného.

• Ochotnû chválí ty, ktefií vykonají dan˘ úkol,
vyjadfiují jim uznání a povzbuzují je.

• Posuzují druhé podle jejich moÏností, nikoli
pouze podle jedné a ojedinûlé negativní zku-
‰enosti.

• Nepfiisuzují si uznání za úspûchy nûkoho jiného
a s radostí se dûlí s druh˘mi o uznání za jaké-
koli vlastní dosaÏené úspûchy.

• Dfiíve, neÏ by na nûkom hledali chybu nebo
nûkoho kritizovali, se snaÏí zjistit skuteãnosti.

• Pomáhají v‰em lidem pocítit, Ïe mûli skuteãn˘
podíl na úspû‰nosti daného projektu.

• Nemají v lásce kanadské Ïertíky nebo po-
známky, které druhého poniÏují nebo které
na druhého upírají neÏádoucí pozornost.

• VÏdy konstruktivnû kritizují mezi ãtyfima
oãima a chválí na vefiejnosti.

• Jsou pfii své práci absolutnû ãestní.

• Chovají se spravedlivû a stejnû ke v‰em, ktefií
jsou jim podfiízeni.

• Jsou vÏdy ochotni naslouchat obûma stranám
úãastníkÛ rozepfie, diskuse nebo problému.
Vûdí, Ïe kaÏdá mince má dvû strany …

• Dbají na to, aby byli k dispozici v‰em, nikoli
pouze tûm, ktefií mají nûjaké postavení nebo
moc.
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Lekce 1: Vedoucí a na‰e boÏské moÏnosti

Opravdoví vedoucí, ktefií jsou zároveÀ sluÏeb-
níky, si nepotfiebují od‰krtávat tento seznam cha-
rakterov˘ch rysÛ, neboÈ tak Ïijí kaÏd˘ den …

Vedoucí, ktefií jsou zároveÀ sluÏebníky, jsou si
také vûdomi jedineãnosti a svéráznosti kaÏdého
ãlovûka. Vzpomínám si, jak jsem pfied mnoha lety
sly‰el fieckou báji o Prokrustovi. Této báji se fiíká
„Prokrustovo loÏe“. Byla to postel dlouhá ‰est
stop. Ty, ktefií nebyli vysocí ‰est stop, Prokrustes
natahoval, aby odpovídali délce postele. Tûm,
ktefií byli vy‰‰í neÏ ‰est stop, usekával pfiesahující
ãásti tûla. Od kaÏdého Prokrustes oãekával, Ïe
bude stejnû dlouh˘ jako jeho loÏe. Toto na‰tûstí
není zpÛsob Pánû ani Jeho království. Pán vÏdy
povolává neobyãejné muÏe a Ïeny s velkou bezú-
honností, touhou, sebekázní a vírou v Krista.
Ne kaÏd˘ se pfiesnû vejde do téhoÏ loÏe, ani se
nebude kaÏd˘ hodit pro totéÏ povolání.

KaÏd˘ se nestane – ani se nemá stát – tím nej-
vy‰‰ím vedoucím na úrovni sboru, kÛlu nebo celé
Církve, ale kaÏd˘ mÛÏe maximální moÏnou mû-
rou pfiispût jako vedoucí, kter˘ je zároveÀ sluÏeb-
níkem, ve svém konkrétním povolání a situaci.
A právû to od nás Spasitel oãekává – Ïe vûnujeme
své nejlep‰í úsilí, aÈ jiÏ jsme kdekoli.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Kdo je podle star‰ího Featherstona pfiíkladem
ideálního vedoucího? Díky jak˘m vlastnostem
se takov˘m vedoucím stal?

• Co kromû ochotného srdce musíme mít, aby-
chom se mohli stát dobr˘mi vedoucími?

• Co mÛÏeme dûlat, abychom si osvojili vlast-
nosti, které vídáme u vedoucích s vizí?

• Na jaké cíle se mÛÏeme zamûfiit, kdyÏ vedeme
a slouÏíme v rodinû? Nebo v organizacích
svého sboru a kÛlu?

• Proã je dÛleÏité, aby byl vedoucí dobr˘m pfií-
kladem?

• Jakou vlastnost vedoucího–sluÏebníka, kterou
povaÏujete pro sebe za nejdÛleÏitûj‰í, si pfie-
jete v nejbliÏ‰í dobû osvojit? Jak mÛÏete zaãít
tuto vlastnost rozvíjet? (Poznámka: Pokud
tuto otázku pokládáte studentÛm ve tfiídû,
poÏádejte je, aby si odpovûdûli v duchu.)

• Co má „Prokrustovo loÏe“ spoleãného 
s vedením?

6
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. VEDOUCÍ CÍRKVE 
I RODINY MAJÍ RESPEKTOVAT SVOBODU 
JEDNÁNÍ TùCH, KTERÉ VEDOU.

V¯KLAD

Star‰í Boyd K. Packer, tehdy jiÏ ãlen Kvora
Dvanácti, fiekl: „Jediná svoboda jednání, o níÏ se
mluví [v písmech], je mravní svoboda jednání.“
(Conference Report, Apr. 1992, 92; nebo Ensign,
May 1992, 67; viz NaS 101:78.) Tato svoboda jed-
nání je schopnost rozhodovat se mezi dobr˘m a
zl˘m. Lehi vysvûtlil, Ïe jsme „svobodni, [abychom]
si zvolili svobodu a vûãn˘ Ïivot skrze velikého
Prostfiedníka v‰ech lidí, nebo [abychom] si zvolili
zajetí a smrt podle zajetí a moci ìáblovy“. (2. Nefi
2:27.) JeÏí‰ Kristus vÏdy respektoval svobodu jed-
nání tûch, které uãil bûhem svého pÛsobení ve
smrtelnosti. Nikdy druhé nenutil, aby Ho poslou-
chali. (Viz Matou‰ 22:15–22; Luká‰ 18:18–30;
Jan 6:28–71.)

Vûãn˘ plán Nebeského Otce nám umoÏÀuje
mít svobodu jednání. Svoboda jednání je dÛleÏitá
pro to, abychom se mohli stát takov˘mi, jako je
On. A právû proto se Lucifer snaÏil zniãit na‰i
svobodu jednání, a BÛh „zpÛsobil, Ïe byl svrÏen;

A stal se Satanem, ano, a to ìáblem“. (MojÏí‰
4:3–4.)

Lehi uãil, Ïe k tomu, abychom mohli svobodu
jednání pouÏívat, musí existovat „protiklad ve
v‰ech vûcech“ (2. Nefi 2:11). Adam a Eva pouÏili
v zahradû Eden svobodu jednání a pfiivodili Pád.
KdyÏ pouÏíváme svobodu jednání k tomu, aby-
chom se rozhodovali správnû, stáváme se spraved-
livûj‰ími, a kdyÏ ji pouÏíváme k tomu, abychom se
rozhodovali nesprávnû, stáváme se zlovolnûj‰ími.
Za svá rozhodnutí jsme zodpovûdni do té míry, do
jaké je ãiníme svobodnû. Bez svobody jednání by
nebylo spravedlivosti ani zlovolnosti.

Vedoucí mají vést druhé ve spravedlivosti a
mají je povzbuzovat, aby pouÏívali svobodu jed-
nání ve vûci spravedlivosti.

NÁMùT PRO V¯UKU

Diskutujte o v˘znamu slova svoboda jednání,
jak je pouÏíváno v evangeliu. Pomozte studentÛm
porozumût tomu, proã je dÛleÏité, aby vedoucí
tuto zásadu pochopili.

Diskutujte se studenty o Nauce a smlouvách
121:41 a pomozte jim porozumût tûmto v˘ra-
zÛm: pfiesvûdãování, shovívavost, jemnost, mír-
nost a láska nepfiedstíraná. Vyzvûte studenty, aby
v písmech na‰li pfiíklady lidí, ktefií tyto vlastnosti
pfii vedení projevovali, a aby se o pfiíklady, které
najdou, podûlili.

LEKCE 2

RESPEKTOVÁNÍ SVOBODY 
JEDNÁNÍ TùCH, KTERÉ VEDEME

„TudíÏ, rozveselte srdce své a pamatujte, Ïe jste svobodni, abyste jednali sami za sebe – zvoliti si
cestu vûãné smrti nebo cestu vûãného Ïivota.“ (2. Nefi 10:23.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí mají slouÏit tak, aby druh˘m umoÏnili pouÏívat svobodu jednání.

ZÁKLADNÍ POJMY

1. Vedoucí Církve i rodiny mají respektovat svobodu jednání tûch, které vedou.

2. Tehdy, kdy je to vhodné, mají vedoucí vydávat nafiízení i umoÏÀovat druh˘m, aby se na rozhod-
nutích podíleli.

7
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Lekce 2: Respektování svobody jednání tûch, které vedeme

Zeptejte se studentÛ, jak mohou b˘t vedoucí
pokou‰eni nerespektovat svobodu jednání dru-
h˘ch. MÛÏete pouÏít napfiíklad tyto otázky:

• Pokud vedoucí vyvolává u ãlovûka pocit viny,
aby ho tím motivoval k tomu, aby nûco udûlal
– respektuje tento vedoucí svobodu jednání
daného ãlovûka? Svou odpovûì vysvûtlete.

• Jak souvisí pouÏívání soutûÏivosti pfii motivo-
vání druh˘ch s respektováním svobody jednání?
Myslíte si, napfiíklad, Ïe je dobr˘ nápad, aby
star‰í a vysocí knûÏí mezi sebou soutûÏili o to,
kdo dosáhne vy‰‰ího procenta splnûn˘ch ná-
v‰tûv domácího uãení? Proã ano nebo proã ne?

• Jak souvisí nabízení odmûny za dobré skutky
s respektováním svobody jednání daného ãlo-
vûka? (Napfiíklad kdyÏ rodiã nabízí dítûti peníze
za to, Ïe bude mít ve ‰kole dobré známky.)

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. TEHDY, KDY JE TO
VHODNÉ, MAJÍ VEDOUCÍ VYDÁVAT NA¤ÍZENÍ 
I UMOÎ≈OVAT DRUH¯M, ABY SE NA ROZHOD-
NUTÍCH PODÍLELI.

V¯KLAD

Písma nás uãí, jak se máme chovat, abychom
nezasahovali do svobody jednání druh˘ch. Prorok
Joseph Smith, kdyÏ byl uvûznûn v Ïaláfii v Liberty,
byl inspirován k tomu, aby napsal tato slova: „KdyÏ
se snaÏíme zakr˘vati hfiíchy své nebo uspokojovati
p˘chu svou, marnivou ctiÏádost svou nebo uplat-
Àovati moc nebo panství nebo donucování na du‰i
dûtí lidsk˘ch v jakékoli mífie nespravedlivosti, vizte,
nebesa se stáhnou; Duch Pánû je zarmoucen; a
kdyÏ se stáhne, amen s knûÏstvím neboli s pravo-
mocí onoho muÏe. …

Îádná moc nebo vliv nemohou ani nemají b˘ti
udrÏovány pÛsobením knûÏství, pouze pfiesvûdão-
váním, shovívavostí, jemností a mírností a láskou
nepfiedstíranou.“ (NaS 121:37, 41.)

Star‰í Vaughn J. Featherstone, ãlen kvora
Sedmdesáti, fiekl o této pasáÏi z písma: „KdyÏ ro-
zebíráme zásady obsaÏené v této úÏasné radû, zji‰-
Èujeme, Ïe je to ve velkém rozporu s tím, jak svût
na vÛdcovství obvykle pohlíÏí. Vést druhé pfie-
svûdãováním je svat˘ fiád BoÏí. Pfiesvûdãování
vede k pfietvofiení, ke zmûnû srdce, k pfiesvûdãení
nebo k obrodû. Pfiesvûdãování pfiivádí ty, které ve-
deme, na tutéÏ úroveÀ porozumûní, na které jsme

my. Nenutí druhé dûlat nûco proti jejich vÛli, ale
pomáhá ochotn˘m uãedníkÛm zmûnit se; a tím
se vÛle toho, kdo pfiesvûdãuje, a vÛle toho, kdo je
pfiesvûdãován, sjednocuje.

Shovívavost naznaãuje, Ïe BÛh chce, abychom
si uvûdomili, Ïe Jeho zpÛsob vedení neznamená
dûlat nûco horkou jehlou. Uãíme, ‰kolíme a
znovu uãíme, a pak trpûlivû ãekáme na Ïádoucí
v˘sledky. B˘t shovívav˘ je nûco hlub‰ího neÏ jen
b˘t trpûliv˘. VyÏaduje to schopnost vcítit se do
druhého a uvûdomit si, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je jin˘.
Nûktefií nemusejí dan˘ koncept nebo zásadu po-
chopit intelektem; jiní s tím nemusejí souhlasit,
a tak potfiebují b˘t pfiesvûdãováni; jiní zase mo-
hou postrádat motivaci. Shovívav˘ vedoucí má
vût‰í zájem na tom, aby rozvíjel a ‰kolil druhé,
neÏ na tom, aby byl dan˘ úkol dokonãen rychleji
nebo jinak nebo s pomocí nûkoho jiného.

President Harold B. Lee nás ãasto upozorÀoval
na jedno slovo v tomto Pánovû nabádání: ,ProãeÏ,
nechÈ kaÏd˘ muÏ se uãí povinnostem sv˘m.‘ (NaS
107:99.) Tím slovem bylo nechÈ. KfiesÈansk˘ Ïivot
vyÏaduje neustálé úsilí a rÛst.“ (The Incomparable
Christ: Our Master and Model [1995], 125–126.)

Neal A. Maxwell, kter˘ byl pozdûji povolán do
Kvora Dvanácti, napsal, Ïe vedoucí se v zásadû fiídí
jedním z tûchto tfií stylÛ vedení: manipulativním,
direktivním nebo participativním. Pfii manipulativ-
ním stylu vedení vedoucí manipuluje lidmi a okol-
nostmi, aby dosáhl cílÛ skupiny. Pfii direktivním
stylu vedení ãiní rozhodnutí vedoucí – aÈ jiÏ bere
v potaz návrhy ãlenÛ skupiny nebo nebere. Pfii par-
ticipativním stylu vedení sdílejí zodpovûdnost za
rozhodování ãlenové skupiny. Pfieãtûte si pojednání
bratra Maxwella o tûchto zásadách v níÏe uvede-
ném oddíle zdrojÛ pro uãitele. V‰imnûte si, Ïe
bratr Maxwell doporuãil variantu, která spojuje
direktivní a participativní styly vedení.

NÁMùT PRO V¯UKU

Diskutujte o tfiech stylech vedení, které Neal A.
Maxwell popisuje (manipulativní, direktivní a par-
ticipativní), a napi‰te je na tabuli. Pod jednotlivé
nadpisy uveìte silné i slabé stránky daného stylu
vedení. Pfieãtûte tento v˘Àatek ze slov bratra
Maxwella:

„Zku‰enosti i písma naznaãují, Ïe je zapotfiebí
urãité kombinace stylÛ vedení – direktivního a
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Lekce 2: Respektování svobody jednání tûch, které vedeme

participativního, pfiiãemÏ urãit˘ styl vedení se
pouÏívá v tûch situacích, které jsou pro nûj nej-
vhodnûj‰í. V Církvi máme jedineãnou kombinaci
direktivního vedení a participativního vedení,
díky níÏ kaÏd˘ roste a kaÏd˘ jde kupfiedu smûrem
k vûãn˘m cílÛm.“ („ … A More Excellent Way:
Essays on Leadership for Latter-day Saints“
[1967], 26.)

Vyzvûte studenty, aby si vybavili nûkteré
úspû‰né vedoucí v Církvi nebo v rodinû, a zep-
tejte se jich, díky ãemu jsou tito vedoucí úspû‰ní.
Diskutujte o tom, jak tito vedoucí kombinují
styly vedení, které popsal bratr Maxwell.

ZDROJE PRO UâITELE

Bratr Neal A. Maxwell

Pozdûj‰í ãlen Kvora 
Dvanácti apo‰tolÛ

„Looking at Leadership“
[„Náhled na vedení“], 
z publikace „… A More 
Excellent Way“: Essays on
Leadership for Latter-day
Saints (1967), 15–29

… Vedení [zahrnuje spolupráci]. Také zahr-
nuje urãité riziko. Tajemství umûní vést druhé
spoãívá ve sloÏitosti osobnosti daného ãlovûka
násobené sloÏitostmi v‰ech zainteresovan˘ch
protûj‰kÛ. SnaÏit se popsat schopnost vést druhé
je jako poÏádat nûkolik rÛzn˘ch lidí, aby se sna-
Ïili vzájemnû porovnat, co vidí v kaleidoskopu,
kdyÏ jiÏ pouhé pfiedání kaleidoskopu zpÛsobí
rozmíchání obrazce.

Uãenci a badatelé pfii snaze popsat toto tajem-
ství vÛdcovství ãasto usilují o to, aby urãili kon-
krétní klíãové vlastnosti, které by vedoucím,
pokud by je vlastnili, pravdûpodobnû mohly po-
moci b˘t díky tûmto pfiednostem efektivními.

I kdyÏ vût‰ina z nás dokáÏe rozpoznat dobr˘
styl vedení, kdyÏ ho zaÏijeme nebo kdyÏ ho pozo-
rujeme, je pro nás obtíÏné konkrétní vÛdcovské
vlastnosti jasnû specifikovat. …

Abychom vidûli cel˘ les, je moÏná nejlep‰í po-
odstoupit od stromÛ. Vlastnost je jako „strom“,
kter˘ má nepochybnû vlastní v˘znam, ale v‰echny
stromy dohromady tvofií les, neboli typ osob-
nosti vedoucího, i kdyÏ nemÛÏeme pfiesnû rozli‰it

jednotlivé stromy, ani rozpoznat, jak˘ v˘znam
mají jejich vzájemné vztahy.

Styl vedení, kter˘ ãlovûk pfiijímá za svÛj (aãkoli
tak nemusí nutnû ãinit vûdomû) vychází z jeho
pfiedstav a názorÛ t˘kajících se podstaty ãlovûka.
Thomas Jefferson fiekl jistému zpravodajovi:
„Oba dva pohlíÏíme na lidi, jako kdyby to byly
na‰e dûti, a máme je rádi rodiãovskou láskou, ale
vy je máte rád jako nemluvÀata, kter˘m se bez
chÛvy bojíte dÛvûfiovat, a já je mám rád jako do-
spûlé, kter˘m otevfienû umoÏÀuji, aby si vládli
sami.“ Nûkter˘m lidem se Jeffersonovy názory
zdály pfiehnanû optimistické. KdyÏ Prorok Joseph
Smith mluvil o vedení ãlenÛ Církve, fiekl: „Uãím
je správn˘m zásadám, a oni se vedou sami.“
Pfiesto je zapotfiebí mít Ducha, aby nám pfii této
sebevládû pomáhal.

Tûmi nejvût‰ími pfiíklady jsou pro nás samo-
zfiejmû BÛh Otec a JeÏí‰ Kristus. Joseph Smith
nám ve sv˘ch Lectures on Faith [Pfiedná‰ky o vífie]
sdûluje, Ïe BÛh se zdokonalil v kaÏdém povahovém
rysu, kter˘ ho ãiní Bohem. CoÏ znamená, Ïe je do-
konal˘ v poznání, v moci neboli ve vífie, ve sprave-
dlnosti, úsudku, milosrdenství, pravdû a lásce.
KdyÏ Prorok popisuje BoÏí dokonalost v kaÏdém
tomto povahovém rysu, snadno vidíme, Ïe kdyby
BÛh nebyl dokonal˘ v kaÏdém z nich, nemohl by
b˘t Bohem. Dokonalé poznání bez dokonalé lásky
by bylo nebezpeãn˘m stavem. Mít absolutní moc
bez dokonalého milosrdenství by bylo nesnesitelné,
a b˘t dokonalí v lásce, aniÏ bychom byli dokonalí
v pravdû, by nám pfiineslo neovladatelnou pfiecitli-
vûlost. Jak˘koli vedoucí na nám bliÏ‰í – pozemské
– úrovni, kter˘ se nesnaÏí zdokonalovat tyto cha-
rakterové rysy, nemÛÏe b˘t zcela efektivní ani zcela
dÛvûryhodn˘, pokud jde o moc, kterou vlastní a
kterou ovlivÀuje a fiídí Ïivot druh˘ch. …

Pro skupiny lidí i pro organizace je obtíÏné do-
stat se nad úroveÀ tûch, ktefií je vedou, a aãkoli je
na‰ím nejvy‰‰ím vÛdcem BÛh, na‰i bezprostfiední
vedoucí jsou nedokonalí lidé, jejichÏ slabosti
nutnû pÛsobí na rodinu, skupinu, církev i na jed-
notlivce, ktefií se v tomto prostfiedí pohybují.

Zdá se, Ïe existují tfii základní styly vedení,
pfiiãemÏ kaÏd˘ z nich má svá omezení, v˘hody,
varianty i obmûny. Zaprvé existuje manipulativní
vedení, které je odstupÀováno od své neblahé
formy v podobû machiavelistického stylu vedení
aÏ po druh mírné manipulace, kterou moÏná
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Lekce 2: Respektování svobody jednání tûch, které vedeme

kaÏd˘ z nás obãas, aÈ jiÏ vûdomû nebo nevûdomû,
pouÏívá pfii jednání s lidmi kolem sebe.

Manipulativní styl vedení má urãité v˘hody:
mÛÏe obãas pfiiná‰et krátkodobé v˘sledky, vyfie‰it
problém nebo pfiekonat nûjakou krizi tím, Ïe se
manipuluje s lidmi, s názory a s pocity a s pfiíãi-
nami. Tento styl vedení mÛÏe obãas pfiinést ná-
sledovníkÛm pocit, Ïe se nûco dûje a Ïe se nûãeho
dosáhlo, ale vedoucí není nucen ohlíÏet se na ná-
zory, pocity a nápady ãlenÛ své skupiny, neboÈ
s nimi mÛÏe volnû manipulovat, obcházet je
nebo vyuÏívat jejich naivitu.

Nev˘hody této formy vedení jsou tyto: mÛÏe
b˘t, a obvykle je, utlaãující; snaÏí se plnit pfiání
vedoucího a vyhovût jeho potfiebám, nikoli nutnû
potfiebám skupiny. Tento styl vedení mÛÏe dopad-
nout ‰patnû, je-li vedoucí zlovoln˘, nebo mÛÏe
skonãit chaosem, nejedná-li vedoucí pfii své ma-
nipulaci promy‰lenû, a je-li tudíÏ pravdûpodobné,
Ïe manipulace bude brzy odhalena. Manipulace
vyuÏívá nebo ignoruje druhé lidi a jejich názory
a pocity, aniÏ by mûla za cíl jejich rÛst.

Druh˘m základním stylem vedení je vedení
direktivní, pfii nûmÏ se vedoucí snaÏí udrÏet si
„psychologickou pfievahu“ nad ãleny skupiny.
On je tou dominantní osobou, a aãkoli mÛÏe b˘t
velmi upfiímn˘ a oddan˘, on urãuje, co se musí
udûlat, a ãiní ta nejdÛleÏitûj‰í rozhodnutí.

Tento druh vedení má tyto v˘hody: ãasto jím
lze velmi rychle dosáhnout v˘sledkÛ. Dává násle-
dovníkÛm pocit, Ïe se nûco dûje a Ïe se nûãeho
dosáhlo. Dodává jim urãit˘ pocit bezpeãí, zvlá‰tû
jedná-li se o vedoucího, kter˘ je jak˘msi ústfied-
ním bodem, kolem nûhoÏ se mohou shluknout.
Eliminuje také nûkterá omezení plynoucí z nedo-
statkÛ skupinové práce, protoÏe vedoucí mÛÏe,
kdyÏ je to vhodné, vyzvat ãleny skupiny, aby po-
mohli, ale nemusí b˘t omezován tím, Ïe by
s nimi musel projednávat kaÏdé své rozhodnutí.

Pfiíklady tohoto druhu vedení vídáme v krizo-
v˘ch situacích. V nûkter˘ch oblastech dnes tato
forma vedení není populární, ale musíme si uvû-
domit, Ïe má skuteãné v˘hody. [B˘val˘ president
Spojen˘ch státÛ] Herbert Hoover poznamenal, Ïe
aãkoli mají ameriãtí obãané rádi „obyãejného ãlo-
vûka“, kdyÏ se dostanou do krizové situace, napfií-
klad do války, chtûjí „neobyãejného generála“. …

Direktivní vedení v‰ak má také nev˘hody:
mÛÏe vytváfiet velmi závislé následovníky, ktefií se
aÏ pfiíli‰ ãasto, v pfiíli‰ mnoha ohledech a v pfiíli‰
mnoha situacích spoléhají na vedoucího. Brig-
ham Young bezpochyby mluvil o tomto pro-
blému, kdyÏ si postûÏoval:

„Více se obávám toho, Ïe tito lidé budou mít to-
lik dÛvûry ve své vedoucí, Ïe se nebudou sami za
sebe ptát Boha, zda je vede On. Obávám se, Ïe se
uvelebí do stavu zaslepené sebejistoty a svûfií svÛj
osud do rukou sv˘ch vedoucích s lhostejnou dÛvû-
rou, coÏ samo o sobû zhatí zámûry BoÏí ohlednû
jejich spasení, a oslabí vliv, kter˘ by mohli dát
sv˘m vedoucím, kdyby sami pro sebe vûdûli, skrze
zjevení JeÏí‰ova, Ïe jsou vedeni po správné cestû.“
[Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe (1941), 135.] …

President Young v tomto konkrétním pfiípadû
naráÏel na základní zásadu následovnictví a vÛd-
covství. Je nejen dÛleÏité pro rÛst zainteresova-
n˘ch ãlenÛ, aby uplatÀovali svÛj vlastní nárok na
uji‰tûní od Boha t˘kající se fiízení království, ale
je také dÛleÏité pro následovníky, aby se pfiipravili
následovat takov˘m zpÛsobem, Ïe jejich vliv bude
mnohem lépe pomáhat vedoucím dosáhnout spo-
leãn˘ch cílÛ. Následovníci, ktefií jednají, jak Brig-
ham Young fiekl, „s lhostejnou dÛvûrou“, nejenÏe
nerozvíjejí vlastní schopnosti a moÏnosti, ale také
pfiipravují vedoucí o takovou podporu, kterou si
obãas zasluhují a kterou obãas potfiebují od násle-
dovníkÛ, ktefií se sami snaÏí rozvíjet potfiebné do-
vednosti. V 58. oddíle Nauky a smluv se uvádí, Ïe
Pán oãekává od ãlenÛ Církve, Ïe budu dosahovat
mnoh˘ch vûcí z vlastní vÛle, bez neustálého nalé-
hání nebo postrkování od nûjaké instituce. Není
realistické ani moudré oãekávat od vedoucích, Ïe
budou mít vÏdy odpovûì na v‰echno, Ïe vyfie‰í
ve‰keré problémy, které se objeví. To by vyÏado-
valo, aby vedoucí byli v‰evûdoucí; a navíc by to od
nich vyÏadovalo, aby mûli tolik energie a ãasu, ko-
lik zkrátka není v lidsk˘ch silách moÏné po del‰í
dobu poskytovat.

Tato rada Brighama Younga je právû tak
platná dnes, jako byla v dobû, kdy ji vyslovil. A je
zvlá‰È potfiebná v Církvi, která v dne‰ním svûtû
nab˘vá na objemu, ‰ífii i na v˘znamu.

Skr˘vá se zde i dal‰í zásada. T˘ká se rady, kte-
rou dal Jetro MojÏí‰ovi, kdyÏ mu navrhl, jak
mÛÏe MojÏí‰ vést svÛj lid efektivnûji. Jetro vybídl
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Lekce 2: Respektování svobody jednání tûch, které vedeme

MojÏí‰e, aby delegoval – nejen kvÛli lidem, ale
také kvÛli sobû, jinak, jak Jetro poznamenal,
„[se vyãerpá‰] i ty i lid, kter˘Ï s tebou jest. Nad
moÏnost tvou tûÏká jest tato vûc, nebude‰ jí moci
sám dosti uãiniti“. (Exodus 18:18.)

Byly situace, kdy se JeÏí‰, dokonce i se sv˘mi
dokonal˘mi a boÏsk˘mi schopnostmi, potfieboval
pfii nároãném rozhodování zastavit a poradit se
pfiímo se sv˘m Otcem v nebi. Musel b˘t schopen
pfiijímat, zvlá‰È kdyÏ neustále dával. Existuje sku-
teãná únava z lidí, která mÛÏe v nûkter˘ch pfiípa-
dech vedoucí pfiemáhat; a právû v tûchto situacích
vedoucí zoufale potfiebují efektivní následovníky –
nikoli následovníky, ktefií jsou na nich závislí a
kter˘m musejí radit na kaÏdém kroku.

Pfiíli‰ná závislost na vedoucích mÛÏe zmafiit
zámûry Boha, kter˘ si pfieje ná‰ osobní rÛst a
rozvoj, a kter˘ si pfieje mít následovníky, ktefií
dokáÏí b˘t mnohem efektivnûj‰ími a ktefií mno-
hem více podporují vedoucí tím, Ïe sdílejí jejich
nasazení.

Direktivní vedení má také potenciální nev˘-
hodu spoãívající v tom, Ïe vedoucí si ãasto není
vûdom v‰ech skuteãností, názorÛ a pocitÛ mezi
následovníky. Pokud se následovníci a ãlenové
skupiny v˘raznûji nepodílejí na rozhodovacím
procesu a na realizaci v˘sledného fie‰ení, jejich
talenty se tak plnû nerozvíjejí. Tento druh vedení
mÛÏe selhat i v pfiípadû, kdy je direktivní vedoucí
upfiímn˘ a oddan˘, protoÏe takov˘ vedoucí se ne-
snaÏí mobilizovat ve‰keré schopnosti své sku-
piny, ani on sám není vÏdy dost v‰evûdoucí na to,
aby se vyvaroval chyb.

Direktivní vedení, pfies ve‰keré v˘hody, které
má, mÛÏe v nûkter˘ch vedoucích podporovat
vÛãi následovníkÛm urãit˘ postoj spoãívající
v tom, Ïe se jim snaÏí horeãnatû pfiedávat pokyny
a informace. Témûfi jako kdyby tito vedoucí
v tûchto situacích ze sebe chtûli rychle dostat co-
koli, co mají na srdci – aÈ jiÏ se jedná o pokyny
nebo o informace – a tím danou vûc uzavfiít! Jsou
sice situace, v nichÏ se skuteãnû mÛÏeme ujmout
duchovní zodpovûdnosti prostû jen tím, Ïe fie-
kneme druh˘m, co mají dûlat, ale toto se nemá
stát jedin˘m zpÛsobem vedení. Nûktefií z nás
místo toho, aby projevovali lásku, která je „umû-
ním dokonalé trpûlivosti“, jsou ochotni se pro
lidstvo obûtovat, pokud, jak napsal Dostojevsk˘,

„utrpení netrvá dlouho, n˘brÏ brzy pomine, a po-
kud se pfiitom v‰ichni dívají a tleskají“.

Velmi ãasto se talentovan˘ direktivní ãlovûk
stává velmi netrpûliv˘m kvÛli tûÏkopádnosti a
obyãejnosti druh˘ch lidí. Talentovan˘ ãlovûk také
mÛÏe b˘t drÏen na uzdû pod vedením nûkoho, o
kom se domnívá, Ïe je ménû schopn˘ neÏ on sám.
Abraham Maslow poznamenal: „KdyÏ holub ‰éfuje
orlovi, je z toho orel ne‰Èastn˘.“ V Církvi sloÏené
z orlÛ a holubÛ se v‰ak lidé potfiebují nauãit ná-
sledovat i vést, a jsou období, kdy holubové do-
ãasnû vedou orly, a orel má zodpovûdnost nûãemu
se díky této zku‰enosti nauãit, podobnû jako se
má nûãemu nauãit i holub. Ov‰em i talentovaní
mají urãité bfiímû, jak Maslow rovnûÏ pozname-
nal. Jejich pfiednosti v nich mohou vyvolávat ta-
kové znepokojení, Ïe nevyuÏívají plnû své talenty
z obavy, Ïe ostatní lidé na nû budou pohlíÏet jako
na pfiíli‰ dominantní nebo schopné. Z tûchto situ-
ací ãasto vyvstává urãit˘ druh fale‰n˘ch projevÛ
pokory. Pokud v‰ak „holubi a orlové“ vÛãi sobû
pociÈují urãitou zodpovûdnost a starost o vzá-
jemné blaho, existuje zpÛsob, kter˘m mohou vzá-
jemnû ãerpat ze sv˘ch odpovídajících dovedností,
talentÛ a schopností pomáhat – toto v‰ak vyÏa-
duje postoj zaloÏen˘ na otevfienosti a dÛvûfie. …

Tfietí druh vedení je vedení participativní. Vy-
znaãuje se tím, Ïe ãlenové skupiny se do znaãné
míry podílejí na rozhodovacím procesu, skupina
je vedena demokraticky a jsou pfiijímány postupy
a vytváfieny tradice, které zaji‰Èují, Ïe participa-
tivní pfiístup bude zachován. Tento druh vedení
má tyto v˘hody: ãasto velmi efektivnû vyuÏívá ta-
lenty, názory, pocity a znalosti ãlenÛ skupiny.
Také dává ãlenÛm skupiny pfiíleÏitost podílet se
na dosahování cílÛ a na fie‰ení problémÛ, takÏe
pfii snaze tûchto cílÛ dosáhnout pfievládá vût‰í
shoda a t˘mová práce. Tento styl vedení ãasto vy-
tváfií vynikající podmínky pro osobní rÛst.

Participativní vedení se snaÏí vyuÏívat maxi-
mum moÏností a prostfiedkÛ ãlenÛ skupiny. KdyÏ
tento styl vedení dobfie funguje, pfiiná‰í lep‰í v˘-
sledky, neÏ jak˘ch by mohl dosáhnout pouze jed-
notlivec. Participativní vedení pfiedpokládá, Ïe
kaÏd˘ má ãím pfiispût – coÏ není v rozporu s nau-
kou, Ïe „kaÏdému nebyly dány v‰echny dary; ne-
boÈ je mnoho darÛ a kaÏdému ãlovûku je dán dar
Duchem BoÏím“. (NaS 46:11.)
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Vedení do znaãné míry spoãívá na tom druhu
rozhodovacího procesu, kter˘ efektivnû vyuÏívá
zpûtnou vazbu (tj. na komunikaci s druh˘m ãlo-
vûkem nebo skupinou, pfii níÏ dan˘ ãlovûk zís-
kává informace o tom, jak ovlivÀuje druhé a jak
si stojí ve vztahu ke sv˘m cílÛm a zámûrÛm).
Participativní vedení dává zainteresovan˘m lidem
svobodu k tomu, aby vedoucímu pfiedávali uÏi-
teãnou zpûtnou vazbu, kdeÏto direktivní vedení
ãasto trpí tím, Ïe zatímco vedoucí získává více
prestiÏe a moci, jeho následovníci budou vÛãi
nûmu pravdûpodobnû ãím dál tím ménû sdílní,
i kdyÏ by si vedoucí pfiál, aby tomu tak nebylo.

Nev˘hody participativního vedení obãas spoãí-
vají v tom, Ïe skupina se aÏ pfiíli‰ soustfiedí na
rÛzné názory a pocity a ztrácí do znaãné míry
schopnost podnikat potfiebné kroky. Skupina
mÛÏe poslouchat a sly‰et pouze „nejistého tru-
baãe“. Pokud se problém ve skupinû nedafií fie‰it,
mÛÏe mít také za následek potlaãení individuální
kreativity a mÛÏe vést k naprosté prÛmûrnosti.

KdyÏ Albert Einstein mluvil o své práci na te-
orii relativity, poznamenal, Ïe „mûl pocit, jako
kdyby ho nûco vedlo, jako kdyby pfiímo smûfioval
k nûãemu konkrétnímu“. Tento kreativní náhled
– „pfiímé smûfiování k nûãemu konkrétnímu“ –
mÛÏe b˘t za jist˘ch okolností participativním ve-
dením potlaãen. Aãkoli pro Einsteina mohly b˘t
jeho diskuse s kolegy pfiínosné, kreativní po-
stfiehy pfiicházejí k ãlovûku ãasto tehdy, kdyÏ je
o samotû.

Jist˘ kritik participativního vedení vznesl
otázku: „CoÏ by Monu Lisu mohla namalovat nû-
jaká komise?“ Tent˘Ï kritik skupinového postupu
fiíká, Ïe participativní vedení ãasto vede ke „vzá-
jemnému vyru‰ení vnitfiních pocitÛ jistoty ãlenÛ
skupiny“. Participativní vedení má také tu nev˘-
hodu, Ïe obãas se stává, Ïe dominantní jedinec
nevûdomky a neúmyslnû manipuluje ãleny sku-
piny, zatímco v‰ichni bezstarostnû pfiedpokládají,
Ïe se podílejí na rozhodovacím procesu, coÏ v‰ak
není pravda.

KaÏd˘ z tûchto stylÛ vedení naráÏí na hlavní a
opakující se problémy t˘kající se vedení – totiÏ
na snahu najít rovnováhu mezi potfiebou splnit
dan˘ úkol a potfiebou zajímat se o názory a po-
city kolegÛ a následovníkÛ. KaÏd˘ z nás byl nû-
kdy ãlenem skupiny, jejíÏ vedoucí byl tak
zamûfien na úkoly a tolik se snaÏil, aby byl dan˘

úkol splnûn, Ïe kdyÏ bylo nakonec s velk˘m emo-
cionálním vypûtím v‰echno splnûno, práce nezÛ-
stala dokonãena, protoÏe kvÛli tomu, Ïe ãlenové
skupiny nebyli ve shodû se sv˘m vedoucím, se
nakonec znehodnotilo i to, co se zdálo b˘t úspû‰-
n˘m úsilím. Také b˘váme svûdky toho, Ïe se ãle-
nové skupiny urazí nebo odejdou kvÛli tomu, Ïe
vedoucí jsou aÏ pfiíli‰ zamûfieni na plnûní úkolÛ.

RovnûÏ vídáváme vedoucí, ktefií se nedokáÏí
hnout z místa kvÛli svému ohledu na názory a
pocity ãlenÛ skupiny. âlenové skupiny mohou
skuteãnû strádat, pokud dojde k takové nepfií-
tomnosti vedení. Jsou urãité situace, kdy musejí
b˘t podniknuty rázné kroky. …

Jedna pasáÏ z Knihy Mormonovy, která popi-
suje skuteãnou svobodu jednání jako schopnost
ãlovûka jednat sám za sebe, namísto aby bylo
„jednáno za [nûj]“ (2. Nefi 2:26), ukazuje, Ïe ta
druhá varianta se rovná ne‰tûstí. …

Zku‰enosti i písma naznaãují, Ïe je zapotfiebí
urãité kombinace stylÛ vedení – direktivního a
participativního, pfiiãemÏ urãit˘ styl vedení se
pouÏívá v tûch situacích, které jsou pro nûj nej-
vhodnûj‰í. V Církvi máme jedineãnou kombinaci
direktivního vedení a participativního vedení,
díky níÏ kaÏd˘ roste a kaÏd˘ jde kupfiedu smûrem
k vûãn˘m cílÛm.

President kvora star‰ích, kter˘ se snaÏí získat
podporu kvora pro projekt sociální péãe a kter˘
si není jist˘ tím, zda mají zasít kukufiici nebo
hrách, by mûl – zvlá‰È pokud není odborníkem
na zemûdûlství – naslouchat ãlenÛm kvora, ktefií
by mu mohli poradit, pro kterou z tûchto dvou
plodin se daná pÛda lépe hodí. Také udûlá dobfie,
kdyÏ ãleny kvora zapojí do rozhodovacího pro-
cesu vzhledem k tomu, Ïe kukufiici budou muset
okopávat nebo hrách plít – pokud to ov‰em ne-
chce dûlat v‰echno sám! Participativní vedení
nám vskutku pomáhá dostat se k dan˘m skuteã-
nostem i k názorÛm a pocitÛm, které jsou jen
jinou formou skuteãnosti, které nás musejí
opravdu zajímat.

Jsou v‰ak situace, kdy direktivní vedení je
nepochybnû vhodn˘m stylem vedení. Brigham
Young by pravdûpodobnû mohl po muãednické
smrti Proroka Josepha Smitha strávit nûkolik let
tím, Ïe by pracoval s nûkter˘mi vlaÏn˘mi ãleny
Církve a povzbuzoval je, aby se k nûmu pfiidali a
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vyrazili na západ. Ale Svatí se nakonec pfies fieku
Mississippi dostat museli; museli Nauvoo opustit.
Nastal ãas k ãinÛm. Za urãit˘ch podmínek se
musejí vedoucí „dostat pfies fieku“.

Vedoucí bude nejlépe schopen kombinovat
direktivní a participativní vedení tehdy, kdyÏ se
osobnû a opravdovû zapojí do boÏsky zam˘‰le-
ného procesu zdokonalování sv˘ch vlastností
v oblasti poznání, víry, spravedlnosti, úsudku,
milosrdenství, pravdy a lásky. Tím se pak stane
efektivnûj‰ím a mÛÏe mu b˘t s vût‰í dÛvûrou svû-
fiena moc a vliv. Pokud miluje dokonaleji, bude
vnímavûj‰í vÛãi názorÛm a pocitÛm ãlenÛ sku-
piny a bude vûdût, kdy je vhodné zdÛraznit parti-
cipativní vedení. Pokud neustále prohlubuje svou
zásobárnu poznání a pravdy, bude mít lep‰í pfie-
hled, z nûhoÏ bude moci ãerpat v pfiípadû, Ïe
bude muset jednat direktivním zpÛsobem. KdyÏ
ãlenové skupiny vidí, Ïe se vedoucí aktivnû snaÏí
rozvíjet tyto vlastnosti, získávají v nûj mnohem
spí‰e dÛvûru. Vedoucí, kter˘ svou moc pouÏívá
bezohlednû, je lhostejn˘ vÛãi názorÛm a pocitÛm
ãlenÛ skupiny nebo si je aÏ pfiíli‰ jist˘ sv˘m názo-
rem na vûc, aniÏ by mûl odpovídající poznání
nebo informace, nemÛÏe následovníky inspirovat
pfiíli‰ dlouho. Vedoucí, kter˘ vyuÏívá své posta-
vení a autoritu k tomu, aby zakr˘val své hfiíchy,
aby uspokojoval svou p˘chu a ctiÏádostivost nebo
aby uplatÀoval nadvládu ãi panství, selÏe z hle-
diska organizaãního i duchovního.

Církevní nauka, kterou máme, je boÏská.
Máme ve‰keré v˘hody plynoucí z toho, Ïe jsme
souãástí hierarchicky uspofiádaného království,
v nûmÏ je JeÏí‰ Kristus Králem králÛ a zákono-
dárcem a Ïijící prorok Jeho pozemsk˘m mluvãím.

To nám dává v˘hodu lep‰ího pfiístupu k boÏ-
skému zámûru, pohledu a pouãení a v˘hody pra-
vomoci, která mÛÏe podniknout potfiebné kroky
v situacích, v nichÏ je potfieba jednat rychle.
Av‰ak Církev je také participativní z toho hle-
diska, Ïe BoÏí dílo je vskutku i dílem na‰ím.
Máme mnoho pfiíleÏitostí – mnohem více neÏ vy-
uÏíváme – k tomu, abychom se jako vedoucí i
jako následovníci zapojili do ãinností, které bu-
dou budovat království a které nám také budou
pomáhat rÛst. Máme více pfiíleÏitostí, neÏ si vÛ-
bec uvûdomujeme, abychom pouÏívali své talenty
a pfiispûli sv˘mi názory, pocity a znalostmi do
rozhodovacího procesu v Církvi v onûch situa-
cích, kdy je participativní vedení vhodné. …

Chceme-li ctít Boha tímto specifick˘m stylem
vedení, kter˘ si kaÏd˘ z nás osvojuje, budeme Ho
ctít nejlépe tím, Ïe se Ho budeme snaÏit napodo-
bovat rozvíjením tûch vlastností, které zaruãují
moudré, efektivní a spolehlivé vedení. …

STUDIJNÍ POMÒCKY

• V jakém smyslu, podle bratra Maxwella, je
vÛdcovství pfiinejmen‰ím z ãásti tajemstvím?

• Jaké tfii základní styly vedení bratr Maxwell
popisuje? Jaké jsou silné a slabé stránky jed-
notliv˘ch stylÛ?

• Jak˘ styl vedení bratr Maxwell doporuãuje
vedoucím Církve?

• Myslíte si, Ïe vedoucí by mohli zlep‰ovat svou
schopnost vést druhé spí‰e tím, Ïe budou
zlep‰ovat své organizaãní dovednosti, nebo
tím, Ïe se budou snaÏit lépe pochopit a pouÏí-
vat základní zásady vÛdcovství? Vysvûtlete.
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. JEÎÍ· KRISTUS 
JE DOBR¯ PAST¯¤.

V¯KLAD

V Bibli se past˘fii pouÏívají jako symbol vedou-
cích BoÏího lidu (viz Izaiá‰ 63:11; Jeremiá‰ 23:2).
Past˘fii dávají pozor na nepfiátele, ktefií by mohli
ovce napadnout, a je-li to nutné, své ovce brání.
Peãují o ovce nemocné nebo zranûné a hledají a
zachraÀují ty, které se ztratily nebo které nûkde
uvízly. V Kristovû uãení mají past˘fii své ovce rádi
a snaÏí se získat jejich dÛvûru. A ovce znají svého
past˘fie, mají ho rády a dÛvûfiují mu jako nikomu
jinému. Dobr˘ past˘fi je ochoten za své ovce po-
loÏit i Ïivot. Kristus porovnává past˘fie a nájem-
ného pastevce, kter˘ v nebezpeãn˘ch situacích
ovce opou‰tí, protoÏe k nim nechová lásku. (Viz
Jan 10:11–13; The Life and Teachings of Jesus
and His Apostles [Religion 211 and 212 student
manual, 1979], str. 108–109.)

JeÏí‰ Kristus je Dobr˘ Past˘fi. V Janovi 10:14–15
JeÏí‰ vysvûtluje, Ïe se se sv˘mi ovcemi zná, po-
dobnû jako se zná se sv˘m Otcem. Takov˘ vztah se
ãasem vyvíjí a vyÏaduje urãité osobní zku‰enosti.
(Pro dal‰í zmínky o Kristu jako o past˘fii viz
Genesis 49:24; Îalm 23; 80:2; Jan 10:1–30; ÎidÛm
13:20; 1. Petrova 2:25; 5:4; Alma 5:37–38, 58–60;
Helaman 7:18; 15:13; Mormon 5:17; NaS 50:44.)

Star‰í Henry B. Eyring z Kvora Dvanácti pozna-
menal: „Past˘fi nad ovcemi bdí. V pfiíbûzích z písem
jsou ovce v nebezpeãí; potfiebují ochranu a v˘Ïivu.

Spasitel nás upozorÀuje, Ïe musíme nad ovcemi
bdít tak, jako On. On za nû poloÏil Ïivot. Jsou Jeho.
NemÛÏeme se pfiiblíÏit Jeho vzoru, budeme-li, jako
najatí sluÏebníci, bdít nad lidmi pouze tehdy, kdyÏ
nám to vyhovuje, a pouze za odmûnu. …

Tûmi ovcemi jsou ãlenové Církve. Jsou Jeho, a
my jsme Jím povoláni, abychom nad nimi bdûli.
Na‰ím úkolem je dûlat více neÏ jen varovat je pfied
nebezpeãím. Máme je Ïivit.“ (Liahona, ãervenec
2001, 44–45.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte nûkolik studentÛ, aby ostatním ve
tfiídû pfieãetli pasáÏe z písma uvedené v druhém
odstavci v˘kladu, a poÏádejte je, aby vûnovali po-
zornost tomu, jak je JeÏí‰ Kristus v tûchto pasá-
Ïích naz˘ván.

PoloÏte studentÛm otázky podobné tûm, které
jsou uvedeny níÏe. Pro podpofiení diskuse pou-
Ïijte informace ve v˘kladu.

• Proã jsou past˘fii tak dÛleÏití?

• Co past˘fii dûlají?

• âím se nájemní pastevci li‰í od past˘fiÛ?

• Jak˘ je rozdíl v tom, jak reagují ovce, kdyÏ o
nû peãuje past˘fi nebo kdyÏ o nû peãuje ná-
jemn˘ pastevec?

• Co z toho, co JeÏí‰ bûhem svého pozemského
poslání dûlal, nás uãí tomu, co to znamená b˘t
past˘fiem?

LEKCE 3

STA≈ME SE DOBR¯M PAST¯¤EM
„Já jsem ten dobr˘ past˘fi, a známÈ své, a znajíÈ mne mé.

JakoÏ mne zná Otec, a já znám Otce, a du‰i svou pokládám za ovce.“ (Jan 10:14–15.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí mají projevovat lásku a zájem vÛãi tûm, které vedou.

ZÁKLADNÍ POJMY

1. JeÏí‰ Kristus je Dobr˘ Past˘fi.

2. Vedoucí v rodinû i v Církvi se mají snaÏit následovat vzor vedení dan˘ Pánem.
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Lekce 3: StaÀme se dobr˘m past˘fiem

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. VEDOUCÍ V RODINù 
I V CÍRKVI SE MAJÍ SNAÎIT NÁSLEDOVAT VZOR
VEDENÍ DAN¯ PÁNEM.

V¯KLAD

Pán nabádá vedoucí v Církvi i v rodinû, aby
byli past˘fii. President James E. Faust uãil: „Dnes
veãer bych rád promluvil k nositelÛm knûÏství
BoÏího jako k tûm, ktefií jsou povoláni b˘t Páno-
v˘mi past˘fii. Star‰í Bruce R. McConkie prohlásil:
,Kdokoli, kdo slouÏí v jakémkoli povolání v Církvi,
v nûmÏ je zodpovûdn˘ za duchovní nebo ãasné
blaho kteréhokoli z Pánov˘ch dûtí, je pro tyto
ovce past˘fiem. Past˘fii se zodpovídají Pánu za
bezpeãí [neboli spasení] Jeho ovcí.‘ [Mormon
Doctrine, 2nd ed. (1966), 710.] Nositelé knûÏství
mají tuto velkou zodpovûdnost, aÈ jiÏ se jedná o
otce, dûdeãka, domácího uãitele, presidenta kvora
star‰ích, biskupa, presidenta kÛlu nebo jiné cír-
kevní povolání.“ (Conference Report, Apr. 1995,
62; nebo Ensign, May 1995, 45–46.)

Dobr˘mi past˘fii se mÛÏeme stát jen tehdy,
kdyÏ se snaÏíme b˘t nablízku Pánu. Star‰í Henry
B. Eyring vysvûtlil: „On, kter˘ vidí v‰e, jehoÏ
láska je nekoneãná, a kter˘ nikdy nespí – On bdí
s námi. Ví, co ovce v kaÏdém okamÏiku potfiebují.
Mocí Ducha Svatého nám o tom mÛÏe fiíci a po-
slat nás k nim. …

Past˘fie Izraele musí motivovat láska. To se
mÛÏe z poãátku zdát b˘t obtíÏn˘m, neboÈ moÏná
ani Pána dobfie neznáme. Zaãneme-li v‰ak i s ma-
liãk˘m zrnkem víry v Nûho, na‰e sluÏba ovcím
zpÛsobí, Ïe na‰e láska k Nûmu i k nim vzroste.
Pfiichází to díky maliãkostem, které kaÏd˘ past˘fi
musí vykonávat. Modlíme se za ovce, za kaÏdou,
za kterou jsme zodpovûdni. KdyÏ se ptáme: ,Pro-
sím tû, fiekni mi, kdo mû potfiebuje?‘, odpovûdi
budou pfiicházet. Na mysli nám vytane urãitá tváfi
nebo jméno. Nebo moÏná zaÏijeme náhodné set-
kání, pfii kterém cítíme, Ïe náhodné nebylo.
V onûch chvílích pocítíme lásku, kterou chová
Spasitel k nim i k nám. Tím, Ïe budete bdít nad
Jeho ovcemi, va‰e láska k Nûmu poroste. A tím
poroste va‰e sebedÛvûra a va‰e odvaha.“ (Liahona,
ãervenec 2001, 46–47.)

NÁMùT PRO V¯UKU

UkaÏte studentÛm obrázky uvedené na konci
této lekce. Kter˘ z obrázkÛ symbolizuje Spasitele?
Proã?

Pfieãtûte si s celou tfiídou Moroniho 7:47. Dis-
kutujte o pravé lásce a poukaÏte na to, Ïe vzhle-
dem k tomu, Ïe pravá láska je ãistou láskou
Kristovou, a Ïe kdyÏ chováme k druh˘m pravou
lásku, máme je rádi tak, jako Kristus má rád nás.
Diskutujte o tom, proã je tento postoj pro ve-
doucí v rodinû i v Církvi dÛleÏit˘.

Diskutujte o tom, proã mají b˘t vedoucí 
v rodinû i v Církvi past˘fii pro ty, které vedou
(viz v˘klad).

Pfieãtûte si slova star‰ího Eyringa uvedená
v oddíle s v˘kladem. Diskutujte napfi. o tûchto
otázkách:

• Co mÛÏe podle star‰ího Eyringa posílit na‰i
sebedÛvûru a odvahu jakoÏto vedoucích?

• Jak˘ vztah má sluÏba k lásce?

• Jaké okolnosti ve svûtû vyÏadují, aby na‰i
vedoucí byli dobr˘mi past˘fii?

• Jak mÛÏeme poznat, jaká vyjádfiení lásky a zá-
jmu o druhé jsou pro nás, jako vedoucí, vhodná?

PoÏádejte studenty, aby pfieãetli Almu 56:3–11,
17, 43–49, 55–56, a pak s celou tfiídou o tûchto
ver‰ích diskutujte. Pokládejte napfi. tyto otázky:

• Myslíte si, Ïe Helaman byl dobr˘m past˘fiem?
Proã?

• Jak reagovalo dva tisíce mlad˘ch muÏÛ na
Helamanovo vÛdcovství?

• Myslíte si, Ïe by tûchto dva tisíce mlad˘ch
muÏÛ bylo ménû úspû‰n˘ch, kdyby je nûkdo
vedl jin˘m stylem? Proã?

Povzbuìte studenty, aby rozvíjeli kfiesÈanskou
lásku vÛãi v‰em lidem, aby tak byli pfiipraveni na to
b˘t dobr˘mi past˘fii, aÏ se jim naskytne pfiíleÏitost.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í James E. Faust

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„These I Will Make My
Leaders“ [„Tyto uãiním
vedoucími sv˘mi“], Confe-
rence Report, Oct. 1980,
50–54; nebo Ensign, Nov.
1980, 34–37

Zaplavuje mû pocit pokory díky pfiíleÏitosti
promluvit dnes veãer k nositelÛm knûÏství. Rád
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bych svá slova smûroval k vedoucím Církve, a
zvlá‰tû k budoucím vedoucím – mlad˘m mu-
ÏÛm v Aronovû knûÏství. Mnozí z vás, mlad˘ch
muÏÛ, budete mít vedoucí zodpovûdnosti dfiíve,
neÏ si to uvûdomujete. Zdá se mi, jako kdyby
to nebylo tak dlouho, co jsem byl presidentem
kvora jáhnÛ. S ohledem na tuto celosvûtovou
a rychle rostoucí Církev je vÛdcovství jednou
z na‰ich nejvût‰ích v˘zev.

Vedoucí dostávají a zadávají úkoly

Asi pfied rokem jsem se zúãastnil jednoho
shromáÏdûní kvora star‰ích. âlenové pfiedsednic-
tva byli vynikající a schopní mladí muÏi; ale kdyÏ
do‰lo na to, jak se podûlit o zodpovûdnosti kvora
a jak vykonat potfiebnou práci, omezili se na ty,
ktefií byli pfiítomni a ktefií se dobrovolnû nabídli
pomoci. Nikomu nebyl zadán Ïádn˘ úkol.

Jednou z prvních zásad, kterou musíme mít
na pamûti, je to, Ïe dílo Pánû postupuje kupfiedu
prostfiednictvím úkolÛ. Vedoucí dostávají a zadá-
vají úkoly. Toto je dÛleÏitá souãást nezbytné
zásady delegování. Nikdo není vdûãnûj‰í za
ochotného dobrovolníka neÏ já, ale ve‰kerou
práci nelze vykonat tak, jak si Pán pfieje, pouze
tím, Ïe budou pracovat jen ti, ktefií jsou na
shromáÏdûní. âasto jsem pfiem˘‰lel nad tím, jak
by zemû vypadala, kdyby Pán pfii Stvofiení pone-
chal práci jen na dobrovolnících.

Budeme-li se dívat na plnûní úkolÛ jako na
budování království BoÏího a jako na pfiíleÏitost
i v˘sadu a ãest, pak se mají úkoly a v˘zvy zcela
jistû zadávat v‰em ãlenÛm kvora. Takto zapojeni
mají b˘t, s náleÏitou moudrostí a rozváÏností,
i ti, ktefií to moÏná potfiebují nejvíce – ménû
aktivní a ãásteãnû aktivní bratfií. Úkoly se mají
vÏdy zadávat s co nejvût‰í láskou, ohleduplností
a laskavostí. K tûm, které o nûco Ïádáme, se
máme chovat s úctou a s uznáním.

Generální autority dostávají bûÏnû úkoly od
Prvního pfiedsednictva a od presidenta Rady
Dvanácti. AÈ jiÏ daná povûfiení pfiicházejí v psané
formû, coÏ je nejãastûj‰í pfiípad, nebo jsou pfie-
dána osobnû, jsou vÏdy formulována slovy „po-
kud byste prosím mohl“ nebo „pokud vám to
vyhovuje“ nebo „mohl byste se prosím postarat
o to nebo ono“. Tyto úkoly nejsou nikdy pfiedá-
vány jako pfiíkaz nebo povel.

Následujte SpasitelÛv pfiíklad

Od doby, kdy jsem byl bûhem 2. svûtové války
v Egyptû, mû zajímají starovûké ruiny. Fascinuje
mû, kdyÏ se dívám na to, jak nûkteré sloupy stojí
dosud, a jiné se jiÏ svalily. Velmi ãasto ty stojící
sloupy stojí díky tomu, Ïe jsou nahofie nûãím zatí-
Ïeny. Myslím, Ïe obdobná zásada platí i ve vedení.
Ti, ktefií zÛstávají vûrn˘mi ve svém knûÏství, jsou
ãasto tûmi, ktefií jsou zatíÏeni urãitou zodpovûd-
ností. Ti, ktefií jsou zapojeni do práce, jsou velmi
pravdûpodobnû tûmi, ktefií jsou oddaní. Úspû‰n˘
vedoucí kvora proto bude chtít, aby v‰ichni ãle-
nové jeho kvora mûli pfiíleÏitost slouÏit v nûjakém
povolání, které bude odpovídat jejich podmínkám.

Nejv˘stiÏnûj‰í struãné kázání na téma vedení
pronesl sám Spasitel: „I dí jim: Poìte za mnou.“
(Mat. 4:19.) Vedoucí nemÛÏe po druh˘ch Ïádat to,
co není ochoten dûlat sám. Na‰í nejjistûj‰í cestou
je následovat SpasitelÛv pfiíklad, pfiiãemÏ na‰e jis-
tota spoãívá v naslouchání pokynÛm jeho pro-
roka, presidenta Církve, a v jejich následování.

Dobr˘ vedoucí „hodnû oãekává a mocnû inspiruje“

Pfied nûkolika lety jsem cestoval po Argentinské
misii Rosario a jel jsem do severní ãásti Argentiny.
Bûhem jízdy jsme míjeli velké pohybující se stádo
dobytka. Stádo ‰lo pokojnû a bez obtíÏí. Bylo velmi
klidné. Îádní psi kolem. Vpfiedu vedli stádo tfii 
gauchové na koni, pfiiãemÏ od sebe byli vzdáleni
asi patnáct nebo dvacet metrÛ. Tito tfii jezdci se-
dûli v sedle nahnutí dopfiedu, zcela uvolnûní a
zcela jistí tím, Ïe je stádo bude následovat. Na
konci jel jeden jezdec, kter˘ stádo popohánûl ze-
zadu. I on sedûl v sedle nahnut˘ dopfiedu, jako
kdyby spal. Celé stádo se pohybovalo pokojnû,
klidnû a poslu‰nû. Díky tomuto záÏitku mi bylo
jasné, Ïe vedení ze tfií ãtvrtin znamená ukazování
cesty a z jedné ãtvrtiny následnou kontrolu.

Vedoucí, kdyÏ nûkoho fiídí, se nemusejí chovat
nabubfiele a hluãnû. Ti, ktefií jsou povoláni vést
v Mistrovû sluÏbû, nejsou povoláni proto, aby byli
nadfiízen˘mi nebo diktátory. Jsou povoláni proto,
aby byli dobr˘mi past˘fii. Mají neustále ‰kolit
druhé, aby mohli zaujmout jejich místo a stát se
lep‰ími vedoucími, neÏ jsou jejich uãitelé. Dobr˘
vedoucí hodnû oãekává a mocnû inspiruje, a do-
dává nad‰ení tûm, které je povolán vést.
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Vedoucí musí uvádût vûci do pohybu a musí se
snaÏit, aby byl ovlivnûn Ïivot druh˘ch. Nûco se
má dát do pohybu a má se zmûnit. Musí dbát na
to, aby ti, za které je zodpovûdn˘, neselhali. Má
se to v‰ak dít Pánov˘m zpÛsobem. Má b˘t nástro-
jem v rukou V‰emohoucího, kter˘ ostatním mûní
Ïivot. Je tfieba, aby vûdûl, kde se nachází nyní,
kam jde a jak tam dojde.

Naslouchání

Vedoucí musí umût dobfie naslouchat. Musí
ochotnû pfiijímat radu. Musí projevovat upfiímn˘
zájem a lásku vÛãi tûm, za které má zodpovûd-
nost. Îádn˘ vedoucí knûÏství nemÛÏe b˘t nikdy
efektivní, dokud si do mysli nev‰típí ony nedos-
tiÏné zásady vedení, které lze najít ve 121. oddílu
Nauky a smluv:

„Îádná moc nebo vliv nemohou ani nemají
b˘ti udrÏovány pÛsobením knûÏství, pouze pfie-
svûdãováním, shovívavostí, jemností a mírností
a láskou nepfiedstíranou;

Laskavostí a ryzím poznáním, které budou ve-
lice roz‰ifiovati du‰i bez pokrytectví a beze lsti –

Pokáráním v prav˘ ãas s ostrostí, kdyÏ jsi po-
hnut Duchem Svat˘m; a pak, následnû, projeve-
ním vût‰í lásky vÛãi tomu, jehoÏ jsi pokáral, aby tû
nepovaÏoval za nepfiítele svého.“ (NaS 121:41–43.)

Ze zku‰enosti vím, Ïe Duch Svat˘ podnûcuje
k ostrému pokárání jen velmi zfiídka. Jakékoli
pokárání má b˘t vykonáno jemnû a ve snaze pfie-
svûdãit toho, kdo je kárán, Ïe se tak dûje v jeho
vlastním zájmu. …

BoÏská pomoc

S vírou v Pána a s pokorou mÛÏe vedoucí
knûÏství pfii fie‰ení problémÛ s dÛvûrou oãekávat
boÏskou pomoc. MÛÏe to vyÏadovat urãité úsilí
a pfiemítání, ale odmûna je jistá. Odpovûì mÛÏe
pfiijít podobn˘m zpÛsobem, jako ji získal Enos:
„Hlas Pánû pfii‰el do mé mysli,“ fiekl. (Enos 1:10.)
Nebo to mÛÏe b˘t pocit v nitru, v souladu s tím,
co se pí‰e v 9. oddílu Nauky a smluv.

Poté, co pokorn˘ vedoucí obdrÏí toto boÏské
uji‰tûní mocí Ducha Svatého a jeho prostfiednic-
tvím, mÛÏe se pak pevnû drÏet daného smûru
s absolutním pfiesvûdãením v mysli i v srdci,
Ïe to, co dûlá, se ubírá správnou cestou, a je to
také to, co by i sám Pán v dané vûci dûlal. …

Vût‰ina z nás, ktefií jsme povoláni do vedoucích
pozic v Církvi, máme pocit, Ïe na to nestaãíme,
protoÏe jsme nezku‰ení, nemáme dostateãné
schopnosti nebo máme jen málo znalostí a vûdo-
mostí. V jedné z mnoha pasáÏí popisujících MojÏí‰e
se pí‰e: „Byl pak MojÏí‰ ãlovûk [nejmírnûj‰í] ze
v‰ech lidí, ktefiíÏ byli na tváfii zemû.“ (Num. 12:3.)

Vzpomínám si, jak pfied lety president John
Kelly, kter˘ tehdy pfiedsedal Texaskému kÛlu Fort
Worth, povolal bratra Felixe Velasqueze presiden-
tem ‰panûlsky mluvící odboãky. Tento dobr˘ muÏ
pracoval, pokud si dobfie vzpomínám, jako kon-
trolor Ïelezniãních vagónÛ. KdyÏ ho president
Kelly povolal k této sluÏbû, odvûtil: „Bratfie presi-
dente, nemohu b˘t presidentem ‰panûlsky mlu-
vící odboãky. Neumím ãíst.“ President Kelly mu
pak slíbil, Ïe kdyÏ povolání pfiijme a bude se usi-
lovnû snaÏit ho zvelebovat, dostane se mu po-
moci a bude poÏehnán. S pomocí Pánû se tento
pokorn˘ muÏ díky svému vytrvalému úsilí nauãil
ãíst. SlouÏil dobfie jako president odboãky, a slou-
Ïil i mnoho dal‰ích let, a slouÏí i nyní ve vysoké
radû onoho kÛlu. Pán Ïehná sv˘m sluÏebníkÛm
mnoha zpÛsoby. …

Rady s druh˘mi – „charakteristick˘ znak vedení“

Nyní bych chtûl zmínit charakteristick˘ znak
vedení prostfiednictvím knûÏství v fiízení Církve.
Rád bych citoval presidenta Stephena L Ri-
chardse, kter˘ fiekl:

„Domnívám se, Ïe charakteristick˘m znakem
fiízení na‰í Církve je fiízení prostfiednictvím rad.
… Témûfi kaÏd˘ den jsem svûdkem moudrosti,
BoÏí moudrosti, s níÏ vytváfií rady, aby fiídily jeho
Království. V duchu, ve kterém pracujeme, se
mohou sejít lidé se zdánlivû odli‰n˘mi názory a
se zcela rozdíln˘mi zku‰enostmi, a skrze pÛso-
bení onoho ducha, tím, Ïe se spolu radí, mohou
dospût ke shodû.“ (Conference Report, Oct. 1953,
str. 86; kurzíva pfiidána.)

Schopnost spoleãnû se jako vedoucí radit je klí-
ãem k úspû‰nému fungování pfiedsednictva nebo
biskupstva. Co kdyÏ je ale obtíÏné dosáhnout jed-
notného rozhodnutí, nebo ho není dosaÏeno vÛ-
bec? President Joseph F. Smith nám dal tuto radu:

„KdyÏ biskupové a jejich rádci nesdílejí stejn˘
pohled na vûc, nebo kdyÏ presidenti a jejich rádci
se jakokoli li‰í ve svém názoru nebo v postupu, je
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jejich povinností dát hlavy dohromady, pfiedstou-
pit spoleãnû pfied Pána a pokofiit se pfied Ním,
dokud od Pána nezískají zjevení a dokud nevidí
pravdu stejnû, aby pak mohli pfiedstoupit pfied
své ãleny v jednotû.“ (Gospel Doctrine, [5th ed.
(1939)], str. 156.)

Buìte pfiíkladem osobní spravedlivosti

Ti, ktefií v této Církvi budou vést, musejí b˘t
pfiíkladem osobní spravedlivosti. Mají usilovat o
neustálé vedení Svatého Ducha. Mají mít svÛj Ïi-
vot i rodinu v pofiádku. Mají b˘t poctiví a mají
bezodkladnû platit své úãty. Musejí b˘t pfiíkladem
ve ve‰kerém svém jednání. Mají to b˘t muÏi,
ktefií jsou ãestní a bezúhonní. KdyÏ budeme
usilovat o neustálé vedení Svatého Ducha, Pán
nám bude odpovídat.

KdyÏ jsem slouÏil jako územní inspektor
v JiÏní Americe, pfiihodilo se mi v uruguayském
Montevideu nûco nezapomenutelného. Chtûl
jsem si vymûnit urãitou penûÏní ãástku, pro-
toÏe v oné dobû jsem Ïil v Brazílii, a tak mû
bratr Carlos Pratt vzal do smûnárny v centru
Montevidea. Pfiedstavil mû jednomu pracovní-
kovi smûnárny, kter˘ mi fiekl, Ïe mi vymûní
1000 dolarÛ. Nemûl jsem v‰ak u sebe 1000 do-
larÛ v hotovosti, ale jen ‰ek vystaven˘ na banku
v Salt Lake City. Smûnárna se mnou dosud ni-
kdy Ïádnou transakci neuskuteãnila. Vlastnû
mû ani nikdy pfiedtím nevidûli a nemohli oãeká-
vat, Ïe mû je‰tû nûkdy uvidí. Nemohli nijak
ovûfiit, zda mám v bance, na kterou byl ‰ek vy-
staven, na úãtu 1000 dolarÛ. ·ek ale pfiijali bez
váhání – jen díky tomu, Ïe jsem mormon a Ïe
jiÏ dfiíve uskuteãnili transakce s jin˘mi mor-
mony. Upfiímnû fieãeno, byl jsem za jejich dÛ-
vûru vdûãn˘, a byl jsem jí potû‰en. …

„[Posiluj] bratfií sv˘ch“

KdyÏ Spasitel ‰kolil Petra ve vedení, fiekl mu:
„Ty nûkdy obrátû se, [posiluj] bratfií sv˘ch.“ (Luká‰
22:32.)

Je zajímavé, Ïe pouÏil slovo „posiluj“. Je velmi
obtíÏné nûkoho posilovat, aniÏ bychom dokázali
dobfie komunikovat. Problémy ãasto nevznikají
kvÛli tomu, Ïe dan˘ zámûr je chybn˘, ale kvÛli
nedostateãné komunikaci. …

Vedoucí knûÏství mají vzácnou pfiíleÏitost pro-
vádût knûÏské pohovory. Konkrétnû díky osob-
ním kontaktÛm a pohovorÛm mÛÏe vedoucí
dûlat toto:

1. MÛÏe inspirovat a motivovat.

2. MÛÏe delegovat a svûfiovat.

3. MÛÏe pfiedávat zodpovûdnosti a následnû
kontrolovat.

4. MÛÏe uãit pfiíkladem i slovem.

5. MÛÏe ‰tûdfie chválit a vyjadfiovat vdûãnost.

Vedoucí nûkdy drÏí otûÏe pfiíli‰ pevnû, a ãasto
tím omezují pfiirozené nadání a dary tûch, ktefií
jsou povoláni pracovat po jejich boku.

Vedoucí nûkdy nevytváfiejí harmonick˘ sou-
zvuk víry, dovedností a talentÛ celé skupiny, a
tak ani nevytváfiejí maximální efektivitu a úãi-
nek. Nûkdy se jedná o hlasité sólo. President Lee
uãil o úplnûj‰ím v˘znamu tohoto ver‰e: „ProãeÏ,
nechÈ kaÏd˘ muÏ se uãí povinnostem sv˘m a
nechÈ se uãí jednati v úfiadu, do nûhoÏ je urãen,
ve v‰í píli.“ (NaS 107:99.) Kromû toho, Ïe se my
v‰ichni máme uãit sv˘m povinnostem, vedoucí
mají dovolit, neboli umoÏnit, sv˘m spolupracov-
níkÛm pouÏívat ve svém úfiadu a povolání ve‰-
keré své schopnosti, pfiiãemÏ pomocníci mají
vlastnit odpovídající pravomoc. …

Modlím se o to, aby ti, ktefií jsou a budou po-
voláni vedoucími, mûli díky usilovné práci pod
vlivem Svatého Ducha jasnûj‰í náhled na na‰e
zodpovûdnosti a ‰ir‰í vizi pro stanovení cílÛ a pro
navrÏení spravedlivûj‰ího smûru.

Mám svûdectví, Ïe tato Církev roste a je
úspû‰ná díky tomu, Ïe nás vede svaté knûÏství
BoÏí. Vûfiím, Ïe na‰i vedoucí mohou vyvíjet veli-
kou duchovní moc potfiebnou pro vedení díla
BoÏího skrze osobní zjevení, na nûjÏ mají nárok,
jsou-li spravedliví. Rada, kterou dal Pán Jozuovi,
je nesmírnû cenná: „ZdaliÏ jsem nepfiikázal tobû,
fika: Posilni se a zmuÏile se mûj, neboj se, ani le-
kej, nebo s tebou jest Hospodin BÛh tvÛj, kamÏ
se koli obrátí‰.“ (Jozue 1:9.)

Pokornû se modlím o to, aby tomu tak mohlo
b˘t, ve jménu JeÏí‰e Krista, amen.
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Lekce 3: StaÀme se dobr˘m past˘fiem

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Proã je dÛleÏité, aby vedoucí zadávali úkoly
tûm, kter˘m pfiedsedají?

• Podle jak˘ch zásad se zadávají úkoly?

• Jaká zásada vedení se skr˘vá ve Spasitelovû
nabádání „Pojì za mnou“?

• Jak mohou vedoucí poznat, zda vedou druhé
tak, jak by si to Pán pfiál?

• Co mohou vedoucí dûlat – kromû snahy b˘t
hodni spoleãenství Ducha – aby dostáli sv˘m
zodpovûdnostem vÛãi tûm, které vedou?

• Co je „charakteristick˘m znakem vedení“?

• Co se mÛÏe stát, jestliÏe se vedoucí snaÏí
„drÏet otûÏe pfiíli‰ pevnû“?

19
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. KDYÎ SE VEDOUCÍ 
SNAÎÍ OSVOJIT SI CHARAKTEROVÉ RYSY 
JEÎÍ·E KRISTA, DÁVAJÍ DOBR¯ P¤ÍKLAD TùM,
KTER¯M SLOUÎÍ.

V¯KLAD

KdyÏ vzkfií‰en˘ Pán nav‰tívil americk˘ konti-
nent, vysvûtlil sv˘m uãedníkÛm, Ïe nechat své
svûtlo svítit znamená napodobovat Ho. (Viz
3. Nefi 18:24.)

KdyÏ star‰í James E. Faust, tehdy ãlen Kvora
Dvanácti, mluvil o vedení, poznamenal: „Ti, ktefií
v této Církvi budou vést, musejí b˘t pfiíkladem
osobní spravedlivosti. Mají usilovat o neustálé ve-
dení Svatého Ducha. Mají mít svÛj Ïivot i rodinu
v pofiádku. Mají b˘t poctiví a mají bezodkladnû
platit své úãty. Musejí b˘t pfiíkladem ve ve‰kerém
svém jednání.“ (Conference Report, Oct. 1980, 53;
nebo Ensign, Nov. 1980, 36.)

Star‰í Dean L. Larsen, kter˘ byl tehdy ãlenem
Pfiedsednictva Sedmdesáti, vysvûtlil: „Od tûch,
ktefií pfiijímají evangelium, se oãekává, Ïe budou
sv˘m Ïivotem projevovat plody evangelia, a to ne-
jen pro svÛj vlastní uÏitek a poÏehnání, ale také
proto, aby to pfiitáhlo k pravdû i ostatní. …

V jejich Ïivotû se budou v˘znamn˘m zpÛsobem
projevovat plody evangelia a uãiní je to jakoby
majákem pro v‰echny ty, ktefií hledají svûtlo a
pravdu.“ (Conference Report, Oct. 1985, 85; nebo
Ensign, Nov. 1985, 68.)

President Gordon B. Hinckley napsal: „Oprav-
dové vÛdcovství s sebou ve své podstatû nese
bfiímû toho, Ïe vedoucí má b˘t pfiíkladem. …
Pokud vedoucí nestanoví urãité hodnoty a nefiídí
se jimi, chování ostatních podfiízen˘ch je váÏnû
ohroÏeno a podlomeno. Vlastnû z jakékoli orga-
nizace, v níÏ k tomuto dojde – aÈ jiÏ je to rodina,
firma, spoleãnost nebo národ – se zanedbávané
hodnoty ãasem vytratí.“ (Standing for Some-
thing: Ten Neglected Virtues That Will Heal Our
Hearts and Homes [2000], 170.)

Vedoucí mohou lépe pomáhat lidem tehdy,
kdyÏ se snaÏí ztûlesÀovat SpasitelÛv Ïivot a Jeho
uãení. Pán „pokraãoval od milosti k milosti“,
dokud se nestal dokonal˘m. (NaS 93:13.) Mezi
jeho charakterové rysy patfií poznání, moc, spra-
vedlnost, úsudek, laskavost, milosrdenství, trpûli-
vost, pravdivost, pokora, mírnost, poddajnost,
vlídnost, jemnost, moudrost, sebezapfiení, poslu‰-
nost, závazek respektovat na‰i svobodu jednání,
soucit, nebojácnost, bezúhonnost a veselá mysl.
(Poznámka: Jak˘koli z tûchto charakterov˘ch
rysÛ by se mohl stát námûtem na celou lekci.)

Vedoucí, ktefií si tyto charakterové rysy osvojí,
budou vûdût, jak mají srozumitelnû komunikovat
s tûmi, které vedou, budou je mít rádi, aniÏ by se
je snaÏili ovládat, budou se radovat z jejich dobro-
tivosti a dosaÏen˘ch v˘sledkÛ a budou odolávat
Satanov˘m poku‰ením. KdyÏ pfiíklad JeÏí‰e Krista
nenásledujeme, riskujeme tím, Ïe odradíme druhé
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LEKCE 4

BUëME DOBR¯M P¤ÍKLADEM
„Vy jste svûtlo svûta. NemÛÏeÈ mûsto na hofie leÏící skryto b˘ti.

AniÏ rozsvûcují svíce a stavûjí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí v‰echnûm, ktefiíÏ jsou v domû.

Tak svûÈ svûtlo va‰e pfied lidmi, aÈ vidí skutky va‰e dobré, a slaví Otce va‰eho, kter˘Ï jest v nebesích.“
(Matou‰ 5:14–16.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí mají b˘t pfiíkladem uãednictví pro ty, kter˘m slouÏí.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. KdyÏ se vedoucí snaÏí osvojit si charakterové rysy JeÏí‰e Krista, dávají dobr˘ pfiíklad tûm,
kter˘m slouÏí.
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Lekce 4: Buìme dobr˘m pfiíkladem

od toho, aby k Nûmu pfiicházeli. Alma vysvûtlil
svému svévolnému synovi: „Viz, ó synu mÛj, jak
velikou nepravost jsi pfiivodil na Zoramity; neboÈ
kdyÏ vidûli tvé chování, nechtûli vûfiiti slovÛm
m˘m.“ (Alma 39:11.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte studenty, aby se zamysleli nad smys-
lem Spasitelova prohlá‰ení: „Já jsem svûtlo svûta“
(Jan 8:12), a spoleãnû o nûm diskutovali. (Viz také
Jan 9:5; 3. Nefi 9:18; 11:11; Eter 4:12; NaS 11:28;
12:9; 45:7; 88:5–13.)

Proã mají vedoucí v Církvi i v rodinû sami Ïít
podle zásad evangelia a nikoli pouze povzbuzovat
druhé, aby tak ãinili?

Diskutujte se studenty ve tfiídû o charaktero-
v˘ch rysech, které Spasitel sv˘m Ïivotem proje-
voval, a pfiitom je pi‰te na tabuli. Zeptejte se
studentÛ, jak nám mÛÏe rozvíjení tûchto rysÛ
pomoci b˘t lep‰ími vedoucími. Diskutujte o tom,
ãemu se v Matou‰ovi 16:24 a v Almovi 39:11 uãí
o dÛleÏitosti pfiíkladu.

Vydejte studentÛm svûdectví o tom, Ïe kdyÏ
následují SpasitelÛv pfiíklad, odráÏejí Jeho svûtlo,
které mohou druzí následovat. PfiipomeÀte jim, Ïe
podobnû jako On, i my musíme rÛst „od milosti
k milosti“. (Viz NaS 93:13; viz také 2. Nefi 28:30.)

ZDROJE PRO UâITELE

President Gordon B. Hinckley

President Církve

„Prorokova rada a modlitba
pro mládeÏ“, Liahona, 
duben 2001, 30–41

Myslím, Ïe dosud nikdy se v této Církvi neko-
nalo shromáÏdûní, které by se podobalo tomuto.
Je vás zde dnes veãer tolik! Vypadáte skvûle.

Nûktefií jste pfii‰li s pochybnostmi. Jiní pfii‰li
s vysok˘m oãekáváním. Rád bych, abyste vûdûli,
Ïe jsem na kolenou prosil Pána, aby mi poÏehnal
mocí a schopností a slovy, abych se dotkl va‰eho
srdce.

Mimo tento sál jsou stovky tisíc dal‰ích, ktefií
se tohoto shromáÏdûní úãastní s námi. KaÏdého

z vás vítám. Raduji se z této ohromné pfiíleÏitosti
k vám hovofiit a uvûdomuji si, jak je to dÛleÏité.

Pokud jde o vûk, jsem jiÏ star˘ – je mi pfies
90 let. Îiji jiÏ dlouho, a chovám velkou lásku
k mlad˘m muÏÛm a mlad˘m Ïenám této Církve.
Jste vskutku úÏasná generace. Hovofiíte rÛzn˘mi
jazyky. V‰ichni jste souãástí velké rodiny. Ale jste
také jednotlivci, kaÏd˘ se sv˘mi problémy, kaÏd˘
touÏící po odpovûdích na to, co vás mate a co vás
trápí. Máme vás moc rádi a neustále se modlíme
o schopnost vám pomáhat. Vá‰ Ïivot je pln˘ ob-
tíÏn˘ch rozhodnutí, snÛ, nadûjí a tuÏeb, abyste
nalezli to, co vám pfiinese pokoj a ‰tûstí.

Kdysi, velmi dávno, mnû bylo tolik, kolik je
vám. Nedûlal jsem si starosti s drogami nebo por-
nografií, protoÏe tehdy nebyly dostupné. Dûlal
jsem si starosti se ‰kolou a s tím, kam to povede.
Bylo to období hrozivé hospodáfiské krize. Dûlal
jsem si starosti s tím, jak si budu vydûlávat na Ïi-
vobytí. Po absolvování university jsem slouÏil na
misii. Jel jsem do Anglie. Cestovali jsme vlakem
do Chicaga, autobusem jsme pfiejeli pfies mûsto a
pokraãovali jsme do New Yorku, kde jsme nastou-
pili na zaoceánsk˘ parník na Britské ostrovy. KdyÏ
jsme jeli autobusem po Chicagu, jedna Ïena se
zeptala fiidiãe: „Co je to za budovu pfied námi?“
Odpovûdûl: „Milá paní, to je budova chicagské
Obchodní komory. KaÏd˘ t˘den nûjak˘ ãlovûk,
kter˘ ztratil majetek, vyskoãí z nûkterého z tûch
oken. Nezbylo mu nic, pro co by Ïil.“

Taková byla doba. Zlá a neklidná. Nikdo, kdo
toto období neproÏil, tomu nikdy plnû neporo-
zumí. Z celého srdce doufám, Ïe nic podobného
jiÏ nikdy nezaÏijeme.

Nyní jste na prahu svého dospûlého Ïivota.
Také si dûláte starosti se ‰kolou. Dûláte si starosti
se sÀatkem. Dûláte si starosti s mnoha vûcmi. Sli-
buji vám, Ïe BÛh vás neopustí, budete-li kráãet po
Jeho stezkách a budou-li vás vést Jeho pfiikázání.

Toto je období velk˘ch pfiíleÏitostí. Máte velké
‰tûstí, Ïe Ïijete v této dobû. Nikdy v historii lid-
stva nebyl Ïivot naplnûn tolika pfiíleÏitostmi 
a v˘zvami. KdyÏ jsem se narodil, byla prÛmûrná
délka Ïivota muÏe nebo Ïeny ve Spojen˘ch stá-
tech a v jin˘ch západních zemích 50 let. Nyní
je to více neÏ 75 let. DokáÏete si to pfiedstavit?
MÛÏete oãekávat, Ïe budete v prÛmûru Ïít o
25 let déle neÏ nûkdo, kdo Ïil v roce 1910.
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Lekce 4: Buìme dobr˘m pfiíkladem

Toto je období exploze poznání. KdyÏ jsem byl
ve va‰em vûku, tak napfiíklad neexistovala Ïádná
antibiotika. V‰echny tyto úÏasné léky byly obje-
veny a dále vyvinuty v nedávné dobû. Nûkteré
velké celosvûtové pohromy pominuly. Pravé ne‰-
tovice si kdysi vyÏádaly za obûÈ celé národy. Toto
zcela pominulo. Je to zázrak. Obrna byla kdysi
hrÛznou noãní mÛrou kaÏdé matky. Vzpomínám
si, jak jsem jednou ‰el nav‰tívit ãlovûka s obrnou
do okresní nemocnice. Byl zavfien˘ ve velké Ïe-
lezné plíci, která pohybovala jeho vlastními plí-
cemi tím, Ïe pumpovala nahoru a dolÛ. Nemûl
Ïádnou nadûji; nemohl d˘chat sám. Zemfiel a za-
nechal po sobû Ïenu a dûti. Tato hrozná nemoc
nyní vymizela. To je také zázrak. A tak je tomu i
s dal‰ími vûcmi.

Samozfiejmû, Ïe ãelíte problémÛm. KaÏdá ge-
nerace, která kdy kráãela po této zemi, ãelila pro-
blémÛm. Mohli bychom o nich mluvit cel˘ veãer.
Ale myslím, Ïe ze v‰ech problémÛ, kter˘m lidé
ãelili v minulosti, ty, které máme dnes, jdou
zvládnout nejsnadnûji. ¤íkám to proto, Ïe jsou
zvládnutelné. Do znaãné míry se jedná o rozhod-
nutí t˘kající se osobního jednání, ale tato roz-
hodnutí lze uãinit a lze se jimi fiídit. A kdyÏ se
tak dûje, problém je vyfie‰en.

Pfiedpokládám, Ïe vût‰ina z vás je ve ‰kole.
Jsem rád, Ïe máte tuto pfiíleÏitost a tuto touhu.
Doufám, Ïe studujete pilnû a Ïe va‰ím velk˘m
cílem je získat ve v‰ech pfiedmûtech známku A.
Doufám, Ïe va‰i uãitelé k vám budou ‰tûdfií a Ïe
sv˘m studiem získáte ty nejlep‰í známky a zna-
menité vzdûlání. Nemohu vám pfii va‰em studiu
pfiát nic lep‰ího.

Dnes veãer nechám uãitele, aby vám dali
známky A, které si, jak doufám, zaslouÏíte. Já
chci hovofiit o nûkolika B. Vy se snaÏte získat A;
já vám dám B.

1. Buìte vdûãní.

2. Buìte chytfií.

3. Buìte ãistí.

4. Buìte vûrní.

5. Buìte pokorní.

6. Buìte naplnûni modlitbou …

Buìte vdûãní. V angliãtinû existují dvû slÛvka,
která pravdûpodobnû znamenají více neÏ v‰echna

ostatní. Jsou to „dûkuji ti“. Srovnatelná slova se
nacházejí ve v‰ech ostatních jazycích, napfiíklad
gracias, merci, danke, obrigado, domo.

Zvyk podûkovat je známkou vzdûlaného muÏe
ãi Ïeny. K˘m není Pán potû‰en? Mluví o tûch,
„jiÏ neuznávají ruku jeho ve v‰ech vûcech“. (NaS
59:21.) Neboli o tûch, ktefií ve svém Ïivotû nevy-
jadfiují vdûãnost. Moji drazí pfiátelé, kráãejte
s vdûãností v srdci. Buìte vdûãní za svá úÏasná
poÏehnání. Buìte vdûãní za ohromné pfiíleÏi-
tosti, které máte. Buìte vdûãní rodiãÛm, ktefií
o vás tolik peãují a ktefií tak tvrdû pracují, aby
se o vás postarali. Projevujte jim svou vdûãnost.
Dûkujte své matce a svému otci. Dûkujte sv˘m
pfiátelÛm. Dûkujte sv˘m uãitelÛm. Vyjadfiujte
vdûãnost kaÏdému, kdo vám prokáÏe laskavost
nebo vám nûjak pomÛÏe.

Dûkujte Pánu za to, Ïe je k vám dobr˘. Dûkujte
V‰emohoucímu za Jeho Milovaného Syna, JeÏí‰e
Krista, kter˘ pro vás vykonal to, co nemohl vyko-
nat nikdo jin˘ na celém svûtû. Dûkujte Mu za
Jeho velk˘ pfiíklad, za Jeho ohromné uãení, za
Jeho ruku, která je pfiipravena pozdvihnout a po-
moci. Pfiem˘‰lejte o v˘znamu Jeho Usmífiení.
âtûte o Nûm a ãtûte Jeho slova v Novém zákonû
a ve 3. Nefim v Knize Mormonovû. âtûte si je
v duchu pro sebe a pak o nich pfiemítejte. Vylijte
své srdce Otci v nebi ve vdûãnosti za dar Jeho
Milovaného Syna.

Dûkujte Pánu za jeho úÏasnou Církev znovu-
zfiízenou v tomto velkém období historie. Dû-
kujte Mu za v‰e, co vám nabízí. Dûkujte Mu za
pfiátele a za své blízké, za rodiãe a bratry a sestry,
za rodinu. Dovolte duchu díkÛvzdání, aby vás
vedl a Ïehnal vám dnem i nocí. Pracujte na tom.
Zjistíte, Ïe to pfiinese úÏasné v˘sledky.

B ãíslo dvû – buìte chytfií.

Vstupujete do nejsoutûÏivûj‰ího vûku v historii
tohoto svûta. V‰ude kolem vás je konkurence.
Potfiebujete ve‰keré vzdûlání, které mÛÏete zís-
kat. Obûtujte auto, obûtujte v‰e, co je potfieba
obûtovat, abyste získali kvalifikaci pro vykonávání
práce ve svûtû. Tento svût vám bude ve velké mífie
platit tolik, za kolik si myslí, Ïe stojíte, a va‰e
cena se bude zvy‰ovat, kdyÏ budete získávat vzdû-
lání a dovednosti v oboru, kter˘ jste si zvolili.

Jste ãleny církve, která uãí tomu, Ïe vzdûlání
je dÛleÏité. Máte zodpovûdnost od Pána vzdûlávat
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svou mysl, své srdce a své ruce. Pán fiekl: „Uãte
pilnû … o vûcech na nebi i na zemi a pod zemí; o
vûcech, které byly, o vûcech, které jsou, o vûcech,
které musejí brzy nastati; o vûcech, které jsou
doma, o vûcech, které jsou v jin˘ch zemích; o
válkách a zmatcích mezi národy a o soudech,
které jsou na zemi; a také o poznání zemí a krá-
lovství – abyste mohli b˘ti pfiipraveni ve v‰ech
vûcech.“ (NaS 88:78–80.)

Pochopte prosím, toto nejsou moje slova. Jsou
to slova Pána, kter˘ vás miluje. Pfieje si, abyste si
trénovali mysl a ruce, abyste bûhem svého Ïivota
pÛsobili ve vûci dobra. A kdyÏ tak budete ãinit a
kdyÏ budete podávat poctivé a znamenité v˘kony,
budete dûlat ãest Církvi, neboÈ budete povaÏováni
za bezúhonné, schopné, peãlivé a zruãné muÏe
nebo Ïeny. Buìte chytfií. Nebuìte po‰etilí. NemÛ-
Ïete klamat nebo podvádût druhé, aniÏ byste kla-
mali nebo podvádûli sami sebe.

Pfied mnoha lety jsem pracoval pro Ïeleznici
v ústfiední kanceláfii v Denveru. Byl jsem zodpo-
vûdn˘ za to, co se naz˘vá fiízení pfiepravy. To bylo
za dnÛ, kdy témûfi kaÏd˘ jezdil osobními vlaky.
Jednou ráno mi zavolal mÛj kolega z Newarku
v New Jersey. ¤ekl mi: „Vlak ãíslo to a to dorazil,
ale nemá zavazadlov˘ vÛz. 300 cestujících nûkde
ztratilo zavazadla a ‰ílí.“

Ihned jsem se snaÏil zjistit, kam se mohl tento
vÛz zatoulat. Zjistil jsem, Ïe v Oaklandu v Kali-
fornii byl správnû naloÏen a zafiazen. V Salt Lake
City byl pfiesunut na na‰i Ïeleznici, odjel do
Denveru, pak do Puebla, byl pfiefiazen na dal‰í
traÈ a odjel do St. Louis. Tam ho mûla pfievzít
dal‰í Ïeleznice, která ho mûla dovézt do Newarku
v New Jersey. Ale nûkter˘ nepozorn˘ v˘hybkáfi na
nádraÏí v St. Louis pohnul mal˘m kouskem Ïe-
leza o necel˘ch osm centimetrÛ, neboli pfiehodil
v˘hybku, a potom zatáhl za páku, aby vÛz odpo-
jil. Zjistili jsme, Ïe zavazadlov˘ vÛz, kter˘ patfiil
do Newarku v New Jersey, byl ve skuteãnosti
v New Orleansu v Louisianû – 2400 kilometrÛ od
místa svého urãení. Tím, Ïe jeden nepozorn˘ za-
mûstnanec na nádraÏí v St. Louis pfiesunul v˘-
hybku o pouh˘ch osm centimetrÛ, poslal vÛz na
‰patnou traÈ a vzdálenost od správného cíle se
velmi v˘raznû zvût‰ila. Tak to chodí i v na‰em Ïi-
votû. Místo abychom ‰li stále správn˘m smûrem,
jsme nûjakou chybnou pfiedstavou odklánûni ji-
n˘m smûrem. Odch˘lení od na‰eho pÛvodního

cíle mÛÏe b˘t zcela nepatrné, ale pokud v nûm
pokraãujeme, z malého odch˘lení se stává velké a
my zji‰Èujeme, Ïe jsme se ocitli daleko od místa,
kam jsme chtûli dojít.

Vidûli jste nûkdy jednu z tûch 5 metrov˘ch
bran na farmách? KdyÏ se taková brána otevírá,
rozevírá se do velké ‰ífiky. Na stranû závûsÛ se
pohybuje velmi nepatrnû, zatímco rozsah pohybu
na vnûj‰ím obvodu je velk˘. Moji milí mladí pfiá-
telé, Ïivot se otáãí na mal˘ch vûcech, které v na-
‰em Ïivotû mají velk˘ v˘znam.

Buìte chytfií. Pán si pfieje, abyste vzdûlávali
svou mysl i ruce, aÈ si zvolíte kter˘koli obor. AÈ
jde o opravování ledniãek nebo o práci zruãného
chirurga, musíte se vzdûlávat. Vyhledávejte tu
nejlep‰í prÛpravu, kterou máte k dispozici. StaÀte
se bezúhonn˘m pracovníkem ve svûtû, kter˘ je
pfied vámi. Opakuji: díky této prÛpravû budete
dûlat ãest Církvi a budete ‰tûdfie poÏehnáni.

NemÛÏe b˘t Ïádn˘ch pochyb, naprosto Ïád-
n˘ch, Ïe vzdûlání se vyplácí. Nedûlejte ve svém
Ïivotû Ïádné zkratky. Budete-li je dûlat, budete
za to platit znovu a znovu, a neustále.

Tfietí B – buìte ãistí. Îijeme ve svûtû, kter˘ je
naplnûn nefiestí a ‰pinavostí, ve svûtû, kter˘ je pro-
sákl˘ zlem. Je v‰ude kolem nás. Je na televizní ob-
razovce. Je ve filmech. Je v populární literatufie.
Je na internetu. Drazí pfiátelé, nemÛÏete si dovolit
se na to dívat. NemÛÏete si dovolit, aby se vás
tento ohavn˘ jed dot˘kal. Vyh˘bejte se tomu. Vyva-
rujte se toho. NemÛÏete si pÛjãovat a sledovat vi-
deokazety, které zobrazují hanebnosti. Vy mladí
muÏi, ktefií jste nositeli knûÏství BoÏího, nemÛ-
Ïete sluãovat tuto ‰pínu se svat˘m knûÏstvím.

Vyvarujte se nevhodné mluvy. Neberte jméno
Pánû nadarmo. Uprostfied hromÛ na Sinaji napsal
prst Pánû na kamenné desky: „Nevezme‰ jména
Hospodina Boha svého nadarmo.“ (Ex. 20:7.)

PouÏívat nedbale jméno V‰emohoucího nebo
Jeho Milovaného Syna plan˘m a neuctiv˘m zpÛ-
sobem, k ãemuÏ mnozí mají sklon, není znám-
kou muÏnosti.

Peãlivû si vybírejte pfiátele. Ti vás povedou jed-
ním nebo druh˘m smûrem. KaÏd˘ chce mít pfiá-
tele. KaÏd˘ potfiebuje pfiátele. Nikdo nechce b˘t
bez nich. Nikdy ale neztrácejte ze zfietele skuteã-
nost, Ïe právû va‰i pfiátelé vás povedou smûrem,
kter˘m se budete ubírat.
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Aãkoli máte b˘t pfiátel‰tí vÛãi v‰em lidem,
s velkou péãí si vybírejte ty, které si pfiejete mít
nablízku. Ti budou va‰imi ochránci v situacích,
ve kter˘ch mÛÏete kolísat mezi rozhodnutími,
a naopak vy mÛÏete zachránit je.

Buìte ãistí. Nemarnûte svÛj ãas zhoubnou zá-
bavou. Nedávno se v údolí Solného jezera konalo
vystoupení v rámci turné jedné skupiny. Bylo mi
fieãeno, Ïe to bylo obscénní, Ïe to bylo chlípné, Ïe
to bylo v kaÏdém ohledu ohavné. Mladí lidé z této
oblasti zaplatili 25 aÏ 35 dolarÛ, aby se tam do-
stali. Co za své peníze získali? Pouze svÛdn˘ hlas
pobízející je k tomu, aby se vydali cestou oplz-
lého zpÛsobu Ïivota. Pfiátelé, naléhám na vás,
vyh˘bejte se podobn˘m akcím. V niãem vám to
nepomÛÏe. MÛÏe vám to jen ublíÏit.

Nedávno jsem hovofiil k va‰im matkám a ot-
cÛm. Mezi jin˘m jsem s nimi mluvil o tetování.

Jak˘ v˘tvor je velkolepûj‰í neÏ lidské tûlo? Jak
úÏasné je tûlo jako vrcholné dílo V‰emohoucího!

Pavel v dopise Korintsk˘m napsal: „ZdaliÏ
nevíte, Ïe chrám BoÏí jste, a Duch BoÏí v vás
pfieb˘vá?

JestliÏeÈ kdo chrámu BoÏího po‰kvrÀuje, to-
hoÈ zatratí BÛh; nebo chrám BoÏí svat˘ jest, jenÏ
jste vy.“ (1. Kor. 3:16–17.)

Pomysleli jste nûkdy na to, Ïe va‰e tûlo je
svaté? Jste dítû BoÏí. Va‰e tûlo je Jeho v˘tvorem.
Znetvofiili byste tento v˘tvor tím, Ïe byste si ne-
chali na kÛÏi zobrazit lidi, zvífiata nebo slova?

Máte-li tetování, uji‰Èuji vás, Ïe pfiijde ãas, kdy
budete svého ãinu litovat. Nelze ho sm˘t. Je trvalé.
Lze ho odstranit pouze nákladn˘m a bolestiv˘m
procesem. Máte-li tetování, pak ho uÏ pravdûpo-
dobnû s sebou ponesete po cel˘ Ïivot. Myslím, Ïe
pfiijde ãas, kdy se za to budete stydût. Vyvarujte se
toho. Jako va‰i bratfií, ktefií vás mají rádi, vás nalé-
havû Ïádáme, abyste neprojevovali takovou neúctu
k tûlu, které vám dal Pán.

Rád bych se zmínil o náu‰nicích a krouÏcích
umístûn˘ch v rÛzn˘ch ãástech tûla. Nejsou
známkou muÏnosti. Nejsou atraktivní. Vy, mladí
muÏi, bez nich vypadáte lépe a myslím, Ïe se bez
nich budete i lépe cítit. Pokud jde o vás, mladé
Ïeny, nemusíte si zavû‰ovat krouÏky do u‰í od
shora dolÛ. Jeden pár neokázal˘ch náu‰nic staãí.

O tûchto vûcech se zmiÀuji proto, Ïe se opût
t˘kají va‰eho tûla.

Jak skuteãnû nádherná je upravená mladá
Ïena, která je ãistá na tûle i na duchu! Je dcerou
BoÏí, na kterou mÛÏe b˘t její Vûãn˘ Otec hrd˘.
Jak pohledn˘ je mlad˘ muÏ, kter˘ je upraven˘!
Je synem BoÏím povaÏovan˘m za hodného nést
svaté knûÏství BoÏí. Nepotfiebuje mít na tûle teto-
vání ani náu‰nice. âlenové Prvního pfiedsednic-
tva a Kvora Dvanácti jsou naprosto sjednoceni ve
snaze odrazovat od tûchto vûcí.

A zatímco o tomto hovofiím, chci znovu zdÛ-
raznit problém t˘kající se pornografie. Ve Spoje-
n˘ch státech, kde z ní nûkolik lidí bohatne na
úkor tisícÛ ostatních, ktefií jsou jejich obûÈmi,
se z ní stal prÛmysl se ziskem 10 miliard dolarÛ.
Vyh˘bejte se jí. Je vzru‰ující, ale zniãí vás. Zde-
formuje va‰e smysly. Vybuduje ve vás Ïádostivost,
Ïe udûláte cokoli, abyste ji uspokojili. A nesnaÏte
se navazovat známosti prostfiednictvím internetu
a chat rooms. To vás mÛÏe stáhnout do skuteãné
propasti bolesti a hofikosti.

Musím se také zmínit o drogách. Vy víte, co si
o nich myslím. Je jedno, o jaké druhy drog se
jedná. Budete-li je uÏívat, zniãí vás. Stanete se je-
jich otrokem. KdyÏ jste jednou v jejich moci, udû-
láte cokoli, abyste získali peníze a koupili si dal‰í.

Byl jsem ohromen, kdyÏ jsem sledoval jeden
televizní program a dozvûdûl se, Ïe ve 20 procen-
tech pfiípadÛ dûti nauãí brát drogy jejich rodiãe.
Nemohu to pochopit a povaÏuji to za stupidnost
tûchto rodiãÛ. Jakou jinou budoucnost neÏ to,
Ïe jejich dûti budou zotroãeny, by snad mohli
pfiedpokládat? Drogy zcela zniãí ty, ktefií se na
nich stanou závisl˘mi.

Radím vám, naléhavû vás Ïádám, úÏasní mladí
muÏi a Ïeny, abyste se jim zcela vyh˘bali. Není
tfieba, abyste s nimi experimentovali. Rozhlédnûte
se a dívejte se, jak˘ úãinek mají na druhé. Îádn˘
chlapec nebo dívka, mlad˘ muÏ nebo mladá Ïena
Svat˘ch posledních dnÛ je nepotfiebuje ani vy-
zkou‰et. NeposkvrÀujte se tûmito závislostmi,
které mûní lidskou mysl a které jsou návykové.

A nyní jen krátce o nejbûÏnûj‰ím a nejobtíÏnûj-
‰ím ze v‰ech problémÛ, kter˘ musíte vy, mladí
muÏi a mladé Ïeny, zvládnout. Je to vztah, kter˘
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máte mezi sebou. Pot˘káte se s tím nejmocnûj‰ím
lidsk˘m instinktem. Silnûj‰í je snad jen vÛle Ïít.

Pán zajistil, abychom si byli vzájemnû pfiitaÏ-
liví, protoÏe to má svÛj velk˘ úãel. Ale tatáÏ pfii-
taÏlivost se stává sudem stfielného prachu, není-li
udrÏována pod kontrolou. Je nádherná, kdyÏ se
s ní zachází správn˘m zpÛsobem. Je smrtící,
kdyÏ se vymkne z rukou.

A právû z tohoto dÛvodu Církev varuje pfied
pfiedãasn˘m chozením na schÛzky. Toto pravidlo
není urãeno k tomu, aby vám jakkoli ubliÏovalo.
Je urãeno k tomu, aby vám pomáhalo, a budete-li
se jím fiídit, bude vám skuteãnû pomáhat.

Pravidelné a stálé schÛzky v nezralém vûku
velmi ãasto vedou k tragédii. Studie ukazují, Ïe
ãím déle se chlapec a dívka vzájemnû scházejí,
tím pravdûpodobnûji se dostanou do potíÏí.

Pfiátelé, dokud nejste pfiipraveni na sÀatek,
je lep‰í chodit na schÛzky s rÛzn˘mi spoleãníky.
UÏívejte si spoleãné chvíle, ale vyvarujte se dÛ-
vûrností. Nechejte si ruce pro sebe. MoÏná to
nebude snadné, ale je to moÏné.

Vy, mladí muÏi, ktefií se chystáte jít na misii,
si musíte uvûdomit, Ïe sexuální hfiích vám mÛÏe
v této pfiíleÏitosti zabránit. MÛÏete si myslet, Ïe
ho lze skr˘t. Dlouhodobé zku‰enosti v‰ak ukazují,
Ïe nemÛÏete. Abyste úspû‰nû slouÏili na misii,
musíte mít Ducha Pánû, a zatajená pravda se
s tímto Duchem nesluãuje. Dfiíve ãi pozdûji budete
pociÈovat nutkání svá dfiívûj‰í provinûní vyznat.
Sir Galahad to vystihl dobfie: „Moje síla je jako síla
deseti, protoÏe mé srdce je ãisté.“ (Alfred, Lord
Tennyson, Sir Galahad [1842], strofa 1.)

Drazí mladí pfiátelé, pokud jde o sex, sami
víte, co je správné. Vy víte, kdy kráãíte po tenkém
ledû, kdy je tak snadné klop˘tnout a sklouznout
do jámy pfiestupku. Naléhavû vás vyz˘vám, abyste
byli opatrní a drÏeli se v bezpeãné vzdálenosti od
útesu hfiíchu, ze kterého lze tak snadno spad-
nout. NeposkvrÀujte se temn˘m zlem sexuálního
pfiestupku, které pfiiná‰í jen zklamání. Kráãejte
na v˘sluní onoho pokoje, kter˘ pochází z poslu‰-
nosti pfiikázání Pánû.

Pokud jiÏ nûktefií z vás pfiestoupili danou hra-
nici, pokud se jiÏ nûktefií z vás moÏná dopustili
pfiestupku, je pro vás nûjaká nadûje? Samozfiejmû

Ïe ano. Tam, kde probûhne opravdové pokání,
tam nastane odpu‰tûní. Tento proces zaãíná mod-
litbou. Pán fiekl: „Ten, kdo ãinil pokání z hfiíchÛ
sv˘ch, tomu je odpu‰tûno, a já, Pán, jiÏ na nû ne-
vzpomínám.“ (NaS 58:42.) Je-li to moÏné, fieknûte
o svém bfiemeni rodiãÛm. A rozhodnû se vyznejte
svému biskupovi, kter˘ je pfiipraven vám pomoci.

Moje dal‰í B – buìte vûrní.

Shakespeare fiekl: „Sám sobû zÛstaÀ vûren, a
z toho plyne jak z noci den, Ïe bude‰ nezáludn˘
také k jin˘m.“ (Hamlet, I, iii, pfieloÏil E. A.
Saudek [1955], 203.) Máte ohromné dûdictví.
Máte skvûl˘ pÛvod díky u‰lechtil˘m pfiedkÛm.
Mnozí z vás jste potomky pion˘rÛ, ktefií po stov-
kách a tisících umírali kvÛli svûdectví o pravdû
tohoto díla. Kdyby na vás shlédli dolÛ, naléhavû
by vás Ïádali: „Buìte vûrní. Buìte oddaní. Buìte
,vûrni vífie, kterou na‰i rodiãe s láskou opatrovali,
vûrni pravdû, za kterou muãedníci umírali.‘
„¤ekli by: „Víro na‰ich otcÛ, svatá víro, budeme
ti vûrni aÏ do smrti.“ (Hymns, ã. 254 a 84.)

A ti z vás, ktefií moÏná nepocházíte z pion˘r-
sk˘ch pfiedkÛ, patfiíte k Církvi, která se stala sil-
nou díky oddanosti a neochabující náklonnosti
cel˘ch generací sv˘ch ãlenÛ. Je úÏasné b˘t sou-
ãástí spoleãenství, jejíÏ zámûry jsou u‰lechtilé,
jejíÏ v˘sledky jsou ohromné, jejíÏ dílo je povzná-
‰ející, dokonce heroické. Buìte oddaní Církvi za
v‰ech okolností. Slibuji vám, Ïe autority této
Církve vás nikdy nesvedou z cesty. Povedou vás
po stezkách ‰tûstí.

Vy, ktefií jste ãleny této Církve, jí musíte b˘t
oddaní. Toto je va‰e Církev. Máte stejnû tak vel-
kou zodpovûdnost ve své oblasti pÛsobení, jako já
v té své. Církev patfií vám stejnû jako mnû. Pfiijali
jste její evangelium. Ve vodách kfitu jste na sebe
vzali smlouvu. Tu obnovujete pokaÏdé, kdyÏ pfiijí-
máte svátost. Tyto smlouvy budou roz‰ífieny, aÏ
budete oddáni v chrámu. NemÛÏete je brát na
lehkou váhu. Jsou pfiíli‰ závaÏné. Toto je oprav-
dové dílo Boha urãené k tomu, aby uskuteãnilo
nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot Jeho synÛ a dcer.

Kráãejte pfied Ním ve vífie, s hlavou vztyãenou,
hrdí na své ãlenství v této velké vûci a v králov-
ství, které na zemi znovuzfiídil v této poslední
dispensaci plnosti ãasÛ. Proã? Aby vám to pfii-
neslo ‰tûstí.
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Buìte vûrní vlastnímu pfiesvûdãení. Vy víte, co
je správné, a také víte, co je ‰patné. Vy víte, kdy
dûláte to, co je správné. Vy víte, kdy vûnujete sílu
správné vûci. Buìte oddaní. Buìte vûrní. Buìte
pravdiví, moji milovaní spoleãníci v tomto vel-
kém království.

Páté B – buìte pokorní.

V na‰em Ïivotû není místo pro aroganci. Není
zde místo pro dom˘‰livost. Není zde místo pro sa-
molibost. Máme za úkol vykonat velké dílo. Máme
spoustu úkolÛ. Potfiebujeme vûdût, jak˘m smûrem
se ubírat pfii snaze získat vzdûlání. Potfiebujeme
pomoc pfii v˘bûru vûãného spoleãníka.

Pán fiekl: „Buì pokorn˘; a Pán tvÛj BÛh tû
povede za ruku a dá ti odpovûì na modlitby tvé.“
(NaS 112:10.)

Jak úÏasn˘ slib je dán v tomto prohlá‰ení!
Jsme-li prosti dom˘‰livosti, p˘chy a arogance,
jsme-li pokorní a poslu‰ní, pak nás Pán povede za
ruku a vysly‰í na‰e modlitby. O co více bychom
mohli Ïádat? Není nic, co by se tomu vyrovnalo.

Spasitel ve velkém Kázání na hofie prohlásil:
„Blahoslavení ti‰í, nebo oni dûdictví obdrÏí na
zemi.“ (Mat. 5:5.)

Vûfiím, Ïe ti‰í a pokorní jsou ti, ktefií jsou
uãenliví. Jsou ochotni se uãit. Jsou ochotni na-
slouchat na‰eptávání tichého jemné hlasu, díky
kterému získávají ve svém Ïivotû vedení. Kladou
moudrost Pánovu nad svou vlastní.

A to vede k mému poslednímu B – buìte
naplnûni modlitbou.

NemÛÏete to dokázat sami. Dívám se na toto
obrovské shromáÏdûní a vím, Ïe jste mladí lidé,
ktefií se modlí, ktefií poklekají a hovofií s Pánem.
Víte, Ïe On je zdrojem ve‰keré moudrosti.

Potfiebujete Jeho pomoc, a vy víte, Ïe ji potfie-
bujete. NemÛÏete to dokázat sami. Zjistíte, Ïe
tomu tak je, a jak léta poplynou, budete si to uvû-
domovat stále více a více. Îijte tedy tak, abyste
mohli promlouvat s Pánem s ãist˘m svûdomím.
Poklekejte a dûkujte Mu za Jeho dobrotivost
k vám a vyjadfiujte Mu spravedlivé touhy svého
srdce. Na tom v‰em je zázraãné to, Ïe On vás
sly‰í. On odpovídá. Skuteãnû odpovídá – ne vÏdy
tak, jak bychom si moÏná pfiáli, aby odpovûdûl,
ale naprosto nepochybuji o tom, Ïe odpovídá.

Vy, mladí muÏi a mladé Ïeny, máte nesmírnû
velkou zodpovûdnost. Jste v˘sledkem v‰ech gene-
rací, které vás pfiede‰ly. V‰e, co se t˘ká va‰eho
tûla a mysli, jste obdrÏeli prostfiednictvím va‰ich
rodiãÛ. Jednoho dne se sami stanete rodiãi, a ná-
sledujícím generacím pfiedáte vlastnosti tûla a
mysli, které jste obdrÏeli z minulosti. Neporu-
‰ujte tento fietûz generací své rodiny. UdrÏujte ho
nabl˘skan˘ a siln˘. Tolik toho na vás závisí! Jste
nesmírnû drahocenní. Tolik toho pro tuto Církev
znamenáte! Bez vás by nebyla stejná. StÛjte
zpfiíma, hrdí na své dûdictví jako synové a dcery
BoÏí. VzhlíÏejte k Nûmu pro porozumûní a ve-
dení. Kráãejte podle Jeho pfiedpisÛ a pfiikázání.

MÛÏete se dobfie bavit. Samozfiejmû Ïe mÛ-
Ïete! Chceme, abyste se bavili. Chceme, abyste si
uÏívali Ïivota. Nechceme, abyste byli puritán‰tí.
Chceme, abyste byli silní a radostní, abyste zpí-
vali, tanãili, abyste se smáli a byli ‰Èastní.

Pfiitom v‰em ale buìte pokorní a naplnûní mod-
litbou, a nebesa na vás budou shlíÏet s úsmûvem.

Nemohu si pro vás pfiát nic lep‰ího, neÏ aby
vá‰ Ïivot byl plodn˘, aby va‰e sluÏba byla oddaná
a ‰tûdfie poskytovaná, abyste pfiispívali k poznání
a blahu svûta, ve kterém Ïijete, a abyste tak ãinili
pokornû a vûrnû pfied Bohem. On vás miluje.
My vás máme rádi. Chceme, abyste byli ‰Èastní
a úspû‰ní, abyste v˘znamnû pfiispívali svûtu, ve
kterém budete Ïít, a abyste napomáhali pokroku
tohoto velkého a majestátního díla Pánû.

TakÏe, bratfii a sestry, toto jsou má B – buìte
vdûãní, buìte chytfií, buìte ãistí, buìte vûrní,
buìte pokorní, buìte naplnûni modlitbou.

Nyní, na závûr, za vás pronesu modlitbu.

Ó, BoÏe, Vûãn˘ Otãe, jako TvÛj sluÏebník se
pfied Tebou skláním v modlitbû za tyto mladé lidi
rozpt˘lené po celé zemi, ktefií se dnes veãer se‰li
na shromáÏdûních na mnoha rÛzn˘ch místech.
Prosím, usmûj se na nû s pfiízní. Prosím, naslou-
chej jim, kdyÏ v modlitbû pozvedají hlas k Tobû.
Prosím, veì je jemnû za ruku smûrem, kter˘ mají
následovat.

Prosím, pomáhej jim, aby kráãeli po stezkách
pravdy a spravedlivosti a zachovávej je pfied zlem
svûta. Îehnej jim, aby byli nûkdy veselí a nûkdy
váÏní, aby se mohli radovat ze Ïivota a pít z jeho
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plnosti. Îehnej jim, aby mohli kráãet pfiijatelnû
pfied Tebou jako Tvoji milovaní synové a dcery.
KaÏd˘ z nich je Tvé dítû se schopností ãinit velké
a u‰lechtilé vûci. UdrÏuj je na vzne‰ené cestû,
která vede k úspûchu. ChraÀ je pfied omyly, které
by je mohly zniãit. Pokud chybovali, odpusÈ jim
jejich provinûní a veì je zpût na cestu pokoje a
pokroku. O tato poÏehnání se pokornû modlím
s vdûãností za nû a s láskou a náklonností na nû
pfiivolávám Tvá poÏehnání, ve jménu Toho, kter˘
nese bfiímû na‰ich hfiíchÛ, totiÏ Pána JeÏí‰e
Krista, amen.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Co obsahuje „‰est B“ presidenta Hinckleyho,
a proã jsou dÛleÏitá?

• Jak˘m zásadám vedení se mÛÏeme nauãit
z proslovu presidenta Hinckleyho? (Viz zej-
ména jeho modlitba za mládeÏ.) Proã jsou
tyto zásady dÛleÏité?

• Proã je pro sluÏebníky Pánû dÛleÏitá vdûãnost?
Jak mÛÏe vedoucí inspirovat druhé k tomu,
aby pociÈovali vdûãnost Pánu?

• President Hinckley mluvil o bránû a závûsech.
Co mohou tyto závûsy symbolizovat ve vÛdco-
vství? Co mÛÏe symbolizovat brána? Jak nám
jako vedoucím mÛÏe tento pfiíklad pomoci?

• Jak se mÛÏeme soustfiedit na to, abychom
vzdûlávali svou mysl a zdokonalovali své
schopnosti?

• Jakou radu nám president Hinckley dal
ohlednû pfiátel? Proã je tato rada dÛleÏitá?

• Co podle oddílu „Buìte ãistí“ v proslovu presi-
denta Hinckleyho máme dûlat a co naopak
dûlat nemáme?

• Proã je pro vedoucí v království dÛleÏitá
pokora?

• Jakou roli má mít pfii vedení modlitba? Proã?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. VEDOUCÍ PRACUJÍ 
EFEKTIVNùJI, KDYÎ SE UâÍ POVINNOSTEM 
SPOJEN¯M S JEJICH POVOLÁNÍM.

V¯KLAD

V Nauce a smlouvách 107:99–100 Pán fiíká, Ïe
se v‰ichni mají uãit sv˘m povinnostem. Tyto ver‰e
jsou urãeny tûm, ktefií slouÏí v knûÏsk˘ch úfiadech,
ale tato rada se v podstatû t˘ká v‰ech vedoucích.
Star‰í Richard L. Evans, kter˘ byl ãlenem Kvora
Dvanácti, uãil: „V rodinû, v Církvi, ve vefiejném Ïi-
votû, v národû, v království BoÏím slouÏí lépe ti,
ktefií jsou nejlépe pfiipraveni. Pfiíprava a poznání
spojené s vûrností jsou neskonale lep‰í neÏ jen vûr-
nost sama o sobû. A ti, ktefií to kvÛli malichern˘m
dÛvodÛm vzdávají, ti, ktefií se pfiestávají uãit, ti,
ktefií se nadále nesnaÏí prohlubovat své schopnosti,
podle mého názoru nekonají zcela svou povin-
nost.“ (Conference Report, Oct. 1966, 55.)

KaÏdá vedoucí role zahrnuje specifické povin-
nosti. Tûmto povinnostem se mÛÏeme nauãit
z pfiíruãek, od vedoucích, od jin˘ch, ktefií slouÏili
v témÏe úfiadû, na ‰koleních, osobním postfiehem,
vyhledáváním Ducha, studiem písem a modlitbou.

Povolání do vedoucích pozic dává lidem pfiíle-
Ïitost nauãit se a vyzkou‰et si mnoho rÛzn˘ch
dovedností, napfi. „zvaÏování rÛzn˘ch alternativ,
plánování, delegování a motivování druh˘ch. Nic-
ménû v‰ichni církevní vedoucí jsou povzbuzováni,
aby se zamûfiovali hlavnû na lidi, na to, jak pást
ovce v Pánovû stádû, jak poznat ãleny a mít je rád,

jak naslouchat, jak milovat a jak pomáhat s tím,
co lidé osobnû potfiebují. [President David O.
McKay fiekl:] ,Povinností vedoucího … je uãit
ãleny lásce – nikoli k vedoucímu nebo k uãiteli,
ale k pravdû evangelia.‘ [Conference Report, Oct.
1968, 143–144.] Aby toho vedoucí dosáhli, jsou
ãasto nabádáni, aby usilovali o duchovní dary
rozli‰ování a moudrosti. (Srov. Luká‰ 12:12; NaS
84:85.)“ (Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of
Mormonism, 5 vols. [1992], 2:818.)

Vedoucí se musejí uãit sv˘m povinnostem a
tomu, co od nich druzí oãekávají. President tfiídy
mÛÏe b˘t napfiíklad zodpovûdn˘ za pfiivítání stu-
dentÛ ve tfiídû, za schÛzky s uãitelem a s dal‰ími
úfiedníky tfiídy pfii plánování akcí, za ‰kolení dal-
‰ích úfiedníkÛ tfiídy, za oslavy narozenin ãlenÛ
tfiídy, za pomáhání tûm ãlenÛm tfiídy, ktefií mají
nûjaké potíÏe nebo se v˘uky neúãastní, atd.

Rodiãe, jako vedoucí v rodinû, jsou zodpovûdni
za blaho své i sv˘ch dûtí. Jejich zodpovûdnosti za-
hrnují i pokyny uvedené v dokumentu „Rodina –
Prohlá‰ení svûtu“. (Liahona, fiíjen 2004, 49.)

Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací
jsou zodpovûdni za to, aby pomáhali tûm, kte-
r˘m slouÏí, pfiijmout poÏehnání evangelia. Mezi
jejich povinnosti mÛÏe patfiit vedení shromáÏ-
dûní, dohlíÏení na domácí a nav‰tûvující uãení,
podávání zpráv dal‰ím vedoucím, poskytování
rad, vedení pohovorÛ, pfiíprava rozpoãtÛ, povolá-
vání ãlenÛ ke sluÏbû, fiízení projektÛ sluÏby a,

LEKCE 5

UâME SE POVINNOSTEM, 
KTERÉ MÁME JAKO VEDOUCÍ

„ProãeÏ, nechÈ kaÏd˘ muÏ se uãí povinnostem sv˘m a nechÈ se uãí jednati v úfiadu, do nûhoÏ je urãen,
ve v‰í píli.“ (NaS 107:99.)

ZÁSADA VEDENÍ

Aby mohli vedoucí v Církvi i v rodinû pomáhat tûm, kter˘m slouÏí, pfiijmout poÏehnání evangelia,
musejí porozumût sv˘m povinnostem.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Vedoucí pracují efektivnûji, kdyÏ se uãí povinnostem spojen˘m s jejich povoláním.
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v‰eobecnû fieãeno, snaha pomáhat své organizaci,
aby dobfie fungovala. Prvofiadou zodpovûdností
vedoucích knûÏství a pomocn˘ch organizací je
podporovat a povzbuzovat rodiãe v jejich povin-
nosti uãit evangeliu v rodinû.

Vedoucí v Církvi i v rodinû obvykle potfiebují
rozvíjet následující schopnosti:

• ZvaÏovat rÛzné alternativy

• Rozhodovat se

• Plánovat akce a ãinnosti

• Hospodafiit s ãasem

• Delegovat zodpovûdnosti

• Motivovat druhé

• Soustfiedit se spí‰e na lidi neÏ na úkoly

• Komunikovat s tûmi, kter˘m slouÏí, a s dal‰ími
vedoucími

• Povzná‰et a vzdûlávat druhé

• Naslouchat s empatií

• Poznávat druhé a mít je rád

• Pomáhat druh˘m s tím, co osobnû potfiebují

• Uãit druhé, aby milovali pravdy evangelia

• PouÏívat duchovní dary jako napfi. dar rozli‰o-
vání a moudrosti

• Pracovat v mezích nauky a pravidel

NÁMùT PRO V¯UKU

Zeptejte se dvou nebo tfií studentÛ, jakou práci
jejich rodiãe vykonávají pro zaji‰tûní své rodiny.
Nebo, pokud jsou va‰i studenti hlavou rodiny, se
mÛÏete zeptat pfiímo jich, jakou práci vykonávají.
Diskutujte o dovednostech, znalostech nebo
postojích, které jsou pro danou práci zapotfiebí.

PoukaÏte na to, Ïe kaÏd˘ ãlen se má pfiipravovat
na to, aby se stal vedoucím v Církvi nebo v rodinû.
KaÏdá vedoucí role má své specifické povinnosti.

Zeptejte se, proã je dÛleÏité, aby se vedoucí uãili
sv˘m povinnostem. CoÏpak nestaãí, aby vedoucí
byli jen dobfií lidé a snaÏili se pomáhat ostatním?

Spoleãnû se studenty vyjmenujte nûkteré po-
vinnosti rÛzn˘ch vedoucích funkcí v Církvi a
v rodinû. Diskutujte o tom, jak se tûmto povin-
nostem uãíme. Povzbuìte studenty, aby se sna-
Ïili, kdykoli jsou povoláni do vedoucí funkce,
nauãit se v‰em sv˘m povinnostem.

Sepi‰te seznam povinností presidentky Pomoc-
ného sdruÏení. Dále sepi‰te seznam povinností
presidenta kvora star‰ích. PoukaÏte na to, Ïe by-
chom mohli sepsat podobné seznamy povinností
pro kaÏdou vedoucí funkci v Církvi a v rodinû.
ZdÛraznûte, Ïe je dÛleÏité, aby se vedoucí uãili
sv˘m povinnostem, aby mohli b˘t uÏiteãn˘mi
sluÏebníky.

Zopakujte si, jak˘mi zpÛsoby se uãíme sv˘m
povinnostem jako vedoucí.

Zeptejte se, co by nám mohlo bránit v tom,
abychom se jako vedoucí tûmto povinnostem
uãili, a diskutujte o tom, jak mÛÏeme tyto pfie-
káÏky pfiekonat.

PfiipomeÀte studentÛm, Ïe ti, ktefií pomáhají
druh˘m pfiicházet k JeÏí‰i Kristu, získávají veliká
poÏehnání. (Viz NaS 18:15–16.)

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Dallin H. Oaks

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Parental Leadership in the
Family“ [„Rodiãovské vedení
v rodinû“], Ensign, June
1985, 7–11

VáÏím si této pfiíleÏitosti
promluvit k rodiãÛm v Církvi o vedoucí roli
rodiãÛ v rodinû. SvÛj proslov adresuji kaÏdému
rodiãi, mladému i star‰ímu. Budu mluvit k tûm,
ktefií musejí svou rodiãovskou roli vykonávat
sami, i k tûm, ktefií jsou rovnocennû zapfiaÏeni
ve ‰Èastném manÏelství.

Nelze dostateãnû zdÛraznit, jak dÛleÏité je ro-
diãovství a rodina. Základem správy BoÏí je vûãná
rodina. Na poãátku na‰í teologie jsou nebe‰tí ro-
diãe a na‰ím nejvy‰‰ím cílem je obdrÏet tent˘Ï
statut. Evangelium JeÏí‰e Krista je plánem na-
‰eho Nebeského Otce, kter˘ pfiiná‰í prospûch
jeho duchovním dûtem. Plán evangelia je moÏné
uskuteãnit díky obûti na‰eho star‰ího Bratra.
Jako pozem‰tí rodiãe se podílíme na plánu evan-
gelia tím, Ïe duchovním dûtem nebesk˘ch rodiãÛ
opatfiujeme tûlo. Zcela váÏnû potvrzujeme, Ïe
plnost vûãného spasení je rodinnou záleÏitostí.
MÛÏeme vskutku fiíci, Ïe plán evangelia vznikl
v radû vûãné rodiny, je naplÀován prostfiednic-
tvím pozemsk˘ch rodin a jeho cílem jsou rodiny
vûãné. Není se tudíÏ ãemu divit, Ïe Církev JeÏí‰e

29

36180_121_Lessons1_9.qxd  02-03-2011  8:24  Page 29



Lekce 5: Uãme se povinnostem, které máme jako vedoucí

Krista Svat˘ch posledních dnÛ je známa jako
církev, která se zamûfiuje na rodiny.

My, rodiãe v Sionu, jsme zodpovûdni za to,
Ïe budeme uãit své potomstvo evangeliu JeÏí‰e
Krista, vãetnû toho, Ïe je nutné dodrÏovat pfiiká-
zání BoÏí a obdrÏet spásné obfiady evangelia.

V‰ichni si pfiejeme, abychom plnili své rodi-
ãovské zodpovûdnosti lépe. Nic jiného není tak
spoleãn˘m údûlem nás v‰ech, a pfiesto nic jiného
není dÛleÏitûj‰í. President Joseph F. Smith nám
dal tuto radu:

„Nikdy by nás nemûly odrazovat ony kaÏdo-
denní povinnosti, které BÛh ustanovil jako spo-
leãn˘ údûl ãlovûka. KaÏdodenní práce má b˘t
vykonávána v radostném duchu a s vûdomím a
s pfiesvûdãením, Ïe na‰e ‰tûstí a vûãné blaho závisí
na tom, jak dobfie dûláme to, co bychom dûlat
mûli – to, co BÛh urãil, aby bylo na‰í povinností.“

President Smith pouÏil tuto zásadu i ve
vztahu k rodiãovství:

„KoneckoncÛ v tom, abychom konali dobfie
ony vûci, které BÛh ustanovil spoleãn˘m údûlem
celého lidstva, spoãívá opravdová velikost. B˘t
úspû‰n˘m otcem nebo úspû‰nou matkou je dÛle-
Ïitûj‰í neÏ b˘t úspû‰n˘m generálem nebo úspû‰-
n˘m státníkem.“

President Smith do‰el k závûru, Ïe úspûch
v zamûstnání – i v tom u‰lechtilém – je pouze do-
ãasn˘, kdeÏto v dosaÏení úspûchu v roli rodiãe
spoãívá „universální a vûãná velikost“. (Gospel
Doctrine, 5th ed. Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1939, str. 285.)

Navzdory dÛleÏitosti na‰eho úkolu je dne‰ní
doba pro rodiãe obtíÏná. Stresy a potíÏe spojené
s Ïivotem v dne‰ní dobû pfiedstavují pro rodiãe
velké problémy. Tyto problémy charakterizuje
jedna úsmûvná definice s nádechem hofikosti,
která praví, Ïe rodina je „skupina lidí, ktefií mají
klíãe od téhoÏ domu“.

Populární pojmy „osvobození Ïen“ a „osvobo-
zení muÏÛ“ pfiedstavují dal‰í problémy. Toto
„osvobození“ ãasto znamená snahu osvobodit
muÏe a Ïeny od rodinn˘ch zodpovûdností. MuÏi
ãi Ïeny, ktefií utíkají od své rodiny nebo ji zaned-
bávají, jsou moÏná osvobozeni od zodpovûdností,
ale uvûznûni hfiíchem. AÈ jiÏ získají z krátkodo-
bého pohledu cokoli, nikdo nemÛÏe dosáhnout

opravdového osvobození neboli svobody tím, Ïe
se vyhne zodpovûdnostem souvisejícím s vûã-
ností. Pro získání vûãné svobody je zapotfiebí svû-
domitého naplÀování rodinn˘ch zodpovûdností.

KdyÏ studujeme kázání, která pronesli na‰i ve-
doucí bûhem prvního století znovuzfiízené Církve,
zarazí nás, jak zfiídkakdy mluvili o rodinn˘ch zod-
povûdnostech. Naproti tomu v poslední dobû je to
ãast˘ námût proslovÛ. Proã tomu tak je?

KdyÏ jsem jako chlapec vyrÛstal na farmû,
kaÏd˘ veãer byl jako rodinn˘ domácí veãer, a tele-
vize, která by nás od rodinn˘ch aktivit odvádûla,
tehdy neexistovala. V‰e, co se bûhem dne událo,
kromû nûkolika málo hodin ve ‰kole, se dûlo pod
vedením rodiny. Obvykle jsme opou‰tûli farmu
jen dvakrát t˘dnû – v sobotu kvÛli nákupÛm a
v nedûli kvÛli shromáÏdûní. Takto Ïila vût‰ina
ãlenÛ bûhem prvního století znovuzfiízené Církve.
Za takové situace nebylo témûfi vÛbec potfieba
mít pravidelnû plánované rodinné domácí veãery.
A nebylo témûfi vÛbec potfieba zdÛrazÀovat v˘-
sadní postavení rodiny nebo dÛleÏitost rodinn˘ch
zodpovûdností.

Dnes má jen velmi málo mlad˘ch lidí zku‰e-
nosti s aktivitami z dfiívûj‰í doby, které byly
zamûfieny na rodinu a které byly dÛslednû dodr-
Ïovány. Mûstsk˘ Ïivot a moderní dopravní pro-
stfiedky umoÏnily na‰im mlad˘m lidem, aby
pouÏívali domov jako internát, kde se vyspí a
obãas se najedí, ale kde se jim dostává jen málo
vedení ohlednû jejich ãinností. Organizované
odpoãinkové ãinnosti a rychlá doprava odvádûjí
mladé lidi od rodiãovského dozoru.

To, jak si vût‰ina ãlenÛ Církve vydûlává na Ïi-
vobytí, také komplikuje jejich rodiãovskou roli.
V dfiívûj‰í dobû byla rodina jednotkou ekonomické
produkce, která byla organizovaná a ukáznûná.
V‰ichni moji ãtyfii prarodiãe obdûlávali pÛdu a fií-
dili práci sv˘ch dûtí na rodinn˘ch farmách nebo
ranãích. Celá rodina spoleãnû pracovala, aby si
zaopatfiila potravu, postarala se o domácnost a
vydûlala peníze na to, co se muselo kupovat.

Dnes jen pomûrnû málo rodin spoleãnû pracuje,
aby si zajistilo pfiíjem. V dne‰ní dobû je vût‰ina ro-
din jednotkou ekonomické spotfieby, k ãemuÏ není
zapotfiebí velké míry organizovanosti a spolupráce.
Za tûchto okolností musejí rodiãe vyvíjet zvlá‰tní
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Lekce 5: Uãme se povinnostem, které máme jako vedoucí

úsilí, aby s dûtmi spolupracovali na spoleãn˘ch ak-
tivitách, ale je dÛleÏité, aby to dûlali.

Jedním z v˘znamn˘ch vlivÛ, kter˘ v dfiívûj‰ích
dobách sjednocoval rodiny, byl proÏitek spoleãné
snahy dosáhnout spoleãného cíle – napfiíklad pfii
kultivování neobdûlané pÛdy nebo pfii zakládání
podnikání. Tato zásada je tak dÛleÏitá, Ïe jeden
komentátor poznamenal: „Pokud rodinû chybí
spoleãná krize, najmûte si vlka, kter˘ vám bude
v˘t u dvefií.“ (Time, Dec. 15, 1967, str. 31.) Vût-
‰ina rodiãÛ má dost krizí i bez toho, aniÏ by si
nûjaké dal‰í vytváfieli. Ale moÏná je tfieba, aby je
rozpoznali a jako rodina se zorganizovali v jed-
notném úsilí je vyfie‰it.

Rodiny se sjednocují tím, Ïe spoleãnû dûlají
nûco smysluplného. Dûti mají spoleãnû pracovat
pod vedením rodiãÛ. Spoleãná práce, i na ãás-
teãn˘ úvazek, má svou hodnotu. A stejnû tak ji
má i rodinná zahrada. Vhodné jsou také spoleãné
projekty, pfii kter˘ch se pomáhá druh˘m. Rodiny
mohou zaloÏit stál˘ misionáfisk˘ fond. Mohou bá-
dat v rodinné historii, sepisovat ji a podûlit se o
ni s ostatními. Mohou organizovat rodinná set-
kání. Mohou uãit rodinné pfiíslu‰níky jednodu-
ch˘m dovednostem praktického Ïivota, napfiíklad
jak hospodafiit s financemi, jak udrÏovat majetek
a jak si roz‰ifiovat v‰eobecné vzdûlání. Uãit se ci-
zímu jazyku je uÏiteãnou pfiípravou pro misio-
náfiskou sluÏbu i pro Ïivot v dne‰ní dobû. Uãiteli
v tûchto oblastech mohou b˘t rodiãe, prarodiãe
nebo dal‰í ãlenové ‰ir‰í rodiny.

Nûktefií mohou namítnout: „Na to ale nemáme
ãas.“ Pokud jde o to, abychom mûli ãas dûlat to, co
má skuteãnû hodnotu, myslím, Ïe mnozí rodiãe
zjistí, Ïe mohou najít více ãasu pro rodinu, pokud
vypnou televizi. V rodinách ve Spojen˘ch státech
je televize zapnutá prÛmûrnû sedm hodin dennû.
(USA Today, May 17, 1984.) A co je v˘znamnûj‰í,
prÛzkum televizní sledovanosti v oblasti osídlené
pfieváÏnû Svat˘mi posledních dnÛ ukázal, Ïe 70
pocent dotazovan˘ch – vût‰inou dospûl˘ch – sle-
duje televizi tfii nebo více hodin dennû. Témûfi po-
lovina dotazovan˘ch sledovala televizi pût nebo
více hodin dennû.

President David O. McKay uãil:

„Domov je nejpfiednûj‰ím a nejefektivnûj‰ím
místem, kde se dûti mohou uãit Ïivotním lekcím:
pravdû, cti, ctnosti, sebeovládání; hodnotû vzdûlání,

poctivé práci a smyslu Ïivota a v˘sadû Ïivot mít.
Nic nemÛÏe nahradit domov pfii v˘chovû a v˘uce
dûtí, a Ïádn˘ jin˘ úspûch nemÛÏe vynahradit se-
lhání v rodinû.“ (Family Home Evening Manual
1968–1969, str. iii.)

Rodiãe jsou tûmi hlavními uãiteli. Nejefektiv-
nûji uãí sv˘m pfiíkladem. Rodinn˘ kruh je ideál-
ním místem, kde mÛÏeme projevovat laskavost,
odpu‰tûní, víru v Boha a kaÏdou dal‰í praktickou
ctnost obsaÏenou v evangeliu JeÏí‰e Krista a kde
se tûmto ctnostem mÛÏeme uãit.

Otec pfiedsedá a má hlavní zodpovûdnost za
vedení rodiny, av‰ak rodiãovství je samozfiejmû
sdílená zodpovûdnost. Oba rodiãe zastávají ve-
doucí roli ve v˘uce sv˘ch dûtí, a oba se musejí
spolu radit a vzájemnû se podporovat. V tomto
úsilí mají rodiãe pamatovat na úÏasnou metaforu
o svíãce a zrcadle, kterou pouÏil president Kim-
ball: „Existují dva zpÛsoby, jak ‰ífiit svûtlo: buì
b˘t svíãkou, nebo zrcadlem, které svûtlo svíãky
odráÏí. My rodiãe mÛÏeme ztûlesÀovat oba
tyto zpÛsoby.“ (Conference Report, Stockholm
Sweden Area Conference 1974, str. 49.) V posvát-
ném úkolu uãit dûti BoÏí mají rodiãe sjednotit a
spojit své úsilí, aby ze Ïivota sv˘ch dûtí vyhánûli
mocnosti temnoty.

Rodinn˘ kruh je také nejlep‰í organizací, kte-
rou lze bojovat proti sobeckosti a pohodlnosti –
tûmto nectnostem, které se snaÏí zachvátit lid-
stvo, a které, jak se zdá, jsou svÛdn˘m poku‰e-
ním moderního Ïivota. Na rozdíl od sobeckého
individualismu, kter˘ nás obklopuje, se máme
snaÏit formovat Ïivot své rodiny podle pfiíkladu
sebeobûtování na‰eho Spasitele. Spasitel nás uãil,
Ïe si máme vzájemnû slouÏit. Král Beniamin ve
svém velikém závûreãném kázání fiekl sv˘m li-
dem, aby uãili své dûti, „aby kráãely po cestách
pravdy a stfiídmosti … [a] aby se navzájem milo-
valy a aby si navzájem slouÏily“. (Mosiá‰ 4:15.)

Pro toto uãení neexistuje vhodnûj‰í lidsk˘
vztah neÏ rodina, ve které rodiãe skuteãnû milují
své dûti a cel˘m sv˘m Ïivotem jim slouÏí. Rodiãe
mají vyuãovat zásadám znovuzfiízeného evange-
lia, zvlá‰tû smírné obûti na‰eho Spasitele JeÏí‰e
Krista. Rodiãe mají také uãit tomu, Ïe i oni,
v men‰í mífie, pfiiná‰ejí obûti své rodinû. Je-li
toto provádûno ve správném duchu – pfiíkladem
i slovem – má toto uãení pomoci dûtem, aby byly
láskyplnûj‰í a aby své rodiãe více ctily. Také jim
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to má pomáhat pfiipravit se na to, Ïe i ony samy
budou rodiãi.

Rodiãe uãí své dûti a rodiny se uãí tím, Ïe dûlají
rÛzné vûci spoleãnû.

Rodiny se mají spolu modlit, mají poklekat
veãer i ráno a dûkovat za poÏehnání a mají se
modlit za to, co se jich spoleãnû t˘ká.

Rodiny mají spolu uctívat tím, Ïe se úãastní
církevních bohosluÏeb a rodinn˘ch duchovních
setkání.

Rodiny mají spolu studovat a uãit se. To má
zahrnovat spoleãnou ãetbu písma a diskusi o
nûm a spoleãné zam˘‰lení se nad dal‰ími hodnot-
n˘mi vûcmi, jako jsou napfiíklad praktické zna-
losti nezbytné pro Ïivot v moderním svûtû.

Rodiny mají spolu pracovat, jak jiÏ bylo fieãeno.
Rodiny si také mají spolu hrát, aby s rodinn˘mi
aktivitami byly spojeny i radostné odpoãinkové
záÏitky.

Rodiny se mají spolu radit a projednávat ve‰-
keré záleÏitosti, které jsou pro rodinu nebo její
pfiíslu‰níky dÛleÏité.

Rodiny mají spolu jíst. âas zasednutí k jídlu
je pro rodinu pfiirozenou pfiíleÏitostí k tomu, aby
se se‰la a aby spolu komunikovala. Je ‰koda, aby
taková pfiíleÏitost pfii‰la vniveã kvÛli rodinnému
ha‰tefiení nebo kvÛli tomu, Ïe rodinní pfiíslu‰níci
chÀapnou po jídle a rozprchnou se, jako kdyby
rodinná kuchynû byla restaurace rychlého ob-
ãerstvení.

Rodiny se mají spolu podílet na zaznamená-
vání rodinn˘ch tradic a posvátn˘ch záÏitkÛ. Mají
se také scházet a o tyto záznamy se podílet, aby
se rodina i její jednotliví ãlenové posilovali. Pre-
sident Kimball nám pfiipomínal: „Inspirující pfií-
bûhy z na‰eho Ïivota i ze Ïivota na‰ich pfiedkÛ …
jsou mocn˘m v˘ukov˘m nástrojem“ – zdrojem
inspirace pro nás i pro na‰e potomstvo. (Ensign,
Jan. 1982, str. 4.)

Je pozoruhodné, Ïe rodinn˘ domácí veãer je
ideální pfiíleÏitostí pro dosaÏení témûfi kaÏdého
typu rodinné pospolitosti. Je to ideální pfiíleÏitost
pro to, aby se rodina spolu modlila, uãila, radila,
aby si spolu hrála a aby i spolu pracovala. Vût‰ina
z nás si je toho vûdoma, ale zajímalo by mne, ko-
lik z nás skuteãnû vyuÏívá ve‰ker˘ch moÏností
rodinného domácího veãera. …

V˘znam a dÛleÏitost na‰ich rodiãovsk˘ch zod-
povûdností se skr˘vá i v tomto prorockém pro-
hlá‰ení presidenta Spencera W. Kimballa:

„Pfiijde ãas, kdy pouze ti, ktefií v rodinu hlu-
boce a aktivnû vûfií, budou schopni zachovat svou
rodinu uprostfied zla, které se kolem nás srocuje.“
(Ensign, Nov. 1980, str. 4.)

V tomto nanejv˘‰ dÛleÏitém úkolu ochraÀovat
svou rodinu potfiebujeme ve‰kerou pomoc, kte-
rou mÛÏeme získat. Pfii tomto úsilí máme nárok
na poÏehnání nebes, a skuteãnû je obdrÏíme.
Jsme sluÏebníci na‰eho Pána a Spasitele JeÏí‰e
Krista, a tím, Ïe se snaÏíme plnit své posvátné
zodpovûdnosti jako rodiãe v Sionu, se vûnujeme
tomu, ãím nás povûfiil. KéÏ jsme v tomto úsilí
pilní a kéÏ jsme poÏehnáni.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Jaké jsou nûkteré ze základních zodpovûdností
rodiãÛ jako vedoucích v rodinû?

• Jaké dÛvody star‰í Oaks uvádí pro svÛj po-
stfieh, Ïe dfiívûj‰í církevní vedoucí nemluvili
tak ãasto o rodinn˘ch zodpovûdnostech?

• Co podle star‰ího Oakse mohou rodiny dûlat,
aby se stmelily?

• Jak mohou, podle star‰ího Oakse, rodiãe uãit
své dûti nejefektivnûji?

• Co napfiíklad mohou rodiny dûlat spolu?

• Co mohou dûlat vedoucí, aby posilovali rodiãe
a aby kladli dÛraz na rodinu jako na místo
pro v˘uku evangelia a jako na laboratofi Ïivota
podle Spasitelova uãení?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. SPASITEL BYL 
DOKONAL¯M VEDOUCÍM A DOKONAL¯M 
SLUÎEBNÍKEM.

V¯KLAD

Bûhem pozemského poslání JeÏí‰e Krista
matka Jakuba a Jana jednou Spasitele poÏádala,
aby její synové obdrÏeli zvlá‰tní pfiízeÀ. JeÏí‰
fiekl: „Víte, Ïe kníÏata národÛ panují nad nimi,
a ktefiíÏ velicí jsou, moci uÏívají nad nimi.

Ale ne tak bude mezi vámi. N˘brÏ kdoÏkoli
chtûl by mezi vámi b˘ti velik˘m, budiÏ sluÏeb-
ník vá‰.

A kdoÏ by koli mezi vámi chtûl b˘ti pfiední,
budiÏ vá‰ sluÏebník;

Jako i Syn ãlovûka nepfii‰el, aby jemu slouÏeno
bylo, ale aby on slouÏil, a aby dal Ïivot svÛj mzdu
na vykoupení za mnohé.“ (Matou‰ 20:25–28.)

JeÏí‰ po své poslední oslavû pfiesnic umyl
apo‰tolÛm nohy a pak se jich zeptal: „Víte-liÏ,
co jsem uãinil vám?

Vy naz˘váte mne Mistrem a Pánem, a dobfie
pravíte, jsemÈ zajisté.

PonûvadÏ tedy já umyl jsem nohy va‰e, Pán a
Mistr, i vy máte jeden druhému nohy um˘vati.

Pfiíklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakoÏ
jsem já uãinil vám, i vy ãinili.

Amen, amen pravím vám: Není sluÏebník vût‰í
nad pána svého, ani posel vût‰í neÏli ten, kdoÏ jej
poslal.“ (Jan 13:12–16.)

Star‰í Neal A. Maxwell, ãlen Kvora Dvanácti,
poznamenal: „JeÏí‰ dokonale ztûlesÀoval vedou-
cího, kter˘ je zároveÀ sluÏebníkem.“ (Even As I
Am [1982], 62.) JeÏí‰ proÏil své pozemské poslání
tím, Ïe v‰echny uzdravoval, Ïehnal jim, uãil je a
slouÏil jim bez ohledu na jejich postavení. Slou-
Ïil lidem tak, aby uspokojil jejich nejhlub‰í po-
tfieby. Spasitel ve svém kázání o chlebu Ïivota
uvedl, Ïe mnozí lidé Ho následovali jen kvÛli zá-
zrakÛm, které vykonal. Jiní Ho následovali, pro-
toÏe jim dal chléb a rybu. Spasitel vedûl, Ïe pro
to, aby mohl Ïivit jejich ducha, potfiebují nûco
více neÏ jen zázraky a chléb. Vyzval je, aby jedli
„[tûlo] Syna ãlovûka a [pili] krve jeho“, a slíbil
jim, Ïe „kdoÏ jí chléb tento, ÏivÈ bude na vûky“.
(Jan 6:53, 58.) Petr, mluvû i za ostatní ãleny
Dvanácti, dosvûdãil, Ïe JeÏí‰ vskutku promlouval
„slova vûãného Ïivota“. (Ver‰ 68.)

President James E. Faust, rádce v Prvním pfied-
sednictvu, uãil: „Základní potfieby ãlovûka … 
– sebeúctu, du‰evní klid a osobní spokojenost –

LEKCE 6

SLUÎME TùM, KTERÉ VEDEME
„On pak fiekl jim: Králové národÛ panují nad nimi, a ktefiíÏ moc mají nad nimi, dobrodincové slovou.

Ale vy ne tak. N˘brÏ kdoÏ nejvût‰í jest mezi vámi, budiÏ jako nejmen‰í, a kdoÏ vÛdce jest, jako
slouÏící.

Nebo kdo vût‰í, ten-li, kter˘Ï sedí, ãili ten, kter˘Ï slouÏí? Zdali ne ten, kter˘Ï sedí? Ale já mezi vámi
jsem jako ten, kter˘Ï slouÏí.“ (Luká‰ 22:25–27.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí v rodinû i v Církvi slouÏí Pánu tím, Ïe slouÏí tûm, které vedou.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Spasitel byl dokonal˘m vedoucím a dokonal˘m sluÏebníkem.

2. Máme se nauãit b˘t vedoucími, ktefií jsou zároveÀ sluÏebníky.

3. KdyÏ porozumíme potfiebám lidí, kter˘m slouÏíme, mÛÏeme b˘t lep‰ími vedoucími, ktefií jsou
zároveÀ sluÏebníky.
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lze zcela uspokojit vûrnou poslu‰ností pfiikázání
BoÏích. Toto platí pro kohokoli z jakékoli zemû
nebo kultury.“ (Conference Report, Apr. 1995, 81;
nebo Ensign, May 1995, 62.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Pfieãtûte se studenty ve tfiídû Matou‰e 20:25–28;
Jana 13:12–16 a pak se zeptejte: âím se zpÛsob
vedení v království BoÏím li‰í od vedení ve svûtû?
Diskutujte o odpovûdích (viz v˘klad).

PoÏádejte studenty, aby v písmech hledali
pfiíklady toho, jak JeÏí‰ nebo nûkdo z Jeho násle-
dovníkÛ slouÏil. PoÏádejte je také, aby vyhledali
ver‰e, které popisují, jak dÛleÏitá sluÏba je.
Vyzvûte je, aby se o nalezené ver‰e podûlili.

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ „dokonale ztûlesÀoval“ styl
vedení, pfii kterém zároveÀ slouÏíme. Diskutujte o
tom, v jakém smyslu je Pánovo Usmífiení tím nej-
vût‰ím skutkem sluÏby, kterou kdy kdo vykonal.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. MÁME SE NAUâIT B¯T
VEDOUCÍMI, KTE¤Í JSOU ZÁROVE≈ SLUÎEBNÍKY.

V¯KLAD

Po JeÏí‰i Kristu jsou jednûmi z nejlep‰ích pfií-
kladÛ vedoucích, ktefií jsou zároveÀ sluÏebníky,
dávní i novodobí proroci a misionáfii. Král Benia-
min uãil svÛj lid dÛleÏitosti sluÏby: „KdyÏ jste ve
sluÏbû bliÏních sv˘ch, jste pouze ve sluÏbû svého
Boha.“ (Mosiá‰ 2:17.) Ammon byl schopen uãit
krále Lamoniho a jeho lid díky tomu, Ïe se nej-
prve stal jeho sluÏebníkem. (Viz Alma 17–19.)
Star‰í Neal A. Maxwell fiekl o Proroku Josephu
Smithovi: „Byl Joseph vedoucím, kter˘ byl záro-
veÀ sluÏebníkem? Prokazatelnû ano! Jedna dívka
a její bratr se cestou do ‰koly brodili hlubok˘m
blátem. Prorok Joseph ,se sehnul, oãistil z na‰ich
mal˘ch obtûÏkan˘ch bot bláto, vytáhl z kapsy
kapesník a otfiel nám uplakané tváfie. ¤ekl nám
nûco laskavého a povzbudivého a poslal nás
rozradostnûné do ‰koly‘. (Juvenile Instructor,
15 Jan. 1892, str. 67.)

Jeden mlad˘ muÏ, kter˘ spoleãnû s Josephem
utíkal pfied lÛzou, zaznamenal: ,Nevolnost a
strach mû zbavily síly. Joseph se musel rozhod-
nout, zda mû nechá, aby mû lÛza zajala, nebo zda
se vystaví nebezpeãí a pomÛÏe mi. Rozhodl se pro
druhou moÏnost, naloÏil si mne na svá ‰iroká

bedra a s obãasn˘mi pfiestávkami na odpoãinek
mû nesl temnotou pfies baÏiny. Za nûkolik hodin
jsme narazili na jedinou cestu a zanedlouho jsme
se dostali do bezpeãí. Josephova herkulovská síla
mu umoÏnila [zachránit] mi Ïivot.‘ (New Era,
Dec. 1973, str. 19.)“ (Conference Report, Oct.
1983, 78; nebo Ensign, Nov. 1983, 56.)

Star‰í L. Tom Perry z Kvora Dvanácti fiekl o
presidentu Howardu W. Hunterovi: „Jeho Ïivot je
pln˘ pfiíbûhÛ odhodlanosti, splnûn˘ch cílÛ, víry a
opravdové kfiesÈanské lásky. Je pro nás v‰echny
inspirací. Je na‰ím prorokem. Usedáme u jeho
nohou a jsme pfiipraveni hodovat na moudrosti
tohoto opravdového a vûrného vedoucího, kter˘
je zároveÀ sluÏebníkem.“ (Conference Report,
Oct. 1994, 23; nebo Ensign, Nov. 1994, 19.)

Star‰í Neal A. Maxwell napsal: „JeÏí‰ dokonale
ztûlesÀoval vedoucího, kter˘ je zároveÀ sluÏební-
kem, a máme-li se stát takov˘m, jak˘m je On,
musí totéÏ platit i o nás.

Pravá uÏiteãnost na‰eho Ïivota vpravdû závisí na
na‰í ochotû slouÏit druh˘m.“ (Even As I Am, 62.)

A naopak, jak poznamenal star‰í Russell M.
Nelson z Dvanácti, „snaha stát se spí‰e pánem neÏ
sluÏebníkem … mÛÏe zniãit ducha dûlníka i díla“.
(Conference Report, Apr. 1996, 19; nebo Ensign,
May 1996, 15.) President Gordon B. Hinckley
napsal: „Nûkteré na‰e nejlep‰í v˘kony pfiicházejí
skrze sluÏbu druh˘m.“ (Standing for Something:
Ten Neglected Virtues That Will Heal Our Hearts
and Homes [2000], 161.)

Star‰í Vaughn J. Featherstone uvedl seznam
uÏiteãn˘ch charakterov˘ch rysÛ a zvyklostí ve-
doucích, ktefií jsou zároveÀ sluÏebníky. Upozor-
nûte na tento seznam, kter˘ je uveden v oddíle
zdrojÛ pro uãitele v lekci 1 (str. 5).

NÁMùT PRO V¯UKU

Dejte kaÏdému studentovi seznam charaktero-
v˘ch rysÛ vedoucích, ktefií jsou zároveÀ sluÏeb-
níky. Tento seznam sestavil star‰í Featherstone
(str. 5). Diskutujte se studenty o jednotliv˘ch
charakterov˘ch rysech a o tom, jak nám jejich
osvojení mÛÏe pomoci stát se lep‰ími vedoucími
v rodinû i v Církvi.

Rozdûlte studenty do skupinek. PoÏádejte
kaÏdou skupinku, aby si pfieãetla Mosiá‰e 2.
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Lekce 6: SluÏme tûm, které vedeme

Vysvûtlete, Ïe tato kapitola obsahuje zaãátek po-
sledního kázání krále Beniamina urãeného jeho
lidu. ¤eknûte studentÛm, aby vûnovali pozornost
tomu, jak král Beniamin ztûlesÀoval styl vedení,
pfii nûmÏ zároveÀ slouÏíme druh˘m, a ãemu lid
uãil o vzájemné sluÏbû. Poté, co si danou pasáÏ
pfieãtou, diskutujte o tom, co se z Ïivota a uãení
krále Beniamina dozvûdûli o vedení, pfii nûmÏ
zároveÀ slouÏíme druh˘m.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 3. KDYÎ POROZUMÍME 
POT¤EBÁM LIDÍ, KTER¯M SLOUÎÍME, 
MÒÎEME B¯T LEP·ÍMI VEDOUCÍMI, 
KTE¤Í JSOU ZÁROVE≈ SLUÎEBNÍKY.

V¯KLAD

Vedoucí jsou efektivnûj‰í tehdy, kdyÏ rozumûjí
potfiebám tûch, kter˘m slouÏí. Nûkteré potfieby
jsou pro v‰echny spoleãné. Pokud se nám Ïaludek
svírá hladem, máme sklon myslet jen na to, Ïe se
potfiebujeme najíst. Pokud jsou lidé nemocní nebo
nemají obleãení, pfiístfie‰í nebo finanãní pfiíjem,
mÛÏe b˘t pro nû podobnû tûÏké soustfiedit se na
jiné záleÏitosti.

Kromû fyzick˘ch potfieb mají lidé potfieby du-
‰evní, citové a duchovní. Lidem se obvykle lépe
dafií, kdyÏ mají dobré pfiátele, podporu ze strany
rodiny, uznání, pocit sounáleÏitosti s hodnotnou
skupinou nebo cílem, a vûdomí vlastní hodnoty.

Nûkteré potfieby se mûní s vûkem. Napfiíklad
mladí lidé obvykle pociÈují tlak vrstevníkÛ a po-
tfiebu spoleãenského pfiijetí více neÏ lidé star‰í. Jiné
potfieby se t˘kají v‰ech, nehledû na vûk nebo okol-
nosti. Napfiíklad my v‰ichni potfiebujeme vûdût, Ïe
BÛh se zajímá o to, co se dûje v na‰em Ïivotû.

Existuje mnoho zpÛsobÛ, jak prohloubit na‰e
porozumûní potfiebám tûch, kter˘m slouÏíme.
KdyÏ napfiíklad v písmech ãteme o tom, jak JeÏí‰
a Jeho vedoucí slouÏili druh˘m, mÛÏeme si po-
kládat napfiíklad tyto otázky: Jak tento vedoucí
zjistil, co tito lidé potfiebovali? Jak tito lidé sdûlili
své potfieby vedoucímu? Co z toho, co o lidech
vûdûl, vedoucímu pomohlo zjistit, jaké jsou jejich
potfieby? Jaké fyzické potfieby vedoucí nûkdy mu-
seli vyfie‰it pfiedtím, neÏ mohli pomoci lidem
uspokojit jejich potfieby duchovní?

Získat povûdomí o v‰eobecn˘ch potfiebách
druh˘ch mÛÏeme ãetbou, pozorováním lidí,

úãastí v kursech pro vedoucí a modlitbou. Také
se mÛÏeme zamyslet nad sv˘mi potfiebami a nad
tím, jak je naplÀujeme.

President Gordon B. Hinckley vysvûtlil: „KdyÏ
s láskou a s vdûãností vzhlíÏíme k Bohu a kdyÏ
slouÏíme druh˘m, aniÏ bychom za to dostávali
nûjakou oãividnou odmûnu, pocítíme hlub‰í
touhu slouÏit sv˘m bliÏním – lidsk˘m bytostem –
budeme ménû myslet na sebe a budeme projevo-
vat vût‰í zájem o druhé. Tato zásada lásky je zá-
kladní podstatou dobrotivosti.“ (Standing for
Something, 9.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Diskutujte o studijní látce uvedené v oddíle
v˘kladu. MÛÏete napfiíklad poloÏit tyto otázky:

• Jaké potfieby máme brát v úvahu, kdyÏ se sna-
Ïíme b˘t lep‰ími vedoucími, ktefií jsou záro-
veÀ sluÏebníky?

• Jaké specifické potfieby mlad˘ch lidí mají brát
v úvahu jejich vedoucí?

• Jaké knihy vám pomáhají porozumût potfie-
bám druh˘ch?

Diskutujte o zku‰enostech a záÏitcích, které
vám pomohly b˘t si lépe vûdomi potfieb jednot-
livcÛ. Diskutujte se studenty ve tfiídû o tom, co
Ammon dûlal jako misionáfi (viz Alma 17–19).
PoÏádejte studenty, aby vyhledali, co Ammon
udûlal pro to, aby porozumûl potfiebám krále
Lamoniho a aby tyto potfieby uspokojil.

Na závûr mÛÏete citovat prohlá‰ení presidenta
Hinckleyho uvedené v oddíle v˘kladu.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Vaughn J. Featherstone

Sedmdesátník

V˘Àatky z knihy More Purity
Give Me [Víc ãistoty dej mi]
[1991], 11–14

Zásada vedení, pfii nûmÏ zároveÀ slouÏíme
druh˘m, vychází pfiímo z pramene ve‰keré
pravdy, od Boha Vûãného Otce, a pfiíchází k nám
skrze Pána JeÏí‰e Krista, Jednorozeného Syna.
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Lekce 6: SluÏme tûm, které vedeme

Oba pro nás ztûlesÀují ten nejvy‰‰í pfiíklad vedení
skrze sluÏbu. …

CoÏ Mistrova naléhavá prosba není v souladu
s vedením, pfii nûmÏ zároveÀ slouÏíme? ¤ekl:
„PoìteÏ ke mnû v‰ickni, ktefiíÏ pracujete a obtí-
Ïeni jste, a já vám odpoãinutí dám. Vezmûte jho
mé na se, a uãte se ode mne, neboÈ jsem tich˘ a
pokorn˘ srdcem, a naleznete odpoãinutí du‰em
sv˘m. Jho mé zajisté jestiÈ rozko‰né, a bfiímû mé
lehké.“ (Matou‰ 11:28–30.)

V Markovi ãteme, Ïe uãedníci se mezi sebou
dohadovali, kdo z nich je tím nejvût‰ím: „A posa-
div se, zavolal dvanácti, a dí jim: Chce-li kdo
první b˘ti, budeÈ ze v‰ech nejposlednûj‰í a v‰ech
sluÏebník.“ (Marek 9:35.) …

Vedoucí, ktefií jsou zároveÀ sluÏebníky, slouÏí
lidem, pfiiãemÏ v‰ichni lidé jsou stvofieni podle
obrazu Boha, na‰eho V‰emohoucího Otce. Sebe-
stfiední správci, manaÏefii a vedoucí se vût‰inou
zajímají o pravidla, nafiízení, pfiedpisy a pro-
gramy. Pro takové lidi jsou ostatní muÏi a Ïeny
dÛleÏití jen do té míry, do jaké jsou pro nû „uÏi-
teãní“ pro dosaÏení dan˘ch cílÛ.

Kolik manaÏerÛ, správcÛ a vedoucích by si
v‰imlo toho, jak zdánlivû nedÛleÏití lidé dûlají
úÏasné vûci? „A posadiv se JeÏí‰ proti pokladnici,
díval se, kterak zástup metal peníze do poklad-
nice. A mnozí bohatí metali mnoho.“ (Marek
12:41.) JeÏí‰ si byl vûdom jejich dávání. Byl to
chvályhodn˘ skutek, a díky nûmu mohlo b˘t vy-
konáno mnoho dobrého. NeznevaÏoval to, co lidé
darovali. Mnozí dne‰ní vedoucí by brali v úvahu
jen takovou ãástku, která by se dala pouÏít na ge-
nerování dal‰ího zisku v nûjaké v˘znamné v˘‰i.
Jen malou pozornost by vûnovali vdovû, která
pfiistoupila k pokladnici – byla nepochybnû na
rozpacích, nebyla nijak dÛleÏitá, byla uboze oble-
ãena, pravdûpodobnû se chvûla strachy a vypadala
velmi prostû. Vhodila do ní dva ‰arty, dvû nej-
men‰í Ïidovské mince. Za dva ‰arty nebylo
moÏné si koupit ani bochník chleba. Pravdûpo-
dobnû se neodváÏila ani vzhlédnout – z obavy,
Ïe by nûkdo vidûl její skrovn˘ dar a mohl by se jí
vysmívat. DokáÏi si pfiedstavit, Ïe se pak spû‰nû
vzdálila, aby unikla hanbû nebo rozpakÛm.

JeÏí‰ svolal své uãedníky a fiekl jim: „Amen
pravím vám, Ïe tato chudá vdova více uvrhla, neÏ
tito v‰ickni, ktefiíÏ metali do pokladnice. Nebo

v‰ickni z toho, coÏ jim zb˘valo, metali, ale tato
z své chudoby, v‰ecko, coÏ mûla, uvrhla, v‰ecku
Ïivnost svou.“ (Marek 12:43–44.)

Pfiem˘‰lím, zda ten, kter˘ je Pánem nebe i
zemû, byl nûjak schopen vnést do srdce této vdovy
svou laskavou a upfiímnou vdûãnost za její dar.

Star‰í M. Russell Ballard

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

V˘Àatky z proslovu 
„The Greater Priesthood: 
Giving a Lifetime of Service
in the Kingdom“ [„Vût‰í
knûÏství – celoÏivotní sluÏba
v Království“], Ensign,
Sept. 1992, 71, 73

V‰ichni ti, ktefií jsou nositeli knûÏství BoÏího,
jsou spojeni spoleãn˘m poutem sluÏby. Vzkfií‰en˘
Jan Kfititel vyjádfiil tuto my‰lenku bûhem oné po-
svátné události, kdy lidem na zemi znovuzfiídil
Aronovo knûÏství. Tento andûlsk˘ posel od Boha,
ten, jenÏ mûl tu v˘sadu pokfitít Spasitele, oslovil
Proroka Josepha Smitha a jeho spoleãníka
v tomto díle, Olivera Cowderyho, jako své spolu-
sluÏebníky. (Viz NaS 13:1.) Jak úÏasn˘ vzor pro
pokornou sluÏbu v království BoÏím!

KaÏd˘ muÏ nebo chlapec, kter˘ je nositelem
knûÏství, nehledû na to, jaké knûÏství má nebo
k jakému úfiadu je vysvûcen, je spolusluÏebníkem
v díle Pána JeÏí‰e Krista.

Aãkoli jsem vysvûcen do úfiadu apo‰tola 
v Melchisedechovû knûÏství, moji spolupracov-
níci v tomto úfiadû i já jsme v díle Pánû spoluslu-
Ïebníky s tím nejnovûji vysvûcen˘m jáhnem nebo
star‰ím v Církvi.

Aãkoli apo‰tol Pavel pravdivû prohlásil, Ïe „po-
stavil BÛh v církvi nejprv apo‰toly“ (1. Kor. 12:28),
také pravdivû prohlásil, Ïe kaÏdá ãást tûla je ne-
zbytná. Nikdo v Ïádném knûÏském úfiadû nemÛÏe
fiíci o tûch, ktefií mají jin˘ úfiad: „Nepotfiebuji vás“,
protoÏe jsme v‰ichni spolusluÏebníci ve sluÏbû
Pánu. (Viz v. 14–28.) Na‰ím spoleãn˘m a nejdÛle-
Ïitûj‰ím cílem je konat Jeho dílo. KaÏd˘ nositel
knûÏství, kter˘ pÛsobí v rámci povinností svého
povolání, je potfiebn˘ pro uskuteãÀování díla Pánû.

Opakuji, Ïe knûÏsk˘ úfiad není udílen pro zís-
kání spoleãenského postavení, ale pro sluÏbu. Vy i
já jsme spolusluÏebníci v Církvi JeÏí‰e Krista. …

36

36180_121_Lessons1_9.qxd  02-03-2011  8:24  Page 36



Lekce 6: SluÏme tûm, které vedeme

President David O. McKay prohlásil: „KnûÏství
znamená sluÏbu. To platí dokonce i v jeho boÏ-
ském zdroji, jak mÛÏeme odvodit z tohoto vzne-
‰eného prohlá‰ení: ,Toto je dílo mé a sláva má –
uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka.‘
A tak z BoÏství vyvûrá sluÏba, která vede k vykou-
pení BoÏích dûtí.“ (Pathways to Happiness, Salt
Lake City: Bookcraft, 1957, str. 231.) …

Vyz˘vám vás, abyste pfiemítali nad tûmito
slovy presidenta Mariona G. Romneyho:

„SluÏba není nûco, co zde na zemi musíme
pfietrpût, abychom mohli získat právo Ïít v celes-
tiálním království. SluÏba je právû tím základním
prvkem, z nûhoÏ je vytvofien oslaven˘ Ïivot v ce-
lestiálním království.

KdyÏ víme, Ïe sluÏba je to, co na‰emu Otci
v nebi pfiiná‰í pocit naplnûní, a kdyÏ víme, Ïe si
pfiejeme b˘t tam, kde je On, a b˘t takov˘mi, jako
je On, proã nám musí b˘t pfiikazováno, abychom
si navzájem slouÏili? … SluÏba je samotnou pod-
statou boÏskosti.“ (Ensign, Nov. 1982, str. 93.)

Bratfií, je vzácn˘m poÏehnáním b˘t nositeli
knûÏství BoÏího a mít pfiíleÏitost k neomezené

sluÏbû sv˘m bliÏním. Vím, Ïe Pán JeÏí‰ Kristus
Ïije, a modlím se, aby vám, mlad˘m i star‰ím,
BÛh poÏehnal hlubokou vdûãností za knûÏství,
jehoÏ jste nositeli, a vût‰í touhou slouÏit va‰im
bliÏním a Nebeskému Otci, ve jménu JeÏí‰e
Krista, amen.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Jak mÛÏeme, kdyÏ slouÏíme druh˘m, zjistit,
co druzí dûlají dobfie, a jak jim za to mÛÏeme
vyjádfiit vdûãnost? (Viz pojednání star‰ího
Featherstona o ‰artu vdovy.)

• Jak mÛÏe upfiímná pochvala pozitivnû zapÛso-
bit na druhého?

• Jak jste se cítili, kdyÏ si va‰eho chvályhodného
úsilí nikdo nev‰iml? Co byste rádi, aby se stalo?

• Jaká je podle vás správná rovnováha mezi
lidmi a programy?

• Vyberte nûkolik postfiehÛ ze slov star‰ího
Ballarda, které jsou pro vás nûjak v˘znamné,
a diskutujte o nich.
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. PRAVÁ LÁSKA JE 
NEJVY··ÍM MOTIVEM SLUÎBY VEDOUCÍHO.

V¯KLAD

Pravá láska je „nejvy‰‰í, neju‰lechtilej‰í a nejsil-
nûj‰í druh lásky, nikoli pouhá náklonnost; je to
ãistá láska Kristova. [V písmech toto slovní spo-
jení] nikdy neoznaãuje almuÏny nebo charitativní
skutky nebo dobroãinnost“. (Bible Dictionary,
„charity“, 632.)

Apo‰tol Pavel uãil, Ïe pravá láska je vût‰í neÏ
jak˘koli skutek sluÏby nebo jak˘koli jin˘ du-
chovní dar: „Bych jazyky lidsk˘mi mluvil i andûl-
sk˘mi, a [pravé] lásky kdybych nemûl, uãinûn
jsem mûd zvuãící aneb zvonec znûjící.

A bychÈ mûl proroctví, a povûdom byl v‰eli-
kého tajemství i v‰elikého umûní, a kdybych mûl
tak velikou víru, Ïe bych hory pfiená‰el, [pravé]
lásky pak kdybych nemûl, nic nejsem.

A kdybych vynaloÏil na pokrmy v‰ecken statek
svÛj, a bych vydal tûlo své k spálení, a [pravé]
lásky bych nemûl, nic mi to neprospívá …

[Pravá] láska nikdy nevypadá, je‰to buì Ïe
proroctví jsou, ta pfiestanou, buì jazykové, ti
utichnou, buì uãení, to v nic pfiijde.

Z ãástky zajisté poznáváme, a z ãástky proro-
kujeme.

Ale jakÏ by pfii‰lo dokonalé, tehdyÈ to, coÏ jest
z ãástky, vyhlazeno bude …

Nyní pak zÛstává víra, nadûje, [pravá] láska,
to tré, ale nejvût‰í z nich jestiÈ [pravá] láska.“
(1. Korintsk˘m 13:1–3, 8–10, 13.)

Star‰í Dallin H. Oaks, ãlen Kvora Dvanácti,
uãil: „Nesmíme pouze dûlat to, co je správné.
Musíme jednat ze správn˘ch dÛvodÛ. Novodob˘m
v˘razem se to oznaãuje jako správn˘ motiv.
Písma ãasto popisují tento správn˘ vnitfiní postoj
slovy cel˘ úmysl srdce nebo opravdov˘ zámûr …

… Pokud nejednáme ze správn˘ch dÛvodÛ, na‰e
skutky nebudou povaÏovány za spravedlivé. …

V domnûl˘ch dobr˘ch skutcích konan˘ch
z nesprávn˘ch dÛvodÛ Ïádná poÏehnání nespoãí-
vají.“ (Pure in Heart [1988], 15, 33; viz také
Moroni 7:6–11.)

Pfii jiné pfiíleÏitosti star‰í Oaks uvedl ‰est rÛz-
n˘ch dÛvodÛ, pro které lidé mohou slouÏit:

1. „KvÛli bohatství nebo slávû.“

2. „Aby na‰li dobré pfiátele.“

3. „Ze strachu z trestu.“

4. „Ze smyslu pro povinnost nebo z loajality.“

5. „KvÛli nadûji na odmûnu na vûãnosti.“

6. „Z lásky k Bohu a z lásky k bliÏním.“

Poslední dÛvod – z pravé lásky – star‰í Oaks na-
z˘vá „tím nejvzne‰enûj‰ím dÛvodem ze v‰ech. …
Právû to se v písmech naz˘vá ,vy‰‰í cestou‘. (Viz

LEKCE 7

NAUâME SE VÉST S PRAVOU LÁSKOU
„Ale pravá láska je ãistá láska Kristova a vytrvá na vûky; a kdokoli bude posledního dne shledán,

Ïe ji má, s tím bude dobfie.

ProãeÏ, milovaní bratfií moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli b˘ti naplnûni touto lás-
kou, kterou udûluje v‰em, ktefií jsou prav˘mi následovníky Syna jeho, JeÏí‰e Krista.“ (Moroni 7:47–48.)

ZÁSADA VEDENÍ

Styl vedení, kter˘m vedl Kristus, je motivován pravou láskou.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Pravá láska je nejvy‰‰ím motivem sluÏby vedoucího.

2. Svou schopnost vést s pravou láskou mÛÏeme prohlubovat.
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Lekce 7: Nauãme se vést s pravou láskou

1. Korintsk˘m 12:31.)“ (Conference Report, Oct.
1984, 14–16; nebo Ensign, Nov. 1984, 13–14.)

Vedoucí v Církvi a v rodinû potfiebují vedení,
vizi a sílu, kterou jim mÛÏe dát jedinû Duch
Pánû, a pokud na‰e motivy ke sluÏbû nejsou ryzí,
je tomuto Duchu bránûno v pÛsobení. Vedoucí
mají slouÏit z pravé lásky, nikoli kvÛli ménû úcty-
hodn˘ch motivÛm.

NÁMùT PRO V¯UKU

Zeptejte se studentÛ, zda jsou dÛleÏitûj‰í mo-
tivy, skutky nebo v˘sledky, a diskutujte o jejich
odpovûdích. Vysvûtlete, Ïe lidé mají sklon posu-
zovat kvalitu sv˘ch skutkÛ podle v˘sledkÛ (napfi.:
Kolik sis vydûlal? Kolik lidí jsi pokfitil?) Pán ale
hledí na srdce neboli na motivy na‰ich skutkÛ
(viz NaS 137:9). Star‰í Neal A. Maxwell z Kvora
Dvanácti vysvûtlil: „V‰e závisí – na poãátku i na
konci – na na‰ich pfiáních. Ta utváfiejí na‰e my‰-
lenkové pochody. Na‰e pfiání tak pfiedcházejí na-
‰im skutkÛm a skr˘vají se v jádru na‰í du‰e.“
(Conference Report, Sept.–Oct. 1995, 28; nebo
Ensign, Nov. 1995, 23.)

Definujte pravou lásku a vysvûtlete, Ïe je nej-
vzne‰enûj‰ím motivem sluÏby vedoucího (viz v˘-
klad). Diskutujte s celou tfiídou nebo v men‰ích
skupinkách napfiíklad o tûchto otázkách:

• Z jak˘ch dÛvodÛ napfiíklad mÛÏeme slouÏit
jako vedoucí v Církvi nebo v rodinû? Jsou
v‰echny dÛvody stejnû správné?

• Co mám dûlat, pokud moje motivy ke sluÏbû
jakoÏto vedoucího nejsou naplnûny pravou
láskou?

• Jak se mohu nauãit mít rád ty, kter˘m slouÏím?

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. SVOU SCHOPNOST VÉST
S PRAVOU LÁSKOU MÒÎEME PROHLUBOVAT.

V¯KLAD

Star‰í Dallin H. Oaks napsal: „PoÏadavek, Ïe
na‰e dobré skutky musejí b˘t doprovázeny dob-
r˘mi motivy, je delikátní a v praxi obtíÏn˘. …

Abychom se stali ãist˘mi v srdci – abychom
dosáhli oslavení – musíme zmûnit své postoje a
priority tak, aby odpovídaly podmínkám duchov-
nosti, musíme ovládat své my‰lenky, musíme na-
pravit své motivy a musíme zdokonalit své touhy.
Jak toho lze dosáhnout?

Prvním krokem ve zmûnû na‰ich postojÛ a
priorit je postavit se ãelem k vlastním nedokona-
lostem a k potfiebû se zmûnit. …

Zaãneme v sobû pátrat. Máme odhodit pfietváfi-
ku a fale‰nou masku, zkoumat upfiímnû a dÛ-
kladnû své nitro a snaÏit se zjistit své opravdové
postoje a priority …

Usilujeme o duchovnost skrze víru, pokání a
kfiest; skrze vzájemné odpu‰tûní; skrze pÛst a
modlitbu; skrze spravedlivé touhy a ãisté my‰-
lenky a ãiny. Usilujeme o duchovnost skrze
sluÏbu sv˘m bliÏním; skrze uctívání; skrze hodo-
vání na slovû BoÏím v písmech a v uãení Ïijících
prorokÛ. Duchovnosti dosahujeme tím, Ïe uzaví-
ráme smlouvy s Pánem a dodrÏujeme je, tím, Ïe
se svûdomitû snaÏíme dodrÏovat v‰echna pfiiká-
zání BoÏí. Duchovnosti nelze dosáhnout náhle a
rázem. Je to dÛsledek fiady správn˘ch rozhod-
nutí. Je to sklizeÀ spravedlivého Ïivota …

Abychom dokázali dosáhnout duchovnosti, na-
pravit své motivy a zdokonalit své touhy, musíme
se nauãit ovládat své my‰lenky. Prorok Alma uãil
svého vûrného syna Helamana: ,NechÈ ve‰keré
my‰lenky tvé smûfiují k Pánu; ano, nechÈ náklon-
nost srdce tvého ulpí na Pánovi na vûky.‘ (Alma
37:36.) …

Nevy‰‰ím správn˘m motivem pro jak˘koli ãin
je pravá láska – ãistá láska Kristova. A tohoto mo-
tivu dosáhneme dvûma zpÛsoby: 1) tím, Ïe se o
lásku budeme modlit, a 2) tím, Ïe budeme slouÏit.

Své motivy mÛÏeme ovlivnit modlitbou. …

Abychom se nauãili slouÏit z ãisté lásky
Kristovy, musíme se procviãovat ve sluÏbû Bohu
a sv˘m bliÏním.“ (Pure in Heart, 18, 140–141,
144–145, 148.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Diskutujte se studenty o tom, jak mÛÏeme roz-
víjet ãistotu srdce a pravou lásku, abychom tak
mohli b˘t lep‰ími vedoucími. Pi‰te návrhy na ta-
buli. (MÛÏe mezi nû patfiit zmûna postojÛ, ovládání
my‰lenek a pfiiznání si nedokonalostí. Viz v˘klad.)

ZvaÏte, zda byste nemohli vyzvat studenty, aby
zorganizovali nûjak˘ projekt sluÏby pro nûkoho
ze ‰koly nebo z okolí, a pfii tom pamatovali na
dÛleÏitost pravé lásky.
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ZDROJE PRO UâITELE

Bratr Stephen D. Nadauld

Dfiívûj‰í ãlen Druhého 
kvora Sedmdesáti

V˘Àatky z knihy Principles
of Priesthood Leadership
[Zásady knûÏského vedení]
(1999), 102–106, 109–119

Církev roste rychle a ve velmi sloÏitém pro-
stfiedí, a musí mít schopné knûÏské vedení. Ve-
dení se li‰í od managementu. Nejvût‰ím úkolem
pro dne‰ní vedoucí knûÏství je dûlat nûkolik málo
správn˘ch vûcí. Jsem pfiesvûdãen, Ïe existují tfii
správné vûci, které, jsou-li vykonávány s modlit-
bou a svûdomitû, umoÏní vedoucím knûÏství nést
dílo Pánû mocnû a efektivnû kupfiedu. Jsou to:

I. Uãte plánu vykoupení

Toto je bod ãíslo jedna ze tfií dÛvodÛ. Zaprvé –
z duchovního hlediska – v 13. kapitole Almy se
uãíme o tom, Ïe kaÏd˘ nositel Melchisedechova
knûÏství má díky svému vysvûcení zodpovûdnost
b˘t uãitelem plánu vykoupení. Zadruhé – ze svût-
ského hlediska – víme, Ïe vedoucí jsou tûmi, kdo
ztûlesÀují hodnoty urãité skupiny. Zatfietí –
z praktického dÛvodu – kdyÏ mluvíme o nauce a
zásadách, zmûní to chování více, neÏ kdybychom
mluvili o samotném chování. [Viz Boyd K. Packer,
Conference Report, Oct. 1986, 20; nebo Ensign,
Nov. 1986, 17.]

II. SluÏte

SluÏba, poskytování pomoci a Ïehnání dru-
h˘m je základní souãástí evangelia a knûÏského
vedení. Pravá láska je jádrem kfiesÈanského cho-
vání, a proto ti, ktefií vedou, jí musejí rozumût a
musejí ji upfiímnû praktikovat. KdyÏ ãlenové po-
znají, Ïe vedoucí je má upfiímnû rád a má o nû
zájem, jsou mnohem ochotnûj‰í nechat se vést.

III. Mûjte vizi a nûco, na co se zamûfiíte

Pouze tehdy, kdyÏ vedoucí knûÏství rozvíjí,
jasnû formuluje a sdílí jasnou a dosaÏitelnou
pfiedstavu budoucnosti, mÛÏe zaãít efektivnû uvá-
dût dílo do pohybu. Tato pfiedstava toho, ãeho
mÛÏe kvorum, sbor nebo kÛl dosáhnout, musí
b˘t v souladu s posláním Církve a s pokyny od
pfiedsedající autority. …

Toto jsou tfii základní ãinnosti, které definují
vÛdcovství, odli‰ují vedoucí od managerÛ, a
umoÏÀují jim b˘t efektivní. … Tyto tfii námûty
oznaãené fiímsk˘mi ãíslicemi a otázky, které si
mají vedoucí pokládat, jsou uvedeny v pfiehledu
ã. 15. …

… Vedení v jakékoli oblasti lidského snaÏení, 
i v knûÏství, je efektivnûj‰í tehdy, kdyÏ se vûnuje
pozornost tomu, co oznaãím slovem „proces“.
Musí se vûnovat pozornost tomu, jak˘m zpÛso-
bem se pracuje a k jakému vzájemnému pÛso-
bení dochází mezi vedoucím knûÏství a ãleny
kÛlu, sboru nebo kvora.

Vezmûte napfiíklad v úvahu nedávno ovdovûlou
Ïenu, která pfii‰la za biskupem a vyjádfiila mu svÛj
zármutek z toho, Ïe uÏ se nikdy nebude moci na
shromáÏdûní svátosti modlit. KdyÏ se jí biskup ze-
ptal, proã si myslí, Ïe uÏ nikdy nebude poÏádána
o modlitbu na shromáÏdûní svátosti, vysvûtlila
mu: „Bratfie biskupe, v‰imla jsem si, Ïe modlitby
na shromáÏdûní svátosti vÏdy proná‰ejí manÏel a

Pfiehled ã. 15
EFEKTIVNÍ VEDOUCÍ KNùÎSTVÍ

I. Uãte plánu vykoupení

• Vûnuji ãas studiu a pochopení zásad plánu
vykoupení, abych mu dokázal uãit srozumi-
telnû?

• Uãím tomuto plánu své rodinné pfiíslu‰níky,
ãleny svého kvora, sboru nebo kÛlu, a své
pfiátele a známé?

• Uãím tomuto plánu na shromáÏdûní svátosti,
na schÛzkách pro vedoucí, na konferencích
sboru a kÛlu, pfii pohovorech, a kdyÏ nûkomu
udílím rady?

II. SluÏte

• Vychází má sluÏba z mé pfiirozené podstaty
nebo vychází jen z církevního povûfiení?

• Pokud je pro mû tûÏké upfiímnû projevovat
zájem o druhé, co bych mohl dûlat, abych to
zmûnil?

• SnaÏím se následovat pfiíklad Spasitele?

III. Mûjte vizi a nûco, na co se zamûfiíte

• Rozumím poslání Církve?

• Jaká skupina lidí by mi mohla pomoci získat
proveditelnou vizi toho, ãeho by bylo moÏné
dosáhnout?

• Na jaké dvû nebo tfii vûci bychom se mohli
zamûfiit?

• Jak by bylo moÏné mûfiit pokrok v oblastech,
na nûÏ se zamûfiujeme?
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manÏelka, a protoÏe mi manÏel zemfiel, mám do-
jem, Ïe uÏ tuto pfiíleÏitost nikdy mít nebudu.“

Po krátkém pfiem˘‰lení si biskup uvûdomil, Ïe
jádro problému má svou pfiíãinu v chybném pro-
cesu – kdyÏ ãlen biskupstva sestavoval program
shromáÏdûní svátosti, mûl ve zvyku zavolat nû-
které ãlenské rodinû a poÏádat ji o dvû modlitby!
Jeden telefonát pro získání dvou modliteb bylo
produktivní, ale v tomto pfiípadû to nebylo efek-
tivní pro poÏehnání Ïivota ãlenÛ sboru.

Tento proces byl vyhrazen˘ jen pro nûkoho,
nebyl otevfien˘ v‰em. Byl produktivní, ale ne
efektivní. Jsem pfiesvûdãen, Ïe efektivní vedoucí
umûjí fiídit procesy nebo zpÛsoby, kter˘mi daná
organizace funguje. KdyÏ efektivní vedoucí do-
hlíÏí na urãit˘ proces, reaguje na potfieby, které
jednotlivci dávají najevo, kdyÏ jsou souãástí dané
organizace. PoloÏili jste si nûkdy následující
otázky? Proã se chci zapojit do urãité organizace?
Proã vûnuji ãas a úsilí právû této organizaci, na-
místo mnoha jin˘m? Jaké faktory ovlivÀují mou
oddanost, nasazení, zanícení nebo nad‰ení – díky
nimÏ se chci s lidmi z této organizace st˘kat a
vûnovat jim své nejlep‰í úsilí? UvaÏte, kromû
jiného, tûchto ‰est potfieb neboli faktorÛ:

• Podílet se na nûãem smysluplném

• Vûdût, Ïe vedoucí a ostatní o mû mají zájem

• Podílet se na prÛbûhu práce a na úspûchu

• B˘t ãlenem t˘mu

• Vûdût, co se dûje

• UÏít si zábavu

Samozfiejmû, Ïe vûfiím tomu, Ïe lidé vstupují
do Církve proto, Ïe je pravdivá. Jsou ale oddaní,
nad‰ení, zapálení a zÛstávají aktivní? …

… Vést druhé lze v dne‰ním komplikovaném
prostfiedí a organizacích ãasto lépe prostfiednic-
tvím vedoucích t˘mÛ neÏ mimofiádnû nadan˘ch
jedincÛ. Existuje aÏ pfiíli‰ mnoho promûnn˘ch,
aÏ pfiíli‰ mnoho vstupních veliãin, aÏ pfiíli‰
mnoho moÏností a dochází k aÏ pfiíli‰ mnoha
rychl˘m zmûnám, neÏ aby v‰e vyfiizoval a vedl
jen jeden ãlovûk. …

… Tato zásada platí témûfi ve v‰ech oblastech
na‰eho snaÏení, a platí i v Církvi. Efektivní ve-
doucí v Církvi musejí zaujímat t˘mov˘ pfiístup a

musejí vûnovat pozornost tomu, co se dûje uvnitfi
dané skupiny. …

Nelehk˘m úkolem … vedoucích knûÏství
v dne‰ní Církvi je rozpoznat rozdíl mezi produk-
tivitou a efektivností. Pro biskupstvo nebo pfied-
sednictvo kÛlu je urãitû mnohem produktivnûj‰í
urãit˘ problém zváÏit a rozhodnout se bez zji‰Èo-
vání dostupn˘ch informací nebo bez podrobného
prozkoumání daného problému. Existuje urãit˘
typ rozhodnutí, kde je kvÛli dÛvûrnosti a dal‰ím
podobn˘m ohledÛm nutné, aby rozhodnutí uãinil
sám vedoucí knûÏství nebo nanejv˘‰ po poradû se
sv˘mi dvûma rádci. V tûchto pfiípadech dosáhne
produktivity i efektivnosti obvykle jedinec, nikoli
úsilí skupiny. Av‰ak i v tûchto situacích moudfií
vedoucí poznali, Ïe shromáÏdûní v‰ech moÏn˘ch
informací, peãlivé posouzení alternativních fie-
‰ení a provedení dÛkladné anal˘zy jsou pfiedpo-
kladem k získání inspirace od Pána.

Je v‰ak mnoho situací, kdy vedoucí knûÏství
mÛÏe b˘t nejefektivnûj‰í tehdy, kdyÏ sám sebe
vnímá jako vedoucího t˘mu. …

… Má-li se dosáhnout nûjaké zmûny, je tfieba,
aby ãlenové organizace byli zapojeni do diskuse,
rozebírání dané situace a do hledání alternativ-
ních fie‰ení. Pokud chce vedoucí knûÏství nûãeho
dosáhnout, musí se povaÏovat za vedoucího
t˘mu. Pfiíslu‰n˘m vedoucím t˘mem ve sboru je
rada odboãky. V kÛlu je to rada kÛlu. …

… Efektivní vedoucí knûÏství je t˘mov˘ ve-
doucí. KaÏd˘ ãlen t˘mu je zároveÀ ãlenem Církve
a má zájem na jejím pokroku. KaÏd˘ má dostat
rovnocennou pfiíleÏitost zapojit se do diskuse, a
také pfiíleÏitost k tomu, aby nesl zodpovûdnost za
v˘sledky. Uvûdomte si v‰ak prosím toto: pfii t˘-
movém vedení nelze rozhodovat na základû hla-
sování nebo po zmateãné skupinové diskusi,
kterou nikdo nevede.

Koneãná rozhodnutí musejí uãinit vysvûcení
a ustanovení vedoucí knûÏství. K nejlep‰ím roz-
hodnutím v‰ak dojdou ti vedoucí, ktefií umoÏnili,
aby tento proces probûhl a pfiinesl urãité podnûty
a podpofiil inspiraci.

Vstfiícná komunikace

Je pfiirozené, Ïe ãlen organizace chce vûdût,
co se dûje. Tyto potfieby mohou vedoucí buì
ignorovat, nebo je mohou pouÏít pro posílení
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oddanosti a nad‰ení. PotíÏ je v tom, Ïe komuni-
kace se ãleny skupiny vyÏaduje ãas a úsilí. A za-
neprázdnûnému vedoucímu se to mÛÏe zdát jako
neproduktivní vyuÏití zdrojÛ. A je zde také vÏdy
oprávnûná otázka t˘kající se toho, co mÛÏe a má
sdûlit druh˘m, a co lze nejlépe vyfie‰it dÛvûrnûj-
‰ím zpÛsobem. Tyto otázky fie‰í kaÏdá organizace,
a Církev není v˘jimkou.

Vedoucí knûÏství na v‰ech úrovních jsou ãasto
a náleÏitû pouãováni, Ïe je dÛleÏité zachovat dÛ-
vûrnost, kdyÏ se zab˘vají citliv˘mi informacemi
t˘kajícími se Ïivota a chování ãlenÛ. Tato dÛvûr-
nost je nezbytná pfii procesu pokání a je nutné ji
zachovávat, aby si vedoucí mohli získat a udrÏet
dÛvûru ãlenÛ Církve. DÛleÏitost této zásady ne-
lze dostateãnû zdÛraznit. Nicménû také se do-
mnívám, Ïe existují pfiíleÏitosti pro oprávnûnou
a vstfiícnou komunikaci, která bude vhodná a
vítaná a která podpofií proces vedení. Úkolem
vedoucích knûÏství je rozpoznat to, o ãem je
tfieba mluvit otevfienû, a poté vynaloÏit úsilí
na to, aby se o tom mluvilo. …

… Snaha zavést procesy, které budou zahrno-
vat názory druh˘ch, se mnohonásobnû vrátí díky
prohloubené oddanosti a nad‰ení a dá vedoucímu
nástroje k tomu, aby naplÀoval poslání Církve.

Esprit de corps

V˘raz Esprit de corps je ve slovníku American
Heritage Dictionary definován jako duch odda-
nosti a nad‰ení mezi ãleny skupiny k sobû navzá-
jem, ke své skupinû a k jejím cílÛm. Skupina,
která má tohoto ducha, dosahuje sv˘ch cílÛ, její
ãlenové mezi sebou pociÈují silné pouto a jsou rádi
spolu. Moudfií vedoucí mohou tuto atmosféru
vhodn˘mi zpÛsoby podporovat a poté sledovat, jak
se v˘kon této skupiny nápadnû zlep‰uje. Tohoto
t˘mového ducha – esprit de corps – mají mnohé
sportovní t˘my. Lze ho najít i v mnoha úspû‰n˘ch
obchodních, vojensk˘ch i vlasteneck˘ch organiza-
cích a je v‰eobecnû povaÏován za v˘znamn˘ faktor
jejich úspûchu. Je ale tato zásada vhodná i pro
pouÏití v Církvi? Chceme napfiíklad my, vedoucí
Církve, podporovat postoj „hurá do toho“ ve
vztahu k aktivitû v Církvi a oãekávat oddanost,
která vyluãuje jakékoli jiné aktivity nebo vztahy
s jin˘mi lidmi? Je vhodné mluvit v Církvi o tom,
Ïe si máme uÏívat zábavu? (Znám jednoho vedou-

cího Církve, kter˘ fiíká, Ïe pokud pro vás není
nûco zábavné, nedûláte to správnû. Jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe to je dÛleÏit˘ bod k zamy‰lení.) …

Odpovûì není tatáÏ pro kaÏdou skupinu a pro
kaÏdého vedoucího. Nûktefií vedoucí pomocí své
osobnosti a pfiirozeného zájmu o druhé podporují
blízké vztahy mezi ãleny skupiny, nad‰ení a ducha.
Jiní se pfii snaze o totéÏ cítí neohrabanû a nepfiiro-
zenû. I kdyÏ esprit de corps mÛÏe b˘t dÛleÏit˘m
prvkem úspûchu vedoucího, není nutné, aby byl
vedoucí osobnû zodpovûdn˘ za to, aby tohoto du-
cha inicioval a propagoval. Tento prvek mohou do
dané skupiny vnést i jiní. Moudr˘ vedoucí bude
povzbuzovat ducha a elán mladého a nad‰eného
rádce, pfiedsedy v˘boru pro ãinnosti a akce nebo
pfiedsednictva Mlad˘ch Ïen. Samozfiejmû, Ïe esprit
de corps i smysl pro zábavu lze zneuÏít. … Av‰ak
srdeãnost, humor a zábava, pokud jsou v urãit˘ch
mezích a jsou vhodnû zasazeny do kontextu ucti-
vosti ke Spasiteli a k Jeho dílu, mohou b˘t v pro-
cesu vedení nesmírnû efektivní. …

… Pokud vedoucí knûÏství nepfiestává sám sobû
klást napfiíklad tyto otázky: Mají ãlenové kÛlu,
sboru nebo kvora pocit, Ïe jsou souãástí toho, co
se dûje kolem nich? Jsou „ãleny t˘mu“? Mají pocit,
Ïe vûdí o tom, co se dûje, a Ïe se s nimi poãítá?
Mají radost ze sebe, ze své sluÏby a z toho, co
v Církvi proÏívají? – pokud si klade takové otázky,
je si zpravidla vûdom toho, co se dûje. …

Na závûr bych chtûl fiíci, Ïe jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe vedoucí knûÏství mÛÏe b˘t efektivní,
kdyÏ se bude drÏet nûkolika málo správn˘ch
krokÛ. Nezbytn˘m základem, kter˘ nelze obejít,
musí b˘t osobní spravedlivost a ochota usilovat o
Ducha a nechat se jím uãit. Má-li vedoucí tento
základ, tûmi správn˘mi kroky jsou: 1) uãit plánu
vykoupení, 2) slouÏit tak, jak by slouÏil Spasitel,
3) mít vizi a zamûfiit tuto vizi na nûkolik málo
cílÛ. Pokud vedoucí navíc vûnuje pozornost pro-
cesÛm nutn˘m k tomu, aby se do práce zapojili
ãlenové a vûnovali jí svou oddanost, bude úÏasnû
efektivním vedoucím. Bude ‰Èastn˘ a úspû‰n˘, Ïi-
vot ãlenÛ bude poÏehnán a dílo Pánû bude spût
kupfiedu správn˘m smûrem a s mocí. …

Vûfiím, Ïe bûhem tohoto procesu nám BÛh bude
v na‰em povolání Ïehnat moudrostí, zku‰enostmi,
duchovním rÛstem a úspûchem. To je zajisté mé
pfiání a modlitba pro kaÏdého vedoucího knûÏství.
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Lekce 7: Nauãme se vést s pravou láskou

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Jaké jsou, podle bratra Nadaulda, tfii ãinnosti,
kter˘mi se vedoucí li‰í od manaÏerÛ?

• Co bratr Nadauld oznaãuje pojmem „proces“?

• Jaké v˘hody plynou z toho, kdyÏ do rozhodo-
vacího procesu zapojíme ty, které vedeme?

• Kdy mÛÏe b˘t pro vedoucího lep‰í, aby jednal
jen on sám?

• Jaké vlastnosti má skupina, která má t˘mo-
vého ducha – esprit de corps?

• Co je dÛleÏité, aby vedoucí zváÏili, kdyÏ pfie-
m˘‰lejí o t˘movém duchu – esprit de corps –
mezi lidmi ve své skupinû?

• Jak˘ základ bratr Nadauld doporuãuje pro to,
abychom se stali dobr˘m vedoucím?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. JEÎÍ· KRISTUS 
JE P¤ÍKLADEM V P¤INÁ·ENÍ OBùTÍ VE 
SLUÎBù DRUH¯M.

V¯KLAD

JeÏí‰ Kristus je dokonal˘ pfiíklad v pfiiná‰ení
obûtí pro druhé. Neexistuje vût‰í dar neÏ dar
Jeho Usmífiení. President Spencer W. Kimball o
Spasiteli fiekl: „Byl vÏdy tím, kter˘ dával, jen
zfiídkakdy tím, kter˘ pfiijímal. Nikdy nikomu
nedal boty, punãochy nebo automobil; nikdy
nikomu nedal parfém, ko‰ili nebo koÏe‰inovou
‰álu. Jeho dary byly takové povahy, Ïe pfiíjemce
jen stûÏí mohl dát na oplátku nûco, co by mûlo
stejnou hodnotu. Jeho dary byly vzácné – zrak
slep˘m, sluch hluch˘m, schopnost chodit chro-
m˘m; ãistota neãist˘m, zdraví neduÏiv˘m a dech
neÏiv˘m. Jeho dary byly pfiíleÏitostí pro utisko-
vané, svobodou pro utlaãované, svûtlem v tem-
notû, odpu‰tûním pro kajícné, nadûjí pro zoufalé.
Jeho pfiátelé mu dali pfiístfie‰ek, jídlo a lásku. On
jim dal sám sebe, svou lásku, svou sluÏbu, svÛj
Ïivot. Mudrci mu pfiinesli zlato a kadidlo. On dal
jim a v‰em jejich spolusmrtelníkÛm vzkfií‰ení,
spasení a vûãn˘ Ïivot. … Dát nûco ze sebe je
svat˘ dar.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. Edward L. Kimball [1982], 246–247.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte nûkterého studenta, aby nahlas pfie-
ãetl Matou‰e 10:37–39, a diskutujte o tom, Ïe b˘t

uãedníkem Kristov˘m vyÏaduje obûti. Vysvûtlete,
Ïe JeÏí‰ Kristus nám dal pfiíklad, protoÏe se za nás
obûtoval. Vyzvûte studenty, aby uvedli nûkteré
obûti, které Kristus pfiinesl.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. VEDOUCÍ 
MUSEJÍ B¯T OCHOTNI P¤INÁ·ET OBùTI 
VE PROSPùCH TùCH, KTER¯M SLOUÎÍ.

V¯KLAD

Pán vyzval prvotní vedoucí Církve, aby ztratili
sami sebe v Jeho sluÏbû. Na zaãátku svého po-
slání ve smrtelnosti, „chodû podlé mofie Galilej-
ského, uzfiel ·imona a Ondfieje bratra jeho, ani
pou‰tûjí síti do mofie, (nebo rybáfii byli).

I fiekl jim JeÏí‰: Poìte za mnou, a uãiním vás
rybáfie lidí.

A hned opustiv‰e síti své, ‰li za ním.“ (Marek
1:16–18.)

Léví (Matou‰), také opustil své Ïivobytí, aby
následoval Mistra. (Viz Luká‰ 5:27–28.) Petr a
dal‰í apo‰tolové také opustili v‰e. (Viz Luká‰
18:28.) Petr i Pavel vyjádfiili ochotu poloÏit za
Krista Ïivot. (Viz Jan 13:37; Skutkové 21:13.)
Spasitel oãekával od v‰ech sv˘ch uãedníkÛ, Ïe si
budou vÛãi ostatním lidem osvojovat postoj ne-
sobeckosti. (Viz Luká‰ 3:11; 9:23.)

Pán Ïádá v‰echny své Svaté, aby se vzdali svût-
skosti a aby se snaÏili stát se svatûj‰ími. Alma
fiekl lidu v Zarahemle: „A nyní, pravím vám, vám

LEKCE 8

VEDENÍ âASTO VYÎADUJE OBùTI
„A kdoÏ nebéfie kfiíÏe svého a nenásleduje mne, neníÈ mne hoden.

Kdo nalezne du‰i svou, ztratíÈ ji; a kdo by ztratil du‰i svou pro mne, nalezneÈ ji.“ 
(Matou‰ 10:38–39.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí Církve i rodiny musejí b˘t ochotni pfiiná‰et obûti, aby pomohli tûm, kter˘m slouÏí.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. JeÏí‰ Kristus je pfiíkladem v pfiiná‰ení obûtí ve sluÏbû druh˘m.

2. Vedoucí musejí b˘t ochotni pfiiná‰et obûti ve prospûch tûch, kter˘m slouÏí.
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Lekce 8: Vedení ãasto vyÏaduje obûti

v‰em, ktefií si pfiejete následovati hlas dobrého
past˘fie, vyjdûte od zlovoln˘ch a oddûlte se a ne-
dot˘kejte se neãist˘ch vûcí jejich.“ (Alma 5:57;
viz 2. Korintsk˘m 6:17.) Pán po kaÏdém z nás
poÏaduje, aby Mu pfiinesl zlomené srdce a zkrou-
‰eného ducha. (Viz napfi. 3. Nefi 9:20.)

Vedoucí Církve i rodiny musejí b˘t ochotni
pfiiná‰et obûti, aby pomáhali tûm, kter˘m slouÏí.
V rÛzn˘ch dobách mohou b˘t vyzváni, aby vûno-
vali svÛj ãas, talenty a prostfiedky na to, aby po-
Ïehnali Ïivotu druh˘ch. Star‰í M. Russell Ballard
z Kvora Dvanácti vysvûtlil: „ObûÈ je projevem
ãisté lásky. Míru na‰í lásky k Pánu, k evangeliu a
k na‰im bliÏním lze mûfiit tím, co jsme pro nû
ochotni obûtovat.“ (Conference Report, Apr.
1992, 108; nebo Ensign, May 1992, 76.)

KdyÏ vedoucí nûco obûtují pro ty, kter˘m
slouÏí, mají pamatovat na radu krále Beniamina:
„NeboÈ není nutné, aby ãlovûk bûÏel rychleji,
neÏli má sil. A opût, je nezbytné, aby byl piln˘,
a tak aby získal cenu; tudíÏ v‰echny vûci musejí
b˘ti konány v pofiádku.“ (Mosiá‰ 4:27; viz také
NaS 10:4.) KdyÏ byl star‰í Neal A. Maxwell ãlenem
Pfiedsednictva Sedmdesáti, poznamenal: „KdyÏ
bûÏíme rychleji, neÏ jsme schopni, budeme nev˘-
konní i unavení.“ (Deposition of a Disciple
[1976], 58.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Vyzvûte studenty, aby se podûlili o pfiípady, kdy
ostatní (napfi. rodiãe nebo biskup) nûco obûtovali,
aby pomohli buì jim, nebo nûkomu jinému. Zep-
tejte se, co obvykle obûtují misionáfii, aby pomá-
hali lidem pfiijmout evangelium.

Na tabuli napi‰te pfiíklady toho, co mohou b˘t
vedoucí rodiny i Církve vyzváni obûtovat, aby po-
máhali tûm, kter˘m slouÏí. Mezi to, co vedoucí
musejí b˘t ochotni sdílet s druh˘mi, zahrÀte
napfi. i ãas a talenty. ZahrÀte také slabosti, kte-
r˘ch musejí b˘t ochotni se vzdát, napfi. svûtskost
(viz v˘klad).

Diskutujte o tom, jak tyto obûti vedoucích pfii-
ná‰ejí prospûch tûm, kter˘m slouÏí. Diskutujte o
tom, jak Pán Ïehná vedoucím, ktefií tyto obûti
pfiiná‰ejí.

PoÏádejte studenty, aby pfieãetli Mosiá‰e 4:27,
a vysvûtlete, jak se tento ver‰ t˘ká vedoucích
v Církvi i v rodinû. Podûlte se o my‰lenky, které

vás napadly pfii studiu oddílu s v˘kladem, a vy-
svûtlete, Ïe vedoucí si musejí pfii své sluÏbû zvolit
správné „tempo“.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Gordon B. Hinckley

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

The Loneliness of Leadership
[Osamûlost vedení], Brigham
Young University Speeches of
the Year (4 Nov. 1969), 3–6

… Ve v‰ech aspektech vÛdcovství existuje ur-
ãitá osamûlost. …

Tak tomu bylo vÏdy. Cenou za vÛdcovství je
osamûlost. Cenou za vûrnost svému svûdomí je
osamûlost. Cenou za vûrnost nûjaké zásadû je
osamûlost. Myslím, Ïe se tomu nelze vyhnout.
Spasitel svûta byl ãlovûkem, kter˘ Ïivotem kráãel
osamûle. Nevím o Ïádném jiném prohlá‰ení,
které by bylo více naplnûno smutkem z osamû-
losti neÏ tato jeho slova:

… Li‰ky doupata mají, a ptactvo nebeské
hnízda, ale Syn ãlovûka nemá, kde by hlavu
sklonil. (Matou‰ 8:20.)

V dûjinách svûta není nic osamûlej‰ího neÏ
pohled na osamoceného Spasitele na kfiíÏi, na
Vykupitele lidstva, Spasitele svûta uskuteãÀují-
cího Usmífiení – na Syna BoÏího trpícího za hfií-
chy lidstva. KdyÏ o tom pfiem˘‰lím, vzpomínám
na slova Channinga Pollocka.

Jidá‰ se sv˘mi tfiiceti stfiíbrn˘mi byl ztrosko-
tancem. Kristus na kfiíÏi byl tou nejvût‰í osob-
ností v ãase i na vûãnosti.

Joseph Smith

Joseph Smith byl také spodobnûním osamû-
losti. Chovám velkou lásku k chlapci, kter˘ vy‰el
z lesa, kter˘ po onom záÏitku jiÏ nikdy nemohl
b˘t stejn˘m ãlovûkem, na nûhoÏ lidé nadávali,
dívali se na nûj spatra a pronásledovali ho.
DokáÏete vycítit smutek v tûchto slovech
chlapce-proroka?

… NeboÈ jsem vidûl vidûní; vûdûl jsem to a vû-
dûl jsem, Ïe BÛh to ví, a nemohl jsem to popfiíti,
aniÏ jsem se odváÏil to uãiniti; pfiinejmen‰ím
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Lekce 8: Vedení ãasto vyÏaduje obûti

jsem vûdûl, Ïe kdybych tak uãinil, prohfie‰il bych
se proti Bohu a do‰el odsouzení. [JS–Î 1:25.]

Je jen málo tesklivûj‰ích v˘jevÛ, pfiinejmen‰ím
v na‰í historii, neÏ pohled na Proroka, kterého
Stephen Markham na loìce pfieváÏí pfies fieku
Mississippi a kter˘ ví, Ïe mu nepfiátelé usilují o
Ïivot. A poté ho nûktefií z jeho blízk˘ch obvinili
z útûku. Posly‰te jeho odpovûì:

Nemá-li mÛj Ïivot Ïádnou cenu pro mé pfiátele,
nemá ji ani pro mne. ([History of the Church,]
6:549, June 1844.)

Historie Církve

Toto je a byla historie této Církve, moji mladí
pfiátelé, a já doufám, Ïe na to nikdy nezapome-
neme. Tato historie je v˘sledkem vedoucího po-
stavení, které na nás vloÏil BÛh nebe, jenÏ
uskuteãnil znovuzfiízení evangelia JeÏí‰e Krista.
A kdyÏ zaznûla ona slova ohlednû jediné pravé a
Ïivé Církve na tváfii zemû, ocitli jsme se okamÏitû
v postavení osamûlosti, v osamûlosti spojené s ve-
dením, od nûhoÏ nemÛÏeme couvnout ani utéci,
a kterého se musíme zhostit se smûlostí, odva-
hou a zdatností. Na‰e historie je historií plnou
vyhnanství, tfiíbení a oloupení nebo pronásledo-
vání a ‰tvaní. …

Vracím se k tûmto slovÛm Pavlov˘m:

Se v‰ech stran úzkost míváme, ale neb˘váme
cele potlaãeni; b˘váme [mateni], ale neb˘váme
docela [bez nadûje];

Protivenství trpíme, ale neb˘váme opu‰tûni;
b˘váme opovrÏeni, ale nehyneme. (2. Korintsk˘m
4:8–9.)

Osamûlost misionáfie

Vãera veãer jsem mluvil s otcem jednoho mi-
sionáfie. ¤ekl: „Právû jsem mluvil se synem, kter˘
je v cizí zemi. Je vyãerpan˘ a cel˘ zniãen˘. Cítí se
opu‰tûnû a bojí se. Jak mu mohu pomoci?“

Zeptal jsem se: „Jak dlouho je na misii?“

Odpovûdûl: „Tfii mûsíce.“

¤ekl jsem: „Myslím, Ïe podobnou zku‰enost
má témûfi kaÏd˘ misionáfi, kter˘ je na misii tfii
mûsíce. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe bychom stûÏí
na‰li mladého muÏe nebo Ïenu, ktefií jsou povo-
láni vyjít do svûta s touto ohromnou zodpovûd-
ností reprezentovat Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch

posledních dnÛ a ktefií by bûhem poãáteãních
mûsícÛ své misie nepociÈovali po vût‰inu této
doby nesmírnou osamûlost plynoucí z této zod-
povûdnosti. On v‰ak také pozná, pfii této práci ve
sluÏbû Pánu, ono nádherné a zázraãné spoleãen-
ství Svatého Ducha, které ho utû‰í a zbaví ho
pocitu osamûlosti.“

Osamûle se cítící obrácen˘

TotéÏ platí i pro obrácené. Myslel jsem dnes
dopoledne na jednoho svého pfiítele, kterého
jsem poznal, kdyÏ jsem byl pfied ‰estatfiiceti lety
na misii v Lond˘nû. Vzpomínám si, jak k nám
pfii‰el do bytu jednou veãer, kdyÏ pr‰elo. Zaklepal
na dvefie a já jsem ho pozval dál.

¤ekl: „Musím si s nûk˘m popovídat. Mám
pocit, Ïe jsem zcela sám. Jsem úplnû zniãen˘.“

Zeptal jsem se ho: „Co se stalo?“

A on vyprávûl: „KdyÏ jsem pfied necel˘m rokem
vstoupil do Církve, otec mi fiekl, abych ode‰el
z domova a uÏ se nevracel, a já jsem se uÏ nikdy
nevrátil.“

Dál pokraãoval: „O nûkolik mûsícÛ poté mû
kriketov˘ klub, kam jsem chodil, vy‰krtl ze se-
znamu hráãÛ, zbavil mû ãlenství a moÏnosti
setkávat se s chlapci, s nimiÏ jsem vyrÛstal a 
s nimiÏ jsem mûl tak blízk˘ a pfiátelsk˘ vztah.“

Pak fiekl: „Minul˘ mûsíc mû ‰éf vyhodil
z práce kvÛli tomu, Ïe jsem ãlen Církve, a od té
doby nemohu najít jiné zamûstnání a musím
b˘t na podpofie.

A vãera veãer mi dívka, s níÏ jsem chodil rok a
pÛl, fiekla, Ïe si mû nikdy nevezme, protoÏe jsem
mormon.“

¤ekl jsem: „Pokud jste kvÛli tomu o tolik pfii-
‰el, proã Církev neopustíte a nevrátíte se domÛ
k otci a do va‰eho kriketového klubu a k práci,
která pro vás tolik znamenala, a k dívce, kterou,
jak fiíkáte, máte rád?“

Dlouho – aspoÀ se to tak zdálo – nic nefiíkal.
A pak si sloÏil hlavu do dlaní a plakal a plakal.
Nakonec hlavu zvedl a skrze slzy fiekl: „To bych
neudûlal. Vím, Ïe je to pravda, a i kdyby mû to
mûlo stát Ïivot, nikdy bych se toho nedokázal
vzdát.“ Vzal si svou mokrou ãepici, ‰el ke dvefiím
a vy‰el ven, do de‰tû – sám, rozechvûl˘ a s oba-
vami, ale naplnûn˘ odhodlaností. KdyÏ jsem se
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Lekce 8: Vedení ãasto vyÏaduje obûti

za ním díval, myslel jsem na osamûlost svûdomí,
na osamûlost svûdectví, na osamûlost víry a na
sílu a útûchu Ducha BoÏího.

Osamûlost svûdectví

Rád bych vám na závûr dnes a tady fiekl, mladí
muÏi a Ïeny, ktefií jste v tomto velikém shromáÏ-
dûní, Ïe toto je vá‰ údûl. Nyní jste tady v‰ichni
pospolu. V‰ichni jste si podobní, v‰ichni jste
jedné mysli. Ale vzdûláváte se, abyste mohli vyjít
do svûta, kde kolem sebe nebudete mít deset tisíc,
dvacet tisíc, pûtadvacet tisíc takov˘ch, jako jste vy.
Pocítíte osamûlost plynoucí z va‰í víry.

Není napfiíklad snadné b˘t ctnostn˘m, kdyÏ
v‰ude kolem vás jsou ti, ktefií se ctnosti vysmívají.

Není snadné b˘t poctiv˘m, kdyÏ v‰ichni kolem
vás se zajímají jen o to, jak rychle vydûlat peníze.

Není vÏdy snadné b˘t umírnûn˘m, kdyÏ v‰ude
kolem vás jsou ti, ktefií se rozváÏlivosti vysmívají.

Není snadné b˘t pracovit˘m, kdyÏ v‰ude ko-
lem vás jsou ti, ktefií v hodnotu práce nevûfií.

Není snadné b˘t bezúhonn˘m ãlovûkem, kdyÏ
v‰ude kolem vás jsou ti, ktefií se zfieknou sv˘ch
zásad, kdykoli jim to pfiinese osobní prospûch.

Pokoj plynoucí z Ducha

Rád bych vám dnes a tady fiekl, bratfií a sestry,
Ïe tato osamûlost existuje – ale lidé jako vy mu-
sejí Ïít podle svého svûdomí. âlovûk musí Ïít
podle sv˘ch zásad. âlovûk musí Ïít podle svého
pfiesvûdãení. âlovûk musí Ïít podle svého svûdec-
tví. A pokud tak neãiní, je ne‰Èastn˘ – velmi
ne‰Èastn˘. A i kdyÏ v Ïivotû mÛÏeme mít trny,
i kdyÏ mÛÏeme proÏít zklamání, i kdyÏ mÛÏeme
poznat, co to jsou starosti a dfiina, zármutek,
hlubok˘ Ïal i zoufalá osamûlost, zaÏijeme i pokoj,
útûchu a posilu.

Zaslíbení a poÏehnání

Mám rád tato úÏasná slova Pánû daná tûm,
ktefií vyjdou a budou uãit tomuto evangeliu.

PÛjdu pfied tváfií va‰í. Já budu na pravici va‰í
a na levici va‰í a Duch mÛj bude v srdci va‰em
a andûlé moji kolem vás, aby vás podpírali.
(NaS 84:88.)

Myslím, Ïe je to zaslíbení urãené kaÏdému
z nás. Vûfiím mu; znám ho. Vydávám vám dnes
svûdectví o jeho pravdivosti.

BÛh vám Ïehnej, moji drazí mladí pfiátelé –
vám vzne‰eného pÛvodu, vám z lidu smlouvy,
vám, ktefií jste nejvût‰í nadûjí tohoto pokolení –
mlad˘m muÏÛm a Ïenám majícím mnohé schop-
nosti, svûdomí, pfiedpoklady k vedení a nesmírné
moÏnosti.

BÛh vám Ïehnej, abyste kráãeli bez obav, i kdyÏ
kráãíte osamûle, a abyste v srdci poznali pokoj,
kter˘ pfiichází díky tomu, Ïe Ïijete podle sv˘ch zá-
sad, onen „pokoj, kter˘Ï pfievy‰uje v‰elik˘ rozum“,
o to se pokornû modlím, a zanechávám vám své
svûdectví o boÏskosti tohoto svatého díla. A jako
sluÏebník Pánû se modlím o to, abyste proÏili
v‰eliké radosti, zatímco v Ïivotû pÛjdete kupfiedu
za bohat˘mi a úÏasnû plodn˘mi zku‰enostmi,
ve jménu JeÏí‰e Krista. Amen.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Co podle vás znamenají slova „ve vÛdcovství
se skr˘vá velká osamûlost“?

• Jak mÛÏeme tuto osamûlost vÛdcovství zvládat?

• Co nám mÛÏe tuto osamûlost vÛdcovství vyna-
hradit?

• âemu se mÛÏeme nauãit ohlednû osamûlosti
vÛdcovství od Spasitele?

• President Spencer W. Kimball, kdyÏ vysvûtlo-
val Matou‰e 10:39, poznamenal, Ïe „tím, Ïe
ztratíme sami sebe, se najdeme,“ a dodal:
„A rozhodnû je lehãí ,nacházet‘ sám sebe,
protoÏe toho, co je tfieba v nás najít, je mno-
hem více!“ („Small Acts of Service“, Ensign,
Dec. 1974, 2.) Jak tato zásada pomáhá vést
tak, jako vedl Kristus?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. VEDOUCÍ CÍRKVE 
I RODINY MAJÍ VÉST DRUHÉ S „DOBROU MYSLÍ,
OPTIMISMEM A ODVAHOU“.

V¯KLAD

B˘t dobré mysli znamená „mít radostnou
nebo stateãnou povahu nebo postoj“. Toto spo-
jení se v písmech objevuje na nûkolika místech.
Napfiíklad Pán v pfiedveãer svého narození fiekl
rozru‰enému Nefimu: „Pozdvihni hlavu svou a
buì dobré mysli; neboÈ viz, ãas je na dosah a této
noci bude dáno znamení a nazítfií pfiijdu na svût,
abych ukázal svûtu, Ïe naplním v‰echno to, co
jsem dal, aby bylo promlouváno ústy m˘ch sva-
t˘ch prorokÛ.“ (3. Nefi 1:13; kurzíva pfiidána.)

JeÏí‰ pouÏil slova buì dobré mysli [v Bibli
krále Jakuba], aby povzbudil ochrnutého muÏe, a
pak dodal: „Odpu‰tûniÈ jsou tobû hfiíchové tvoji.“
(Matou‰ 9:2.) Pozdûji Pán vyslovil tatáÏ slova
[v Bibli krále Jakuba], aby uklidnil své uãedníky,
ktefií mûli strach poté, co vidûli JeÏí‰e kráãet po
vodû, a dodal: „JáÈ jsem, nebojte se.“ (Matou‰
14:27.)

KdyÏ byl star‰í Harold B. Lee ãlenem Kvora
Dvanácti, fiekl: „Mistr zakonãil své poslední za-
znamenané kázání pfied sv˘m ukfiiÏováním tû-
mito slovy: ,Tyto vûci mluvil jsem vám, abyste ve
mnû pokoj mûli. Na svûtû ssouÏení míti budete,
ale [buìte dobré mysli], jáÈ jsem pfiemohl svût.‘
(Jan 16:33.)“ (Conference Report, Apr. 1966, 68.)

V roce 1831 Pán upokojil Svaté: „Buìte dobré
mysli, malé dûti; neboÈ jsem ve stfiedu va‰em a
neopustil jsem vás;

A ponûvadÏ jste se pfiede mnou pokofiili, po-
Ïehnání království jsou va‰e.“ (NaS 61:36–37; viz
NaS 68:6; 78:18; 112:4.)

Star‰í Marvin J. Ashton, kter˘ byl ãlenem
Dvanácti, fiekl: „Máme-li se pohnout kupfiedu a
v˘‰e, musíme vést s dobrou myslí, optimismem
a odvahou.“ (Conference Report, Oct. 1974, 56;
nebo Ensign, Nov. 1974, 41.) President Gordon
B. Hinckley napsal: „Navrhuji, abychom se na
své cestû Ïivotem ,zamûfiovali na to pozitivní‘.
Vybízím k tomu, abychom hledali dobro trochu
dÛkladnûji, abychom umlãeli slova uráÏlivá a
sarkastická, abychom ‰tûdfieji chválili a podporo-
vali ctnost a úsilí.“ (Standing for Something:
Ten Neglected Virtues That Will Heal Our Hearts
and Homes [2000], 101.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte nûkolik studentÛ, aby popsali po-
vahu nûjakého vedoucího v Církvi nebo v rodinû,
kter˘ jejich Ïivot ovlivnil k dobrému. PoukaÏte
na to, Ïe efektivní vedoucí jsou v pfiítomnosti
druh˘ch témûfi vÏdy pozitivnû nebo radostnû
naladûni. Zeptejte se studentÛ, jak tito vedoucí,
ktefií je ovlivnili, projevovali svÛj pozitivní nebo
radostn˘ postoj.

Pfieãtûte Nauku a smlouvy 61:36 a pomozte
studentÛm porozumût tomu, Ïe Pán si pfieje,
abychom my v‰ichni „byli dobré mysli“.

LEKCE 9

P¤ISTUPUJME K VÒDCOVSTVÍ 
RADOSTNù A S DOBROU MYSLÍ

„TudíÏ, vroucnû milovaní, … vesele ãiÀme v‰echny vûci, jeÏ leÏí v na‰í moci.“ (NaS 123:17.)

ZÁSADA VEDENÍ

K vÛdcovství máme pfiistupovat radostnû a s dobrou myslí.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Vedoucí Církve i rodiny mají vést druhé s „dobrou myslí, optimismem a odvahou“.
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Lekce 9: Pfiistupujme k vÛdcovství radostnû a s dobrou myslí

PoÏádejte studenty, aby si pfieãetli 2. Nefiho
4:17–35. Diskutujte napfi. o tûchto otázkách:

• Jaké dÛvody mûl Nefi pro to, aby nepociÈoval
radost?

• Jaké dÛvody mûl Nefi pro to, aby pociÈoval
radost?

• Kterou skupinu dÛvodÛ povaÏujete za pfie-
svûdãivûj‰í? Proã?

• Jak podle vás Nefiho postoj, kter˘ je vyjádfien
v tûchto ver‰ích, ovlivÀoval jeho vÛdcovství?

• Jak mÛÏeme následovat NefiÛv pfiíklad, kdyÏ
vedeme druhé?

Napi‰te na tabuli slova Radostn˘ a Bojácn˘.
Diskutujte o tom, z jak˘ch dÛvodÛ mohou
dne‰ní vedoucí nepociÈovat radost (napfi. obavy,
stres, zdravotní problémy, neúspûchy, války, pfií-
rodní katastrofy, problémy ve ‰kole nebo v práci,
neaktivita blízk˘ch lidí nebo pfiátel). Diskutujte o
tom, z jak˘ch dÛvodÛ mohou dne‰ní vedoucí po-
ciÈovat radost (napfi. laskavost druh˘ch, krása,
„dobré zvûsti“ smírné obûti JeÏí‰e Krista, úspû-
chy druh˘ch, na‰e moÏnosti jakoÏto dûtí Nebes-
kého Otce). UkaÏte na slova na tabuli a prohlaste:
„MÛÏete si vybrat, jak˘m vedoucím chcete b˘t.“

Rozdûlte studenty ve tfiídû do skupinek. PoÏá-
dejte kaÏdou skupinku, aby urãila dvû nebo tfii
vûci, které vedoucí mohou dûlat, aby pfii sv˘ch
vedoucích zodpovûdnostech projevovali více ra-
dosti. Poté jednotlivé skupinky poÏádejte, aby
se podûlily o své námûty s ostatními ve tfiídû.
Mohou mezi nû patfiit napfi. tyto rady:

• „UstaÀte spáti déle, neÏ je nutné; jdûte na loÏe
své ãasnû, abyste nemuseli b˘ti unaveni; vstá-
vejte ãasnû, aby tûlo va‰e a mysl va‰e mohly
b˘ti oÏiveny.“ (NaS 88:124.)

• Vhodnû a pfiimûfienû cviãte a jezte vyváÏenou
stravu.

• Poslouchejte povzná‰ející hudbu.

• Studujte písma a jiné dobré knihy.

• Nauãte se odpou‰tût tûm, ktefií vám ublíÏili,
a na jejich prohfie‰ek zapomeÀte.

• UplatÀujte Zlaté pravidlo.

• Buìte vdûãnûj‰í. Sãítejte svá poÏehnání a
dûkujte za nû Nebeskému Otci.

• Jednejte s lidmi laskavû a zdvofiile.

• Buìte aktivní ve sboru.

• Vypûstujte si zdrav˘ a vhodn˘ smysl pro humor.

Povzbuìte studenty, aby pfii vedení druh˘ch
pociÈovali radost a byli „dobré mysli“.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Joseph B. Wirthlin

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Lessons Learned in the
Journey of Life“ [„Ponauãení
získaná na cestû Ïivotem“],
Ensign, Dec. 2000, 6–13

Pro mne není tûÏké vzpomenout si na to, kdyÏ
jsem byl na vysoké ‰kole. Mûl jsem rád hodnû
vûcí t˘kajících se vysoko‰kolského Ïivota – rád
jsem se uãil. Rád jsem byl se sv˘mi kamarády.
A rád jsem hrál americk˘ fotbal.

VÏdy jsem snil o tom, Ïe budu hrát fotbal na
universitní úrovni, a bûhem sv˘ch prvních tfií let
na vysoké ‰kole jsem nosil karmínovû ãerven˘
dres a hrál jsem útoãníka.

V té dobû se svût potácel na pokraji chaosu.
Opoziãní politické síly se chovaly agresivnû a bro-
jily proti sobû. V‰ude kolem se ‰ífiilo napûtí. Ná-
rody byly popouzeny proti sobû navzájem. Jako
kdyby cel˘ svût úpûl ve stále vût‰ím lomozu – jako
vulkán, kter˘ mûl vybuchnout a kter˘ nakonec vy-
buchl. NeÏ bylo po v‰em, kaÏd˘ národ a kaÏd˘ lid
pociÈoval následky onûch zlovûstn˘ch dnÛ.

Vzpomínám si, jak za mnou jednoho dne pfii-
‰el otec. Bylo to v roce 1936, zrovna po skonãení
fotbalové sezóny.

„Josephe,“ fiekl, „chce‰ jít na misii?“

¤ekl jsem mu, Ïe ano.

„Pak musí‰ jít hned teì,“ fiekl. „Pokud bude‰
je‰tû ãekat, uÏ nepÛjde‰ nikdy.“

Nechtûl jsem mu vûfiit. Chtûl jsem jít za sv˘m
snem a dál hrát fotbal a vystudovat universitu.
Kdybych povolání na misii pfiijal, musel bych se
v‰eho vzdát. V oné dobû byli misionáfii povolá-
váni na 30 mûsícÛ, a já jsem vûdûl, Ïe kdybych
povolání pfiijal, byla velká pravdûpodobnost, Ïe
bych uÏ nikdy fotbal nehrál – a moÏná bych ani
nebyl schopen vystudovat.
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Lekce 9: Pfiistupujme k vÛdcovství radostnû a s dobrou myslí

Také jsem ale vûdûl, Ïe to, co mi otec fiekl, je
pravda. M˘m biskupem byl Marion G. Romney
(1897–1988), kter˘ se pozdûji stal ãlenem Prv-
ního pfiedsednictva Církve. JiÏ dfiíve se mnou
mluvil o sluÏbû na misii, a tak jsem ‰el za ním,
abych mu fiekl, Ïe nastala ta správná chvíle.

O nûkolik mûsícÛ pozdûji jsem se nalodil na
parník Manhattan a vydal se na dlouhou cestu,
která mne zavedla pfiímo do centra svûtové krize.
Byl jsem povolán do Nûmecko-rakouské misie.

M˘m prvním pÛsobi‰tûm byl Salzburg 
v Rakousku. V misii nebylo dost misionáfiÛ, 
a nedlouho poté, co jsem tam dorazil, byl mÛj
spoleãník pfiesunut do jiného okrsku v misii.
Záhy jsem byl v Salzburgu sám – mlad˘ misionáfi
v cizí, neznámé zemi.

Nezmínil jsem se je‰tû o jedné vûci, která právû
probíhala – hned za hranicemi, asi 30 kilometrÛ
od Salzburgu, se seskupovala velká armáda Hitle-
rovy Tfietí fií‰e. AÈ jste ‰li kamkoli, bylo ve vzduchu
cítit narÛstající napûtí. Nikdo nevûdûl, zda se zítra
nezaãnou pfies hranici valit opancéfiované tanky.

Vzpomínám si na ty dny velmi dobfie. Myslím,
Ïe nikdy v Ïivotû jsem se necítil tak bezradn˘ a
ztracen˘. Misie byla tûÏká; zdálo se, Ïe nikdo nemá
ãas na mû ani na poselství, které jsem pfiiná‰el.
Pfiem˘‰lel jsem, zda vÛbec nûkdy bude v onom
mûstû dost ãlenÛ na to, aby mohli mít sbor.

·est t˘dnÛ jsem byl sám. ·est t˘dnÛ jsem ãe-
kal na spoleãníka. ·est t˘dnÛ jsem pfiem˘‰lel o
tom, co bych asi dûlal, kdybych zÛstal v Salt Lake
City a pokraãoval ve studiích.

I kdyÏ se ony dny a noci tehdy zdály neko-
neãné, nakonec ubûhly. Star‰í spoleãník dorazil a
snaÏili jsme se za dan˘ch okolností slouÏit Pánu,
jak nejlépe jsme jen mohli.

KdyÏ se toho roku blíÏil ·tûdr˘ den, rozhodli
jsme se se spoleãníkem, Ïe pÛjdeme pû‰ky do
Oberndorfu – malé vesniãky usazené v nádher-
n˘ch Bavorsk˘ch Alpách. MoÏná víte, Ïe právû
krása a vzne‰enost této vesniãky inspirovala v roce
1818 Josepha Mohra, aby napsal nádhernou nábo-
Ïenskou píseÀ „Tichá noc“ (ZNPPD 1, str. 90).

O ·tûdrém dnu jsme pfii‰li do vesnice a chvíli
jsme v tichosti sedûli v malém prostém kostelíku
a naslouchali nádherné varhanní hudbû. KdyÏ
jsem se vydali na zpáteãní cestu, obklopila nás

mrazivá a jasná zimní noc. ·li jsme pod balda-
ch˘nem hvûzd a po jemném ãerstvû napadaném
snûhu. MoÏná, Ïe to byla noc ne nepodobná oné
noci, která o více neÏ sto let dfiíve inspirovala
místního faráfie, aby napsal slova k jedné z nejo-
blíbenûj‰ích písní v celém kfiesÈanském svûtû.

Cestou jsme si se spoleãníkem povídali o
sv˘ch nadûjích a snech. Mluvili jsme o sv˘ch
cílech a o tom, ãeho jsme chtûli v Ïivotû dosáh-
nout. âím více jsme si povídali, tím váÏnûji jsme
pfiem˘‰leli o tom, jak dosáhnout toho, o ãem
jsme mluvili. A jak jsme kráãeli za svûtla úplÀku,
oba jsme uãinili závaÏná rozhodnutí.

Já jsem se oné noci zavázal, Ïe jiÏ nebudu
pl˘tvat ãasem. Obnovím své odhodlání slouÏit
Pánu. Rozhodl jsem se, Ïe budu zvelebovat jaké-
koli povolání, které v Pánovû království obdrÏím.

Toho veãera jsem se také rozhodl, koho si
vezmu. Nevûdûl jsem, jak se jmenuje, ale v duchu
jsem si pfiedstavoval, jak˘m ãlovûkem bude –
nûkdo, kdo bude Ïít podle evangelia a kdo bude
duchovnû siln˘. Dokonce jsem ji svému spoleãní-
kovi popsal – bude 165 centimetrÛ vysoká, bude
mít modré oãi a blonìaté vlasy. Sestra Wirthli-
nová zcela odpovídá tomu, jak jsem ji tehdy po-
psal, aniÏ bych ji znal. A tak ona noc byla pro mû
dÛleÏitá.

Dva a pÛl roku uplynulo, a neÏ jsem se nadál,
byl jsem opût doma. Vzpomínám si, jak jsem za-
slechl nûkoho zmínit jméno Elisy Rogersové,
mladé Ïeny, která mûla na starosti universitní ta-
neãní veãer v hotelu Utah. Nûco mû na tom jménu
zaujalo. Usmyslel jsem si, Ïe se s ní seznámím.

Vzpomínám si, jak jsem ji uvidûl poprvé.
Abych pomohl svému kamarádovi, za‰el jsem
k ní domÛ vyzvednout její sestru. Elisa otevfiela
dvefie a já jsem jen zíral. Byla krásná, 165 centi-
metrÛ vysoká, modré oãi, blonìaté vlasy.

Také musela nûco pociÈovat, protoÏe mi fiekla:
„VÏdyÈ já znám, kdo jste.“

OkamÏitû si uvûdomila, Ïe udûlala gramatic-
kou chybu. Abyste to lépe pochopili, musíte si
uvûdomit, Ïe na universitû studovala angliãtinu.

Dokonce i po v‰ech tûch letech si pamatuje
na to, jak se v onom okamÏiku zastydûla. Samo-
zfiejmû, Ïe jí moc nepomáhá, kdyÏ o tom znovu
vyprávím, ale vûfiím, Ïe mi odpustí.
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Lekce 9: Pfiistupujme k vÛdcovství radostnû a s dobrou myslí

Od ·tûdrého veãera v Oberndorfu, kdy jsem
tehdy uãinil ona rozhodnutí, uplynulo ‰est dese-
tiletí. Bûhem onûch let se toho pfiihodilo hodnû.
Mé tu‰ení ohlednû fotbalu bylo správné; nikdy
jsem znovu nehrál. Universitu jsem ale absolvo-
val. I pfiesto v‰echno jsem nikdy nelitoval toho,
Ïe jsem slouÏil na misii a Ïe jsem se zavázal, Ïe
budu slouÏit Pánu. Díky tomu byl mÛj Ïivot pln˘
dobrodruÏství, duchovních záÏitkÛ a radosti,
která pfiesahuje ve‰keré chápání.

Mnozí z vás moÏná v Ïivotû proÏíváte chvíle,
kdy se tfieba cítíte trochu bezradní nebo osamûlí.
MoÏná se cítíte trochu ztracení, moÏná máte do-
konce trochu strach. KaÏd˘ se tak nûkdy cítí.
KaÏd˘ pfiem˘‰lí o tom, zda nakonec bude mít
‰Èastn˘ Ïivot.

Pfied více neÏ dvûma tisíci lety Aristoteles tvr-
dil, Ïe kaÏd˘, kdo Ïije, má tent˘Ï základní cíl – b˘t
‰Èastn˘m. (Viz Nicomachean Ethics, bk. 1, chaps.
4, 7.) Po 80 letech Ïivota zaãínám tak trochu chá-
pat, co ãiní lidi ‰Èastn˘mi a úspû‰n˘mi. Rád bych
se s vámi podûlil o pût rad, které, kdyÏ je budete
brát váÏnû a budete je uplatÀovat ve svém Ïivotû,
vám pfiinesou ‰tûstí, úspûch, naplnûní smyslu Ïi-
vota a dûdictví v celestiálním království.

Mûjte víru v Nebeského Otce

Zaprvé – mûjte víru v Nebeského Otce. On ví,
kdo jste. Naslouchá vám, kdyÏ se modlíte. Miluje
vás. Pamatuje na vás. Pfieje si pro vás jen to
nejlep‰í.

Poté, co jsem nûjak˘ ãas slouÏil v Salzburgu,
jsem byl pfieveden do Curychu ve ·v˘carsku. Tam
za mnou jednou pfii‰el bratr Julius Billeter, ãlen
Církve. Byl profesionálním genealogem a fiekl mi,
Ïe pfii své práci narazil docela ãasto na jméno
Wirthlin. Nabídl se, Ïe bude bádat po pfiedcích
v mé rodové linii. Napsal jsem domÛ a otec to
povaÏoval za skvûlou pfiíleÏitost, a tak jsme ho
najali, aby na tom zaãal pracovat.

O rok pozdûji mi pfiedal knihu. Mûla rozmûry
35 krát 45 centimetrÛ a váÏila 6 kilogramÛ.
Bylo v ní zaznamenáno témûfi 6000 jmen m˘ch
pfiedkÛ. Bylo to neocenitelné dílo, které jsem
ochraÀoval jako poklad. Tûsnû pfiedtím, neÏ jsem
byl jako misionáfi uvolnûn, jsem tuto drahocen-
nou knihu, spolu s nûkolika dal‰ími sv˘mi vûcmi,
zabalil do lodního kufru a poslal domÛ. Modlil

jsem se, aby dorazila v pofiádku a aby se tato dra-
hocenná rodinná historie nûkde neztratila.

DomÛ jsem dorazil je‰tû pfiedtím, neÏ dorazil
kufr. T˘dny ubíhaly. Stále Ïádn˘ kufr. Zaãal jsem
se obávat, Ïe se ona nenahraditelná kniha ztra-
tila. ·est mûsícÛ poté, co jsem dorazil do Salt
Lake City, mi zavolali z Ïelezniãního depa Union
Pacific. MÛj kufr dorazil. Spûchal jsem si ho vy-
zvednout, ale kdyÏ jsem kufr uvidûl, srdce se mi
málem zastavilo. Zámek na kufru byl rozlomen˘.

Vypáãil jsem víko, a kdyÏ jsem se podíval do-
vnitfi, byl jsem je‰tû více zdrcen˘. V‰echno bylo na-
sáklé mofiskou vodou. A co více, bylo jasné, Ïe se
nûkdo probíral m˘mi vûcmi. Nûkolik vûcí chybûlo.

Opatrnû jsem vyndával vrstvy obleãení ve
snaze najít svou drahocennou knihu. KdyÏ jsem
se k ní dostal, srdce mi zaplesalo radostí. Nejen
Ïe jsem ji na‰el, ale stránky byly zcela suché! Vím,
Ïe ta kniha byla ochránûna boÏsk˘m zásahem.

Spasitel se zeptal: „ZdaliÏ neb˘vají prodáváni
dva vrabeãkové za penízek? A v‰ak jeden z nich
nepadá na zem bez Otce va‰eho.

Va‰i pak i vlasové na hlavû v‰ickni seãteni jsou.

ProtoÏ nebojte se, draÏ‰í jste vy neÏli mnoho
vrabcÛ.“ (Mat. 10:29–31).

Podobnû – je-li záchrana knihy pfied mofiskou
vodou hodna nebeské pozornosti, o kolik více si
bude vá‰ Nebesk˘ Otec v‰ímat va‰eho Ïivota a
va‰ich potfieb?

Pfii jedné pfiíleÏitosti mi president Thomas 
S. Monson fiekl: „Nade v‰ím je ruka, která
v‰echno fiídí. KdyÏ se nûco stane, ãasto to není
náhodou. AÏ se jednou ohlédneme a uvidíme ve
svém Ïivotû zdánlivé náhody, poznáme, Ïe asi na-
konec nebyly tak náhodné.“

Pán zná va‰e zkou‰ky. Zná va‰e vítûzství. 
A budete-li dÛvûfiovat „v Hospodina cel˘m srd-
cem sv˘m, na rozumnost pak svou [nebudete
spoléhati], ale na v‰ech cestách sv˘ch … se jej
[budete snaÏiti] poznávati, … onÈ spravovati
bude stezky [va‰e]“. (Pfiísl. 3:5–6.)

Stanovte si spravedlivé cíle

Zadruhé – stanovte si spravedlivé cíle. Na va‰í
cestû Ïivotem se o va‰i pozornost bude ucházet
mnoho vûcí. Neustále vás bude nûco rozptylovat.
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Budou se vás snaÏit upoutat rÛzní lidé i vûci a
budou vám pût svÛdné písnû o bohatství, potû-
‰ení a moci.

Úspûch je lákavé slovo. Na téma úspûchu byly
napsány tisíce knih. Slibují peníze, svobodu,
voln˘ ãas a luxus. Tisíce lidí nabízejí zaruãené
návody na získání bohatství. Napfiíklad jeden ná-
vod na zbohatnutí, kter˘ má tfii kroky, je pfiipiso-
ván J. Paulovi Gettymu: „Vstávej brzy. Tvrdû
pracuj. Najdi ropu.“

Jiné, a moÏná uÏiteãnûj‰í návody, prosazují
rÛzné varianty jedné rady – musíte soustfiedit
ve‰keré my‰lenky, pocity a ãiny na své cíle.
Musíte chtít dosáhnout svého cíle cel˘m sv˘m
srdcem. Musíte na svÛj cíl zamûfiit kaÏdou my‰-
lenku. Musíte na dosaÏení cíle soustfiedit ve‰ke-
rou svou energii.

Samozfiejmû, Ïe kdyÏ se tyto metody uplatÀují
ve vztahu ke spravedliv˘m cílÛm, mohou b˘t
velmi cenné. Problémem v‰ak je, Ïe ve vût‰inû
pfiípadÛ snaha po dosaÏení bohatství, potû‰ení a
moci vede na místo, které se mÛÏe zprvu zdát
jako Ïádoucí, ale ãím více se k tomu místu blíÏíte,
tím více poznáváte, co je to zaã. Cena za svûtsk˘
úspûch je ãasto zaplacena va‰ím dûdick˘m prá-
vem na vûãná poÏehnání. Ti, ktefií tento obchod
uzavírají, se jednoho dne budou cítit jako Ezau,
kter˘, kdyÏ si uvûdomil, co ztratil, „zkfiikl hlasem
velik˘m, a hofikostí naplnûn [byl]“. (Gen. 27:34.)

Dal‰í pastí, do níÏ ãasto padáme, kdyÏ se sta-
neme posedl˘mi úspûchem, je to, Ïe ve‰kerou zá-
sluhu pfiipisujeme své fyzické síle a du‰evním
schopnostem a zapomínáme na Pána, kter˘ nám
Ïehná a pomáhá, aby se nám dafiilo.

MojÏí‰ fiekl dûtem Izraele, Ïe jednoho dne,
„kdyÏ bys jedl a nasycen byl, a domÛ krásn˘ch
nastavûje, …

A volové i ovce tvé rozmnoÏeny byly by, stfií-
bra také a zlata mûl bys mnoho, a hojnost ve
v‰ech vûcech sv˘ch, …

[a fiekne‰-li si] v srdci svém: Moc má a síla
ruky mé zpÛsobila mi tato zboÏí, …

Pakli zapomena se na Hospodina Boha svého,
postoupil bys po bozích cizích, a slouÏil bys jim a
klanûl bys se jim: osvûdãuji proti vám dnes, Ïe
[urãitû] zahynete.“ (Deut. 8:12, 13, 17, 19.)

Myslíte si, Ïe mÛÏete pouÏít peníze, které jste si
vydûlali v tomto Ïivotû, jako platidlo v Ïivotû pfií‰-
tím? Dejte ve svém Ïivotû Nebeského Otce na
první místo. ZavaÏte se, Ïe Ho budete následovat a
Ïe budete dodrÏovat Jeho pfiikázání a kaÏd˘ den se
budete snaÏit b˘t více takov˘mi, jako je Kristus.
Soustfieìte své úsilí na dosaÏení nebesk˘ch po-
kladÛ. Budete-li se snaÏit o nûco jiného, va‰e úsilí
nakonec skonãí zklamáním a zármutkem.

Pfiipomíná mi to Spasitelovo podobenství o
muÏi, kter˘ usilovnû pracoval, aby dosáhl bohat-
ství. Mûl tolik majetku, Ïe nemûl dostateãnû
velké místo na to, aby ho v nûm uschoval. A tak
postavil velké stodoly, kde svÛj majetek mohl
uskladnit. Mûl pfiedstavu, Ïe jakmile zajistí bez-
peãné místo pro v‰echen svÛj majetek, pfiestane
pracovat a bude si uÏívat pohodlného Ïivota –
bude jíst, pít a veselit se.

Jakmile v‰ak dostavûl své stodoly, „fiekl jemu
BÛh: Ó blázne, této noci poÏádají du‰e tvé od
tebe, a to, coÏs pfiipravil, ãí bude?“ (Luká‰ 12:20.)

Pfies celá staletí aÏ k nám zaznívá ona závaÏná
otázka, kterou Spasitel poloÏil lidem své doby:
„Nebo co jest platno ãlovûku, by v‰ecken svût
získal, [svou] pak du‰i [ztratil]?“ (Mat. 16:26.)

Jsou peníze nutnû zlé? Na tuto otázku odpovû-
dûl prorok Jákob z Knihy Mormonovy. SvÛj lid
uãil: „Myslete na bratfií své jako sami na sebe a
buìte pfiátel‰tí ke v‰em a dávejte ‰tûdfie jmûní
své, aby i oni mohli b˘ti bohatí jako vy.

Ale pfiedtím, neÏli budete hledati bohatství,
hledejte království BoÏí.

A poté, co obdrÏíte nadûji v Kristu, obdrÏíte
bohatství, budete-li je hledati; a budete je hledati
se zámûrem ãiniti dobro – ‰atiti nahé a sytiti hla-
dové a osvobozovati zajaté a poskytovati úlevu
nemocn˘m a souÏen˘m.“ (Jákob 2:17–19.)

MojÏí‰ fiekl lidem ve své dobû: „Byl-li by u tebe
nuzn˘ nûkdo z bratfií tv˘ch, v nûkterém mûstû
tvém, v zemi tvé, … nezatvrdí‰ srdce svého, 
a nezavfie‰ ruky své pfied nuzn˘m bratrem sv˘m.“
(Deut. 15:7.)

Pracujte, abyste dosáhli sv˘ch cílÛ

Zatfietí – jakmile jste si stanovili spravedlivé
cíle, pracujte celou svou mocí na tom, abyste jich
dosáhli. Slovy star‰ího Davida O. McKaye
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(1873–1970), kdyÏ byl v Kvoru Dvanácti apo-
‰tolÛ: „Uvûdomme si, … Ïe v˘sada pracovat je
dar, Ïe moc pracovat je poÏehnání, Ïe láska
k práci je úspûch.“ (Conference Report, Oct.
1909, 94; zv˘raznûní v originále.)

Práce je lékem pro du‰i. Evangelium JeÏí‰e
Krista je evangeliem práce. Jsem pfiesvûdãen o
tom, Ïe vût‰ina na‰eho nicnedûlání plyne z nepo-
chopení Pánova Usmífiení. NemÛÏeme zkrátka jen
tak sedût a nic nedûlat a oãekávat, Ïe dosáhneme
úspûchu v duchovních nebo ãasn˘ch vûcech.
Abychom dosáhli sv˘ch cílÛ, musíme udûlat v‰e,
co je v na‰í moci, a Pán udûlá to zb˘vající.

Pamatujte na slova presidenta Gordona B. Hin-
ckleyho: „Nejvût‰í práci na svûtû nevykonávají gé-
niové. Vykonávají ji obyãejní lidé, ktefií ve svém
Ïivotû dosáhli rovnováhy a ktefií se nauãili pracovat
neobyãejn˘m zpÛsobem.“ („Our Fading Civility“,
BYU commencement address, 25 Apr. 1996, 15.)

Dovolte mi, abych vám vyprávûl o jednom po-
zoruhodném ãlovûku, kter˘ vzal zodpovûdnost za
svÛj Ïivot do sv˘ch rukou a udûlal z nûj nûco v˘-
znamného, navzdory skromn˘m zaãátkÛm. Jme-
nuje se Dr. Ben Carson. Dr. Carson se narodil
v chud˘ch slumech v Detroitu, a tam byl také vy-
chováván. VyrÛstal v rodinû bez otce. Jeho matka
vzala zodpovûdnost za v˘chodu rodiny na svá
bedra a tento smysl pro zodpovûdnost pfiedala i
svému synovi.

Dr. Carson fiekl, Ïe jeho matka se ãasto ptávala
sv˘ch dûtí: „Máte mozek?“ KdyÏ odpovûdûli, Ïe
ano, dodala: „Tak jste mohli sami pfiijít na to, jak
se dostat z té situace. NezáleÏí na tom, co udûlal
Johnny nebo Mary nebo kdokoli jin˘. Máte vlastní
mozek, a tak vymyslete sami, jak z problému ven.“

Dr. Carson vyprávûl:

„Zaãal jsem chápat, Ïe já jsem tím, kdo o tom
rozhoduje, Ïe mohu jít, kam já chci, a Ïe mohu
dûlat cokoli, co já chci. Jedin˘ ãlovûk, kter˘ ve
skuteãnosti rozhodoval o tom, zda dosáhnu úspû-
chu ãi nikoli, jsem byl já. Jakmile jsem toto po-
chopil, mentalita, která mû stavûla do role obûti
okolností, ‰la rázem pryã. Uvûdomil jsem si, Ïe
nemusím jen tak sedût a ãekat, aÏ pro mû nûkdo
nûco udûlá.“ („Seeing the Big Picture: An Inter-
view with Ben Carson, M.D.“, Saturday Evening
Post, July/Aug. 1999, 50–51.)

Dr. Carson nesedûl jen tak na Ïidli a neãekal,
aÏ pro nûj nûkdo nûco udûlá. Vzal Ïivot do sv˘ch
rukou. Uãil se pilnû ve ‰kole a dafiilo se mu – 
dokonce tak, Ïe mohl jít studovat dál a stát se
lékafiem. Nakonec se stal fieditelem pediatrické
neurochirurgie ve stfiedisku Johns Hopkins
Children’s Center v Baltimore, coÏ je celosvûtovû
proslulá nemocnice. V roce 1987 Dr. Carson pro-
vedl první úspû‰nou operaci pfii oddûlení siam-
sk˘ch dvojãat, která byla srostlá na temeni.

Sokrates fiekl: „Bohové nám prodávají v‰echny
dobré vûci za cenu na‰í práce.“ (Xenophon, Re-
collections of Socrates, bk. 2, chap. 1, sec. 20.)

President Gordon B. Hinckley tuto my‰lenku
podpofiil: „Pod nebesy není nic, co by nahradilo
produktivní práci. Práce je zpÛsob, kter˘m se ze
snÛ stává skuteãnost. Je to zpÛsob, kter˘m se
z neãinn˘ch pfiedstav stávají mocné úspûchy.

Právû práce má zásadní vliv na Ïivot. Právû
namáhání na‰í mysli a zuÏitkování dovedností
na‰ich rukou nás pozvedá z prÛmûrnosti.“
(„Pres. Hinckley Shares 10 Beliefs with Chamber“,
Church News, 31 Jan. 1998, 3.)

Zvelebujte své povolání

Zaãtvrté – zvelebujte svá povolání a buìte vûr-
n˘mi ãleny Církve. KdyÏ chodíme na shromáÏ-
dûní, obklopujeme se ostatními lidmi, ktefií
s námi sdílejí závazek b˘t poslu‰ni pfiikázání a
následovat Spasitele.

Nûktefií si Církev pletou s místem, kde se
shromaÏìují dokonalí lidé, aby fiíkali dokonalá
slova, napadaly je dokonalé my‰lenky a pociÈovali
dokonalé pocity. Mohu tuto pfiedstavu rychle
rozpt˘lit? Církev je místem, kde se shromaÏìují
nedokonalí lidé, aby si vzájemnû pomáhali a
posilovali se, zatímco se snaÏí vrátit se k na‰emu
Nebeskému Otci. KaÏd˘ z nás bude ve smrtel-
nosti putovat jinou cestou. KaÏd˘ bude postupo-
vat kupfiedu jin˘m tempem. Poku‰ení, která
postihují va‰eho bratra, vás moÏná vÛbec netrápí.

Nikdy se nedívejte spatra na ty, ktefií jsou
ménû dokonalí neÏ vy. Nikdy nebuìte rozmrzelí
z toho, Ïe nûkdo neumí mluvit tak dobfie jako vy,
neumí vést druhé tak dobfie jako vy, neumí tak
dobfie slouÏit jako vy, neumí tak dobfie ‰ít nebo
okopávat motykou jako vy, nebo kdo nevypadá
tak dobfie jako vy.
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Církev je sdruÏení pro vzájemné zdokonalo-
vání, s cílem pomáhat kaÏdému BoÏímu synovi a
dcefii vrátit se do Jeho pfiítomnosti. Jednou z moÏ-
ností, jak mÛÏete zmûfiit svou cenu v království
BoÏím, je poloÏit si otázku: „Jak se mi dafií pomá-
hat druh˘m dosáhnout jejich potenciálu? Podpo-
ruji ostatní v Církvi, nebo je sráÏím dolÛ?“ Pokud
druhé sráÏíte dolÛ, sráÏíte dolÛ i království BoÏí.
Pokud druhé posilujete, posilujete i království.

Dal‰í provûrkou toho, jakou máte hodnotu
v království, je poloÏit si otázku, zda se aktivnû
snaÏíte zvelebovat své povolání v Církvi. KdyÏ
zvelebujete své povolání, nedûláte vûci jen ze setr-
vaãnosti; vybízíte sami sebe k tomu, abyste slou-
Ïili v pozici, do níÏ jste povoláni, cel˘m sv˘m
srdcem, mocí, myslí a silou.

Pokud povolání v Církvi nemáte, zajdete prosím
za biskupem a fieknete mu, Ïe jste celí nedoãkaví,
abyste mohli slouÏit, a Ïe jste ochotni pfiiloÏit
ruku k dílu?

KdyÏ budete slouÏit vûrnû, Pán bude s vámi, a
vy budete pociÈovat Jeho Ducha a budete vnímat
Jeho ruku, která vás povede.

Pfied mnoha lety na generální konferenci vy-
právûl president Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti
apo‰tolÛ pfiíbûh o Josephu Millettovi, ne pfiíli‰
známém ãlenovi Církve.

Îil v prvních dnech Církve a putoval spolu
s ostatními vûrn˘mi ãleny pfies plánû, aby zúrod-
nil pou‰È a na‰el nov˘ domov. V onûch prvních
letech bylo potravin ãasto poskrovnu. Zimy byly
zvlá‰È kruté a dny ãasto trvaly déle neÏ kolik bylo
v zásobárnû jídla.

Joseph Millett si do deníku zapsal: „Jedno
z m˘ch dûtí za mnou pfii‰lo a fieklo mi, Ïe rodinû
bratra Newtona Halla do‰el chléb, Ïe toho dne jiÏ
Ïádn˘ nemûli.

Odsypal jsem mouku do pytlíku, abych ho pak
poslal bratru Hallovi. KdyÏ vtom pfii‰el bratr Hall.

Zeptal jsem se: ,Bratfie Halle, vám do‰la
mouka?‘

On na to: ,Bratfie Millette, Ïádnou uÏ nemáme.‘

,NuÏe, bratfie Halle, tady v tom pytlíku je trochu
mouky. Odsypal jsem ji a právû jsem vám ji chtûl
poslat. Va‰e dûti fiekly tûm m˘m, Ïe vám do‰la.‘

Bratr Hall zaãal plakat. ¤ekl, Ïe se zkou‰el
ptát ostatních, ale Ïádnou mouku nesehnal. A tak
‰el do lesa a modlil se k Pánu, a Pán mu fiekl, aby
za‰el za Josephem Millettem.

,V tom pfiípadû, bratfie Halle, mi nemusíte nic
vracet. Pokud vás pro mouku poslal Pán, nic mi
za ni nedluÏíte.‘ …

NedokáÏete si pfiedstavit, jak dobr˘ pocit jsem
mûl, kdyÏ jsem si uvûdomil, Ïe Pán vûdûl, Ïe je
zde nûkdo jako Joseph Millett.“ (Deník Josepha
Milletta, rukopis, Historical Department Archives,
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints;
citováno v Boyd K. Packer, „A Tribute to the Rank
and File of the Church“, Ensign, May 1980, 63.)

Je to úÏasn˘ pocit – vûdût, Ïe Pán vám natolik
dÛvûfiuje a Ïe vás natolik miluje, Ïe vás chce pou-
Ïít k tomu, aby poÏehnal Ïivot druh˘ch. Bratfii a
sestry, Nebesk˘ Otec vás chce pouÏívat k témuÏ
úãelu. KdyÏ budete zvelebovat své povolání a bu-
dete konat dobro, slibuji vám, Ïe Pán na va‰i hlavu
vylije poÏehnání uspokojení a radosti tak veliké, Ïe
nebudete mít dost místa na to, abyste ho pfiijali.

Nacházejte radost na cestû

Zapáté – nacházejte radost na cestû. Lid BoÏí
je lidem naplnûn˘m radostí. Chápeme, Ïe existují
chvíle, kdy máme b˘t rozváÏní, uctiví a zboÏní;
ale také si uvûdomujeme, Ïe vlastníme radostné
zásady vûãného Ïivota.

Máme toho tolik, díky ãemu se mÛÏeme usmí-
vat, díky ãemu mÛÏeme b˘t ‰Èastní, a ano, díky
ãemu se mÛÏeme dokonce smát.

Tolik z nás neustále ãeká na to, aÏ budou
‰Èastní. „Kdybych tak dostudoval, kdybych si tak
mohl dovolit koupit auto, kdybych se tak oÏenil…“
Pro mnohé z nás se ‰tûstí skr˘vá hned za obzorem,
a nikdy ho nelze dosáhnout. Jakmile vylezeme na
jeden kopec, ‰tûstí na nás mává aÏ za tím dal‰ím.

Je dûsivé neustále jen ãekat na zítfiek, neustále
jen spoléhat na zítfiek, neustále omlouvat svÛj
dne‰ek jen proto, Ïe jsme si jisti, Ïe teprve v bu-
doucnu budeme mít to, co nás naplní.

Neãekejte na zítfiek. Neãekejte na to správné
zamûstnání, na ten správn˘ dÛm, na ten správn˘
plat, na tu správnou velikost obleãení. Buìte
‰Èastní uÏ dnes. Buìte ‰Èastní nyní.
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Abraham Lincoln fiekl: „Vût‰ina lidí je tak
‰Èastn˘ch, jak si to usmyslí.“ (John Cook, comp.,
The Book of Positive Quotations [1997], 7.)

Rozhodnûte se, Ïe budete ‰Èastní – dokonce i
kdyÏ nemáte peníze, dokonce i kdyÏ nemáte ãis-
tou pleÈ, dokonce i kdyÏ nemáte Nobelovu cenu.
Nûktefií z tûch nej‰Èastnûj‰ích lidí, které znám,
nemají nic z toho, co je podle tvrzení svûta na-
prosto nutné pro spokojenost a radost. Proã jsou
tedy ‰Èastní? Nejspí‰e proto, Ïe nenaslouchají
moc dobfie. Nebo naslouchají aÏ pfiíli‰ dobfie –
tomu, co jim fiíká srdce. Radují se z krásy zemû.
Radují se z fiek a kaÀonÛ a ze zpûvu skfiivana.
Radují se z lásky své rodiny, z nejist˘ch krÛãkÛ
batolete, z moudrého a jemného úsmûvu tûch,
ktefií jsou star‰ího vûku.

Radují se z poctivé práce. Radují se z písem.
Radují se z pfiítomnosti Ducha Svatého.

Jedno v‰ak vím jistû – ãas, kter˘ zde máme,
ubíhá aÏ pfiíli‰ rychle. Nepromarnûte uÏ ani
chvilku tím, Ïe budete sedût na laviãce a sledo-
vat, jak vás Ïivot míjí.

Mohu vám dát je‰tû jednu radu? Buìte
ochotni zasmát se sami sobû. KdyÏ byl star‰í
Matthew Cowley (1897–1953) povolán do Kvora
Dvanácti apo‰tolÛ, president J. Reuben Clark
(1871–1961) ho pozval do své kanceláfie a dal mu
nûkolik rad t˘kajících se jeho nového povolání.
President Clark byl jedním z nejv˘znamnûj‰ích
vedoucích a myslitelÛ Církve. Opustil pozici vel-
vyslance Spojen˘ch státÛ v Mexiku, aby pfiijal po-
volání v Prvním pfiedsednictvu Církve. Byl to
muÏ, kter˘ byl jiÏ dlouho zvykl˘ nést bfiímû zá-
vaÏn˘ch zodpovûdností.

KdyÏ se setkání star‰ího Cowleyho a presi-
denta Clarka ch˘lilo ke konci, president Clark
fiekl: „TakÏe chlapãe, dítû moje [president Clark
fiíkal v‰em ãlenÛm Kvora Dvanácti ,dítû‘] – takÏe,
dítû moje, nezapomeÀ na pravidlo ãíslo ‰est.“
Star‰í Cowley se zeptal: „Co je to pravidlo ãíslo
‰est?“ President Clark fiekl: „Hlavnû se neber
moc váÏnû.“ Star‰í Cowley se zeptal: „A jaká jsou
ta zb˘vající pravidla?“ President Clark odvûtil:
„Îádná nejsou.“ (Matthew Cowley Speaks [1954],
132–133.)

Nûktefií lidé pokládají sami sebe za tak dÛle-
Ïité, Ïe jsou pfiesvûdãeni, Ïe jejich Ïivot nebude

smyslupln˘, dokud nenajdou sami sebe. Nûktefií
se v tomto úsilí zjistit, kdo jsou, vzdají rodiny,
zamûstnání i vzdûlání.

George Bernard Shaw fiekl: „V Ïivotû nejde o
to, abyste na‰li sami sebe. V Ïivotû jde o to, aby-
ste stvofiili sami sebe.“ Netrapte se tím, Ïe budete
hledat, kdo jste; zamûfite svou energii na to, aby-
ste vytvofiili takového ãlovûka, kter˘m chcete b˘t!
KdyÏ se vydáte touto cestou, zjistíte, Ïe nejen na-
jdete sami sebe, ale také budete pravdûpodobnû
pfiíjemnû pfiekvapeni a budete hrdí na toho, koho
bûhem této cesty objevíte.

Neváhejte jiÏ ani minutu. KaÏd˘ okamÏik je
vzácn˘. Rozhodnûte se právû nyní, Ïe ze svého
Ïivota udûláte nûco mimofiádného!

Pfied nedávnem jsem mûl moÏnost vrátit se se
sestrou Wirthlinovou na místo, kde jsem zaãal
svou misii. Dostal jsem za úkol zorganizovat
Rakousk˘ kÛl Salzburg. V jistém smyslu to pro
mne byl návrat domÛ. Vzpomínal jsem na dny,
kdy jsem chodil po onûch dláÏdûn˘ch ulicích a
pfiem˘‰lel jsem, zda vÛbec nûkdy bude dost ãlenÛ
na to, aby tam vznikl mal˘ sbor. A najednou, o
mnoho let pozdûji, jsem tam organizoval kÛl.
Srdce mi pfietékalo radostí, kdyÏ jsem se díval na
shromáÏdûné vûrné ãleny a kdyÏ jsem vzpomínal
na dobu, kterou jsem tam strávil.

KdyÏ se na to nyní zpûtnû dívám, napadá mû,
zda ono období zkou‰ek a osamûlosti neslouÏilo
k posílení mého charakteru a k prohloubení
mého pfiání uspût. Ony chvíle zdánlivého neúspû-
chu patfiily moÏná k tûm nejuÏiteãnûj‰ím v mém
Ïivotû, protoÏe mne pfiipravovaly na to dÛleÏi-
tûj‰í, co pfii‰lo potom.

KdyÏ jsem tehdy byl v Rakousku, zajel jsem
s manÏelkou nav‰tívit Oberndorf. ·li jsme po
téÏe cestû, po níÏ jsem ‰el se spoleãníkem pfied
mnoha lety. A tam, pfied vzne‰en˘mi horami a
neposkvrnûnou krásou oné malé bavorské ves-
niãky, jsem jí znovu vyprávûl o oné tiché noci,
kdy jsem svému spoleãníkovi popisoval, jakou
Ïenu si vezmu.

Rozhodnutí, která jsem uãinil oné svaté noci
v rakouském Oberndorfu, mne vedla a provázela
cel˘m Ïivotem. Aãkoli je toho je‰tû hodnû, co se
mám nauãit a ãeho mám dosáhnout, udûlal jsem
v‰e, co je v m˘ch silách, abych mûl víru v Boha;
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Lekce 9: Pfiistupujme k vÛdcovství radostnû a s dobrou myslí

udûlal jsem v‰e, co je v m˘ch silách, abych se
soustfiedil na to, co je v Ïivotû dÛleÏité; udûlal
jsem v‰e, co je v m˘ch silách, abych pilnû praco-
val na spravedliv˘ch úkolech; udûlal jsem v‰e, co
je v m˘ch silách, abych zveleboval povolání, která
jsem v Církvi obdrÏel; a udûlal jsem v‰e, co je
v m˘ch silách, abych nacházel radost na cestû.

KéÏ dûláte totéÏ, zatímco ze svého Ïivota vytvá-
fiíte nûco, co je hodno va‰eho boÏského pÛvodu.

Svûdãím o tom, Ïe úãel mé misie v daleké
Evropû je tent˘Ï nyní, jako byl i tehdy – svûdãit o
tom, Ïe máme milujícího Nebeského Otce a také
Jeho milovaného Syna JeÏí‰e Krista, kter˘ nám dal
ono veliké Usmífiení. Svûdãím o tom, Ïe Joseph
Smith byl prorok BoÏí, kter˘ obdrÏel plnost vûã-
ného evangelia a kter˘ zaloÏil Pánovu Církev na
zemi v tûchto posledních dnech. Vydávám svûdec-
tví o tom, Ïe Gordon B. Hinckley je na‰ím proro-
kem, vidoucím a zjevovatelem v dne‰ní dobû.

KdyÏ se budete snaÏit naplnit spravedlivá
pfiání, Pán bude s vámi a bude fiídit va‰e stezky.
Pfieje si, abyste byli ‰Èastní a úspû‰ní. Pfieje si,
abyste k Nûmu pfii‰li. KéÏ pfii svém putování Ïi-
votem nacházíte pokoj a radost.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Souhlasíte s Aristotelov˘m názorem, Ïe cílem
Ïivota je b˘t ‰Èastn˘? Svou odpovûì vysvûtlete.

• Co je podle star‰ího Wirthlina onûch „pût rad,
které, kdyÏ je budete brát váÏnû a budete je
uplatÀovat ve svém Ïivotû, vám pfiinesou
‰tûstí, úspûch, naplnûní … a dûdictví v celesti-
álním království“?

• Sepi‰te si osobní seznam toho, co vám pfiiná‰í
radost a ‰tûstí. Vysvûtlete, jak vám tyto vûci
mohou pomoci udrÏet si pozitivní nebo ra-
dostn˘ postoj, kdyÏ vedete druhé.

• Najdûte pasáÏ z písem, která vám pfiiná‰í radost.
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. VEDOUCÍ MAJÍ 
KLÁST VùT·Í DÒRAZ NA VùâN¯ ÎIVOT, 
NIKOLI NA VùCI TOHOTO SVùTA.

V¯KLAD

JeÏí‰ bûhem svého Kázání na hofie uãil: „Nesklá-
dejte sobû pokladÛ na zemi, kdeÏ mol a rez kazí, a
kdeÏ zlodûji vykopávají a kradou. …

Nebo kdeÏ jest poklad vá‰, tuÈ jest i srdce va‰e.“
(Matou‰ 6:19, 21.)

Star‰í Delbert J. Stapley, kter˘ byl ãlenem
Kvora Dvanácti, vysvûtlil: „K obnovení a posvû-
cení na‰eho tûla skrze moc Ducha Svatého do-
chází tím, Ïe Ïijeme podle evangelia. Ná‰ poklad
dobr˘ch skutkÛ, které nás pfiedcházejí, budují
ná‰ vûãn˘ pfiíbytek. Pokud ãlovûk, pod vlivem
Ducha, myslí na vûãnosti, jeho mysl bude roz‰í-
fiena a umoÏní mu to získat jasnou vizi BoÏího
plánu, která mu pomÛÏe vytyãit pravdivou cestu
zpût do jeho pfiítomnosti. Zde ve smrtelnosti
vÏdy myslete na vûãnost a opírejte své skutky,
úsudky a rozhodnutí o vûãné zákony BoÏí. Máme

se vzdûlávat nejen pro tento ãas, ale také pro vûã-
nost.“ (Conference Report, Sept.–Oct. 1967, 75.)

Star‰í M. Russell Ballard, kter˘ byl tehdy ãle-
nem Sedmdesáti, radil: „Pamatujte na to, Ïe vûã-
nost probíhá nyní, nikoli v nûjaké mlhavé a
vzdálené budoucnosti. KaÏd˘ den, právû teì, se
pfiipravujeme na vûãn˘ Ïivot. Pokud se nepfiipra-
vujeme na vûãn˘ Ïivot, pfiipravujeme se na nûco
jiného, moÏná na nûco mnohem podfiadnûj‰ího.“
(Conference Report, Sept.–Oct. 1978, 100; nebo
Ensign, Nov. 1978, 66.)

President Harold B. Lee, kter˘ byl tehdy rád-
cem v Prvním pfiedsednictvu, prohlásil: „Vût‰ina
lidí si nestanovuje priority, které by je vedly
v tom, jak nakládat s ãasem, a vût‰ina lidí zapo-
míná na to, Ïe tou první prioritou má b˘t udrÏet
si vlastní duchovní a fyzickou sílu. Potom je na
fiadû jejich rodina, dále Církev a potom jejich za-
mûstnání – a v‰e si Ïádá svÛj ãas.“ (The Teachings
of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams [1996],
615.)

LEKCE 10

DÁVEJME TO NEJDÒLEÎITùJ·Í 
NA PRVNÍ MÍSTO

„Neskládejte sobû pokladÛ na zemi, kdeÏ mol a rez kazí, a kdeÏ zlodûji vykopávají a kradou.

Ale skládejte sobû poklady v nebi, kdeÏ ani mol ani rez nekazí, a kdeÏ zlodûji nevykopávají
ani nekradou.

Nebo kdeÏ jest poklad vá‰, tuÈ jest i srdce va‰e. …

Ale hledejte nejprv království BoÏího a spravedlnosti jeho, a toto v‰e bude vám pfiidáno.“
(Matou‰ 6:19–21, 33.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí mají mít pfii plánování ãasu na pamûti vûãnost.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Vedoucí mají klást vût‰í dÛraz na vûãn˘ Ïivot, nikoli na vûci tohoto svûta.

2. Schopnost udrÏet si rovnováhu je dÛleÏitá vlastnost vedoucích v Církvi i v rodinû.

3. Vedoucí se musejí nauãit hospodafiit s ãasem.
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Lekce 10: Dávejme to nejdÛleÏitûj‰í na první místo

Star‰í Ballard, poté, co se stal ãlenem Kvora
Dvanácti, pfiispûl touto radou: „Nejprve se za-
myslete nad sv˘m Ïivotem a stanovte si priority.
Najdûte si chvíli klidu na to, abyste se mohli pra-
videlnû a dÛkladnû zam˘‰let nad tím, kam smû-
fiujete a co je nutné pro to, abyste se tam dostali.
JeÏí‰, ná‰ pfiíklad, ãasto ,odcházel na pou‰tû, a
modlil se‘. (Luká‰ 5:16.) Obãas musíme udûlat
totéÏ, abychom se duchovnû zotavili, podobnû
jako to dûlal Spasitel. Napi‰te si úkoly, které by-
ste chtûli dan˘ den splnit. A kdyÏ si budete psát
svÛj denní harmonogram, myslete pfiedev‰ím na
posvátné smlouvy, které jste s Pánem uzavfieli.“
(Conference Report, Apr. 1987, 15; nebo Ensign,
May 1987, 14.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Pfieãtûte se studenty Matou‰e 6:19–21; Luká‰e
12:13–21. Diskutujte o tom, co se z tûchto ver‰Û
dozvídáme o rozdílném v˘znamu ãasn˘ch a vûã-
n˘ch vûcí (viz také komentáfi).

PoÏádejte studenty, aby si napsali seznam ãin-
ností a zájmÛ, které se ucházejí o jejich ãas. Mezi
tyto ãinnosti mÛÏe napfiíklad patfiit studium písem,
poskytování sluÏby, práce, ãinnosti s pfiáteli, vûno-
vání ãasu rodinû, fyzické cviãení, úkoly do ‰koly a
odpoãinkové ãinnosti. PoÏádejte je, aby kaÏdou ãin-
nost na seznamu roztfiídili podle dÛleÏitosti od nej-
dÛleÏitûj‰í aÏ po nejménû dÛleÏitou, a diskutujte o
mûfiítcích, kter˘ch se pfii tomto oznaãování drÏeli.

Ujistûte se, Ïe studenti chápou, Ïe obãas mÛÏe
b˘t nutné odloÏit i to, co má vysokou prioritu, je-
-li potfieba reagovat na nûjakou naléhavou situaci,
splnit nûjak˘ hodnotn˘ úkol nebo slouÏit druh˘m.
Podobnû i priority, které se mohou zdát ménû
dÛleÏité z vûãného hlediska, napfiíklad úkoly do
‰koly, mohou b˘t velmi dÛleÏité v tom, Ïe nás pfii-
pravují na budoucí sluÏbu v království. Pfii v‰ech
sv˘ch prioritách se máme snaÏit soustfieìovat
svÛj Ïivot na JeÏí‰e Krista a na evangelium.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. SCHOPNOST UDRÎET 
SI ROVNOVÁHU JE DÒLEÎITÁ VLASTNOST 
VEDOUCÍCH V CÍRKVI I V RODINù.

V¯KLAD

President Ezra Taft Benson napsal: „O JeÏí‰ovû
pfiípravû na Jeho poslání se v písmech pí‰e, Ïe
,prospíval moudrostí, a [postavou a pfiízní] u

Boha i u lidí‘. (Luká‰ 2:52.) To zahrnuje ãtyfii
hlavní oblasti, v nichÏ lze stanovovat cíle: du-
chovní, du‰evní, fyzickou a spoleãenskou. ,TudíÏ,
jak˘mi lidmi máte b˘ti?‘ otázal se Mistr a odpovû-
dûl: ,Vpravdû pravím vám, dokonce jako já jsem.‘
(3. Nefi 27:27.) Toto je celoÏivotní cíl – kráãet
v Jeho stopách, zdokonalovat se v kaÏdé ctnosti,
podobnû jako to ãinil On.“ (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], 383–384.)

Star‰í Spencer W. Kimball, kter˘ byl tehdy ãle-
nem Kvora Dvanácti, svûdãil: „Spasitel mûl pfií-
jemn˘ charakter, byl laskav˘, byl sympatick˘, byl
chápající, nikdy se neodchyloval od svého zámûru,
zachovával si dokonalou vyváÏenost. V jeho Ïivotû
nebylo Ïádn˘ch v˘stfiedností.“ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
[1982], 13.)

Star‰í Neal A. Maxwell, ãlen Kvora Dvanácti,
uãil: „Vzhledem k tomu, Ïe v Ïivotû procházíme
rÛzn˘mi obdobími, Pán si pfieje, aby si Jeho uãed-
níci a souhrnû i celá Církev udrÏovali rovnováhu.
NemÛÏeme se jen plavit a nemít Ïádnou kotvu.
Navíc, kdyÏ rosteme, ,kofien i vrchol‘ mají b˘t
,rovny v síle‘, díky ãemuÏ mÛÏeme mít schopnost
pfiestát horko i boufii. (Jákob 5:66.)“ (If Thou
Endure It Well [1996], 122.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte nûkterého studenta, aby nahlas pfie-
ãetl Luká‰e 2:52. Na tabuli napi‰te slova, která
v tomto ver‰i popisují, jak JeÏí‰ Kristus rostl
(moudrost, postava, pfiízeÀ u Boha a u lidí).
K tûmto slovÛm pfiipi‰te: du‰evnû, tûlesnû, du-
chovnû, spoleãensky (viz komentáfi). PoÏádejte
studenty, aby diskutovali o problematice udrÏo-
vání rovnováhy v tûchto oblastech.

ZvaÏte, zda nediskutovat i o tom, Ïe nûkdy kvÛli
rÛzn˘m okolnostem vedeme doãasnû „nevyváÏen˘“
Ïivot. Studenti na vysoké ‰kole moÏná napfiíklad
tráví nezvykle velkou ãást svého ãasu tím, Ïe stu-
dují. Aãkoli to mÛÏe b˘t na ãas nezbytné, nemûli by
zcela zapomínat na rozvíjení dal‰ích oblastí svého
Ïivota a osobnosti. BiskupÛv harmonogram se
mÛÏe zdát obãas „nevyváÏen˘“ v tom smyslu, Ïe po-
vinnosti spojené se sborem mu mohou bránit
v tom, aby trávil se svou rodinou tolik ãasu, kolik by
chtûl. Musí se v‰ak ze v‰ech sil snaÏit vûnovat po-
tfiebn˘ ãas rodinû a poté se spoléhat na Pána, Ïe mu
pomÛÏe potfieby ãlenÛ jeho rodiny zaopatfiit.
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Lekce 10: Dávejme to nejdÛleÏitûj‰í na první místo

ZÁKLADNÍ POJEM â. 3. VEDOUCÍ SE 
MUSEJÍ NAUâIT HOSPODA¤IT S âASEM.

V¯KLAD

Vedoucí Církve nás povzbuzují k tomu, aby-
chom si stanovili priority, které budou v souladu
se zásadami evangelia. Star‰í Richard G. Scott
z Kvora Dvanácti uãil: „Dejte Spasitele, Jeho
uãení a Jeho církev na ústfiední místo svého Ïi-
vota. Dbejte na to, aby v‰echna va‰e rozhodnutí
byla v souladu s tímto mûfiítkem.“ (Conference
Report, Apr. 1991, 43; nebo Ensign, May 1991,
34.) Pozdûji star‰í Scott radil: „Zajistûte, aby
Vûãn˘ Otec a Jeho milovan˘ Syn byli tou nejdÛle-
Ïitûj‰í prioritou ve va‰em Ïivotû – dÛleÏitûj‰í neÏ
samotn˘ Ïivot, dÛleÏitûj‰í neÏ milovan˘ spoleãník
nebo spoleãnice nebo dûti nebo kdokoli na zemi.
SnaÏte se uãinit jejich vÛli sv˘m hlavním pfiá-
ním. A pak vás potká v‰e, co potfiebujete ke
‰tûstí.“ (Conference Report, Apr. 1993, 43; nebo
Ensign, May 1993, 34.)

Pfii jiné pfiíleÏitosti star‰í Scott upozorÀoval
na toto: „Souãástí [na‰eho] prozku‰ování [ve smr-
telnosti] je mít na práci tolik zdánlivû zajímav˘ch
vûcí, Ïe mÛÏeme zapomenout na hlavní úãely
toho, proã jsme zde. Satan se velmi snaÏí o to,
aby se to, co je skuteãnû podstatné, nestalo. …

KdyÏ o tom budete v klidn˘ch chvílích pfie-
m˘‰let, uvûdomíte si, co je v Ïivotû zcela dÛleÏité
a co nikoli. Buìte moudfií a nedopusÈte, aby to, co
je dobré, vytûsnilo to, co je naprosto zásadní. …

Zamyslete se nad tím, co dûláte ve svém volném
ãase, v ãase, kter˘ mÛÏete trávit podle libosti. Shle-
dáváte, Ïe tento ãas vûnujete tomu, co má nejvy‰‰í
prioritu a nejvût‰í dÛleÏitost? Nebo ho nevûdomky
a neustále naplÀujete nicotnostmi a ãinnostmi,
které nemají trvalou hodnotu, ani vám nepomáhají
dosáhnout úãelu, pro kter˘ jste pfii‰li na zem? Pfie-
m˘‰lejte o dlouhodobém rozmûru Ïivota, nikoli
pouze o tom, co se stane dnes nebo zítra. Nevzdá-
vejte se toho, co v Ïivotû chcete nejvíce, kvÛli nû-
ãemu, o ãem jste pfiesvûdãeni, Ïe chcete nyní.

Toho, co je zcela zásadní, musí b˘t bûhem va‰í
zku‰ební doby na zemi dosaÏeno. Musí to mít
prvofiadou prioritu. Nelze nûco obûtovat kvÛli
nûãemu, co je ménû dÛleÏité, i kdyÏ je to dobré a
hodnotné.“ (Conference Report, Apr. 1997, 78–79;
Ensign, May 1997, 53–54.)

Vût‰ina z nás má obãas pocit, Ïe nemáme dost
ãasu na to, abychom zvládli udûlat v‰e, co udûlat
máme, nebo co bychom udûlali rádi. Církevní po-
volání, rodinné závazky, práce, koníãky, atd. – to
v‰e si ãiní nárok na na‰i pozornost. Star‰í Neal A.
Maxwell, kter˘ byl tehdy ãlenem Pfiedsednictva
Sedmdesáti, nám radil, abychom pouÏívali svo-
bodu jednání „takov˘m zpÛsobem, abychom dû-
lali to, na ãem záleÏí nejvíce, aby tyto vûci nebyly
vydány na milost ãi nemilost tomu, na ãem záleÏí
nejménû“. (Deposition of a Disciple [1976], 58.)
Vedoucí v Církvi i v rodinû musejí soustfieìovat
svÛj Ïivot na nebeské poklady, aby mohli ostat-
ním pomáhat ãinit totéÏ.

NÁMùT PRO V¯UKU

S ãasem hospodafiíme ze stejného dÛvodu jako
s penûzi – abychom zajistili, Ïe ho budeme mít
dost na to, abychom ho mohli vûnovat tomu, co
potfiebujeme a chceme nejvíce.

Vysvûtlete, Ïe prvním krokem pfii hospodafiení
s ãasem je zjistit, kolik ho máme k dispozici.
Zeptejte se studentÛ, kolik hodin má jeden t˘den
(168). Pak se jich zeptejte, jaké ãinnosti musejí
kaÏd˘ t˘den vykonat (práce, docházka do ‰koly,
spánek, jídlo, atd.) a poÏádejte je, aby je napsali na
list papíru. Poté nechÈ vedle kaÏdé poloÏky napí‰í,
kolik hodin t˘dnû vûnují dané ãinnosti, a odeãtou
ji od celkového poãtu hodin v t˘dnu. Pokud napfií-
klad vûnují 40 hodin t˘dnû práci, zbude jim 128
hodin. Pokud vûnují 8 dennû spánku, z t˘dne jim
zbude 72 hodin. Pokud kaÏdou nedûli vûnují 3
hodiny shromáÏdûní, zbude jim 69 hodin.

KdyÏ studenti dospûjí k celkovému poãtu vol-
n˘ch hodin, zeptejte se jich, jak˘m ãinnostem
by svÛj voln˘ ãas rádi vûnovali, a poÏádejte je,
aby si je zapsali na papír. Poté nechÈ vedle kaÏdé
poloÏky napí‰í, kolik hodin t˘dnû by podle svého
názoru mûli dané ãinnosti vûnovat, a odeãtou to
od celkového poãtu hodin. (Pokud nûkteré ãin-
nosti, kter˘m se chtûjí vûnovat, jsou jiÏ na se-
znamu toho, co dûlat musejí, fieknûte jim, aby je
podruhé od celkového poãtu hodin neodeãítali.)

Upozornûte na to, Ïe ãinnosti, které pro nás
mají nejvût‰í hodnotu, nutnû nemusejí zabírat
vût‰inu na‰eho ãasu. Napfiíklad mÛÏeme v dan˘
den strávit jen nûkolik minut modlitbou, ale pfie-
sto mÛÏe b˘t modlitba tím nejdÛleÏitûj‰ím, co
ten den udûláme.
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Nyní dejte kaÏdému studentovi t˘denní kalen-
dáfi bez datovan˘ch dní. PoÏádejte studenty, aby
se podívali na seznam ãinností, kter˘m se musejí
vûnovat, a aby si je poznamenali do kalendáfie.
Poté nechÈ do voln˘ch mezer v kalendáfii doplní
ãinnosti, kter˘m by se rádi vûnovali.

ZdÛraznûte, Ïe je dÛleÏité dávat ãinnostem,
které pro nû mají nejvût‰í hodnotu, tu nejvy‰‰í
prioritu. Doporuãte jim, aby si kaÏd˘ t˘den na‰li
ãas na cíle Církve, které se t˘kají hlásání evange-
lia, vykoupení mrtv˘ch a zdokonalování Svat˘ch.

¤eknûte studentÛm, Ïe jako vedoucí si musíme
organizovat ãas tak, abychom dokázali Ïít podle
zásad evangelia a pomáhali v tom i ostatním.

Vysvûtlete, Ïe kalendáfi jim pomÛÏe pamatovat
na rÛzné schÛzky a dal‰í závazky a pomÛÏe jim
udrÏet v rovnováze v‰echny ãinnosti, které pro
nû mají nûjakou hodnotu. PoukaÏte na to, Ïe ka-
lendáfi je jen jedním ze zpÛsobÛ, jak lze hospoda-
fiit s ãasem, a povzbuìte je, aby na‰li zpÛsob,
kter˘ bude úãinn˘ právû pro nû.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í M. Russell Ballard

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Keeping Life’s Demands in
Balance“ [„Jak udrÏet ná-
roky Ïivota v rovnováze“],
Conference Report, Apr.
1987, 14–18; nebo Ensign,
May 1987, 13–16

Pfiezkoumejte Ïivotní priority

Drazí bratfii a sestry, od minulé generální kon-
ference jsem ve svém Ïivotû pociÈoval moc knûÏ-
sk˘ch poÏehnání a moc víry a modliteb ãlenÛ
Církve. ¤adu let jsem dával poÏehnání druh˘m.
Postil jsem se a modlil jsem se za to, aby se jim
dobfie dafiilo, a pouÏíval jsem svou víru na to, aby
se uzdravili. Nedávno, bûhem závaÏné nemoci,
jsem byl pfiíjemcem této víry, modliteb a poÏeh-
nání já. Dûkuji vám, bratfii a sestry, za modlitby,
které jste za mne pronesli.

Jeden mÛj kolega mi fiekl, Ïe z této nemoci
vzejde nûco dobrého. Naznaãil, Ïe pro kaÏdého je
obãas dobré, aby ãelil protivenství, zejména kdyÏ
to vede k tomu, Ïe zkoumáme své nitro, coÏ nám

umoÏÀuje otevfienû a poctivû zhodnotit svÛj Ïivot.
A právû to jsem udûlal.

Veãer pfied operací lékafii mluvili o tom, Ïe
mám moÏná rakovinu. KdyÏ jsem pak byl sám,
v duchu jsem myslel na rodinu a na svou sluÏbu
v Církvi. Na‰el jsem útûchu v obfiadech evangelia,
které mne spojují s rodinou, pokud zÛstaneme
vûrní. Uvûdomil jsem si, Ïe si musím znovu uspo-
fiádat nûkteré své priority, abych dosáhl toho, na
ãem mi záleÏí nejvíce.

Nûkdy potfiebujeme zaÏít osobní krizi, abychom
si znovu uvûdomili, ãeho si skuteãnû ceníme a vá-
Ïíme. V písmech je mnoho pfiíkladÛ tûch, ktefií
museli projít urãitou krizí, neÏ poznali, jak lépe
slouÏit Bohu a druh˘m. Pokud i vy zkoumáte své
nitro a s odvahou hodnotíte priority ve svém Ïi-
votû, moÏná Ïe zjistíte, podobnû jak jsem to zjistil
já, Ïe potfiebujete najít lep‰í rovnováhu mezi
sv˘mi prioritami.

KaÏd˘ z nás musí upfiímnû a otevfienû zpytovat
sám sebe, vnitfinû si uvûdomit, k˘m a ãím chce b˘t.

Zam˘‰lení se nad smlouvami nám pomáhá najít
vyváÏenost v nárocích, které na nás Ïivot klade

Jak vût‰ina z vás ví, zvládání sloÏit˘ch a roz-
manit˘ch tûÏkostí kaÏdodenního Ïivota, coÏ není
jednoduch˘ úkol, mÛÏe naru‰it vyrovnanost a
harmonii, o kterou usilujeme. Mnoho dobr˘ch
lidí, ktefií se starají o druhé, se velmi snaÏí do-
sáhnout urãité vyrovnanosti, ale nûkdy mají po-
cit, Ïe jsou pfiemoÏeni a poraÏeni.

Matka ãtyfi mal˘ch dûtí si posteskla: „Nenachá-
zím v Ïivotû Ïádnou vyrovnanost. Jsem zcela po-
hlcena úsilím vychovávat své dûti. Mám stûÏí ãas
myslet na cokoli jiného!“

Mlad˘ otec, kter˘ pociÈoval stres z toho, Ïe je
Ïivitelem rodiny, fiekl: „Má nová práce vyÏaduje
ve‰ker˘ mÛj ãas. Uvûdomuji si, Ïe zanedbávám
rodinu i církevní povinnosti, ale pokud to je‰tû
jeden rok takto vydrÏím, vydûlám dost penûz,
a pak se v‰e uklidní.“

Student na stfiední ‰kole poznamenal: „Sl˘-
cháme tolik protichÛdn˘ch názorÛ, Ïe je mnohdy
tûÏké rozpoznat, co je správné a co ‰patné.“

Jak ãasto sl˘cháváme tato slova? „Nikdo si není
více vûdom toho, jak je dÛleÏité cviãit, ale já
zkrátka nemám bûhem dne na cviãení ani
chvilku.“
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Osamocen˘ rodiã fiekl: „Zji‰Èuji, Ïe nedokáÏu
zvládat v‰e, co je potfieba pro vedení domácnosti
a rodiny. Vlastnû si nûkdy myslím, Ïe okolní svût
toho ode mne oãekává aÏ pfiíli‰ mnoho. Nehledû
na to, jak usilovnû se snaÏím, nikdy nezvládnu
v‰e, co ode mne druzí oãekávají.“

Jiná matka ãtyfii dûtí poznamenala: „Bojuji
mezi pocity sebeúcty, sebedÛvûry a uvûdomování
si vlastní hodnoty a pocity viny, deprese a zkla-
mání z toho, Ïe nezvládám dûlat v‰e, co je mi
pfiedkládáno, Ïe musíme dûlat, abychom dosáhli
celestiálního království.“

Bratfii a sestry, my v‰ichni ãas od ãasu zápo-
líme s podobn˘mi pocity. Jsou souãástí toho,
co proÏívají v‰ichni lidé. Mnozí lidé pociÈují tíhu
nárokÛ, které vypl˘vají z jejich rodiãovsk˘ch,
rodinn˘ch, pracovních, církevních i obãansk˘ch
zodpovûdností. UdrÏet v‰e v rovnováze mÛÏe b˘t
skuteãn˘ problém.

Pokud se budeme pravidelnû zam˘‰let nad
smlouvami, které jsme uzavfieli s Pánem, pomÛÏe
nám to stanovit si priority a rovnováhy v Ïivotû
dosáhnout. Toto zamy‰lení nám pomÛÏe poznat,
kde potfiebujeme ãinit pokání a zmûnit svÛj Ïivot,
abychom tak zajistili, Ïe budeme hodni zaslíbení
doprovázející na‰e smlouvy a posvátné obfiady.
Vypracovat si své spasení vyÏaduje dobré pláno-
vání a promy‰lené a stateãné úsilí.

Mám nûkolik návrhÛ, které, jak doufám, budou
cenné pro ty z vás, ktefií si dûlají starosti s tím, jak
se vypofiádat s nároky, které na nû Ïivot klade. Tyto
návrhy jsou velmi jednoduché; nejste-li pozorní,
jejich smysl lze snadno pfiehlédnout. Abyste je za-
ãlenili do svého Ïivota, budete muset vytrvat ve
svém závazku a budete si muset udrÏovat osobní
sebekázeÀ.

Pfii stanovování priorit pamatujte na pohled
z hlediska vûãnosti

Nejprve se zamyslete nad sv˘m Ïivotem a sta-
novte si priority. Najdûte si chvíli klidu na to,
abyste se mohli pravidelnû dÛkladnû zam˘‰let
nad tím, kam smûfiujete a co budete muset udû-
lat pro to, abyste se tam dostali. JeÏí‰, ná‰ pfií-
klad, ãasto „odcházel na pou‰tû, a modlil se“.
(Luká‰ 5:16.) Obãas musíme udûlat totéÏ, aby-
chom se duchovnû zotavili, podobnû jako to dûlal
Spasitel. Napi‰te si úkoly, které byste chtûli dan˘
den splnit. A kdyÏ si budete psát denní program,

myslete pfiedev‰ím na posvátné smlouvy, které
jste s Pánem uzavfieli.

Stanovte si rozumné krátkodobé cíle

Zadruhé – stanovte si krátkodobé cíle, kter˘ch
dokáÏete dosáhnout. Stanovte si cíle, které jsou
vyváÏené – ne pfiíli‰ mnoho, ani pfiíli‰ málo, ne
pfiíli‰ vysoké, ani pfiíli‰ nízké. Tyto své dosaÏi-
telné cíle si zapi‰te a pracujte na nich podle je-
jich dÛleÏitosti. Pfii stanovování cílÛ se modlete
o boÏské vedení.

Urãitû si vzpomenete, jak Alma fiekl, Ïe by
chtûl b˘t andûlem, aby mohl „promlouvati pozou-
nem BoÏím, … kter˘ by zachvíval zemí, a hlásati
pokání v‰em lidem!“ (Alma 29:1.) Poté dodal: „Ale
vizte, jsem ãlovûk a ve svém pfiání hfie‰ím; neboÈ
mám b˘ti spokojen s vûcmi, jeÏ mi Pán udûlil. …

… Proã bych si mûl pfiáti více neÏli vykonávati
dílo, k nûmuÏ jsem byl povolán?“ (Alma 29:3, 6.)

StaÀte se finanãnû zodpovûdn˘mi a zaji‰tûn˘mi

Zatfietí – kaÏd˘ se v Ïivotû pot˘ká s finanãními
tûÏkostmi. Pomocí moudrého plánování mûjte
pod kontrolou své skuteãné potfieby a peãlivû je
posuzujte s ohledem na to, co v‰echno si v Ïivotû
pfiejete. AÏ pfiíli‰ mnoho jedincÛ a rodin se do-
stává do pfiíli‰ velk˘ch dluhÛ. Dávejte si pozor na
mnohé atraktivní nabídky k pÛjãkám penûz. Je
mnohem snaz‰í si peníze vypÛjãit neÏ je splatit.
K finanãnímu zaji‰tûní nevedou Ïádné zkratky.
Neexistuje Ïádn˘ fungující návod na to, jak
rychle zbohatnout. Snad nikdo nepotfiebuje Ïít
podle zásady vyrovnanosti více neÏ ti, ktefií mají
touhu na tomto svûtû hromadit „rÛzné vûci“.

Nesvûfiujte své peníze druh˘m, aniÏ byste peã-
livû posoudili jakoukoli nabízenou investici. Na‰i
ãlenové jiÏ ztratili aÏ pfiíli‰ mnoho penûz tím, Ïe
svûfiili svÛj majetek druh˘m. Dle mého soudu ni-
kdy ve svém Ïivotû nedosáhneme vyrovnanosti,
dokud nebudeme mít své finance bezpeãnû pod
kontrolou.

Prorok Jákob fiekl svému lidu: „ProãeÏ, neutrá-
cejte peníze za to, co nemá Ïádné ceny, ani nepra-
cujte pro to, co nemÛÏe uspokojiti. Poslouchejte
mne pilnû a pamatujte na slova, která jsem pro-
mlouval; a pojìte k Svatému Izraelskému a ho-
dujte na tom, co nehyne, ani se nemÛÏe zkaziti, a
nechÈ se du‰e va‰e tû‰í z tuãnosti.“ (2. Nefi 9:51.)
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Bratfii a sestry, pamatujte vÏdy na to, abyste
platili pln˘ desátek.

Budujte blízké vztahy s rodinou a s pfiáteli

Zaãtvrté – udrÏujte si úzk˘ vztah se sv˘m
manÏelsk˘m partnerem, s dûtmi, pfiíbuzn˘mi a
pfiáteli. Pomohou vám udrÏet si v Ïivotû vyrovna-
nost. V nedávném prÛzkumu provádûném Církví
byli dospûlí ve Spojen˘ch státech poÏádáni, aby
urãili, v jaké dobû se cítili velmi ‰Èastnû, a aby
tento záÏitek popsali. Také byli poÏádáni, aby ur-
ãili, v jaké dobû se cítili velmi ne‰Èastnû. Pro vût-
‰inu lidí byl jejich osobní vztah s druh˘mi tím
jedin˘m, kvÛli ãemu byli buì nej‰Èastnûj‰í, nebo
nejsmutnûj‰í. Mnohem ménû dÛleÏité bylo jejich
zdraví, zamûstnání, peníze a dal‰í materiální
vûci. Budujte vztahy s rodinou a s pfiáteli pro-
stfiednictvím otevfiené a upfiímné komunikace.

Dobré manÏelství a dobré rodinné vztahy lze
udrÏovat pomocí laskavé, láskyplné a ohleduplné
komunikace. Pamatujte na to, Ïe pohled, mrk-
nutí, pok˘vnutí nebo dotek ãasto fieknou více neÏ
slova. Smysl pro humor a schopnost dobfie na-
slouchat jsou také Ïivotnû dÛleÏité souãásti dobré
komunikace.

Studujte písma

Zapáté – studujte písma. Jsou jedním z nejlep-
‰ích zdrojÛ, které máme, abychom zÛstali v kon-
taktu s Duchem Pánû. Jedním ze zpÛsobÛ, jak
získávám neomylnou znalost toho, Ïe JeÏí‰ je
Kristus, je skrze osobní studium písem. President
Ezra Taft Benson vyz˘val ãleny Církve, aby se pro
nû studium Knihy Mormonovy stalo kaÏdoden-
ním zvykem a celoÏivotním úsilím. Rada apo‰tola
Pavla Timoteovi se dobfie hodí i pro kaÏdého
z nás. Napsal: „Od dûtinství svatá písma zná‰,
kteráÏ tû mohou moudrého uãiniti k spasení
skrze víru, kteráÏ jest v Kristu JeÏí‰i.

V‰elikéÈ písmo od Boha jest vdechnuté, a uÏi-
teãné k uãení, k trestání, k napravování, k správû,
kteráÏ náleÏí k spravedlnosti.“ (2. Timoteovi
3:15–16.)

Odpoãívejte, cviãte a relaxujte

Za‰esté – mnoho lidí, vãetnû mû, má problém
najít si ãas na dostateãn˘ odpoãinek, cviãení a
relaxaci. Máme-li Ïít zdravû a vyrovnanû, mu-
síme si pro tyto ãinnosti naplánovat ãas ve svém

kaÏdodenním harmonogramu. Dobr˘ fyzick˘
zevnûj‰ek posiluje na‰i dÛstojnost a sebeúctu.

„Uãte jeden druhého evangeliu“

Zasedmé – proroci opakovanû uãí tomu, Ïe
ãlenové rodiny se mají vzájemnû uãit evangeliu,
zejména bûhem kaÏdot˘denního rodinného do-
mácího veãera. Nejsme-li opatrní, tento rodinn˘
zvyk se mÛÏe pomalu vytratit. Nesmíme pfiijít o
tuto zvlá‰tní pfiíleÏitost „uãiti jeden druhého na-
uce království“ (NaS 88:77), coÏ povede rodiny
k vûãnému Ïivotu.

Satan se vÏdy snaÏí zniãit na‰e svûdectví, ale
kdyÏ budeme studovat evangelium a Ïít podle
pfiikázání evangelia, nebude mít moc nás pokou-
‰et více ani nás znepokojovat více, neÏ budeme
mít sílu mu odolat.

Modlete se ãasto

Má poslední rada se t˘ká toho, abyste se mod-
lili ãasto – jako jednotlivci i jako rodiny. Rodiãe
si musejí osvojit sebekázeÀ nutnou k vedení a
k motivování sv˘ch dûtí k tomu, aby se spoleãnû
scházeli k pravidelné rodinné modlitbû. Na‰e
mládeÏ se díky neustálé a upfiímné modlitbû
mÛÏe nauãit kaÏd˘ den se správnû rozhodovat.

Prorok Alma shrnul dÛleÏitost modlitby tû-
mito slovy: „Ale abyste se pokofiili pfied Pánem a
vz˘vali svaté jméno jeho a bdûli a modlili se stále,
abyste nebyli pokou‰eni nad to, co mÛÏete snésti,
a tak abyste byli vedeni Svat˘m Duchem, stáva-
jíce se pokorn˘mi, mírn˘mi, poddajn˘mi, trpûli-
v˘mi, pln˘mi lásky a ve‰keré shovívavosti.“ (Alma
13:28.) KdyÏ jsem duchovnû naladûn, zji‰Èuji, Ïe
dokáÏi mnohem snadnûji najít rovnováhu ve
v‰em, co se t˘ká mého Ïivota.

Konejte v‰echny vûci v moudrosti a pofiádku

Bratfii a sestry, uvûdomuji si, Ïe k tûmto radám
by bylo moÏné pfiidat je‰tû dal‰í. Nicménû vûfiím,
Ïe kdyÏ se zamûfiíme na nûkolik základních cílÛ,
budeme lépe schopni zvládat mnohé nároky, které
na nás Ïivot klade. Pamatujte na to, Ïe pokud
máme v Ïivotû ãehokoli aÏ pfiíli‰ moc, mÛÏe nás
to vést k nevyrovnanosti. ZároveÀ v‰ak pfiíli‰ málo
dÛleÏit˘ch vûcí mÛÏe zpÛsobit totéÏ. Král Benia-
min nám radil, aby „v‰echny tyto vûci byly ko-
nány v moudrosti a pofiádku“. (Mosiá‰ 4:27.)
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Chybí-li jasn˘ smûr a jasné cíle, mÛÏe to ãasto
vést k pl˘tvání na‰ím ãasem a energií a mÛÏe to
pfiispívat k nevyváÏenosti v na‰em Ïivotû. Îivot,
kter˘ ztratí vyváÏenost, je podobn˘ pneumatice,
která není vyváÏená. Auto lze pak ovládat tûÏko a
je to nebezpeãné. Jsou-li pneumatiky dokonale
vyváÏené, mÛÏe b˘t jízda klidná a pohodlná. TotéÏ
platí i v Ïivotû. Cesta smrtelností mÛÏe b˘t klid-
nûj‰í, pokud se snaÏíme uchovat si vyváÏenost.
Na‰ím hlavním cílem má b˘t snaha obdrÏet „ne-
smrtelnost a vûãn˘ Ïivot“. (MojÏí‰ 1:39.) Je-li toto
ná‰ cíl, proã ze svého Ïivota nevypustit to, co vy-
Ïaduje a spotfiebovává na‰e my‰lenky, city a ener-
gii, aniÏ by to pfiispívalo k dosaÏení tohoto cíle?

Pomáhejte a nebraÀte

Nûkolik slov k vedoucím Církve: Dbejte velmi
peãlivû na to, aby to, co po ãlenech poÏadujete,
jim pomáhalo dosáhnout vûãného Ïivota. Aby
byli ãlenové Církve schopni dosáhnout ve svém
Ïivotû rovnováhy, musejí vedoucí Církve dbát
na to, aby toho od nich nepoÏadovali tolik, Ïe by
pak ãlenové nemûli ãas dosáhnout sv˘ch osob-
ních a rodinn˘ch cílÛ.

KaÏd˘ den dûlejte to nejlep‰í, co dovedete

Nedávno mi jedno mé dítû fieklo: „Tati, nûkdy
pochybuji, zda to vÛbec v‰echno zvládnu.“ To, co
jsem odpovûdûl své dcefii, bych fiekl i vám, kdyby-
ste mûli podobné pocity. KaÏd˘ den dûlejte to
nejlep‰í, co dokáÏete. Dûlejte to základní, a neÏ si
to uvûdomíte, vá‰ Ïivot bude naplnûn duchovním
porozumûním, které vám potvrdí, Ïe vás Nebesk˘

Otec miluje. KdyÏ toto ãlovûk ví, bude mít jeho
Ïivot smysl a v˘znam a bude pro nûj snaz‰í udr-
Ïet si vyváÏenost.

Bratfii a sestry, Ïijte kaÏd˘ den s radostí
v srdci. Pokornû svûdãím o tom, Ïe Ïivot mÛÏe
b˘t nádhern˘, ve jménu JeÏí‰e Krista, amen.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Co mÛÏeme dûlat, abychom povzbudili sebe i ty,
které vedeme, k tomu, aby zhodnotili své prio-
rity a snaÏili se v Ïivotû dosáhnout vyváÏenosti?

• Jakou roli mÛÏe protivenství hrát v tom, aby
nás motivovalo k pfiehodnocení na‰eho Ïivota?

• Co by podle vás mûlo b˘t ve va‰em Ïivotû na
prvních pûti nebo ‰esti místech? Mûly by se tyto
priority mûnit s vûkem a se zku‰enostmi? Proã
ano nebo proã ne? Jaké priority jsou flexibilní?

• Napi‰te si seznam svûtsk˘ch cílÛ a poté cílÛ
duchovních. Spojte oba tyto seznamy a se-
fiaìte jednotlivé poloÏky podle priority. âemu
se díky tomuto úkolu mÛÏeme nauãit?

• Jaké nebezpeãí spoãívá ve snaze usilovat pouze
o duchovní cíle a opomíjet pfiitom cíle fyzické?

• Diskutujte o radû krále Beniamina, Ïe
„v‰echny … vûci [mají b˘t] konány v mou-
drosti a pofiádku“. (Mosiá‰ 4:27.)

• Jak mÛÏeme my, církevní vedoucí, zajistit, aby
v‰echny programy a akce pomáhaly posilovat
rodiny a podporovat rodiãe v jejich zodpovûd-
nosti uãit evangeliu doma, místo aby je od této
zodpovûdnosti tyto programy a akce odvádûly?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. KRÁLOVSTVÍ 
BOÎÍ JE ¤ÍZENO KNùÎSTVÍM.

V¯KLAD

President David O. McKay uãil: „Na‰e nejlep‰í
záruka jednoty a síly v Církvi spoãívá v knûÏství,
v tom, Ïe ho ctíme a respektujeme. Bratfií – pre-
sidenti kÛlÛ, biskupové sborÛ a vy v‰ichni, ktefií
jste nositeli knûÏství – BÛh vám Ïehnej ve va‰em
vedení, ve va‰í zodpovûdnosti vést, Ïehnat a utû-
‰ovat ty, kter˘m jste byli povûfieni pfiedsedat a
nad kter˘mi máte bdít. Veìte je k tomu, aby pfii-
cházeli k Pánu a usilovali o inspiraci Ïít takov˘m
zpÛsobem, aby se mohli povznést nad to, co je
nízké a hanebné, a Ïili ve sféfie duchovní.“
(Conference Report, Oct. 1967, 6.)

Star‰í M. Russell Ballard, ãlen Kvora Dvanácti,
vysvûtlil: „B˘t nositelem knûÏství je více neÏ jen
veliké poÏehnání. KnûÏství v sobû nese také
v˘znamné zodpovûdnosti – napfiíklad bdít nad
Církví; ctít v‰echny Ïeny, zejména svou man-
Ïelku, matku, dcery a sestry; nav‰tûvovat domovy
jednotliv˘ch ãlenÛ a nabádat je, ,aby se modlili
nahlas i v skrytu a konali v‰echny rodinné povin-
nosti‘ [NaS 20:47] a aby stáli ,jako svûdkové BoÏí
za v‰ech dob a ve v‰ech vûcech a na v‰ech mís-
tech‘ [Mosiá‰ 18:9].“ (Conference Report, Oct.
1997, 50–51; nebo Ensign, Nov. 1997, 37.)

Star‰í Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti
svûdãil: „Celému lidstvu hlásáme tyto vûãné
pravdy: ,Melchisedechovo knûÏství má za v‰ech

vûkÛ svûta právo pfiedsednictví a má moc a pra-
vomoc nad v‰emi úfiady v církvi.‘ (NaS 107:8.)
Tato moc drÏí ,klíãe v‰ech duchovních poÏehnání
církve‘. (NaS 107:18.) KéÏ toto knûÏství ctíme
plnou mûrou.“ (Conference Report, Apr. 1993,
53; nebo Ensign, May 1993, 41.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Vyzvûte dva nebo tfii studenty, ktefií pracují
pro nûjakou organizaci (napfi. pro nûjak˘ obchod
nebo spoleãnost), aby popsali, jak tam jsou lidé
organizováni. Jak lidé v oné organizaci získávají
pravomoc vykonávat svou práci?

Zeptejte se, jak je uspofiádána Církev a odkud
Církev svou pravomoc získala.

ZvaÏte moÏnost poÏádat dobrovolníka, aby na-
kreslil schéma, jak je zorganizován sbor, odboãka
nebo kÛl. Poté ho poÏádejte, aby schéma vysvûtlil.
Nebo mÛÏete vyzvat navrátiv‰ího se misionáfie,
aby popsal, jak je zorganizována misie a jaké jsou
v˘hody této organizace pfii konání díla Pánû.

Zeptejte se:

• Jak vedoucí knûÏství na rÛzn˘ch úrovních bdí
nad ãleny?

• Jak úspû‰ná by byla Církev, kdyby jí byla knûÏ-
ská pravomoc náhle odÀata? Proã?

Vysvûtlete, Ïe ãas od ãasu Pán inspiruje vedoucí
Církve k organizaãním zmûnám, aby se vyhovûlo
potfiebám rozrÛstající se Církve.

LEKCE 11

ÚCTA KE KNùÎSTVÍ A K ÎENSTVÍ
„Jste rod vyvolen˘, královské knûÏstvo, národ svat˘, lid [zvlá‰tní], abyste zvûstovali ctnosti toho,

kter˘Ï vás povolal ze tmy v pfiedivné svûtlo své.“ (1. Petrova 2:9.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí v Církvi i v rodinû mají pracovat v souladu se zásadami knûÏství.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Království BoÏí je fiízeno knûÏstvím.

2. Máme ctít knûÏství a máme také ctít Ïenství.

3. Vedoucí mají respektovat ty, ktefií jsou v Pánovû království povoláni pfiedsedat.
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Lekce 11: Úcta ke knûÏství a k Ïenství

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. MÁME CTÍT 
KNùÎSTVÍ A MÁME TAKÉ CTÍT ÎENSTVÍ.

V¯KLAD

Star‰í Russell M. Nelson vysvûtlil: „Toto je
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. Ten,
kter˘ stojí v ãele své znovuzfiízené Církve, uspofiá-
dal své knûÏství tak, ‚aby kaÏd˘ ãlovûk mohl mlu-
viti ve jménu Boha Pána, samotného Spasitele
svûta‘. (NaS 1:20.) ÚÏasné! Rozhodl se poctít nás
sv˘m knûÏstvím. A my Ho ctíme tím, Ïe ctíme
Jeho knûÏství – moc knûÏství i ty, ktefií jsou jeho
nositeli. A díky tomu budou muÏi, Ïeny a dûti po
celém svûtû poÏehnáni. Ctíme-li knûÏství, podpo-
ruje to úctu, úcta napomáhá k uctivosti a uctivost
pfiivolává zjevení.“ (Conference Report, Apr. 1993,
49; nebo Ensign, May 1993, 38.)

President N. Eldon Tanner, kter˘ byl rádcem
v Prvním pfiedsednictvu, fiekl: „Îádn˘ muÏ, aÈ
mlad˘ ãi star˘, kter˘ je nositelem knûÏství BoÏího,
nemÛÏe toto knûÏství ctít, aniÏ by ctil a respekto-
val Ïenství. KaÏd˘ mlad˘ muÏ má b˘t pfiipraven
chránit ctnost Ïeny s nasazením vlastního Ïivota,
je-li to nutné, a nikdy se nemá provinit tím, Ïe by
po nûjaké Ïenû smyslnû touÏil nebo udûlal nûco,
co by ji poníÏilo nebo kvÛli ãemu by pfii‰la o svou
ctnost. KaÏdá mladá Ïena má plné právo cítit se
bezpeãnû, kdyÏ si nûkam vyjde s mlad˘m nosite-
lem knûÏství, protoÏe ví, Ïe ji bude v‰emoÏnû
chránit a respektovat.“ (Conference Report, Apr.
1973, 124; nebo Ensign, July 1973, 95.)

President Spencer W. Kimball nám pfiipomínal:
„Dnes veãer se chystám hovofiit k bratfiím v knûÏ-
ství, ktefií se shromáÏdí na stovkách míst po celém
svûtû, a pfiipomenout jim, Ïe ‚my v‰ichni jsme v Ïi-
votû poÏehnáni v˘jimeãn˘mi Ïenami, které na nás
mají hlubok˘ a trval˘ vliv. Jejich pfiínos byl a je pro
nás [bratfií] dÛleÏit˘, a je to nûco, co pro nás bude
mít vûãnou hodnotu.‘ (Viz Ensign, Nov. 1979, str.
48.) Pfieji si tuto my‰lenku dnes dopoledne zdÛraz-
nit. Nemohu nám v‰em dostateãnû zdÛraznit, jak
úctyhodné a respektované místo na‰e manÏelky,
matky, sestry a dcery zaujímají v Církvi JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ.“ (Conference
Report, Oct. 1979, 6–7; nebo Ensign, Nov. 1979, 5.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Zeptejte se sester, co mají muÏi dûlat, aby ctili
své knûÏství, a diskutujte o jejich odpovûdích.

Zeptejte se bratrÛ, jak mohou nositelé knûÏství
ctít Ïenství.

Jaká poÏehnání mohou Ïeny obdrÏet díky
knûÏské pravomoci? (Odpovûdi mají zahrnovat
obfiady evangelia.)

PoÏádejte studenty, aby si pfieãetli NaS
121:34–46 a aby vyjmenovali zásady vedení, které
se t˘kají v‰ech vedoucích v Církvi a v rodinû.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 3. VEDOUCÍ MAJÍ 
RESPEKTOVAT TY, KTE¤Í JSOU V PÁNOVù 
KRÁLOVSTVÍ POVOLÁNI P¤EDSEDAT.

V¯KLAD

President David O. McKay radil: „Uznávejte ty,
ktefií vám pfiedsedají, a kdyÏ je to nutné, Ïádejte
je o radu. Tuto pravomoc na zemi uznával i sám
Spasitel. Jistû si vzpomenete na to, co zaÏil Pavel,
kdyÏ se blíÏil k Dama‰ku a v kapse mûl povolení
zatknout ty, ktefií vûfiili v JeÏí‰e Krista. Náhle se
kolem nûj rozzáfiilo svûtlo a usly‰el hlas, kter˘
pravil: ,Sauli, Sauli, proã mi se protiví‰?‘

A Saul fiekl: ,Pane, co chce‰, abych ãinil? A
Pán k nûmu: VstaÀ a jdi do mûsta, a bude tobû
povûdíno, co bys ty mûl ãiniti.‘ (Skutkové 9:4, 6.)

Mohl Saulovi nûkolika slovy fiíci, co má udû-
lat, ale v Dama‰ku byla odboãka Církve, které
pfiedsedal jist˘ prost˘ muÏ jménem Ananiá‰, 
a JeÏí‰ uznával tuto pravomoc. …

Skr˘vá se v tom ponauãení pro v‰echny z nás
v této Církvi. KéÏ i my uznáváme místní pravo-
moc. Biskup mÛÏe b˘t prost˘ muÏ. Nûktefií z vás si
mÛÏete myslet, Ïe jste lep‰í neÏ on, a moÏná i jste,
ale jemu je dána pravomoc pfiímo od na‰eho Otce
v nebi. Uznávejte ji. Usilujte o jeho rady a o rady
va‰eho presidenta kÛlu. Pokud nedokáÏí vyfie‰it
va‰e tûÏkosti nebo problémy, napí‰í generálním au-
toritám, a ti jim dají potfiebné rady. Uznávání pra-
vomoci je dÛleÏitou zásadou.“ (Conference Report,
Oct. 1967, 6–7.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Zeptejte se, zda nûkdy nûkdo z pfiítomn˘ch
nav‰tívil generální konferenci. Pokud ano, zep-
tejte se, co udûlají shromáÏdûní ãlenové, kdyÏ
pfiijde president Církve. (Povstanou a zÛstanou
v tichosti stát, dokud president nezaujme své
místo.) Proã shromáÏdûní ãlenové takto reagují?
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Lekce 11: Úcta ke knûÏství a k Ïenství

Diskutujte o tûchto otázkách:

• Proã by bylo nevhodné usilovat o radu vedou-
cího knûÏství va‰eho kamaráda z jiného sboru
nebo kÛlu místo toho, abyste poÏádali o radu
svého vedoucího knûÏství?

• Co se mÛÏeme nauãit díky tomu, co Pavel zaÏil
ve Skutcích 9:6? (Viz v˘klad.)

• President kÛlu oznámí, Ïe pfií‰tí nedûli bude ve
va‰em sboru vyjádfiena podpora novému bisku-
povi. Znáte nûkolik ãlenÛ svého sboru, o nichÏ
si myslíte, Ïe by mohli b˘t vynikajícími biskupy.
K va‰emu pfiekvapení ale president kÛlu povolá
muÏe, o nûmÏ se nedomníváte, Ïe je pfiesvûdãi-
v˘m vedoucím. Co máte udûlat? Proã je dÛleÏité
vÏdy podporovat ty, které Pán povolává?

• Vá‰ kamarád má otázku t˘kající se nauky a
chystá se napsat nûkteré generální autoritû,
protoÏe si myslí, Ïe tato autorita bude tím
nejlep‰ím zdrojem odpovûdi. Co je na tomto
zámûru nesprávné?

• Proã je pravdivé rãení „Dobr˘ vedoucí je také
dobr˘m následovníkem“?

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Russell M. Nelson

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Honoring the Priesthood“
[„Jak ctít knûÏství“], Confe-
rence Report, Apr. 1993,
49–53; nebo Ensign, May
1993, 38–41

Jak ctít knûÏství

Bratfií, ohlednû tématu mého proslovu toho
bylo napsáno relativnû málo.1 Pfiesto se oãekává,
Ïe to v‰ichni známe. Budu mluvit o tom, jak ctít
knûÏství.

Toto je Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ. Ten, kter˘ stojí v ãele své znovuzfiízené
Církve, uspofiádal své knûÏství tak, „aby kaÏd˘
ãlovûk mohl mluviti ve jménu Boha Pána, samot-
ného Spasitele svûta“. (NaS 1:20.) To je úÏasné!
Rozhodl se poctít nás sv˘m knûÏstvím. A my Ho
ctíme tím, Ïe ctíme Jeho knûÏství – moc knûÏství
i ty, ktefií jsou jeho nositeli. A díky tomu budou
muÏi, Ïeny a dûti po celém svûtû poÏehnáni.

Ctíme-li knûÏství, podporuje to úctu, úcta napo-
máhá k uctivosti a uctivost pfiivolává zjevení.2

President Ezra Taft Benson nás v˘slovnû poÏá-
dal, abychom se fiídili pfiíslu‰n˘m knûÏsk˘m proto-
kolem – zásadami, které, jak poznamenal, „mnozí
z nás odpozorovali, kdyÏ jsme naslouchali slu-
Ïebnû star‰ím bratfiím“. Dále fiekl: „Protokol jsou
zavedené zvyklosti pfiedepisující úplné podrobení
se … urãitému fiádu správného postupu.“3 Budu
citovat presidenta Bensona a dal‰í vedoucí, pro-
toÏe, jak si v‰imnete, znaãná ãást mého poselství
se t˘ká právû tohoto protokolu.

Typy organizací

Zvyklosti a organizace Pánovy Církve se li‰í od
institucí, které vytvofiil ãlovûk. MuÏi a Ïeny mo-
hou pro sebe a mezi sebou vytváfiet rÛzná sdru-
Ïení a mohou se fiídit dohodami, které jsou pro
nû vzájemnû pfiijatelné. Církev JeÏí‰e Krista Sva-
t˘ch posledních dnÛ v‰ak není ani demokracie
ani republika. Toto je Jeho království – království
BoÏí na zemi. Toto je Jeho hierarchicky uspofiá-
daná církev, na jejímÏ vrcholu spoãívá nejvy‰‰í
pravomoc. Pán fiídí své pomazané sluÏebníky.
Ti pak svûdãí celému svûtu, Ïe BÛh znovu pro-
mlouvá. Nebesa jsou otevfiena. A mezi nebem a
zemí se v dne‰ní dobû vytvofiil spojovací ãlánek.

Tato nejvy‰‰í pravomoc spoãívá na pevném
základu, kter˘ se fiídí organizaãním vzorem sta-
noven˘m v dávn˘ch dobách. Hlavním základním
kamenem je JeÏí‰ Kristus s apo‰toly a proroky a
se v‰emi dary, mocemi a poÏehnáními, které
charakterizovaly Církev v dfiívûj‰í dobû. (Viz 
1. Korintsk˘m 12:28.)

Vedoucí a tituly

Svûtské a duchovní instituce se li‰í ve zpÛsobu
vedení. Lidmi zaloÏené organizace fiídí úfiedníci,
ktefií mají oznaãení charakterizující jejich posta-
vení nebo dosaÏené v˘sledky. Vojensk˘ dÛstojník,
soudce, senátor, doktor nebo profesor se náleÏitû
oslovují pfiíslu‰n˘m oznaãením. Tûm, ktefií dosáhli
tûchto postavení, vyjadfiujeme náleÏitou úctu.

Naproti tomu království BoÏí je fiízeno pravo-
mocí knûÏství. KnûÏství není udíleno proto, aby
tím byl nûkdo poctûn, ale proto, aby slouÏil.
Oslovení pfiináleÏející ke knûÏství nevytvofiili lidé;
nejsou na ozdobu, ani neoznaãují nadfiízenost.
Pfiedstavují povûfiení ke sluÏbû na díle Pánû. Jsme
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povoláni, je nám vyjádfiena podpora a jsme vysvû-
ceni – nikoli z vlastní vÛle, ale „skrze proroctví a
skrze vkládání rukou tûch, ktefií mají pravomoc,
[abychom kázali] evangelium a [vykonávali] jeho
obfiady“. (âlánky víry 1:5; viz také ÎidÛm 5:4.)

Oslovení pfiináleÏející ke svatému knûÏství si
zasluhuje na‰i nejvy‰‰í pozornost a úctu. KaÏd˘
ãlen Prvního pfiedsednictva je oslovován jako „pre-
sident“ a také se o nûm tak mluví (viz NaS 107:22).
Oznaãení president se také pouÏívá tehdy, kdyÏ
mluvíme o pfiedsednictvu kÛlu nebo misie a také
kdyÏ se zmiÀujeme o presidentovi kvora nebo od-
boãky. Oznaãení apo‰tol je posvátné. Bylo dáno
Bohem a náleÏí pouze tûm, ktefií byli povoláni a
vysvûceni jako „[zvlá‰tní svûdkové] jména Kristova
na celém svûtû“. (NaS 107:23.) Apo‰tol mluví jmé-
nem Toho, jehoÏ je zvlá‰tním svûdkem. Toto po-
svátné oznaãení se nepouÏívá pfii bûÏném oslovení.
Pro oslovení ãlena Dvanácti se spí‰e pouÏívá ozna-
ãení star‰í nebo bratr.

Oznaãení biskup také vyjadfiuje pfiedsednictví;
biskup je presidentem Aronova knûÏství ve svém
sboru a pfiedsedajícím vysok˘m knûzem sboru.
S úctou o nûm mluvíme jako o „biskupovi“.

Star‰í je posvátné oznaãení, které spoleãnû
uÏívají v‰ichni ti, ktefií jsou nositeli Melchisede-
chova knûÏství.

V‰eobecné rady

Dovolte mi, abych vám dal nûkolik v‰eobec-
n˘ch rad, ale nejprve se zmíním o generálních
autoritách. Uznáváme je jako nástroje v rukou
Pánû, i kdyÏ si uvûdomujeme, Ïe to jsou obyãejné
lidské bytosti. Potfiebují si obãas nechat ostfiíhat
vlasy, vyprat prádlo a nûkdy potfiebují pfiipome-
nout, co mají udûlat, stejnû jako kdokoli jin˘.
President Benson se s námi jednou podûlil o je-
den pfiíbûh, kter˘ toto dokládá. Vyprávûl:

„Orson F. Whitney … byl muÏem, kter˘ se do-
kázal soustfiedit. KdyÏ jednou nûkam cestoval vla-
kem, byl tak zahlouban˘, Ïe si ani nev‰iml, Ïe vlak
projel stanicí, kde mûl vystoupit. A tak ho museli
[pfiivézt] zpátky tam, kde mûl b˘t. Mezitím presi-
dent kÛlu ãekal a ãekal… Nakonec, kdyÏ dospûl
k tomu, Ïe se bratru Whitneymu pravdûpodobnû
nûco pfiihodilo a Ïe jiÏ nepfiijede, zahájil shromáÏ-
dûní. KdyÏ star‰í Whitney dorazil, pfiivítala ho
slova úvodní písnû: ,Vy prosté du‰e bloudící.‘ “4

Takového muÏe ctíme kvÛli jeho neobyãej-
nému povolání. Jeho oficiální úkony jsou platné
na zemi i v nebi. Dobfie si pamatuji na to, jak
jsem se poprvé setkal s jednou z generálních au-
torit. Byl to nepopsateln˘ pocit. I kdyÏ jsem byl
pouh˘m chlapcem, okamÏitû – témûfi instink-
tivnû – jsem se postavil. Dokonce i nyní mám po-
dobn˘ pocit, kdyÏ do místnosti vstoupí nûkter˘
z bratfií. Generální autorita je mluvãím Boha.

âasto mluvíme o klíãích knûÏské pravomoci.
Patnáct Ïijících muÏÛ – První pfiedsednictvo a
Dvanáct – bylo vysvûceno apo‰toly a byly jim pfie-
dány v‰echny klíãe knûÏské pravomoci. President
Gordon B. Hinckley nedávno vysvûtlil:

„Pouze president Církve má právo pouÏívat
[tyto klíãe] v jejich plnosti. MÛÏe delegovat pou-
Ïívání rÛzn˘ch klíãÛ jednomu nebo nûkolika
sv˘m bratfiím. …

Tuto moc dal president Benson sv˘m rádcÛm
a ãlenÛm Dvanácti podle rÛzn˘ch zodpovûdností,
které jim byly delegovány.“5

Generální autority, s povûfiením od Prvního
pfiedsednictva a Dvanácti, pfiedávají pfiíslu‰né
klíãe presidentÛm kÛlÛ a misií, ktefií pak pfiedá-
vají nezbytné klíãe biskupÛm a presidentÛm kvor
a odboãek.

KaÏdému muÏi, kter˘ je nositelem knûÏství,
je pfiidûlen láskypln˘ vedoucí, neboÈ „mÛj dÛm
je domem pofiádku, praví Pán BÛh, a ne domem
zmatku“. (NaS 132:8.)

Tento fiád také urãuje meze pro získávání
zjevení. Prorok Joseph Smith uãil, Ïe „je v roz-
poru se zpÛsobem, jímÏ pracuje BÛh, aby nû-
jak˘ ãlen Církve, nebo nûkdo jin˘, obdrÏel
pokyny pro ty, jiÏ mají vy‰‰í pravomoc neÏ on
sám“.6 Podle téÏe zásady je vylouãeno, aby nû-
kdo získal zjevení pro kohokoli, kdo nespadá
do jeho okruhu zodpovûdnosti.

Ctít knûÏství také znamená ctít své osobní po-
volání ke sluÏbû. MÛÏe b˘t uÏiteãné zmínit nûko-
lik rad, co dûlat máme a co dûlat nemáme:

• Uãte se pfiijímat radu. Usilujte o pokyny od
sv˘ch vedoucích a ochotnû je pfiijímejte.

• Nemluvte ‰patnû o církevních vedoucích.

• Nedychtûte po urãitém povolání nebo pozici.
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• NezpochybÀujte povolání, nespekulujte o tom,
kdo mûl nebo nemûl b˘t povolán.

• Neodmítejte pfiíleÏitost ke sluÏbû.

• Nevzdávejte se povolání. Informujte v‰ak ve-
doucí o zmûnách ve svém Ïivotû s vûdomím,
Ïe vedoucí budou brát v úvahu ve‰keré okol-
nosti, kdyÏ budou s modlitbou zvaÏovat
vhodn˘ ãas pro va‰e uvolnûní.

Ten, kdo povolává, i ten, kdo povolání pfiijímá,
jsou zavázáni odpovûdností. Cituji star‰ího
Jamese E. Talmage:

„Ti, skrze nûÏ pfii‰lo povolání urãené jemu, …
jsou zajisté odpovûdni za své skutky, podobnû
jako je on odpovûdn˘ za ty své; a po kaÏdém bude
poÏadováno pfiísné a osobní zúãtování za jeho
správcovství, úplná zpráva o sluÏbû ãi o nedba-
losti, o vyuÏití ãi zneuÏití ve vykonávání toho,
co mu bylo svûfieno.“7

Nûkteré aspekty knûÏství se net˘kají urãitého
postavení nebo oznaãení. Napfiíklad pravomoc
udílet knûÏské poÏehnání závisí pouze na vysvû-
cení a zpÛsobilosti. Pán Ïádnému svému dítûti
neodepfie poÏehnání jen proto, Ïe není k dispozici
nositel knûÏství s pfiíslu‰n˘m povoláním. KaÏd˘
star‰í v Církvi je nositelem téhoÏ knûÏství, jako
má president Církve.

Bratfií, pamatujte prosím na toto: nejvy‰‰í stu-
peÀ slávy je vám dostupn˘ pouze prostfiednictvím
onoho fiádu knûÏství, kter˘ je spojen s novou a
vûãnou smlouvou manÏelství. (Viz NaS 131:1–4.)
A proto kdyÏ ctíte knûÏství, je va‰í prvotní priori-
tou ctít svou vûãnou spoleãnici.

Konkrétní rady

Nyní nûkolik konkrétních rad. ManÏelé a ot-
cové: formujte, spoleãnû se svou drahou partner-
kou, postoje ve své rodinû. Zaveìte zvyk modlit se.
Modlete se pravidelnû a nahlas za své vedoucí
knûÏství a pomocn˘ch organizací, místní i gene-
rální. Va‰e zdvofiilé chování doma a uctivé chování
v kapli budou ãlenové va‰í rodiny napodobovat.
KdyÏ va‰i blízcí usilují o vedení, pomozte jim po-
stupovat správnou cestou. Uãte je, Ïe rady mají
obdrÏet od rodiãÛ a vedoucích na místní úrovni,
kter˘m dÛvûfiují, nikoli od generálních autorit.
V posledních dvou desetiletích První pfiedsednic-
tvo ‰estkrát publikovalo v podstatû tent˘Ï dopis
potvrzující toto pravidlo.

Otcové, jistû rozumíte zásadû ãasné sobûstaã-
nosti a snaÏíte se zajistit doma uskladnûné roãní
zásoby. Pamatujte prosím i na potfiebu duchovní
stravy a sobûstaãnosti – nikoli jen na rok, ale na
cel˘ Ïivot – také uskladnûné doma. ZpÛsobil˘
otec má mít pfiíleÏitost dávat poÏehnání ãlenÛm
své rodiny jako první. âasem pak mohou jeho
synové ãerpat z této duchovní zásobárny a b˘t
hodni slouÏit vlastním rodinám a sv˘m rodiãÛm.

Nyní se obracím na mladé muÏe, ktefií jsou
nositeli Aronova (neboli pfiípravného) knûÏství:
pokud budete ctít knûÏství a budete se pfiipravo-
vat na povolání b˘t misionáfiem a budete-li
tohoto povolání hodni, slibuji vám, Ïe budete
„mluviti ve jménu Boha Pána“ a budete pfiiná‰et
Jeho svûtlo hledajícím du‰ím. Pro tyto lidi bu-
dete jako slouÏící andûlé, a budou si vás navûky
s láskou pamatovat. (Viz NaS 13.)

I kdyÏ dále budu mluvit k na‰im milovan˘m
bratrÛm presidentÛm a biskupÛm, tyto zásady se
t˘kají v‰ech. KdyÏ ten, kter˘ vám pfiedsedá, pfiijde
na shromáÏdûní, kterému pfiedsedáte, ihned se
s ním prosím poraìte, aby vám dal pfiíslu‰né
pokyny. Zjistûte jeho pfiání. Zajistûte, aby bylo
k dispozici dost ãasu pro jeho poselství. Star‰í
James E. Faust kdysi vyprávûl velmi dobr˘ ná-
zorn˘ pfiíklad:

„Pfied nûjakou dobou jsem se dozvûdûl o
smutku ãlenÛ jednoho kÛlu v tomto údolí, kdyÏ
bylo reorganizováno jejich pfiedsednictvo kÛlu.
Pfiedsedajícím úfiedníkem byl jeden z nejuznáva-
nûj‰ích a nejznamenitûj‰ích apo‰tolÛ v celé histo-
rii Církve. [Star‰ímu] LeGrand Richardsovi tehdy
bylo více neÏ devadesát let, ale pfiesto mûl bys-
trého a ãilého ducha. Bûhem konference místní
ãlenové, ktefií byli povoláni, aby promluvili, zapl-
nili vût‰inu ãasu. V dÛsledku toho mûl star‰í
Richards k dispozici jen deset nebo patnáct
minut, které zb˘valy do konce shromáÏdûní. Co
udûlal? Pfietáhl shromáÏdûní? Nikoli. Vydal krátké
svûdectví a zakonãil shromáÏdûní v urãeném ãase.

âlenové kÛlu nechtûli nutnû shromáÏdûní
pfietahovat… Byli v‰ak zklamáni, protoÏe místní
ãlenové, ktefií by mûli jiné pfiíleÏitosti vyslech-
nout si své místní vedoucí, by nikdy nemuseli
mít, a ve skuteãnosti jiÏ nikdy nemûli, pfiíleÏitost
vyslechnout si tohoto úctyhodného apo‰tola.
¤eãníci zkrátka nebrali ohled na pfiedsedajícího
úfiedníka.“8
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Poté, co promluví pfiedsedají generální auto-
rita, jiÏ nikdo jin˘ po ní nemá mluvit. Bratfii pre-
sidenti a biskupové, po skonãení shromáÏdûní
zÛstaÀte po boku svého vedoucího, dokud vám
nenaznaãí, Ïe mÛÏete jít. MÛÏe b˘t inspirován
k tomu, aby vás nûco dal‰ího nauãil nebo aby
vám dal dal‰í pokyny. A také mÛÏete pfiedejít nû-
kter˘m problémÛm. Napfiíklad kdyÏ nûjak˘ ãlen
poloÏí va‰emu vedoucímu otázku, která nemá
b˘t urãena jemu, mÛÏete na to zareagovat.

Nyní nûkolik slov o vysoké radû kÛlu. Tato
rada nemá presidenta. Není ale nezávislá a set-
kává se, dokonce i kdyÏ je rozdûlena na v˘bory,
pouze na základû v˘zvy od pfiedsednictva kÛlu.
Aãkoli mohou vysocí rádci sedût v pofiadí, podle
nûhoÏ byli do rady povoláni, Ïádn˘ ãlen rady není
sluÏebnû star‰í neÏ druh˘.

Na rozdíl od toho je mezi vysvûcen˘mi apo-
‰toly délka jejich ãlenství v kvoru respektována –
dokonce i v pfiípadû vstupu do místnosti nebo
odchodu z místnosti. President Benson vyprávûl
tento pfiíbûh:

„Pfied nûkolika [lety] star‰í Haight projevil
zdvofiilost presidentu Romneymu, zatímco byli
v hofiej‰í místnosti v chrámu. President Romney
se z nûjakého dÛvodu trochu zdrÏel a [star‰í
Haight] nechtûl odejít pfied ním. KdyÏ [mu]
president Romney naznaãil, aby ‰el jako první,
star‰í Haight odpovûdûl: ,Ne, bratfie presidente,
vy jdûte první.‘

President Romney na to reagoval se sv˘m
humorem: ,Co se dûje, Davide? Má‰ snad strach,
Ïe tady nûco ukradnu?‘ “9

Tato úcta sluÏebnû mlad‰ího apo‰tola vÛãi
sluÏebnû star‰ímu je zaznamenána i v Novém
zákonû. KdyÏ ·imon Petr a Jan Milovan˘ bûÏeli
ovûfiit zprávu o tom, Ïe tûlo jejich ukfiiÏovaného
Pána bylo z hrobu odÀato, Jan, kter˘ byl mlad‰í 
a bûÏel rychleji, dorazil k hrobu jako první, ale
dovnitfi nevstoupil. Mûl úctu ke sluÏebnû star-
‰ímu apo‰tolovi, kter˘ do hrobu vstoupil jako
první. (Viz Jan 20:2–6.) Délka ãlenství v apo‰tol-
ství je jiÏ dlouho prostfiedkem, jímÏ Pán vybírá
svého pfiedsedajícího vysokého knûze.

Pokárání a pokání

Bratfií, tyto vûci jsou dÛleÏité. Pfied více neÏ
pÛldruh˘m stoletím Pán svÛj lid ostfie pokáral.
Toto jsou Jeho slova:

„Vpravdû, zatracení spoãívá na vás, ktefií jste
urãeni, abyste vedli Církev mou, … a také na
Církvi; a musí mezi vámi nezbytnû b˘ti pokání a
náprava, ve v‰ech vûcech, ve va‰em pfiíkladu pfied
Církví a pfied svûtem, ve v‰ech va‰ich zpÛsobech,
zvycích a zvyklostech a pozdraveních jednoho
druhého; prokazujíce kaÏdému muÏi úctu nále-
Ïející úfiadu, povolání a knûÏství, ke kterémuÏ
jsem vás já Pán povûfiil a vysvûtil.“10

Pokud se nûkdo z nás provinil tím, Ïe povaÏo-
val to, co je posvátné, za nedÛleÏité, mÛÏeme
ãinit pokání a pfiedsevzít si, Ïe budeme ctít knûÏ-
ství i ty, kter˘m Pán svûfiil klíãe knûÏství.

Bratfií, celému lidstvu hlásáme tyto vûãné
pravdy: „Melchisedechovo knûÏství má za v‰ech
vûkÛ svûta právo pfiedsednictví a má moc a pra-
vomoc nad v‰emi úfiady v církvi.“ (NaS 107:8.)
Tato moc drÏí „klíãe v‰ech duchovních poÏeh-
nání církve“. (NaS 107:18.) KéÏ v plné mífie
ctíme toto knûÏství, o to se modlím ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen.

Odkazy

1. âtenáfi si mÛÏe prostudovat poselství od
Jamese E. Talmage, „The Honor and Dignity
of Priesthood“, v James R. Clark, comp., Mes-
sages of the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols. (Salt
Lake City: Bookcraft, 1965–1975), 4:305–309.

2. President George Q. Cannon fiekl: „[Snaha ctít
presidenta Církve] zpÛsobí, Ïe se pfiiblíÏíme Otci
a budeme Ïít tak, Ïe od nûho pro sebe budeme
získávat zjevení, Ïe v srdci budeme mít poznání
Ducha, Ïe na‰e u‰i budou znát hlas pravého
Past˘fie, Ïe kdyÏ ten hlas usly‰íme, tak ho po-
známe. … Toto je v˘sada Svat˘ch posledních
dnÛ, a muÏ a Ïena v této Církvi, ktefií neÏijí tak,
aby se tû‰ili této v˘sadû, nedosahují toho, k˘m
by mûli b˘t.“ (Journal of Discourses, 19:110.)

3. „The Unique Commission of a General Autho-
rity“ (proslov pronesen˘ na ‰kolení generálních
autorit, 2. fiíjna 1985), str. 5.

4. „Commission“, str. 1.

5. Conference Report, Oct. 1992, str. 77; nebo
Ensign, Nov. 1992, str. 54.

6. Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith (Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1938), str. 21.
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7. Messages of the First Presidency, 4:306.

8. James E. Faust, „A Seventy Is a General
Authority“ (proslov pronesen˘ na zvlá‰tním
‰kolicím zasedání pro ãleny Sedmdesáti, 29.
záfií 1987), str. 4.

9. „Commission“, str. 9.

10. History of the Church, 2:177.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Pokud pfiedsedáte shromáÏdûní a na shromáÏ-
dûní najednou pfiijde autorita, která pfiedsedá
vám, co máte udûlat?

• Rozeberte toto tvrzení: „Místní vedoucí Církve
jsou povoláváni do dan˘ch funkcí jak kvÛli
tomu, ãím mohou pfiispût, tak také kvÛli
tomu, co se díky své sluÏbû mohou nauãit.“

• Co znamenají klíãe knûÏství. Kdo urãuje, kdo
drÏí jaké klíãe?

• Z jakého dÛvodu jsou jednotlivé poloÏky na
seznamu star‰ího Nelsona ohlednû toho, co
dûlat máme a co dûlat nemáme?

• Které z níÏe uveden˘ch tvrzení je podle va‰eho
názoru pravdivé? (Své odpovûdi vysvûtlete.)

• Vedoucí knûÏství jsou povoláni vést druhé.

• Vedoucí knûÏství jsou povoláni slouÏit
druh˘m.

• Vedoucí knûÏství jsou obyãejní lidé jako
vy a já.

• Diskutujte o roli Ïen jakoÏto vedoucích v Církvi.

• Jaké vlastnosti, které mají dobré matky, mo-
hou ovlivÀovat dûti pozitivním zpÛsobem?
Jakou vedoucí roli hraje matefiství v Pánovû
království?

• Diskutujte o Almovi 56:47–48 ve vztahu
k tomu, jak˘ vliv mají matky na své dûti.

• Jmenujte sestry, které mûly pozitivní vliv na
vá‰ Ïivot (napfiíklad vedoucí Primárek, uãi-
telky Nedûlní ‰koly nebo nav‰tûvující uãi-
telky), a popi‰te, jak vás ovlivnily.
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. VEDOUCÍ MOÎNÁ 
BUDOU MUSET POVZBUZOVAT TY, KTER¯M
SLOUÎÍ, ABY SE VÍCE PODOBALI KRISTU A 
ABY POMÁHALI BUDOVAT KRÁLOVSTVÍ BOÎÍ.

V¯KLAD

Úkolem vedoucích v Církvi a v rodinû je pomá-
hat ostatním, aby se stali více takov˘mi, jako je
JeÏí‰ Kristus, a budovali království BoÏí. V ideál-
ním pfiípadû by mûl kaÏd˘ b˘t „horlivû zamûstnán“
v tomto úsilí a mûl by konat „mnoho vûcí ze své
vlastní svobodné vÛle“. (NaS 58:27.) Ve skuteãnosti
musejí vedoucí druhé do urãité míry motivovat.

Motivovat znamená povzbuzovat, inspirovat,
aktivizovat, ovlivÀovat, vybízet nebo rozh˘bat
nûkoho k dobr˘m skutkÛm. Viz seznam star‰ího
Dallina H. Oakse, v nûmÏ uvádí motivy, které
vedou rÛzné lidi ke sluÏbû (str. 38–39). Vedoucí
v Církvi i v rodinû mohou nûkteré tyto motivy
vyuÏít, kdyÏ pomáhají lidem b˘t horlivû zamûst-
náni v uplatÀování zásad evangelia.

Star‰í Gene R. Cook, ãlen Sedmdesáti, napsal:
„Láska je boÏskou motivací; motivuje Pána, a
proto musí motivovat i nás. A zvlá‰tû to platí ve
vztahu k na‰í rodinû.“ (Raising Up a Family to
the Lord [1993], 176.)

âasto mohou vedoucí motivovat ty, které vedou,
jednodu‰e tím, Ïe je uãí pravdám evangelia. Mnozí
z nás jsou motivováni konat dobro díky své vífie
v Nebeského Otce a v Jeho plán spasení. Star‰í
Marion G. Romney, kter˘ byl dfiíve ãlenem Kvora
Dvanácti, uãil: „Víra Svatého posledních dnÛ, Ïe
druh˘ pfiíchod KristÛv se blíÏí, ho má motivovat
k tomu, aby s je‰tû vût‰í pílí následoval Pánovy zje-
vené plány na zru‰ení válek a odstranûní chudoby
a zneãi‰tûní. Toto má podnûcovat jeho touhu po
vzdûlávání, zvlá‰tû po poznání Boha a vûãného Ïi-
vota.“ („Gospel Forum“, Ensign, Jan. 1971, 16.)

V tomtéÏ smyslu mohou vedoucí motivovat ty,
které vedou, tím, Ïe je budou povzbuzovat ke stu-
diu písem a slov novodob˘ch prorokÛ. Star‰í Parley
P. Pratt, kter˘ byl ãlenem Kvora Dvanácti, napsal:

„KdyÏ mi bylo sedm let, dávala mi matka za
úkol ãíst ponauãení v písmech; ãetl jsem o Joze-
fovi z Egypta – o jeho snech, jeho otroctví, o tom,
jak byl pokou‰en a oslaven; o jeho laskavosti a ná-
klonnosti ke svému otci a bratrÛm. Toto v‰em mû
prodchnulo láskou a tûmi nejvzne‰enûj‰ími city,
které kdy byly v‰típeny do nitra lidského.

âetl jsem o Davidovi a Goliá‰ovi; o Saulovi a
Samuelovi; o Samsonovi a Fili‰t˘nsk˘ch – toto
v‰e mne inspirovalo k nenávisti ke skutkÛm tûch,

LEKCE 12

POMÁHEJME DRUH¯M 
B¯T HORLIVù ZAMùSTNÁNI

„NeboÈ vizte, není vhodné, abych pfiikazoval ve v‰ech vûcech; neboÈ ten, kdo je nucen ve v‰ech
vûcech, ten je nedbal˘ a není moudr˘m sluÏebníkem; proãeÏ neobdrÏí Ïádnou odmûnu.

Vpravdû pravím, lidé mají b˘ti horlivû zamûstnáni v dobré vûci a konati mnoho vûcí ze své vlastní
svobodné vÛle a uskuteãÀovati mnoho spravedlivosti;

NeboÈ ta moc je v nich, ãímÏ jednají sami za sebe.“ (NaS 58:26–28.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí moÏná budou muset pomáhat tûm, kter˘m slouÏí, aby byli „horlivû zamûstnáni v dobré vûci“.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Vedoucí moÏná budou muset povzbuzovat ty, kter˘m slouÏí, aby se více podobali Kristu a aby
pomáhali budovat království BoÏí.
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ktefií ãiní zlo, a k lásce k dobr˘m lidem a k jejich
skutkÛm.

Poté jsem ãetl o JeÏí‰ovi a o jeho apo‰tolech; a
jak jsem je mûl rád! Jak jsem touÏil po tom, abych
mohl padnout JeÏí‰ovi k nohám; abych ho mohl
uctívat nebo nabídnout svÛj Ïivot za ten jeho!

KdyÏ mi bylo asi dvanáct, ãetl jsem o prvním
vzkfií‰ení, jak ho popsal apo‰tol Jan ve 20. kapitole
svého Zjevení; jak budou ti, ktefií byli muãedníky
kvÛli JeÏí‰ovi, a ti, ktefií dodrÏovali Jeho pfiikázání,
Ïít a vládnout s Kristem tisíc let, zatímco ostatní
mrtví neobÏivnou, dokud onûch tisíc let neskonãí.
Jak˘ vliv to mûlo na mou mysl! Poté, co jsem
takto strávil cel˘ veãer, jsem uléhal ke spánku,
ale nemohl jsem usnout. PociÈoval jsem touÏebné
pfiání a nevyjádfiitelnou touhu zajistit si úãast
v tak slavném vzkfií‰ení.“ (Autobiography of
Parley P. Pratt [1985], 2.)

Na základû tûchto záÏitkÛ s Biblí se star‰í Pratt
postupnû stal jedním z v˘znamn˘ch vedoucích
Církve v této dispensaci.

Prorok Joseph Smith varoval vedoucí pfied
„nespravedliv˘m panstvím“ neboli nespravedliv˘m
pouÏíváním pravomoci (NaS 121:39). „KdyÏ se
snaÏíme zakr˘vati hfiíchy své nebo uspokojovati
p˘chu svou, marnivou ctiÏádost svou nebo uplat-
Àovati moc nebo panství nebo donucování na du‰i
dûtí lidsk˘ch v jakékoli mífie nespravedlivosti,
vizte, nebesa se stáhnou; Duch Pánû je zarmou-
cen; a kdyÏ se stáhne, amen s knûÏstvím neboli
s pravomocí onoho muÏe. …

Îádná moc nebo vliv nemohou ani nemají b˘ti
udrÏovány pÛsobením knûÏství, pouze pfiesvûdão-
váním, shovívavostí, jemností a mírností a láskou
nepfiedstíranou;

laskavostí a ryzím poznáním, které budou ve-
lice roz‰ifiovati du‰i bez pokrytectví a beze lsti.“
(Ver‰e 37, 41–42.)

Vedoucí mohou k motivaci pouÏívat i vnûj‰í
odmûny, ale mají tak ãinit opatrnû. Vnûj‰í od-
mûna je odmûna, která se pfiímo net˘ká toho, za
co odmûnu dostáváme – napfiíklad kdyÏ nûkomu
dáme peníze za to, Ïe ãte písma. Tyto odmûny
mohou pfiinést v˘sledky, ale pokud se pouÏívají
nemoudfie, mohou mít neÏádoucí vliv na du-
chovní vyspûlost dané osoby. Nadmûrná chvála
mÛÏe vyznût neupfiímnû nebo manipulativnû.

Vnûj‰í odmûny mohou také oslabit vnitfiní moti-
vaci daného ãlovûka.

Vedoucí mohou motivovat tím, Ïe se s dru-
h˘mi podûlí o pfiíbûhy o JeÏí‰i Kristu a o Jeho
uãení. President Harold B. Lee, kter˘ byl tehdy
rádcem v Prvním pfiedsednictvu, uvedl, jak byl
JeÏí‰ pfiíkladem v pouÏívání zásad správné v˘uky.
Tyto zásady se rovnûÏ t˘kají vedení:

„1. Mistr choval opravdovou lásku k Bohu a
k BoÏím dûtem.

2. Mûl silnou víru ve své poslání slouÏit lid-
stvu a spasit ho.

3. Zfietelnû a soucitnû rozumûl lidsk˘m bytos-
tem a jejich Ïivotnû dÛleÏit˘m potfiebám.

4. Byl neustále svûdomit˘m studentem. Znal
,zákon a proroky‘. Znal historii a spoleãensk˘
stav své doby.

5. Dokázal rozpoznat pravdu a byl nekompro-
misní v jejím podporování.

6. Jeho jednoduch˘ zpÛsob vyjadfiování mu
umoÏnil dotknout se porozumûní posluchaãÛ ze
v‰ech rÛzn˘ch sociálních skupin a stavÛ a udrÏet
si jejich pozornost.

7. Díky jeho tvÛrãím schopnostem jsou jeho
ponauãení nesmrtelná.

8. Vedl druhé k tomu, aby hladovûli a Ïíznili
po spravedlivosti.

9. Inspiroval druhé k aktivnímu konání dobra
– k touze uplatÀovat evangelium v povzná‰ející
sluÏbû.

10. Projevoval svou víru tím, Ïe podle ní Ïil
neustále a neohroÏenû.“ („And Ye Shall Teach“,
Ensign, Sept. 1971, 5.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Vysvûtlete, Ïe vedoucí ãasto potfiebují pomoci
lidem dozrát v evangeliu a nauãit se efektivnû
slouÏit v jejich povoláních. Diskutujte o moti-
vech, které nás jako vedoucí i jako následovníky
mohou vést ke sluÏbû, a napi‰te je na tabuli. Vy-
zvûte studenty, aby tyto motivy oznaãili od nej-
ménû hodnotn˘ch aÏ po nejhodnotnûj‰í, a
diskutujte o tom, proã je oznaãili právû takto.

Diskutujte o Nauce a smlouvách 121:34–46.
Urãete, jaké motivy a zpÛsoby jednání v tûchto
ver‰ích pfiedstavují nespravedlivé panství, a jaké
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motivy a zpÛsoby jednání charakterizují spraved-
livé vedení. ZdÛraznûte, jak je dÛleÏité b˘t v sou-
ladu s Duchem Svat˘m.

Diskutujte o tom, jaké nev˘hody má pouÏívání
vnûj‰ích odmûn pfii motivování druh˘ch, aby Ïili
podle zásad evangelia.

Uveìte, jak˘mi zpÛsoby projevoval JeÏí‰ Kristus
dokonalé vedení. Vyzvûte studenty, aby ve své roli
vedoucího uplatÀovali pozitivní charakterové rysy,
o nichÏ jste diskutovali v tûchto lekcích.

NÁMùT PRO V¯UKU

Pfieãtûte nebo vyprávûjte pfiíbûh star‰ího
Hugha B. Browna o rybízovém kefii uveden˘
v oddíle Zdroje pro uãitele níÏe. PoÏádejte stu-
denty, aby rozebrali motivy v Ïivotû star‰ího
Browna pfied tímto záÏitkem a po nûm.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Hugh B. Brown

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„The Currant Bush“
[„Rybízov˘ kefi“], New Era,
Jan. 1973, 14–15; viz také
New Era, Apr. 2001, 12–14

Nûkdy vás napadá, zda Pán
opravdu ví, jak by mûl pÛsobit na vá‰ Ïivot. Nûkdy
vás napadá, zda náhodou nevíte lépe neÏ on, co
byste mûli dûlat a ãím byste se mûli stát. Pfiem˘‰-
lím, zda bych si mohl dovolit vám vyprávût pfií-
bûh, kter˘ jsem v Církvi vyprávûl docela ãasto.
Je to pfiíbûh star‰í neÏ jste vy sami. Je to pfiíbûh
z mého Ïivota a vyprávûl jsem ho v mnoha kÛlech
a misiích. Je o jednom záÏitku z mého Ïivota, kdy
mi BÛh ukázal, Ïe On ví v‰e nejlépe.

Îil jsem v Kanadû. Koupil jsem si farmu. Byla
zcela zanedbaná. Jednou ráno jsem ‰el ven a uvi-
dûl jsem rybízov˘ kefi. Vyrostl do v˘‰e témûfi dvou
metrÛ. Cel˘ zdfievnatûl. Nebyly na nûm ani kvûty
ani rybíz. NeÏ jsem ode‰el do Kanady, vyrÛstal
jsem na ovocné farmû v Salt Lake, a tak jsem
vûdûl, co by se s takov˘m rybízov˘m kefiem mûlo
udûlat. Vzal jsem zahradnické nÛÏky a pustil
jsem se do kefie, sestfiíhal jsem ho a profiezal a
zkrátil, dokud z nûj nezbylo nic jiného neÏ mal˘
shluk pah˘lÛ. Zrovna se rozednívalo a mûl jsem
dojem, Ïe na konci kaÏdého malého pah˘lku vi-
dím nûco jako slzu, a pfiipadalo mi, jako kdyby

onen rybízov˘ kefi plakal. Byl jsem tak trochu
prostoduch˘ (a úplnû jsem se toho nezbavil), a
kdyÏ jsem se na to díval, usmál jsem se a fiekl
jsem: „Proã pláãe‰?“ A jako kdybych sly‰el, jak
ten rybízov˘ kefi mluví. Pfiipadalo mi, Ïe jsem
sly‰el toto: „Jak jsi mi to mohl udûlat? Tak
krásnû jsem rostl! Byl jsem témûfi tak velk˘ jako
stromy, které dávají stín, a jako ovocné stromy u
plotu, a ty jsi mû teì ofiezal. KaÏdá rostlina v za-
hradû se teì na mû bude dívat spatra, protoÏe
jsem nevyrostl tak, jak jsem mûl. Jak jsi mi to
mohl udûlat? Myslel jsem, Ïe ty jsi tím, kdo je
tady zahradník.“ Napadlo mû, Ïe právû toto jsem
sly‰el onen rybízov˘ kefi fiíkat, a pfiem˘‰lel jsem
nad tím tolik, Ïe jsem odpovûdûl. ¤ekl jsem:
„Podívej se, rybízov˘ kefiíku, já jsem tady zahrad-
ník a já vím, ãím chci, aby ses stal. Nechtûl jsem,
aby z tebe byl nûjak˘ ovocn˘ strom nebo strom,
kter˘ bude dávat stín. Chci, abys byl rybízov˘ kefi,
a jednou, mil˘ kefiíku, aÏ bude‰ obtíÏen ovocem,
mi fiekne‰: ,Dûkuji ti, pane Zahradníku, za to, Ïe
jsi mû mûl tak rád, Ïe jsi mû profiezal, za to, Ïe ti
na mnû tolik záleÏelo, Ïe jsi mnû zpÛsobil tyto
rány. Dûkuji ti, pane Zahradníku.‘“

âas plynul. Roky bûÏely a já jsem se ocitl 
v Anglii. Byl jsem velitelem kavalérie v kanadské
armádû. Pokud jde o pov˘‰ení, dûlal jsem dosti
rychlé pokroky a mûl jsem hodnost vy‰‰ího dÛ-
stojníka britsko-kanadské armády. A byl jsem na
své postavení hrd˘. Naskytla se mi pfiíleÏitost stát
se generálem. Absolvoval jsem v‰echny zkou‰ky.
Byl jsem sluÏebnû nejstar‰í. Mezi tím, ãeho jsem
si deset let pfiál dosáhnout – hodnost generála
v britské armádû – a mnou byl jen jeden muÏ.
Dmul jsem se p˘chou. Onen muÏ pozdûji padl
ve válce – a já jsem obdrÏel telegram z Lond˘na.
Stálo v nûm: „Buìte zítra ráno v 10.00 v mé kan-
celáfii,“ podepsán generál Turner, kter˘ byl velite-
lem v‰ech kanadsk˘ch ozbrojen˘ch sil. Zavolal
jsem komorníka, svého osobního sluhu. ¤ekl
jsem mu, aby mi vyle‰til knoflíky, aby vykartáão-
val klobouk a vojenské holínky a aby mi pomohl
vypadat jako generál, protoÏe právû generálem
jsem se mûl stát. SnaÏil se, jak jen mohl, s tím,
co mûl po ruce, a já jsem vyrazil do Lond˘na.
Vkroãil jsem ráznû do kanceláfie generála a ráznû
jsem mu zasalutoval a on mû zasalutoval tak,
jak to sluÏebnû star‰í dÛstojník obvykle dûlá –
nûco ve smyslu: „Jdi mi z cesty, ãerve!“ Pak fiekl:
„Posaìte se, Browne.“ A poté dodal: „Lituji, ale
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nemohu vás jmenovat generálem. Máte na to
právo. Pro‰el jste v‰emi zkou‰kami. Jste sluÏebnû
nejstar‰í. Jste dobr˘m dÛstojníkem, ale nemohu
vás jmenovat. Vrátíte se do Kanady a stanete se
‰kolicím dÛstojníkem a dÛstojníkem dopravy.
Generálem bude jmenován nûkdo jin˘.“ To, co
jsem si pfiál a o co jsem se modlil deset let, mi
najednou proklouzlo mezi prsty.

Pak ode‰el do druhé místnosti, aby zvedl tele-
fon, a já jsem si dovolil podívat se na jeho pra-
covní stÛl. Uvidûl jsem tam papír se sv˘mi
osobními informacemi. Dole bylo tuãnû tiskacím
písmem napsáno: „TENTO MUÎ JE MORMON.“
V té dobû nás lidé nemûli moc v lásce. KdyÏ jsem
to spatfiil, pochopil jsem, proã jsem nebyl jmeno-
ván. JiÏ teì jsem zastával tu nejvy‰‰í hodnost,
kterou kdy mûl mormon v britské armádû. Gene-
rál se vrátil a fiekl: „To je v‰e, Browne.“ Znovu
jsem mu zasalutoval, ale jiÏ ne tak ráznû. Zasalu-
toval jsem jen z povinnosti a ode‰el jsem. Nasedl
jsem na vlak a vydal se do svého domovského
mûsta, necel˘ch 200 kilometrÛ odtamtud, se zlo-
men˘m srdcem a s hofikostí v du‰i. A kaÏdé klap-
nutí kol vagónu na kolejích jakoby fiíkalo:
„Zklamal jsi. AÏ se dostane‰ domÛ, budou ti fiíkat
zbabûlãe. Pfiivedl jsi v‰echny ty mormonské
chlapce do armády a pak ses odplíÏil domÛ.“
Vûdûl jsem, co mû ãeká, a kdyÏ jsem dorazil do
svého stanu, byl jsem tak zahofikl˘, Ïe jsem od-
hodil ãepici a hnûd˘ jezdeck˘ pásek na lÛÏko.
ZaÈal jsem pûsti a pohrozil jimi smûrem k nebi.
¤ekl jsem: „Jak jsi mi to, BoÏe, mohl udûlat?
Udûlal jsem v‰e, co bylo v m˘ch silách, abych to
dokázal. Není nic, co bych mohl udûlat – co jsem
mûl udûlat – a co bych neudûlal. Jak jsi mi to jen
mohl udûlat?“ Byl jsem zahofikl˘ jako Ïluã.

A pak jsem usly‰el hlas a poznal jsem tón to-
hoto hlasu. Byl to mÛj vlastní hlas a ten hlas fiekl:
„Já jsem tady zahradníkem. Já vím, co chci, abys
dûlal.“ Hofikost se mi vytratila ze srdce a já jsem
u polního lÛÏka padl na kolena, abych poÏádal o
odpu‰tûní za svou nevdûãnost a zahofiklost. Za-
tímco jsem tam tak kleãel, zaslechl jsem, jak nû-
kdo ve vedlej‰ím stanu zpívá píseÀ. KaÏdé úter˘
veãer se pravidelnû setkávalo nûkolik mormon-
sk˘ch chlapcÛ. Obvykle jsem se s nimi scházel
i já. Sedávali jsme na zemi a mûli jsme Vzájemné
osvûtové sdruÏení. KdyÏ jsem tam tak kleãel a
modlil se o odpu‰tûní, sly‰el jsem, jak zpívají:

„Netfieba b˘t na v˘‰inách hor
ãi na mofii vzboufieném,
netfieba b˘t v poli bitevním,
BÛh zaklepá v srdci mém.
AÏ Jeho hlas jíti mi pfiikáÏe,
tfieba cestu bych nevûdûl,
povím, s tebou ruku v ruce, Pane,
pÛjdu, kam chce‰, abych ‰el.“
(ZNPPD 1, str. 96.)

Zvedl jsem se pokofien. A nyní, témûfi o padesát
let pozdûji, k nûmu vzhlíÏím a fiíkám: „Dûkuji ti,
pane Zahradníku, za to, Ïe jsi mû profiezal, za to,
Ïe jsi mû miloval natolik, Ïe jsi mi zpÛsobil tyto
rány.“ Nyní vidím, Ïe bylo moudré, Ïe jsem se
tehdy nestal generálem, protoÏe kdybych se jím
stal, byl bych nyní vrchním dÛstojníkem celé zá-
padní Kanady, mûl bych celoÏivotní pûkn˘ plat,
místo k bydlení a penzi, kdyÏ uÏ by mne nikdo
nepotfieboval; ale vychovával bych sv˘ch ‰est dcer
a dva syny ve vojensk˘ch kasárnách. Jistû by se
provdaly a oÏenili s nûk˘m mimo Církev a mys-
lím, Ïe bych niãeho nedosáhl. Ani za této situace
není toho, ãeho jsem dosáhl, moc, ale podafiilo se
mi toho více, neÏ kdyby mû Pán nechal jít cestou,
kterou jsem chtûl jít já.

Chtûl jsem vám vyprávût tento ãasto opako-
van˘ pfiíbûh z toho dÛvodu, Ïe mnozí z vás proÏi-
jete velmi tûÏké chvíle: zklamání, Ïal, bolestnou
ztrátu, poráÏku. Bude zkou‰eni a provûfiováni,
abyste prokázali, z ãeho je utkaná va‰e osobnost.
Zkrátka bych rád, abyste vûdûli, Ïe kdyÏ nedosta-
nete to, co si myslíte, Ïe byste dostat mûli, pama-
tujte na toto: „BÛh je tady zahradníkem. On ví,
ãím chce, abyste byli.“ Podrobte se Jeho vÛli.
Buìte hodni Jeho poÏehnání, a Jeho poÏehnání
dostanete.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Jaké okolnosti motivovali star‰ího Browna
k tomu, aby zmûnil své priority?

• Jaké zásady z proslovu star‰ího Browna si mÛ-
Ïeme vzít do Ïivota my?

• Jak˘ postoj nám pomáhá umoÏnit Pánu, aby
formoval ná‰ Ïivot?

• Jak nám mÛÏe „postoj vdûãnosti“ pomáhat
b˘t dobr˘mi vedoucími?
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Sestra Margaret 
D. Nadauldová

Generální presidentka 
Mlad˘ch Ïen

„Radost z Ïenství“, Liahona,
leden 2001, 17–19

Vûrné Ïeny mají slavné poslání

B˘t dnes dcerou BoÏí je mimofiádn˘m poÏeh-
náním. Máme plnost evangelia JeÏí‰e Krista.
Jsme poÏehnáni tím, Ïe na zemi bylo znovuzfií-
zeno knûÏství. Jsme vedeni prorokem BoÏím,
kter˘ drÏí v‰echny klíãe knûÏství. Mám ráda pre-
sidenta Gordona B. Hinckleyho a váÏím si ho,
stejnû jako v‰ech na‰ich bratfií, ktefií jsou zpÛso-
bil˘mi nositeli knûÏství.

Inspirují mû Ïivoty dobr˘ch a vûrn˘ch Ïen. Od
poãátku ãasu v nû Pán vkládal znaãnou dÛvûru.
Poslal nás na zem právû v této dobû, abychom
naplnily velké a slavné poslání. V Nauce a smlou-
vách se pí‰e, Ïe dokonce je‰tû pfiedtím, neÏ jsme
se narodili, jsme byli mezi tûmi, ktefií „obdrÏeli
své první pouãení ve svûtû duchÛ a byli pfiipravo-
váni, aby vy‰li v pfiíhodném ãase Pánû, aby praco-
vali na jeho vinici pro spasení du‰í lidsk˘ch“.
(NaS 138:56.) Jak nádhernou vizi smyslu na‰í
pozemské existence nám to dává!

Kde je mnoho dáno, tam je mnoho poÏado-
váno. Ná‰ Nebesk˘ Otec Ïádá své dcery, aby krá-
ãely po stezkách ctnosti, aby Ïily spravedlivû, aby
tak mohly naplnit své Ïivotní poslání a Jeho zá-
mûry. Chce, abychom uspûly, a On nám bude po-
máhat, kdyÏ budeme Jeho pomoc vyhledávat.

Îenám byly dány zvlá‰tní vlastnosti

To, Ïe se Ïeny na zemi rodí jako Ïeny, bylo
urãeno dlouho pfied narozením na tento svût,
a stejnû tak byly také urãeny boÏské rozdíly
mezi muÏem a Ïenou. Velice se mi líbí jasnost
uãení Prvního pfiedsednictva a Kvora Dvanácti
v Prohlá‰ení o rodinû, kde konstatují: „Pohlaví
je základní charakteristikou pfiedpozemské,
smrtelné a vûãné totoÏnosti a úãelu jednotlivce.“1

Z tûchto slov se dozvídáme, Ïe kaÏdá dívka, jiÏ
dlouho pfied sv˘m narozením na zem, byla v du-
chu Ïenou a mûla Ïenské rysy.

BÛh poslal Ïeny na zem s urãit˘mi vlastnostmi
v mimofiádné mífie. KdyÏ president Faust mluvil

k mlad˘m Ïenám, poznamenal, Ïe Ïenskost je
„boÏská ozdoba lidstva. Nachází vyjádfiení ve [va‰í
schopnosti] milovat, [va‰í duchovnosti, jemnosti,
záfii, citlivosti, tvofiivosti, ‰armu, laskavosti, nûÏ-
nosti, dÛstojnosti a tiché síle]. V kaÏdé dívce nebo
Ïenû se projevuje rÛzn˘m zpÛsobem, kaÏdá … ji
v‰ak má. Îenství je souãástí va‰í vnitfiní krásy“.2

Péãe o vnûj‰í vzhled

Ná‰ vnûj‰í vzhled je odrazem toho, k˘m jsme
uvnitfi. Ná‰ Ïivot odráÏí to, o co se snaÏíme. A
jestliÏe se cel˘m sv˘m srdcem opravdu snaÏíme
poznat Spasitele a b˘t Mu podobnûj‰ími, pak se
Mu podobn˘mi opravdu staneme, neboÈ On je
ná‰ boÏsk˘ a vûãn˘ Bratr. Je ale více neÏ jen to.
Je na‰ím drahocenn˘m Spasitelem, na‰ím dra-
h˘m Vykupitelem. Ptáme se spoleãnû s Almou
z dávn˘ch dob: „Pfiijali jste obraz jeho do své
tváfie?“ (Alma 5:14.)

Îeny, které jsou vdûãné za to, Ïe jsou dcery
BoÏí, mÛÏete poznat podle jejich vnûj‰ího
vzhledu. Tyto Ïeny rozumûjí své správcovské
zodpovûdnosti za své tûlo, a chovají se k nûmu
uctivû. Starají se o své tûlo tak, jako by se staraly
o svat˘ chrám, neboÈ rozumûjí Pavlovu uãení:
„ZdaliÏ nevíte, Ïe chrám BoÏí jste, a Duch BoÏí
v vás pfieb˘vá?“ (1. Korintsk˘m 3:16.)

Îeny, které milují Boha, by nikdy chrám nepo-
‰kodily, ani by ho nepoãmáraly sprejem. Také by
do‰iroka neotevfiely dvefie této svaté a zasvûcené
budovy a nepozvaly by cel˘ svût, aby na ni hledûl.
O co posvátnûj‰í je tûlo, neboÈ nebylo stvofieno
ãlovûkem! Stvofiil ho BÛh. My jsme správci,
ochraÀovatelé ãistoty a neposkvrnûnosti, v jaké
pfii‰lo z nebes. „JestliÏeÈ kdo chrámu BoÏího po‰-
kvrÀuje, tohoÈ zatratí BÛh; nebo chrám BoÏí
svat˘ jest, jenÏ jste vy.“ (1. Korintsk˘m 3:17.)

Vdûãné BoÏí dcery si své tûlo peãlivû chrání,
neboÈ vûdí, Ïe jsou zdrojem Ïivota, a Ïivota si
váÏí. NeobnaÏují své tûlo, aby se zalíbily svûtu.
Kráãejí ve v‰í cudnosti, aby se zalíbily svému
Otci v nebi, neboÈ vûdí, Ïe je velice miluje.

SluÏte druh˘m

Îeny, které jsou vdûãné za to, Ïe jsou dcery
BoÏí, mÛÏete poznat podle jejich postoje. Vûdí, Ïe
Ïenám je dáno povûfiení andûlÛ, a mají touhu b˘t
v BoÏích sluÏbách, a tedy milovat Jeho dûti a slou-
Ïit jim, uãit je nauce spasení, vybízet je k pokání,
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zachraÀovat je v nebezpeãn˘ch situacích, vést je
ve vykonávání Jeho díla a pfiedávat Jeho poselství.3

Vûdí, Ïe mohou Ïehnat dûtem svého Otce ve svém
domovû, sousedství i za jeho hranicemi. Îeny,
které jsou vdûãné za to, Ïe jsou dcery BoÏí, osla-
vují Jeho jméno.

Zvelebujte dary

Îeny, které jsou vdûãné za to, Ïe jsou dcery
BoÏí, mÛÏete poznat podle jejich schopností. Vyu-
Ïívají své boÏské schopnosti a zvelebují dary, které
jim BÛh dal. Jsou to schopné a silné Ïeny, které
pfiiná‰ejí poÏehnání své rodinû, slouÏí ostatním a
vûdí, Ïe „Sláva BoÏí je inteligence“. (NaS 93:36.)
Jsou to Ïeny, které pfiijímají za své vûãné ctnosti,
aby byly v‰ím, ãím je potfiebuje ná‰ Otec mít.
Prorok Jákob mluvil o nûkter˘ch tûchto ctnostech,
kdyÏ fiekl, Ïe jejich „city … jsou pfied Bohem ne-
smírnû jemné a cudné a kfiehké, coÏ je Bohu libé“.
(Jákob 2:7.)

Ctûte matefiství

Îeny, které jsou vdûãné za to, Ïe jsou dcery
BoÏí, mÛÏete poznat podle jejich úcty k matefi-
ství, dokonce i v pfiípadû, Ïe jim toto poÏehnání
bylo na nûjak˘ ãas odepfieno. Za tûchto okolností
mÛÏe b˘t jejich spravedliv˘ vliv poÏehnáním 
v Ïivotû dûtí, které milují. Jejich v˘uka pfiíkladem
mÛÏe v srdci dûtí, které potfiebují dodateãné svû-
dectví, podporovat slova, která tyto dûti sl˘chají
doma, a odráÏet pravdu.

Vdûãné dcery BoÏí milují Boha a uãí své dûti,
aby Ho milovaly bez v˘hrad a bez odporu. Jsou
jako matky Helamanovy armády, jejíÏ mladí bo-
jovníci mûli velikou víru a „jejich matky je uãily,
Ïe kdyÏ nebudou pochybovati, BÛh je vysvobodí“.
(Alma 56:47.)

KdyÏ pozorujete jednání laskav˘ch a nûÏn˘ch
matek, vidíte Ïeny obrovské síly. KdyÏ tyto Ïeny
vyhledávají spoleãenství Ducha Svatého a vedení
Jeho Ducha, mÛÏe jejich rodina v jejich blízkosti
pociÈovat ducha lásky, úcty a bezpeãí. Jejich
moudrost a zdrav˘ úsudek jsou pro jejich rodinu
poÏehnáním. Jejich manÏel a dûti, pro jejichÏ Ïi-
vot jsou poÏehnáním, budou pfiispívat ke stabilitû
spoleãnosti po celém svûtû. Vdûãné dcery BoÏí se
uãí pravdám od své matky, babiãek a tet. Uãí své
dcery radostnému umûní vytváfiet domov. SnaÏí se,

aby jejich dûti získaly dobré vzdûlání, a samy
touÏí po poznání. Pomáhají sv˘m dûtem rozvíjet
dovednosti, které mohou vyuÏívat ve sluÏbû dru-
h˘m. Vûdí, Ïe cesta, kterou si zvolily, není jedno-
duchá, ale vûdí, Ïe urãitû stojí za vynaloÏení
jejich nejvût‰ího úsilí.

Rozumûjí tomu, co chtûl vyjádfiit star‰í Neal 
A. Maxwell, kdyÏ fiekl: „AÏ bude zcela odkryta sku-
teãná histore lidstva, bude zaznívat stfielba z pu-
‰ek nebo formující zvuk ukolébavek? V˘znamná
pfiímûfií, která vyhlásili muÏi armády, nebo míro-
tvorné pÛsobení Ïen v jejich domovû i v okolí?
UkáÏe se, Ïe to, co probíhá u kolébky a v kuchyni,
má vût‰í vliv neÏ to, co probíhá na kongresech?“4

BoÏí dcery vûdí, Ïe to, co mÛÏe pfiinést vûãná
poÏehnání, je právû pfiirozená schopnost Ïen pe-
ãovat o druhé, a Ïijí tak, aby tuto boÏskou vlast-
nost v sobû zvelebovaly. KdyÏ Ïena ctí matefiství,
její dûti zajisté povstanou a budou jí blahofieãit.
(Viz Pfiísloví 31:28.)

Ne jako Ïeny svûta

Îeny BoÏí nikdy nebudou jako Ïeny svûta. Ve
svûtû je dostatek Ïen, které jsou tvrdé; potfiebu-
jeme Ïeny, které jsou jemné. Ve svûtû je dostatek
Ïen, které jsou hrubé; potfiebujeme Ïeny, které
jsou laskavé. Existuje dostatek Ïen, které jsou ne-
zdvofiilé; potfiebujeme Ïeny, které jsou vytfiíbené.
Máme dostatek Ïen, které mají slávu a bohatství;
my potfiebujeme více Ïen, které mají víru. Máme
dostatek nenasytnosti; potfiebujeme více dobroti-
vosti. Máme dostatek marnivosti; potfiebujeme
více ctnosti. Máme dostatek popularity; potfiebu-
jeme více ãistoty.

Usilovnû se modlíme, aby kaÏdá mladá Ïena
vyrostla a byla v‰ím tím nádhern˘m, ãím b˘t má.
Modlíme se, aby jí její matka a otec ukazovali
správnou cestu. KéÏ dcery BoÏí ctí knûÏství a
podporují zpÛsobilé nositele knûÏství. KéÏ rozu-
mûjí sv˘m mimofiádn˘m schopnostem b˘t sil-
n˘mi v nadãasov˘ch ctnostech, kter˘m se nûktefií
v tomto moderním, pro Ïeny uvolnûném svûtû,
posmívají.

Rozumûjte jejich moÏnostem a rozvíjejte je

KéÏ matky a otcové rozumûjí tomu, jak velké
moÏnosti ãinit dobro jejich dcery zdûdily od
svého nebeského domova. Musíme rozvíjet jejich
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jemnost, jejich pfiirozenou schopnost peãovat o
druhé, jejich vrozenou duchovnost a citlivost a
bystrou mysl. Radujte se ze skuteãnosti, Ïe dívky
jsou jiné neÏ chlapci. Buìte vdûãni za místo,
které mají ve velkolepém BoÏím plánu. A vÏdy
pamatujte na to, co fiekl president Hinckley:
„Teprve aÏ poté, co byla zformována zemû, co
byl den oddûlen od noci, aÏ poté, co byly vody
oddûleny od pevniny, co bylo stvofieno rostlinstvo
a Ïivoãi‰stvo a co byl na zemi umístûn muÏ, byla
stvofiena Ïena; a teprve potom bylo dílo prohlá-
‰eno za úplné a dobré.“5

Otcové, manÏelé, mladí muÏi, kéÏ máte vizi
toho v‰eho, ãím Ïeny jsou a ãím se mohou stát.
Buìte prosím hodni svatého knûÏství BoÏího,
jehoÏ jste nositeli, a ctûte toto knûÏství, neboÈ
Ïehná nám v‰em.

Sestry, aÈ jiÏ jste jakéhokoli vûku, rozumûjte
prosím tomu v‰emu, kdo jste a k˘m musíte b˘t,
tomu, k ãemu v‰emu vás sám BÛh pfiipravoval
v královsk˘ch dvoranách na v˘sostech. KéÏ
s vdûãností pouÏíváme drahocenné dary, které
nám byly dány, abychom pozvedaly lidstvo
k vzne‰enûj‰í mysli a k u‰lechtilej‰ím cílÛm, o to
se modlím ve jménu JeÏí‰e Krista, amen.

Odkazy

1. Ensign, Nov. 1995, 102.

2. „Îenství – nejv˘‰e ctûné postavení“, Liahona,
ãervenec 2000, 118.

3. Viz Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
2nd ed. (1966), 35.

4. Conference Report, Apr. 1978, 14; nebo Ensign,
May 1978, 10–11.

5. „Our Responsibility to Our Young Women“,
Ensign, Sept. 1988, 11.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Najdûte inspirující a pozitivní vyjádfiení, která
sestra Nadauldová pouÏívá ve svém proslovu
(napfi.: „mimofiádné poÏehnání“, „inspirují
mû“, „nádherná vize“). Jaké ponauãení si mÛ-
Ïeme my, vedoucí, vzít z tûchto slov, a jak to
mÛÏeme uplatÀovat v komunikaci s druh˘mi?

• Porovnejte vliv pozitivních a negativních slov
pfii motivování druh˘ch.

• Jaké jsou podle sestry Nadauldové nûkteré
rysy vnûj‰ího vzhledu spravedlivého ãlovûka?
Proã jsou dÛleÏité pro vedoucího?

• Proã jsou tyto rysy dÛleÏitûj‰í neÏ fyzická krása?

• Jak mÛÏeme pomáhat druh˘m, aby si více
uvûdomovali své boÏské moÏnosti?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. VEDOUCÍ MUSEJÍ PILNù
USILOVAT O TO, ABY P¤IVÁDùLI DU·E K PÁNU.

V¯KLAD

Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl tehdy
ãlenem Sedmdesáti, napsal: „Práce je velikou a
základní zásadou, díky níÏ je moÏné v‰e – v ãase i
na vûãnosti.“ (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966],
847.) President Gordon B. Hinckley uãil: „Nic,
co má opravdovou hodnotu, nevznikne bez práce.
Na tomto svûtû nevznikne nic, dokud se nevy-
koná nûjaká práce. … Pracovat zkrátka musíme.“
(Standing for Something: Ten Neglected Virtues
That Will Heal Our Hearts and Homes [2000], 80.)

Nebesk˘ Otec koná své dílo, aby spasil a oslavil
své dûti (viz MojÏí‰ 1:39). JeÏí‰ Kristus díky svému
Usmífiení toto umoÏÀuje, a tím Otcovo dílo napl-
Àuje (viz Jan 4:34; 5:17; 9:4). Poskytuje nám pfiíle-
Ïitost k tomu, abychom si vzájemnû pomáhali
v návratu k Otci. „Kdosi správnû fiekl: ,Tak, jako
je vlastností ohnû, Ïe spaluje, a snûhu, Ïe chladí,
tak je vlastností Boha, Ïe pracuje.‘ A my jsme
jeho dûti.“ (George Reynolds a Janne M. Sjodahl,
Commentary on the Book of Mormon, ed. Philip
C. Reynolds, 7 vols. [1955–1961], 1:275.)

Práce vedoucích pomáhá nejen ostatním na
jejich cestû Ïivotem, ale pfiiná‰í uÏitek i samot-
n˘m vedoucím. „Oddaná práce pomáhá rozvíjet
boÏské vlastnosti: sebekázeÀ, vytrvalost, zodpo-
vûdnost a bezúhonnost.“ (Daniel H. Ludlow, ed.,
Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. [1992],
4:1586.)

Lidstvo dostalo poprvé pfiíleÏitost pracovat
tehdy, kdyÏ Pán umístil Adama do zahrady Eden,
aby ji obdûlával a peãoval o ni. (Viz Genesis 2:15.)
Práce byla nutná i poté, co BÛh Adama ze za-
hrady vyhnal. (Viz Genesis 3:17–19.)

Chceme-li se stát uÏiteãn˘mi vedoucími, mu-
síme b˘t ochotni pilnû pracovat. President Spen-
cer W. Kimball vysvûtlil: „Musíme udûlat více neÏ
jen Ïádat Pána, abychom v‰e dokonale zvládli.
Inspiraci musí pfiedcházet pot z usilovné práce;
neÏ mÛÏe b˘t dosaÏeno dokonalosti, musíme vy-
vinout úsilí. Musíme udûlat více neÏ jen modlit
se o tyto v˘sledky, … aãkoli se modlit dozajista
musíme. Musíme si v‰e promyslet. Musíme
vyvinout úsilí.“ (The Teachings of Spencer 
W. Kimball [1982], 402.)

Vedoucí mají mít také na pamûti radu krále
Beniamina: „A hleìte, aby v‰echny tyto vûci byly
konány v moudrosti a pofiádku; neboÈ není
nutné, aby ãlovûk bûÏel rychleji, neÏli má sil.“
(Mosiá‰ 4:27.)

Pfiem˘‰lejte o níÏe uveden˘ch my‰lenkách
star‰ího Neala A. Maxwella. KdyÏ byl star‰í
Maxwell asistentem Dvanácti, uãil:

„Neobyãejné dílo BoÏí nejãastûji vykonávají
obyãejní lidé ve zdánlivû bezv˘znamném domovû
a rodinû.“ (That My Family Should Partake
[1974], 122.)

„Na práci je cosi svatého; dokonce i v ãasech
hojnosti je práce nutností. I kdyÏ práce není smys-
lem celého Ïivota, mÛÏe nám pomáhat pamatovat

LEKCE 13

PRÁCE VEDOUCÍCH
„Uã je, aby nikdy nebyli znaveni konáním dobra, ale aby byli mírní a pokorní v srdci; neboÈ takoví

naleznou odpoãinutí du‰i své.“ (Alma 37:34.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí v rodinû a v Církvi musejí pilnû usilovat o to, aby pfiivádûli du‰e k Pánu a pomáhali
utvrzovat Jeho království.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Vedoucí musejí pilnû usilovat o to, aby pfiivádûli du‰e k Pánu.
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na na‰e poÏehnání.“ (Look Back at Sodom: A
Timely Account from Imaginary Sodom Scrolls
[1975], 10.)

Pozdûji, jako ãlen Pfiedsednictva Sedmdesáti,
star‰í Maxwell napsal:

„BÛh dává krumpáãe a lopaty ,vyvolen˘m‘, pro-
toÏe jsou ochotni pustit se do práce a mít na ru-
kách mozoly. MoÏná to nejsou ti nejlep‰í nebo ti
nejschopnûj‰í, ale jsou to ti, ktefií jsou nejvíce
k dispozici.“ (Deposition of a Disciple [1976], 54.)

Poté, co se star‰í Maxwell stal ãlenem Kvora
Dvanácti, uãil:

„Pokud pfiemítáme o tom, co s námi povstane
pfii vzkfií‰ení, zdá se zfiejmé, Ïe s námi povstane
na‰e inteligence, coÏ neznamená jen na‰e IQ, ale
také na‰e schopnost pfiijímat pravdu a pouÏívat ji.
Povstanou s námi na‰e talenty, vlastnosti a do-
vednosti; zcela jistû také na‰e schopnost uãit se,
míra na‰í sebekáznû a na‰e schopnost pracovat.
Pfiesná podoba na‰í zdej‰í práce moÏná nebude
mít svÛj protûj‰ek na onom svûtû, ale schopnost
pracovat nikdy nepfiestane b˘t dÛleÏitá.“ (We Will
Prove Them Herewith [1982], 12.)

„Aãkoli právem mluvíme o ,vífie a skutcích‘,
víra je sama o sobû … neustálou prací! Je to
práce, která se má vykonat, a proces, kter˘ lze
nejlépe uskuteãÀovat tehdy, kdyÏ nejsme jen
,horlivû zamûstnáni‘, ale také zamûstnáni s ,bázní
a tfiesením‘. Jinak totiÏ mÛÏeme ztratit pozor-
nost soustfiedûnou na Krista.“ (Lord, Increase
Our Faith [1994], 111–112.)

„Na‰ím cílem je nepochybnû uãinit BoÏí dílo
na‰ím vlastním – nikoli naopak.“ (If Thou
Endure It Well [1996], 101.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Zazpívejte si píseÀ, která se vztahuje k práci,
nebo si slova této písnû pfieãtûte (napfi. „NechÈ
pokraãuje BoÏí práce“, ZNPPD 1, str. 16). Disku-
tujte o roli práce ve vedení rodiny a Církve.

PoÏádejte studenty, aby si pfieãetli Almu 26 a
aby vyhledali, jakou práci Ammon a jeho misio-
náfi‰tí spoleãníci vykonali, neÏ dosáhli úspûchu.
Pomozte studentÛm porozumût tomu, Ïe v úsilí
vést druhé, podobnû jako v misionáfiské práci, se
ovoce dostavuje aÏ po vykonané práci.

Rozdûlte tfiídu do skupinek a dejte kaÏdé sku-
pince jedno nebo více prohlá‰ení star‰ího Neala
A. Maxwella, která jsou uvedena ve v˘kladu. Po-
Ïádejte skupinky, aby o prohlá‰eních diskutovaly,
a poté poÏádejte ãlena kaÏdé skupinky, aby podal
zprávu o sv˘ch poznatcích ostatním studentÛm
ve tfiídû. Je-li to vhodné, pfiipojte vlastní po-
známky a diskutujte o tûchto poznatcích.

ZdÛraznûte, Ïe to, co dûláme ve své rodinû a
v povoláních, je to nejdÛleÏitûj‰í dílo, které
v tomto Ïivotû vykonáme. A protoÏe je to dílo
Pánû, musíme spoléhat na Jeho Ducha, máme-li
dosáhnout úspûchu.

Zazpívejte si je‰tû jinou píseÀ o dÛleÏitosti
práce, nebo si pfieãtûte její slova.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í Mark E. Petersen

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„The Image of a Church
Leader“ [„Obraz vedoucího
Církve“], Ensign, Aug. 1980,
5–8

„Jak˘mi lidmi máte b˘ti?“ zeptal se Spasitel
nefitsk˘ch Dvanácti, kdyÏ se chystali nastoupit
do své sluÏby.

A jak znûla odpovûì na tuto otázku? „Vpravdû
pravím vám, dokonce jako já jsem.“ (3. Nefi 27:27.)

Dokonce jako je On! Pfiem˘‰lejte o tom! JeÏí‰
Kristus je na‰ím vzorem.

A kdy od onûch bratfií oãekával, Ïe si osvojí
jeho zpÛsob Ïivota? Nebylo to nûkdy zítra ani
v nûjakém dal‰ím roce. Bylo to ihned. Oni, jako
jeho sluÏebníci, mûli zodpovûdnost, tehdy a tam,
odráÏet jeho obraz celému lidstvu.

Toto je klíã k tomu, jak˘m zpÛsobem máme
my v‰ichni uskuteãÀovat jeho dílo.

PoloÏme si v‰ak otázku – co je jeho dílo? On
praví, Ïe jeho dílo, a dokonce jeho sláva, je usku-
teãnit nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka. Co je
to ale vûãn˘ Ïivot? Znamená to stát se takov˘mi,
jako je BÛh. Vzhledem k tomu, Ïe jsme jeho dûti,
máme moÏnost stát se skuteãnû dokonal˘mi,
jako je on.
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Tato pfiíleÏitost je dána celému lidstvu, v kaÏdé
zemi a v kaÏdém kraji. Musí v‰ak pfiijít skrze víru
v Krista. A jak lidé získávají víru? Pavel poloÏil tu-
téÏ otázku tûmito slovy: „Kterak budou vz˘vati
toho, v kteréhoÏ neuvûfiili? A kterak uvûfií tomu,
o nûmÏ nesly‰eli? A kterak usly‰í bez kazatele?

A kterak kázati budou, jestliÏe nebudou po-
sláni?“ (¤ím. 10:14–15.)

My jsme jeho kazatelé. My jsme byli náleÏitû
vysláni. Jak máme tudíÏ naplÀovat své poslání?

Buìte obráceni

Nikodém pfii‰el v noci k JeÏí‰ovi. Lze vÛbec
zapomenout na to, co mu Pán pravil? „Nenarodí-
li se kdo znovu, nemÛÏ vidûti království BoÏího.“
(Jan 3:3.)

Tato slova spojujeme s tím, Ïe se kfitem naro-
díme z vody a z Ducha. AÏ pfiíli‰ ãasto se spoko-
jujeme s vysvûtlením, Ïe se jedná pouze o kfiest
vodou, a vûnujeme jen málo pozornosti kfitu
Duchem.

Jsme konfirmováni vkládáním rukou a je nám
dán dar Ducha Svatého. Musíme ale pamatovat
na to, Ïe skrze tento obfiad také získáváme nov˘
Ïivot. Jsme-li upfiímní, jsme doslova znovuzro-
zeni. Ve velmi skuteãném smyslu se stáváme
jin˘mi a lep‰ími lidmi. Získáváme nové srdce.
Odkládáme hfií‰ného ãlovûka, jak to popisuje
Pavel, a bereme na sebe jméno Kristovo a Jeho
obraz. (Viz Kol. 3:9–10.)

Toto znovuzrození potfiebujeme proto, aby i
ostatní mohli díky nám uvûfiit, Ïe JeÏí‰ byl vskutku
seslán z nebe sv˘m Otcem, Ïe je na‰ím Spasitelem
a Ïe jsme jeho sluÏebníci, oprávnûni vést je na
cestû pravdy. Toto je poãátek jejich spasení a pokra-
ãování spasení na‰eho.

Úãinek tohoto BoÏího znovuzrození si musíme
ve svém Ïivotû neustále uchovávat. Skrze na‰i
sluÏbu usilujeme o to, aby i ostatní toto znovuzro-
zení proÏili, ale nemÛÏeme dávat nûco, co sami
nemáme. Pokud ná‰ dÛm není správnû postaven,
stûÏí mÛÏeme b˘t efektivními architekty a staviteli
v Ïivotû druh˘ch.

Jak˘mi lidmi tedy musíme b˘t? Dokonce tako-
v˘mi, jak˘m je on.

Pán uãil o mnoha dÛleÏit˘ch vûcech, které
oãekává od sv˘ch uãedníkÛ. Jedním z jeho nej-
pronikavûj‰ích ponauãení bylo to, Ïe máme b˘t

Ïijícími svûdky toho, Ïe on je Kristus, a tím pfie-
svûdãovat ostatní, Ïe jeho Otec v nebi ho vskutku
poslal na svût, aby se stal na‰ím Spasitelem.

KdyÏ se modlil za své uãedníky, modlil se
také „za ty, ktefiíÏ skrze slovo jejich mají uvûfiiti
ve mne. …

aby uvûfiil svût, Ïe jsi ty mne poslal.“ (Jan
17:20–21 [zv˘raznûní pfiidáno].)

Toto je jedna z nejpfiesnûj‰ích definic z pí-
sem, které máme o na‰em boÏském povolání.
Jak˘ to úãel! Jaká to zodpovûdnost! Tato slova
mají b˘t na‰í polárkou. Rozumíme v‰ak plnû
jejich v˘znamu?

Jsou srdcem a jádrem na‰eho náboÏenství.
Nikdo nemÛÏe b˘t spasen bez této základní víry.
Ve v‰em, co jako úfiedníci v Církvi fiíkáme a dû-
láme, se musí tato veliká pravda odráÏet. On je
Syn BoÏí. Je boÏsk˘. Na základû nebeského roz-
hodnutí byl poslán na svût. Jsme jeho zástupci,
jeho svûdkové, a on spoléhá na to, Ïe budeme
pracovat tak, aby svût uvûfiil, Ïe BÛh ho vskutku
poslal, a Ïe snad mnozí budou Ïít podle jeho
evangelia a budou spaseni.

Buìte pfiíkladem

Podobnû jako to Pavel fiekl Timoteovi, i my mu-
síme b˘t pfiíkladem vûfiících „v fieãi, v [jednání],
v lásce, v duchu, u vífie, v ãistotû“. (1. Tim. 4:12.)

Kolik pozornosti vûnujeme ãtvrtému oddílu
Nauky a smluv?

„Víra, nadûje, pravá láska a láska, s okem
upfien˘m na slávu BoÏí, uschopÀují [ãlovûka]
pro toto dílo.

Pamatujte na víru, ctnost, poznání, zdrÏenli-
vost, trpûlivost, bratrskou laskavost, zboÏnost,
pravou lásku, pokoru, píli. …

NeboÈ vizte, pole je jiÏ bílé ke Ïni; a hle, ten,
jenÏ se rozmachuje srpem sv˘m v síle své, ten
ukládá do zásoby, takÏe nezahyne, ale pfiinese spa-
sení du‰i své.“ (NaS 4:5–6, 4 [kurzíva pfiidána].)

Na‰e domovy jsou základními kameny v králov-
ství BoÏím. A vzhledem k tomu, Ïe jsme jeho slu-
Ïebníci, jak˘ Ïivot doma vedeme? Pfieb˘vá v na‰em
domovû láska? Jsme pro rodinu kfiesÈansk˘m pfií-
kladem, aby i oni v nûj mohli skrze nás vûfiit?

Jsme ãistí a cudní ve sv˘ch osobních zvycích?
Dovolujeme hfiíchu nebo ‰pinavostem, tfieba jen
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tajnû, aby vytváfiely zábrany proti Duchu BoÏímu
a tím bránily tomu, aby byl ná‰ Ïivot svat˘? Nebo
jsme ochotni podporovat ctnost aÏ do té míry, Ïe
si ji ceníme dokonce více neÏ vlastního Ïivota?

Jsme prosti pokrytectví? Tváfiíme se jinak, kdyÏ
jsme v Církvi, pfied sv˘mi zboÏn˘mi bliÏními, neÏ
pfii kaÏdodenních pracovních ãinnostech?

MÛÏe nûkdo to, co fiíkáme nebo dûláme, pou-
Ïít jako záminku k tomu, aby ospravedlnil své
zlovolné jednání? Nebo se povzná‰íme nad tako-
vou svûtskostí a inspirujeme druhé k vzne‰enûj-
‰ím vûcem?

Jsme jako vedoucí vÏdy pfiíkladem vûfiících?
Nebo do mysli lidí zaséváme pochybnosti kvÛli ne-
správn˘m postojÛm, které moÏná dáváme najevo?

Jsme laskaví a ohleduplní vÛãi druh˘m? Jsme
ãestní? Jsou na‰e ãiny v rozporu s tím, jak se
máme jako sluÏebníci BoÏí chovat?

Odpou‰tíme druh˘m? Jsme spravedlní? Pama-
tujeme na to, Ïe odpu‰tûní je nám udíleno jen
tehdy, kdyÏ odpou‰tíme druh˘m?

Îijeme podle Zlatého pravidla a dûláme dru-
h˘m to, co bychom my chtûli, aby dûlali nám?
V‰e toto je souãástí toho, jak má vypadat oprav-
dov˘ sluÏebník BoÏí.

Jsme past˘fii stáda BoÏího. A do tohoto stáda
zcela jistû patfií i na‰e rodina, stejnû jako ostatní
ãlenové Církve.

KdyÏ se budeme chovat tak, jak by se choval
Kristus, budeme tomu uãit i ostatní. KdyÏ bu-
deme my sami oddaní, budeme tím uãit oddanosti
ostatní. KdyÏ budeme my sami ochotni drÏet se
programu, budeme tím uãit ostatní, aby se fiídili
pokyny.

Budeme je uãit, jakou hodnotu má inspirace
od Ducha, s vûdomím, Ïe bez ní nemÛÏeme b˘t
v souladu s Bohem. A pokud nejsme v souladu,
jsme ponecháni napospas sv˘m nepatrn˘m moÏ-
nostem – a jakou mají skuteãnou hodnotu?

Buìte jednotni

Jednou z nejcharakteristiãtûj‰ích vlastností
Pána JeÏí‰e Krista bûhem jeho pÛsobení ve smr-
telnosti byla jeho jednota s Bohem. Upfiímnû si
pfiál, aby i jeho uãedníci mohli b˘t souãástí této
jednoty. Bylo to pro jejich poslání nezbytné. Pfied
sv˘m utrpením se modlil o to, aby jeho uãedníci

mohli b˘t jedno, dokonce jako on a jeho Otec
jedno jsou. (Viz Jan 17:20–21.) A skrze Josepha
Smitha pravil: „Nejste-li jedno, nejste moji.“
(NaS 38:27.)

Toto se stalo základním mûfiítkem pro jeho
uãedníky, aÈ jsou kdekoli. Je to základ v‰ech na-
‰ich úspûchÛ. Bez nûho podléháme oné nepfiátel-
ské stranû.

Kristus je KníÏe pokoje. I my musíme b˘t po-
slové pokoje. Konflikt, pokud ho nezaÏehnáme, nás
mÛÏe zniãit. MÛÏe váÏnû ublíÏit Církvi. Konflikty
zniãily Církev v dávné dobû, a mohly by zniãit i
nás. Pamatujeme na to, co Pán fiekl o sporech?

„Nebudou mezi vámi Ïádné spory, jako byly
doposud. …

Vizte, naukou mou není podnûcovati ke hnûvu
srdce lidská, jednoho proti druhému; ale naukou
mou je to, Ïe takové vûci mají skonãiti.“ (3. Nefi
11:28, 30.)

Vzpomínáme si na to, co zabránilo zaloÏit
mûsto Sion v dobû Proroka Josepha Smitha?
Joseph hledal Pána v úzkostlivé modlitbû kvÛli
tomu, Ïe ãlenové Církve byli vyhnáni z kraje
Jackson. Pán ve své odpovûdi fiekl o Svat˘ch:

„Vizte, pravím vám, mezi nimi byla stfietávání
a sváry a závidûní a rozbroje a chtivá a Ïádostivá
pfiání; tudíÏ tûmito vûcmi po‰pinili dûdictví své.

Byli pomalí v poslouchání hlasu Pána, svého
Boha; tudíÏ Pán, jejich BÛh, je pomal˘ v poslou-
chání modliteb jejich, v odpovídání na nû v den
trápení jejich.

V den míru svého brali lehkováÏnû radu mou;
ale v den trápení svého mne z nutnosti hledají.“
(NaS 101:6–8.) Existuje snad lep‰í pojednání o
poslu‰nosti?

Buìte poslu‰ní

Pán dal skrze Proroka Josepha dÛleÏité podo-
benství, skrze nûÏ naléhal na Svaté, aby byli
oddanûj‰ími, a skrze nûÏ znovu ukázal, jak si
pfiedstavuje, Ïe budeme následovat jeho boÏské
pokyny. ¤ekl:

„Jist˘ ‰lechtic mûl urãit˘ díl zemû, velmi vy-
bran˘; a fiekl sluÏebníkÛm sv˘m: Jdûte na mou
vinici, a to na tento velmi vybran˘ kus zemû, a
zasaìte dvanáct olivovníkÛ;
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A rozmístûte kolem nich stráÏné a postavte
vûÏ, aby jeden mohl pfiehlíÏeti okolní zemi, aby
byl stráÏn˘m na vûÏi, aby olivovníky mé nebyly
polámány, aÏ pfiijde nepfiítel, aby loupil a vzal si
ovoce vinice mé.

Nyní, sluÏebníci ‰lechtice ‰li a ãinili, jak jim
pán jejich pfiikázal, a zasadili olivovníky a posta-
vili kolem hradbu a rozmístili stráÏné a zaãali
stavûti vûÏ.

A zatímco je‰tû pokládali základy její, poãali
si fiíkati mezi sebou: A proã pán mÛj potfiebuje
tuto vûÏ?

A radili se po dlouh˘ ãas, pravíce mezi sebou:
Proã pán mÛj potfiebuje tuto vûÏ, uváÏíme-li,
Ïe toto je ãas míru?

Nemohly by b˘ti tyto peníze dány penûzomûn-
cÛm? NeboÈ tûchto vûcí není zapotfiebí.

A zatímco se jeden s druh˘m pfiel, stali se velice
nedbal˘mi a neposlouchali pfiikázání pána svého.

A v noci pfii‰el nepfiítel a zbofiil hradbu; a slu-
Ïebníci ‰lechtice vstali a vydûsili se a uprchli; a
nepfiítel zniãil dílo jejich a polámal olivovníky.

Nyní, vizte, ‰lechtic, pán vinice, svolal sluÏeb-
níky své a fiekl jim: Proã! Co je pfiíãinou tohoto
velikého zla?

Nemûli jste uãiniti tak, jak jsem vám pfiikázal
a – poté, co jste osázeli vinici a postavili kolem
hradbu a rozmístili na jejích zdech stráÏné – 
postaviti také vûÏ a umístiti stráÏného na vûÏ
a bdíti nad vinicí mou a neusnouti, aby na vás
nepfiítel nepfii‰el?“ (NaS 101:44–53.)

V‰imnûte si pochybností, které zaãali mít slu-
Ïebníci na vinici. Proã mÛj Pán potfiebuje tuto
vûÏ? K ãemu je potfieba? K ãemu je potfieba?

Napadají nûkoho z nás podobné pochybnosti?
¤íká nûkdo z nás – proã Církev potfiebuje to ãi
ono? K ãemu to je potfieba? K ãemu to je potfieba?

Jak nesmírnû dÛleÏité je mít postoj naprosté
poslu‰nosti pokynÛ a snahu tyto pokyny do de-
tailu naplnit!

Pán nám také fiíká: „ProãeÏ, nechÈ kaÏd˘ muÏ
se uãí povinnostem sv˘m a nechÈ se uãí jednati
v úfiadu, do nûhoÏ je urãen, ve v‰í píli.“ (NaS
107:99.) Musíme vûdût, co je na‰ím dílem, a mu-
síme pracovat s ve‰kerou inteligencí své mysli a
s ve‰kerou silou svého tûla.

Buìte oddaní

Jak˘ má tedy b˘t vedoucí v Církvi? Musí b˘t
takov˘, jako kaÏd˘ jin˘ upfiímn˘ sluÏebník Krista.

MÛÏe b˘t jin˘ neÏ generální autorita? MÛÏe
b˘t jin˘ neÏ dobr˘ oblastní reprezentant, dobr˘
president kÛlu, dobr˘ biskup, dobr˘ president
misie nebo dobr˘ president kvora star‰ích?

CoÏ nejsme my v‰ichni jeho vyvolen˘mi slu-
Ïebníky? CoÏ nejsme my v‰ichni pod toutéÏ
smlouvou knûÏství? Má snad nûkdo nûjaké
zvlá‰tní v˘sady? Straní snad BÛh nûkomu?

Usilujeme nûjak o urãité místo, postavení
nebo pocty v Církvi? Je takov˘ postoj kfiesÈansk˘?
Není snad zcela prost pokory?

Matka synÛ Zebedeov˘ch pfii‰la za Pánem a
usilovala pro Jana a Jakuba o vy‰‰í postavení,
neÏ které mûli ostatní bratfií. Pán ji pokáral za
to, Ïe mûla tak neoprávnûné pfiání. „A usly‰av‰e
to deset jin˘ch, rozhnûvali se na ty dva bratry.“
(Mat. 20:24.)

Spasitel pak dal jasnû najevo, Ïe mezi nimi
nemá b˘t Ïádn˘ch nerovností, a dodal: „Ne tak
bude mezi vámi. N˘brÏ kdoÏkoli chtûl by mezi
vámi b˘ti velik˘m, budiÏ sluÏebník vá‰.

A kdoÏ by koli mezi vámi chtûl b˘ti pfiední,
budiÏ vá‰ sluÏebník.“ (Mat. 20:26–27.)

V kaÏdém pfiípadû je klíãov˘m slovem oddanost.

Buìte produktivní

Dále od nás Pán oãekává, abychom byli pro-
duktivní. Pfiikazuje nám, abychom pfiiná‰eli hoj-
nost ovoce. To dokládá podobenstvím, které se
nachází v patnácté kapitole Jana. V tomto podo-
benství Pán fiíká sv˘m sluÏebníkÛm, jak mají vést
toto dílo. Stanovuje zde, jak˘ má b˘t opravdov˘
sluÏebník BoÏí.

Tato kapitola zaãíná podobenstvím o vinici
Pánû. Pán fiíká, Ïe Otec je vinafi neboli vlastník,
a sám sebe pfiipodobÀuje k vinnému kmeni na
vinici. ¤íká, Ïe my – jeho dûlníci – jsme jako
ratolesti na vinném kmeni a Ïe máme na vinici
Pánû pfiiná‰et hojnost ovoce:

„Já jsem ten vinn˘ kmen prav˘, a Otec mÛj
vinafi jest.

KaÏdou ratolest, kteráÏ ve mnû nenese ovoce,
odfiezuje, a kaÏdou, kteráÏ nese ovoce, ãistí, aby
hojnûj‰í ovoce nesla.“
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A pak názornû vysvûtluje nûco, co by mûlo b˘t
kaÏdému z nás dobfie známé. Mluví o profiezávání
vinného kmene, aby nesl více ovoce. Na své vinici
nás profiezává – oãi‰Èuje nás – posvûcuje nás,
abychom pfiiná‰eli více jeho ovoce.

Dále mluví o ratolestech, které nenesou vÛbec
Ïádné ovoce, protoÏe se oddûlily od hlavní ãásti
vinného kmene. A proã za tûchto okolností nene-
sou ovoce? ProtoÏe vyÏivující míza, ona Ïivoto-
dárná tekutina, se pfieru‰í, kdyÏ se ratolest od
vinného kmene oddûlí. KvÛli tomuto Pán fiekl
sv˘m sluÏebníkÛm: „ZÛstaÀteÏ ve mnû, a já v vás.
JakoÏ ratolest nemÛÏe nésti ovoce sama od sebe,
nezÛstala-li by pfii kmenu, takÏ ani vy, leã zÛsta-
nete ve mnû.“

A pak dodává: „Já jsem vinn˘ kmen a vy ra-
tolesti. Kdo zÛstává ve mnû, a já v nûm, ten
nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemÛ-
Ïete uãiniti.“

V tom se skr˘vá veliké ponauãení. Dokud jsme
Pánu nablízku a jeho Duch nás vyÏivuje, pfiiná-
‰íme hojnost ovoce. Av‰ak vyjma toho, kdy
vskutku zÛstáváme v Pánu a pfiijímáme jeho sílu,
toho nemÛÏeme pfiinést o nic více, neÏ kolik
mÛÏe pfiinést ratolest odfiíznutá od stromu. A
proto praví: „Beze mne nic nemÛÏete uãiniti.“

Aby toto téma dále zdÛraznil, Pán fiíká:
„V tomÈ b˘vá oslaven Otec mÛj, kdyÏ ovoce
nesete hojné, a budete moji uãedlníci.“

V této pasáÏi z písem se ale skr˘vá i dal‰í
ponauãení, které by nás mûlo velmi zajímat.
Ve ver‰i 16 fiíká:

„Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil,
a [vysvûtil].“ K jakému úãelu? „… Abyste ‰li
a ovoce pfiinesli.“

To ale není v‰echno. Nejen Ïe nás vyvolil, ne-
jen Ïe jsme byli vysvûceni, abychom pfiiná‰eli
ovoce, ale byli jsme také povoláni a vysvûceni,
abychom pracovali tak, aby na‰e ovoce zÛstalo.

Vûnujte pozornost jeho slovÛm: „Ne vy jste
mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil, a postavil,

abyste ‰li a ovoce pfiinesli, a ovoce va‰e aby zÛ-
stalo“ [kurzíva pfiidána].

Co to znamená? Zkrátka to, Ïe musíme pláno-
vat a modlit se a pracovat tak, aby nikdo kvÛli
na‰í nedbalosti neodpadl, aby nikdo neztratil
svûdectví, aby se nikdo nestal neaktivním. Na‰e
ovoce musí zÛstat.

To, jak má vypadat jak˘koli sluÏebník BoÏí,
se pak vrací k otázce postoje. NeboÈ jak ãlovûk
sm˘‰lí ve svém srdci, tak bude pracovat.

Tato Církev je království BoÏí. Svût je jeho pole
neboli jeho vinice. Jsme jeho vyvolen˘mi dûlníky.
Úspû‰ní budeme jen tehdy, kdyÏ zÛstaneme ve
Vinném kmeni. A kdyÏ to budeme dûlat, dává
nám zlaté zaslíbení, které je nanejv˘‰ Ïádoucí:

„ZÛstanete-li ve mnû, a slova má zÛstanou-liÈ
v vás, coÏ byste koli chtûli, proste, a staneÈ se
vám. …

Budete-li zachovávati pfiikázaní má, zÛstanete
v mém milování, jakoÏ i já pfiikázaní Otce svého
zachoval jsem, i zÛstávám v jeho milování.

Toto mluvil jsem vám, aby radost má zÛstá-
vala v vás, a radost va‰e byla plná.“ (Jan 15:1–2,
4–5, 7–8, 10–11, 16.)

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Co je podle star‰ího Petersena klíãem k vedení
v Církvi?

• Proã musíme b˘t obráceni, abychom byli dob-
r˘m pfiíkladem pro druhé?

• Jak˘ je vztah mezi pfiíkladem vedoucího a jed-
notou skupiny?

• âemu nás Nauka a smlouvy 4 uãí o vedení?

• Jaké zásady vedení je Spasitel vzorem díky své
„jednotû s Bohem“? Jak mÛÏeme tuto zásadu
uplatÀovat ve své snaze vést druhé?

• Jak˘ odstavec v proslovu star‰ího Petersena
podle va‰eho názoru nejlépe vysvûtluje zásadu
vedení t˘kající se toho, Ïe máme b˘t produk-
tivní? SvÛj v˘bûr vysvûtlete.
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. NEBESK¯ OTEC P¤EDSEDÁ
„VELKÉ P¤EDSEDAJÍCÍ RADù VESMÍRU“.

V¯KLAD

Nebesk˘ Otec pomocí rad naplánoval a stvofiil
tento svût i jiné svûty. KdyÏ star‰í Joseph Fielding
Smith slouÏil jako ãlen Kvora Dvanácti, napsal, Ïe
BÛh Otec, JeÏí‰ Kristus a Duch Svat˘ „tvofií jedno
BoÏstvo neboli Nejvy‰‰í radu“. (Answers to Gospel
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols.
[1957–1966], 1:2.) Star‰í L. Tom Perry z Dvanácti
mluvil o BoÏstvu jako o „velké pfiedsedající radû
vesmíru“. (Liahona, ãervenec 1998, 23.)

V písmech se pí‰e, Ïe „[Rada] Vûãného Boha
v‰ech ostatních bohÛ“ se se‰la „dfiíve neÏ byl
tento svût“ a naplánovala fungování tohoto ve-
smíru. (Viz NaS 121:31–32.) Star‰í Joseph
Fielding Smith napsal: „Na oné velké radû, která
se konala v nebi, JeÏí‰ Kristus dobrovolnû pfiijal
poslání Vykupitele. … Na téÏe radû byl také vy-
brán Adam, aby naplnil svou roli praotce lidské
rasy.“ (Answers to Gospel Questions, 1:182.)

Prorok Joseph Smith uãil: „KaÏd˘ muÏ, kter˘
má povolání slouÏit obyvatelÛm svûta, byl právû
k tomuto úãelu vysvûcen ve Velké radû na nebe-
sích dfiíve, neÏli byl tento svût.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith [1976], 365.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte studenty, aby si rychle pro‰li
Abrahama 4–5 a vyhledali, kdo naplánoval a
stvofiil zemi. Vyzvûte je, aby se podûlili o to,
co zjistili (vûnujte pozornost slovÛm my, oni,
Bohové.)

Co kromû stvofiení zemû tato rada BohÛ udû-
lala? (Viz v˘klad.)

Pomozte studentÛm porozumût tomu, Ïe Ne-
besk˘ Otec dal vedoucím pfiíklad tím, Ïe pfii pláno-
vání a tvofiení tohoto i jin˘ch svûtÛ pouÏíval rady.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. CÍRKEV JE 
¤ÍZENA RADAMI.

V¯KLAD

Pán fiídí své pozemské království prostfiednic-
tvím rad. Star‰í M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti
poukázal na to, Ïe poté, co bylo evangelium znovu-
zfiízeno, „Církev byla zorganizována do kvor a rad,
pfiiãemÏ rÛzná pfiedsednictva byla povûfiena ,[fiídit]
duchovní vûci‘. (NaS 107:8.)“ (Counseling with Our
Councils: Learning to Minister Together in the
Church and in the Family [1997], 39.) Tyto rady
„koordinují a plánují ãinnosti a akce, shromaÏìují
informace, plánují budoucí programy nebo události
a ãiní rozhodnutí a fie‰í problémy“. (Daniel H.
Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols.

LEKCE 14

VEDENÍ A RADY
„A Bohové se mezi sebou uradili a fiekli: Pojìme dolÛ a utvofime ãlovûka k obrazu svému, podle

podoby své.“ (Abraham 4:26.)

ZÁSADA VEDENÍ

Vedoucí mohou pracovat efektivnûji, kdyÏ pfii vedení pouÏívají rady.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Nebesk˘ Otec pfiedsedá „velké pfiedsedající radû vesmíru“.

2. Církev je fiízena radami.

3. Rodinné rady jsou základními radami Církve.

4. Vedoucí mohou mít efektivní rady, pokud se fiídí urãit˘mi zásadami.
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[1992], 3:1141; Counseling with Our Councils, 5.)
Úãelem tûchto rad je pomáhat „BoÏím dûtem zaÏít
úplná poÏehnání evangelia“. (Counseling with Our
Councils, 10.) Star‰í Ballard vysvûtlil:

„V prÛbûhu let se podoby a styly fiízení a
správy Církve pfiizpÛsobují tak, aby vyhovûly
mûnícím se potfiebám a dobû. VÏdy jsou v‰ak
charakteristické tím, Ïe se kvÛli trvalé soudrÏ-
nosti a síle opírají o rady. …

… Pfiedsedající radou Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ je v dne‰ní dobû První
pfiedsednictvo. Skládá se z presidenta Církve a
jeho dvou rádcÛ. …

Po Prvním pfiedsednictvu je z hlediska církevní
pravomoci na fiadû Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ.“
(Counseling with Our Councils, 43–45.)

NÁMùT PRO V¯UKU

UkaÏte fotografii Prvního pfiedsednictva a Kvora
Dvanácti. Vysvûtlete, Ïe tyto rady – s pomocí
Sedmdesáti – vedou Církev. Diskutujte o tom,
jak tyto rady vedou Církev a jak nás pfiivádûjí ke
Kristu.

Diskutujte o nûkter˘ch radách, které fungují
na úrovni kÛlÛ a sborÛ.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 3. RODINNÉ RADY 
JSOU ZÁKLADNÍMI RADAMI CÍRKVE.

V¯KLAD

Rodinná rada znamená to, Ïe rodiãe a dûti se
sejdou, aby projednali dÛleÏité rodinné záleÏi-
tosti. Star‰í M. Russell Ballard napsal: „Základní
radou v Církvi je rada rodinná.“ (Counseling with
Our Councils, 154.) Rodinné rady slouÏí témuÏ
úãelu jako ostatní církevní rady (viz v˘klad zá-
kladního pojmu ã. 2).

Star‰í Ballard popisoval „potenciální moc
rodinné rady pfii posilování rodinn˘ch svazkÛ,
budování rodinné jednoty a vytváfiení krásn˘ch
vzpomínek.

Star‰í L. Tom Perry z Kvora Dvanácti apo‰tolÛ
vysvûtlil, Ïe … v rodinn˘ch radách … matky a
otcové mohou zajistit ‰kolení, které se t˘ká na-
pfiíklad tûchto témat: ,chrámová pfiíprava, misio-
náfiská pfiíprava, vedení domácnosti, rodinné
finance, rozvoj profesní dráhy, vzdûlání, úãast

ve vefiejném Ïivotû, kulturní vzdûlávání, nabytí
nemovitého a osobního majetku a péãe o nûj,
rodinné plánovací kalendáfie, vyuÏití volného
ãasu a pracovní úkoly‘. … („ ,For Whatsoever a
Man Soweth, That Shall He Also Reap‘,“ 9.)

… [Rodinná rada] mÛÏe do domova vnést fiád;
poskytnout pfiíleÏitost k tomu, aby se zhojily zra-
nûné city; mÛÏe b˘t pro rodiãe dÛleÏit˘m nástro-
jem, díky nûmuÏ mohou bojovat proti vnûj‰ím
vlivÛm, a mÛÏe vytváfiet moÏnosti k v˘uce dÛleÏi-
t˘ch pravd evangelia.“ (Counseling with Our
Councils, 148–149.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Diskutujte o tom, proã jsou rodinné rady zá-
kladními radami Církve. Diskutujte o tom, co se
na rodinn˘ch radách dûje (viz v˘klad).

Vyzvûte studenty, aby popsali zku‰enosti a
dojmy z rodinn˘ch rad, jejichÏ cílem bylo nûco
dÛleÏitého rozhodnout nebo nûãeho dÛleÏitého
dosáhnout.

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec nám dal pfiíklad
v tom, jak máme vést pomocí rad. Církev je na
v‰ech úrovních vedena prostfiednictvím rad.
âlenové rodiny se také mohou spojit v radû,
aby dosáhli cílÛ rodiny.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 4. VEDOUCÍ MOHOU 
MÍT EFEKTIVNÍ RADY, POKUD SE ¤ÍDÍ 
URâIT¯MI ZÁSADAMI.

V¯KLAD

Star‰í M. Russell Ballard fiekl: „KdyÏ jednáme
sjednocenû, vytváfiíme duchovní synergii, coÏ
znamená zv˘‰enou úãinnost ãi úspû‰nost v dÛ-
sledku spoleãného jednání nebo spolupráce – pfii-
ãemÏ v˘sledek je vût‰í neÏ souhrn jednotliv˘ch
ãástí.“ (Conference Report, Oct. 1993, 103; nebo
Ensign, Nov. 1993, 77.) Star‰í Ballard také fiekl,
Ïe je tfieba, aby rodina i církevní vedoucí „zapojo-
vali a usmûrÀovali duchovní moc prostfiednic-
tvím rad“. (Conference Report, Apr. 1994, 32;
nebo Ensign, May 1994, 25.)

Star‰í Ballard uãil: „,KdyÏ se ãlenové úãastní
rad, dozvídají se o ‰ir‰ích organizaãních záleÏitos-
tech. Jsou svûdky vedení v akci, uãí se plánovat,
analyzovat problémy, rozhodovat se a koordinovat
práci mezi rÛzn˘mi programy a organizacemi
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v rámci jednotky. Úãast na radách pomáhá ãlenÛm
pfiipravit se na budoucí vedoucí zodpovûdnosti.‘
(„Priesthood Councils“, Ludlow, Encyclopedia of
Mormonism, 3:1141–1142) …

… KdyÏ více lidí pfiijme dan˘ problém za svÛj,
více lidí je ochotno podílet se na fie‰ení. …

… Jednou z nejsilnûj‰ích stránek systému za-
loÏeného na radách je to, Ïe zaji‰Èuje flexibilitu,
díky níÏ lze nacházet místní fie‰ení místních pro-
blémÛ a realizovat je.“ (Counseling with Our
Councils, 6, 15.)

Star‰í Ballard uvedl nûkolik zásad, které jsou
dÛleÏité pro vedení pomocí rad:

• Vedoucí mají do rady vnést vizi nebo urãit˘ cíl.

• Rady mají poskytnout ãas pro diskusi o rÛz-
n˘ch náhledech na danou vûc.

• Vedoucí mají respektovat svobodu jednání
ãlenÛ rady.

• Vedoucí mají udílet jasné a pfiesné pokyny.

• Vedoucí mají delegovat.

• Vedoucí mají b˘t pfiíkladem pro ãleny rady.

• Vedoucí mají slouÏit s láskou.

(Viz Counseling with Our Councils, 23–36.)

Star‰í Ballard také uvedl doporuãení ohlednû
toho, jak mÛÏe rada postupovat pfii fie‰ení pro-
blému:

• „Dan˘ problém se jasnû pfiednese a popí‰e,
ale radû není dovoleno soustfiedit se pouze na
to negativní.“

• „Vedoucí rady fiídí prÛbûh diskuse, aniÏ by jí
dominoval. Pokládá otázky a vyz˘vá druhé, aby
vyjádfiili svÛj názor, a poté naslouchá.“

• „âlenové rady hovofií z vlastního pohledu jako
samostatní jedinci, nikoli jen jako zástupci své
organizace.“

• âlenové rady nejprve „stanoví poÏadovan˘ ko-
neãn˘ v˘sledek a poté urãí, jak ho dosáhnout“.

• „Rada se ve sv˘ch úvahách nikdy pfiíli‰ ne-
vzdaluje od poslání Církve: pfiivádût du‰e ke
Kristu skrze hlásání evangelia, zdokonalovat
Svaté a zajistit vykoupení mrtv˘ch.“

• „âlenové rady nesmûjí zapomínat na to, jak
dÛleÏit˘ je jejich osobní vliv a pfiíklad.“

• „KaÏd˘ je vyzván k tomu, aby pfiispûl sv˘m ná-
zorem, ale koneãné rozhodnutí je ponecháno
na vedoucím rady, kter˘ pfii snaze dospût na
radû k rozhodnutí spoléhá více na inspiraci
neÏ na osobní názor.“

(Counseling with Our Councils, 165, 168.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Zeptejte se studentÛ, co je to synergie. (Syner-
gie nastává tehdy, kdyÏ celkov˘ úãinek je vût‰í neÏ
souãet úãinku jednotliv˘ch ãástí.) PoÏádejte nû-
kterého studenta, aby pfieãetl prohlá‰ení star‰ího
M. Russella Ballarda o duchovní synergii (viz v˘-
klad). Diskutujte o tom, proã tato zásada platí i o
radách, a uveìte pfiíklady na tabuli.

Diskutujte o zásadách, které by mûli vedoucí
mít na pamûti, kdyÏ pracují v rámci rady (viz v˘-
klad). Vytvofite nûjakou hypotetickou situaci, do
níÏ se vedoucí mÛÏe dostat, a diskutujte o tom,
jak lze tyto zásady uplatÀovat.

Projdûte si doporuãení star‰ího M. Russella
Ballarda t˘kající se rad a povzbuìte studenty, aby
je uplatÀovali ve sv˘ch radách.

ZDROJE PRO UâITELE

Star‰í M. Russell Ballard

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Strength in Counsel“ [„Síla
v radû“], Conference Report,
Oct. 1993, 102–106; nebo
Ensign, Nov. 1993, 76–78

Rady v Pánovû církvi

… BÛh v pfiedsmrtelném svûtû svolal velkou
radu, aby nám pfiedloÏil svÛj vzne‰en˘ plán na
dosaÏení na‰eho vûãného blaha. Pánova církev
je na kaÏdé úrovni zorganizována pomocí rad,
poãínaje Radou Prvního pfiedsednictva a Kvora
Dvanácti apo‰tolÛ aÏ po rady kÛlÛ, sborÛ, kvor,
pomocn˘ch organizací a rodin.

President Stephen L. Richards fiekl:

„Podstata fiízení na‰í Církve spoãívá v fiízení
prostfiednictvím rad. … Mám dostatek zku‰eností
na to, abych znal hodnotu rad. StûÏí uplyne den,
kdy bych nevidûl … BoÏí moudrost v tom, Ïe vy-
tvofiil rady, … jimiÏ se fiídí jeho Království. …
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… Bez váhání vás mohu ujistit o tom, Ïe po-
kud budete jednat v radû, jak se od vás oãekává,
BÛh vám poskytne fie‰ení problémÛ, s nimiÏ se
pot˘káte.“ (Conference Report, Oct. 1953, str. 86.)

Jak mají rady fungovat

Jako ãlen Dvanácti slouÏím v nûkolika gene-
rálních církevních radách a v˘borech. Pravidelnû
se scházím s vedoucími pomocn˘ch organizací.
Spoleãnû se radíme, bádáme v písmech a mod-
líme se o vedení, abychom zjistili, jak mohou
pomocné organizace efektivnûji Ïehnat ãlenÛm
Církve a posilovat je.

Generální církevní rady fungují v mnoha
ohledech témûfi shodnû jako rady kÛlu a sboru.
KaÏdá rada v Církvi má podporovat svobodnou a
otevfienou diskusi tím, Ïe se úãastníci vzájemnû
radí a snaÏí se komunikovat jasnû, struãnû a v˘s-
tiÏnû. Rady mají diskutovat o cílech a problé-
mech, pfiiãemÏ tím nejvy‰‰ím cílem má b˘t
vzájemné porozumûní. Rady kÛlu a sboru jsou
ideální pfiíleÏitostí pro vedoucí v‰ech organizací,
aby spolu diskutovali a vzájemnû se posilovali.
SchÛzky rady kÛlu a sboru se mají v první fiadû
zamûfiovat na koordinování ãinností a správcov-
ství, ne na vyplÀování kalendáfie. Na tûchto
schÛzkách mají vedoucí knûÏství a pomocn˘ch
organizací spoleãnû probrat své zodpovûdnosti a
mají hledat zpÛsoby, jak zajistit, aby církevní
programy pomáhaly ãlenÛm Ïít podle evangelia
v rodinû. Jednotlivci i rodiny dnes potfiebují
moudrou a inspirovanou pomoc od Církve, aby
dokázali bojovat se zlovolnostmi tohoto svûta.

Usilujte na schÛzkách rady o postfiehy sester

Na nedávné schÛzce rady s pfiedsednictvy Ïen-
sk˘ch pomocn˘ch organizací mi sestry fiekly, Ïe
jen velmi málo Ïen v Církvi vyjadfiuje zájem o to,
Ïe by chtûly b˘t nositelkami knûÏství. Chtûjí
v‰ak, aby je nûkdo vyslechl a ocenil, a chtûjí b˘t
smyslupln˘m pfiínosem pro kÛl nebo sbor a pro
jejich ãleny, aby tím slouÏily Pánu a pomáhaly
naplÀovat poslání Církve.

Napfiíklad nedávno jsme hovofiili o zpÛsobi-
losti mlad˘ch ke sluÏbû na misii. Presidentka
Elaine Jacková fiekla: „Víte, star‰í Ballarde, sestry
v Církvi vám mohou dát dobré návrhy ohlednû
toho, jak lépe pfiipravovat mladé lidi na misii,
musí se jich ale na to nûkdo zeptat. KoneckoncÛ

jsme jejich matky!“ Návrhy sester mohou b˘t
stejnû tak uÏiteãné, i pokud jde o náv‰tûvnost
chrámu a o mnoho dal‰ích záleÏitostí, se kter˘mi
moÏná vedoucí knûÏství zápasí.

Bratfií, prosím, dbejte na to, abyste na schÛz-
kách rady usilovali o velmi cenné postfiehy sester.
Povzbuzujte v‰echny ãleny rady, aby pfiednesli své
návrhy a pfiedstavy ohlednû toho, jak mÛÏe b˘t
kÛl nebo sbor efektivnûj‰í pfii hlásání evangelia,
zdokonalování Svat˘ch nebo vykoupení mrtv˘ch.

V‰ichni ãlenové rady se mají zapojovat

V ideálním pfiípadû má kaÏd˘ ãlen jakékoli cír-
kevní nebo rodinné rady vyjádfiit své pfiipomínky
a navrhnout fie‰ení zaloÏená na zásadách evange-
lia. Jsem pfiesvûdãen, Ïe Církev i na‰e rodiny by
byly posíleny, kdyby presidenti kÛlÛ a biskupové
vyuÏívali schÛzek rady k hledání odpovûdí na
otázky t˘kající se toho, jak zlep‰it shromáÏdûní
svátosti; jak zlep‰it uctivost; jak se zamûfiit na
dûti; jak posilovat mládeÏ; jak pomáhat svobod-
n˘m, vãetnû osamocen˘ch rodiãÛ; jak uãit zá-
jemce a nové ãleny a navazovat s nimi pfiátelské
vztahy; jak zdokonalit v˘uku evangelia, a mnoha
dal‰ích podobn˘ch záleÏitostí.

V posledním pÛlroce zároveÀ s kaÏdou konfe-
rencí kÛlu pofiádáme ‰kolení, na nûmÏ diskutu-
jeme o morálce na‰í mládeÏe. Úãastní se jí
ãlenové rad kÛlu a sboru. KaÏdou otázku, kterou
mi v ãase pro diskusi pokládají, lze nejvhodnûji
prodiskutovat právû na schÛzce rady sboru.
A pfiesto ti, ktefií tyto otázky pokládají, mají jen
zfiídkakdy pocit, Ïe na schÛzkách rady svého
sboru mají moÏnost vzná‰et tyto dotazy, vyjadfio-
vat znepokojení a navrhovat svá doporuãení.

Vytvofite na radách duchovní synergii

V tûchto nebezpeãn˘ch ãasech je zapotfiebí
spoleãného úsilí muÏÛ a Ïen povolan˘ch k úfiadu
v Církvi, neboÈ od v‰ech, kter˘m byl svûfien úkol
pomáhat bdít nad královstvím, se vyÏaduje na-
prostá bdûlost. KaÏd˘ z nás má velkou osobní
zodpovûdnost, ale stejnû dÛleÏitá je i zodpovûd-
nost, kterou sdílíme s druh˘mi – scházet se spo-
leãnû v radû a sjednocen˘m úsilím fie‰it problémy
a Ïehnat v‰em na‰im ãlenÛm Církve. KdyÏ jed-
náme sjednocenû, vytváfiíme duchovní synergii,
coÏ znamená zv˘‰enou úãinnost ãi úspû‰nost
v dÛsledku spoleãného jednání nebo spolupráce,
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jejíÏ v˘sledek je vût‰í neÏ souhrn v˘sledkÛ jed-
notliv˘ch ãástí.

Starovûk˘ mravouk Ezop objasÀoval sílu syner-
gie tím, Ïe vzal jeden klacík a poÏádal o dobrovol-
níka z fiad sv˘ch posluchaãÛ, kter˘ se domníval, 
Ïe klacík dokáÏe zlomit. Dobrovolník jeden klacík
samozfiejmû zlomil snadno. Pak Ezop postupnû
pfiidával dal‰í klacíky, aÏ je dobrovolník zlomit
nedokázal. Ponauãení z Ezopovy názorné ukázky
bylo prosté: spoleãnû vytváfiíme synergii, díky níÏ
jsme mnohem silnûj‰ími, neÏ kdyÏ jsme sami.

Nikdo nemá b˘t osamocen

BÛh nikdy nemûl v úmyslu, aby Jeho dûti byly
osamoceny. Dûti mají rodiãe a rodiãe mají Církev
a také písma, Ïijící proroky a apo‰toly a Ducha
Svatého, coÏ jim má pomoci porozumût správ-
n˘m zásadám a podle tûchto zásad pfii vykoná-
vání sv˘ch rodiãovsk˘ch zodpovûdností jednat.

Apo‰tol Pavel uãil, Ïe Spasitel zorganizoval
Církev spolu s apo‰toly, proroky a dal‰ími úfied-
níky a uãiteli „pro [zdokonalování] svat˘ch,
k dílu sluÏebnosti, pro vzdûlání tûla Kristova,
aÏ bychom se sbûhli v‰ickni v jednotu víry“.
(Efezsk˘m 4:12–13.)

Pavel pfiirovnal ãleny Církve a jejich rozma-
nité zodpovûdnosti k tûlu:

„Nebo tûlo není jeden oud, ale mnozí. …

Ale zfiídil BÛh oudy, jeden kaÏd˘ z nich v tûle,
tak jakÏ chtûl. …

Ale nyní, aã mnozí oudové jsou, jest v‰ak
jedno tûlo.

NemÛÏeÈ tedy oko fiíci ruce: Nepotfiebí mi
tebe, aneb opût hlava nohám: Nepotfiebuji vás. …

A protoÏ jestliÏe co trpí jeden oud, spolu
s ním trpí v‰ickni oudové; pakli jest v slávû je-
den oud, radují se spolu s ním v‰ickni oudové.“
(1. Korintsk˘m 12:14, 18, 20–21, 26.)

Písma jasnû uvádûjí, Ïe aãkoli na‰e jednotlivá
povolání mohou b˘t odli‰ná a mohou se ãas od
ãasu mûnit, v‰echna povolání jsou pro fungování
Církve dÛleÏitá. Potfiebujeme knûÏská kvora,
která se zhostí svého boÏsky svûfieného správcov-
ství a budou ho naplÀovat, a právû tak potfiebu-
jeme, aby Pomocné sdruÏení, Primárky, Mladé
Ïeny, Nedûlní ‰kola a v˘bory pro ãinnosti a akce

vykonávaly své Ïivotnû dÛleÏité funkce. A potfie-
bujeme, aby úfiedníci a ãlenové ve v‰ech tûchto
inspirovan˘ch organizacích pracovali spoleãnû a
pomáhali si navzájem, tak jak to je zapotfiebí
v zájmu blaha jednotlivcÛ a rodin.

Doporuãení pro efektivnûj‰í rady

Toto není dílo nûjakého muÏe nebo Ïeny; toto
v‰e je BoÏí dílo, jehoÏ ústfiedním bodem je usmí-
fiení na‰eho Pána JeÏí‰e Krista. Mám nûkolik kon-
krétních doporuãení, která, jak vûfiím, nám mohou
pomoci b˘t efektivnûj‰ími v rodinû i v na‰ich cír-
kevních povoláních, budeme-li se jimi fiídit.

Zaprvé – zamûfite se na základy. O tûchto
základech jsme byli dozajista pouãeni bûhem
této konference. Ti, ktefií uãí druhé, musejí dbát
na to, aby nauka zÛstala ãistá a aby tato nauka
byla vyuãována. Uãte Duchem, pomocí písem a
schválen˘ch uãebních materiálÛ. Nepfiedkládejte
spekulativní nebo sporná témata, ani se jim
nevûnujte. Studujte nauky této konference na
rodinn˘ch domácích veãerech a v rodinn˘ch dis-
kusích; posílí va‰i rodinu. Ve svûtû, kter˘ je pln˘
hfiíchu, konfliktu a zmatku, mÛÏeme najít pokoj
a bezpeãí tím, Ïe poznáme zjevené pravdy evan-
gelia a budeme podle nich Ïít.

Zadruhé – zamûfite se na lidi. Koordinování a
vytváfiení kalendáfie akcí má svÛj ãas i místo, ale
pfiíli‰ mnoho schÛzek rad se nevûnuje niãemu ji-
nému. Namísto odfiíkávání litanií organizaãních
plánÛ a zpráv vûnujte vût‰inu ãasu na schÛzce
rady rozboru potfieb jednotliv˘ch ãlenÛ. Pfiitom
je zcela nezbytné zachovávat dÛvûrnost. âlenové
rady musejí v‰e, o ãem se diskutuje na schÛzce
rady, zachovávat v naprosté dÛvûrnosti.

Zatfietí – podporujte svobodné a otevfiené vy-
jadfiování. Takové vyjadfiování je nezbytné, máme-
-li naplnit úãel rad. Vedoucí a rodiãe mají vytvofiit
takové ovzdu‰í, které napomáhá otevfienosti, kde
kaÏd˘ ãlovûk je dÛleÏit˘ a kaÏd˘ názor cenn˘. Pán
nabádal: „NechÈ jeden mluví v jednu chvíli a nechÈ
v‰ichni naslouchají slovÛm jeho, aby, aÏ v‰ichni
promluví, v‰ichni mohli b˘ti vzdûláváni.“ (NaS
88:122; kurzíva pfiidána.) Vedoucí mají pro
schÛzku rady vyhradit dostateãn˘ ãas a mají pa-
matovat na to, Ïe na radách mají vedoucí naslou-
chat pfiinejmen‰ím stejnou mûrou, jakou mluví.

88

36180_121_Lessons10_end.qxd  02-03-2011  8:25  Page 88



Lekce 14: Vedení a rady

Zaãtvrté – úãast je v˘sadou. S touto v˘sadou
pfiichází urãitá zodpovûdnost – zodpovûdnost
pracovat v rámci mezí dané organizace, b˘t pfii-
praven, dûlit se s druh˘mi a dÛraznû obhajovat
postoj, kter˘ je podle va‰eho názoru správn˘.
Ale stejnû dÛleÏitá je zodpovûdnost podpofiit a
pfiijmout koneãné rozhodnutí vedoucího rady,
i kdyÏ s ním tfieba plnû nesouhlasíte.

President David O. McKay vyprávûl o jedné
schÛzce Rady Dvanácti apo‰tolÛ, na které se dis-
kutovalo o nanejv˘‰ dÛleÏité otázce. On a dal‰í
apo‰tolové byli pevnû pfiesvûdãeni, Ïe by se mûlo
postupovat urãit˘m zpÛsobem, a byli pfiipraveni
podûlit se o své názory na setkání s Prvním pfied-
sednictvem. K jejich pfiekvapení se president
Joseph F. Smith nezeptal na jejich názor na tuto
záleÏitost, jak bylo jeho zvykem. Místo toho
„povstal a fiekl: ,Takto si to pfieje Pán.‘

Aã to nebylo plnû v souladu s tím, jak se pfied-
tím rozhodl,“ napsal president McKay, „president
Dvanácti … jako první povstal a fiekl: ,Bratfií, na-
vrhuji, aby se toto stalo názorem a rozhodnutím
této Rady.‘

,Jsem pro,‘ fiekl dal‰í, a bylo to jednomyslné.
Neuplynulo ani ‰est mûsícÛ a moudrost tohoto
vedoucího vy‰la najevo.“ (Gospel Ideals [Salt
Lake City: Improvement Era, 1953], str. 264.)

KdyÏ vedoucí rady dojde k rozhodnutí, ãle-
nové rady ho mají z celého srdce podporovat.

Zapáté – veìte s láskou. JeÏí‰ uãil, Ïe prvním
a nejvût‰ím pfiikázáním v zákonû je „milovati …
Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze v‰í
du‰e své, a ze v‰í mysli své. … Druhé pak jest po-
dobné tomu: Milovati bude‰ bliÏního svého jako
sebe samého.“ (Matou‰ 22:37, 39.)

Vedoucí knûÏství mají vést „pfiesvûdãováním,
shovívavostí, jemností a mírností a láskou ne-
pfiedstíranou; laskavostí a ryzím poznáním“. (NaS
121:41–42.) A právû tyto zásady nás mají vést
v na‰ich vztazích s bliÏními v Církvi JeÏí‰e Krista.

Ti, ktefií jsou nositeli knûÏství, nikdy nesmûjí
zapomenout na to, Ïe nemají Ïádné právo tfiímat
knûÏskou pravomoc jako palici nad hlavou ostat-
ních v rodinû nebo v církevních povoláních. Pán
fiekl Josephu Smithovi, Ïe „kdyÏ se snaÏíme za-
kr˘vati hfiíchy své nebo uspokojovati p˘chu svou,
marnivou ctiÏádost svou nebo uplatÀovati moc

nebo panství nebo donucování na du‰i dûtí lid-
sk˘ch v jakékoli mífie nespravedlivosti, vizte,
nebesa se stáhnou; Duch Pánû je zarmoucen;
a kdyÏ se stáhne, amen s knûÏstvím neboli s pra-
vomocí onoho muÏe“. (NaS 121:37.)

Jin˘mi slovy, kter˘koli muÏ, kter˘ usiluje o
zvlá‰tní moci nebes pro své sobecké úãely a snaÏí
se v Církvi nebo doma pouÏívat knûÏství v jakékoli
mífie nespravedlivosti, jednodu‰e nerozumí pod-
statû své pravomoci. KnûÏství je proto, aby slou-
Ïilo, ne otroãilo; aby soucítilo, ne donucovalo; aby
peãovalo, ne ovládalo. Ti, ktefií si myslí nûco ji-
ného, se pohybují mimo meze knûÏské pravomoci.

Na‰tûstí vût‰ina na‰ich otcÛ a úfiedníkÛ
v knûÏství vede druhé s láskou, stejnû tak jako
vût‰ina na‰ich matek a vedoucích pomocn˘ch
organizací. Vedení zaloÏené na lásce pfiiná‰í neu-
vûfiitelnou moc. Tato moc je skuteãná a pfiiná‰í
do Ïivota dûtí na‰eho Otce trvalé v˘sledky.

Dosáhnûte inspirované shody a jednoty

KéÏ vám BÛh Ïehná, bratfii a sestry, abyste
dosahovali inspirované shody a jednoty, kdyÏ se
spoleãnû radíte a navzájem si slouÏíte. Jedinû
tak mÛÏe Církev a rodina zaãít plnû vyuÏívat
svÛj potenciál ke konání dobra mezi dûtmi
BoÏími na zemi.

Vím, Ïe BÛh Ïije a Ïe JeÏí‰ je Kristus. Vím,
Ïe jejich dílo mÛÏeme vykonávat lépe prostfied-
nictvím jednoty a lásky, kdyÏ spoleãnû zase-
dáme v radû. KéÏ nám BÛh Ïehná, abychom
tak ãinili, o to se pokornû modlím ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen.

Star‰í M. Russell Ballard

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Counseling with Our Coun-
cils“ [„Raìme se s radou“],
Conference Report, Apr.
1994, 31–34; nebo Ensign,
May 1994, 24–26

Dobfie sefiízen˘ motor

NeÏ jsem byl povolán generální autoritou,
obchodoval jsem s automobily, stejnû jako kdysi
mÛj otec. Za ta léta jsem se nauãil poznat zvuk a
v˘kon dobfie sefiízeného motoru. Zní mi to témûfi
jako hudba – od nûÏného pfiedení volnobûhu aÏ
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po mocn˘ fiev pfii zcela stlaãeném pedálu. Síla,
kterou tento zvuk pfiedstavuje, je je‰tû úÏasnûj‰í.
Nic se nevyrovná tomu, kdyÏ sedíte za volantem
skvûlého automobilu, jehoÏ motor odvádí ten
nejlep‰í v˘kon a jehoÏ souãástky spolupracují
v dokonalé harmonii.

Na druhé stranû, nic vás neznechutí více neÏ
motor, kter˘ nebûÏí správnû. NezáleÏí na tom, jak
nádhernou má auto barvu nebo jak pohodln˘ je
jeho interiér, pokud motor nefunguje tak, jak
má, je auto pouhou skofiápkou nevyuÏitého po-
tenciálu. Motor pobûÏí jen na nûkolik válcÛ, ale
nikdy nedojede tak daleko ani nepojede tak
rychle ani jeho chod nebude tak hladk˘, jako
kdyÏ je sefiízen správnû.

Jednoválcov˘ sbor

Nûkteré sbory v Církvi nane‰tûstí vyuÏívají jen
nûkolik válcÛ, a nûkteré se dokonce snaÏí vystaãit
si jen s jedním. Jednoválcov˘ sbor je takov˘ sbor,
kde biskup fie‰í v‰echny problémy, dûlá v‰echna
rozhodnutí a plní v‰echny úkoly. V takovém pfií-
padû, podobnû jako pfietíÏen˘ válec v motoru au-
tomobilu, brzy vyhofií.

Od na‰ich biskupÛ se toho vyÏaduje velmi
mnoho. Oni – a jedinû oni – drÏí urãité klíãe a je-
dinû oni mohou vykonávat urãité zodpovûdnosti.
Nejsou ale povoláni, aby byli v‰ím, za v‰ech dob,
pro v‰echny lidi. Jsou povoláni pfiedsedat a vést a
pfiedávat BoÏí lásku Jeho dûtem. Ná‰ Nebesk˘ Otec
od nich neoãekává, Ïe budou v‰echno dûlat sami.

TotéÏ platí pro na‰e presidenty kÛlÛ, presi-
denty kvor a pro presidenty nebo presidentky po-
mocn˘ch organizací, a koneckoncÛ i pro matky a
otce. KaÏd˘ z nich má správcovství, které od nich
vyÏaduje velké mnoÏství ãasu, nadání a energie.
Nikdo v‰ak na to není sám. BÛh, Mistr organizá-
tor, inspiroval vytvofiení systému v˘borÛ a rad.
Pokud tomuto systému porozumíme a správnû
ho pouÏíváme, sníÏí zátûÏ kladenou na kaÏdého
jednotlivého vedoucího a zároveÀ roz‰ífií rozsah a
dopad jeho sluÏby díky sdruÏené pomoci druh˘ch.

VyuÏívejte rady moudfie

Pfied ‰esti mûsíci jsem stál u tohoto fieãnic-
kého pultu a mluvil jsem o dÛleÏitosti systému
rad v Církvi. Mluvil jsem o velké duchovní moci
a o inspirovaném vedení, které získáváme díky
správnû veden˘m radám rodiny, sboru a kÛlu.

Duch mi dál vydává svûdectví o tom, jak Ïivotnû
dÛleÏité jsou pro naplnûní poslání Církve úãinnû
vedené církevní rady. Z tohoto dÛvodu jsem 
s napûtím sledoval, jak dobfie mému fiíjnovému
poselství porozumûli druzí, zvlá‰tû na‰i vûrní a
pilní biskupové.

Bûhem ‰kolicích zasedání, která jsem od mi-
nulé generální konference vedl na mnoha rÛz-
n˘ch místech, jsem se soustfiedil na radu sboru.
V rámci tûchto ‰kolení jsem vyzval radu sboru,
aby se do ‰kolení zapojila. Biskupovi jsem zadal
teoretick˘ problém t˘kající se ménû aktivní ro-
diny a poÏádal jsem ho, aby pomocí rady sboru
vypracoval plán, jak pfiivést tuto rodinu k aktivitû.

Bez v˘jimky se biskup okamÏitû chopil fie‰ení
situace a fiekl: „Problém spoãívá v tom a tom a
podle mého názoru musíme udûlat to a to, aby-
chom ho vyfie‰ili.“ Poté zadal úkoly rÛzn˘m ãle-
nÛm rady sboru. Bylo to moÏná dobré procviãení
se v delegování, nebyl v‰ak podniknut sebemen‰í
pokus vyuÏít pfii fie‰ení tohoto problému zku‰e-
nosti a moudrost ãlenÛ rady.

Nakonec jsem biskupa poÏádal, aby to zkusil
znovu, ale aby si tentokrát pfiedtím, neÏ zadá
jak˘koli úkol, vyÏádal od ãlenÛ rady nápady a
doporuãení. Obzvlá‰tû jsem ho povzbudil, aby se
zeptal sester na jejich názory. Jakmile dal biskup
prostor ãlenÛm rady a vyzval je, aby se spoleãnû
radili, úãinek se podobal zvednutí nebesk˘ch sta-
videl. Mezi ãleny rady, ktefií plánovali, jak se spfiá-
telit s ménû aktivní rodinou, náhle zaãal plynout
proud postfiehÛ a inspirace.

KdyÏ jsem v uplynul˘ch ‰esti mûsících znovu
a znovu pozoroval, jak se pfied m˘ma oãima ode-
hrává tent˘Ï scénáfi, rozhodl jsem se, Ïe nebude
od vûci, kdyÏ je‰tû jednou pohovofiím o dÛleÏi-
tosti rad. Nedûlám to proto, abych vyãinil tûm,
ktefií mi minule nevûnovali patfiiãnou pozornost,
ale proto, Ïe v Církvi máme naléhavou potfiebu
mít vedoucí, obzvlá‰tû presidenty kÛlÛ a biskupy,
ktefií by vyuÏívali a usmûrÀovali duchovní moc
prostfiednictvím rad. Problémy v rodinû, sboru
i kÛlu lze vyfie‰it, budeme-li o fie‰ení usilovat
Pánov˘m zpÛsobem.

Ze zku‰enosti vím, Ïe pokud vedoucí moudfie
vyuÏívají v˘bory a rady, Ïehnají tím druh˘m. Nesou
dílo Pánû kupfiedu mnohem rychleji a mnohem
dále, podobnû jako dobr˘ automobil, kter˘ funguje
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s nejvût‰í moÏnou efektivností. âlenové v˘boru a
rad jsou sjednoceni. Spoleãnû proÏívají mnohem
pfiíjemnûj‰í cestu po dálnici církevní sluÏby.

Tfii v˘bory a rady sboru

Pro úãely dne‰ního proslovu mi dovolte pro-
mluvit o tfiech v˘borech nebo radách sboru,
které se mají vÏdy fiídit pfiedpfiipraven˘m progra-
mem jednání.

Zaprvé je to v˘konn˘ v˘bor knûÏství. Tvofií ho
biskupstvo, vedoucí skupiny vysok˘ch knûÏí, pre-
sident kvora star‰ích, vedoucí misie sboru, presi-
dent Mlad˘ch muÏÛ, v˘konn˘ tajemník sboru a
referent sboru. Tento v˘bor se schází kaÏd˘ t˘den
pod vedením biskupa, aby fie‰il otázky t˘kající se
knûÏsk˘ch programÛ sboru, jako jsou chrám a
rodinná historie, misionáfiská práce, sociální
péãe, domácí uãení a aktivizace ãlenÛ.

Zadruhé je to v˘bor sboru pro blaho a sociální
péãi. Tvofií ho v˘konn˘ v˘bor knûÏství a pfiedsed-
nictvo Pomocného sdruÏení. Tento v˘bor se schází
alespoÀ jednou za mûsíc, opût pod vedením bis-
kupa, aby fie‰il otázky t˘kající se ãasn˘ch potfieb
ãlenÛ sboru. Pouze biskup mÛÏe rozdûlovat pro-
stfiedky sociální péãe, ale v˘bor pomáhá peãovat o
chudé tím, Ïe plánuje a koordinuje vyuÏití zdrojÛ
sboru, vãetnû ãasu, nadání, dovedností, prostfiedkÛ
a soucitné sluÏby ãlenÛ sboru. Na této schÛzce
v˘boru a i na ostatních schÛzkách v˘borÛ a rad
se ãasto hovofií o citliv˘ch záleÏitostech, které je
potfieba uchovávat v pfiísné dÛvûrnosti.

Zatfietí je to rada sboru. Tvofií ji v˘konn˘ v˘-
bor knûÏství; presidenti a presidentky Pomoc-
ného sdruÏení, Nedûlní ‰koly, Mlad˘ch Ïen a
Primárek a pfiedseda v˘boru pro akce. Biskup
mÛÏe podle potfieby pfiizvat k úãasti i jiné. Tato
rada se schází alespoÀ jednou za mûsíc, aby koor-
dinovala plánování v‰ech programÛ a ãinností
nebo akcí sboru a aby zhodnotila pokrok sboru
pfii naplÀování poslání Církve. Na radû sboru se
setkává rÛznorodá skupina vedoucích z fiad nosi-
telÛ knûÏství a Ïen, aby se spoleãnû zamûfiili na
‰irokou fiadu záleÏitostí, které se t˘kají ãlenÛ
sboru a místní obce. Rada zvaÏuje návrhy domá-
cích uãitelÛ a nav‰tûvujících uãitelek. …

PouÏívejte rady pro udrÏení obrácen˘ch

Jednou z nejvût‰ích starostí, kterou mají ge-
nerální autority, je, Ïe nedostateãnû udrÏujeme

v plném ãlenství nûkteré novû obrácené a ty,
ktefií jsou v Církvi ménû aktivní. Pokud rady
sboru fungují tak, jak mají, pak je s kaÏd˘m novû
obrácen˘m navázáno pfiátelství, jsou mu pfiidû-
leni domácí uãitelé nebo nav‰tûvující uãitelky a
jiÏ za nûkolik dní po kfitu obdrÏí vhodné povo-
lání. Ménû aktivní dostávají povolání, díky nimÏ
mají jistotu, Ïe je ãlenové sboru potfiebují a mají
je rádi. …

StaÀte se t˘mem, kter˘ dokáÏe fie‰it problémy

KdyÏ presidenti kÛlÛ a biskupové umoÏní ve-
doucím knûÏství a pomocn˘ch organizací, které
Pán povolal, aby slouÏili spolu s nimi a stali se
souãástí t˘mu, kter˘ dokáÏe fie‰it problémy, za-
ãnou se dít úÏasné vûci. Tím, Ïe je zapojíte, roz-
‰ífií se základna zku‰eností a porozumûní, coÏ
povede k lep‰ím fie‰ením. Biskupové, oÏivte ve-
doucí ve svém sboru tím, Ïe jim dáte moÏnost
vzná‰et návrhy a b˘t sly‰eni. Pfiipravujete bu-
doucí vedoucí tím, Ïe jim umoÏÀujete, aby se za-
pojovali a uãili se. Tím, Ïe se takto zapojí, budete
moci sejmout velkou ãást bfiemen ze sv˘ch beder.
Lidé, ktefií pfiijímají dan˘ problém za svÛj vlastní,
mnohem ochotnûji pomáhají hledat fie‰ení, a tím
velmi zvy‰ují nadûji na úspûch.

Jakmile jsou zorganizovány patfiiãné rady a bra-
tfií a sestry mají neomezenou pfiíleÏitost nûãím
pfiispût, vedoucí sboru a kÛlu mohou postoupit
dál, neÏ jen spravovat jednotlivé organizace. Bu-
dou moci zamûfiit své úsilí na hledání zpÛsobÛ,
jak své okolí zmûnit na lep‰í místo pro Ïivot. Rady
sboru mohou zajisté vûnovat pozornost i takov˘m
tématÛm, jako je místní dûtská kriminalita, bez-
peãnost dûtí, modernizace mûsta nebo místní pro-
jekty úklidu vefiejn˘ch prostranství. Biskupové se
mohou zeptat své rady sboru: „Jak mÛÏeme b˘t
prospû‰ní na‰í obci?“ Je správné, aby Svatí posled-
ních dnÛ uvaÏovali takto ze‰iroka a aby se podíleli
na zvelebování svého mûsta nebo obce.

Jak se radí apo‰tolové

JiÏ osm a pÛl roku slouÏím jako ãlen rady dva-
nácti muÏÛ. Pocházíme z rÛzného prostfiedí a do
Rady Dvanácti apo‰tolÛ pfiiná‰íme rozliãn˘ souhrn
zku‰eností z Církve a ze svûta. Na na‰ich schÛz-
kách jen tak nesedíme a neãekáme, aÏ nám presi-
dent Howard W. Hunter fiekne, co máme dûlat.
Vzájemnû se otevfienû radíme a nasloucháme je-
den druhému s hlubokou úctou ke schopnostem
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Lekce 14: Vedení a rady

a zku‰enostem, které na‰i bratfií do rady pfiiná‰ejí.
Diskutujeme o ‰iroké ‰kále témat, od správy Církve
aÏ po události ve svûtû, a ãiníme tak upfiímnû a
otevfienû. Nûkdy o nûkter˘ch záleÏitostech diskutu-
jeme t˘dny, neÏ dospûjeme k rozhodnutí. Ne vÏdy
spolu bûhem diskuse souhlasíme. Ale jakmile dojde
k rozhodnutí, jsme vÏdy sjednoceni a odhodláni.

Na radách naslouchejte a rozmlouvejte spolu

V tomto spoãívá zázrak církevních rad: na-
slouchejte jeden druhému a naslouchejte Duchu!
KdyÏ se v církevních radách vzájemnû podporu-
jeme, zaãínáme chápat, jak mÛÏe BÛh vzít oby-
ãejné muÏe a Ïeny a udûlat z nich neobyãejné
vedoucí. Nejlep‰í vedoucí nejsou ti, ktefií pracují
aÏ do úmoru a snaÏí se v‰echno zvládnout sami;
nejlep‰í vedoucí jsou ti, ktefií se fiídí BoÏím plá-
nem a radí se se svou radou.

Pán v dávné dispensaci fiekl ústy proroka
Izaiá‰e: Pojìte tedy a rozmlouvejme spolu. (Viz
Izaiá‰ 1:18.) A v této dispensaci tuto v˘zvu zopa-
koval: „Rozmlouvejme spoleãnû, abyste mohli
porozumûti.“ (NaS 50:10.)

Pamatujme na to, Ïe základní radou v Církvi
je rada rodinná. Otcové a matky mají pilnû uplat-
Àovat zásady, o nichÏ jsem hovofiil, mezi sebou i

ve vztahu k dûtem. Budeme-li tak ãinit, ná‰ do-
mov se mÛÏe stát nebem na zemi.

Bratfii a sestry, spolupracujme ve svém správ-
covství lépe neÏ kdy pfiedtím, abychom nacházeli
moÏnosti, jak efektivnûji vyuÏívat podivuhodné
moci rad. Îádám vás, abyste zváÏili v‰e, co jsem
k tomuto tématu fiekl loni v fiíjnu, a v‰e, co jsem
fiekl dnes. Svûdãím o tom, Ïe pokud se budeme
spoleãnû radit, budeme moci do své sluÏby vnést
plnou sílu Bohem zjeveného plánu pro vedení po-
dle evangelia. KéÏ nám BÛh Ïehná, abychom byli
pfii posilování Církve a na‰ich ãlenÛ jednotni, o to
se modlím ve jménu JeÏí‰e Krista, amen.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• V jakém smyslu je Církev a rodina roz‰ífiením
pfiedsmrtelné rady v nebi?

• Na co se mají „schÛzky rady kÛlu a sboru …
v první fiadû zamûfiovat“?

• Co je to „duchovní synergie“?

• Na jaké problémy nebo otázky se mohou rady
kÛlÛ a sborÛ náleÏitû zamûfiovat?

• Jak˘ postoj mají podle star‰ího Ballarda ti nej-
lep‰í církevní vedoucí ke sv˘m radám?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. MOUD¤Í 
VEDOUCÍ DELEGUJÍ SMYSLUPLNÉ ÚKOLY 
A ZODPOVùDNOSTI TùM, KTERÉ VEDOU.

V¯KLAD

JeÏí‰ Kristus bûhem svého pÛsobení ve smrtel-
nosti delegoval sv˘m uãedníkÛm urãité zodpovûd-
nosti a dal jim pravomoc. Své apo‰toly napfiíklad
povûfiil: „Nemocné uzdravujte, malomocné ãisÈte,
mrtvé kfieste, ìábelství vymítejte.“ (Viz Matou‰
10:5–8.)

Apo‰tol Pavel napsal: „A onÈ dal nûkteré zajisté
apo‰toly, nûkteré pak proroky, jiné pak evange-
listy, jiné pak past˘fie a uãitele,

pro [zdokonalování] svat˘ch, k dílu sluÏebnosti,
pro vzdûlání tûla Kristova.“ (Efezsk˘m 4:11–12.)

Star‰í Neal A. Maxwell, ãlen Kvora Dvanácti,
vysvûtlil, Ïe po Kristovû Vzkfií‰ení „si ãlenové
Dvanácti … uvûdomili, Ïe nebyli povoláni k tomu,
aby prostírali stoly, ale spí‰e k tomu, aby po zemi
‰ífiili slovo BoÏí. Z toho dÛvodu moudfie delegovali
úkoly spojené se sociální péãí druh˘m. A tak po-
tfieby fieck˘ch vdov – které byly skuteãné – byly
uspokojeny, aniÏ by bylo nutné obûtovat vy‰‰í
povolání ãlenÛ Dvanácti. [Viz Skutkové 6:1–7.]“
(We Will Prove Them Herewith [1982], 110.)

Prorok Joseph Smith byl pfiíkladem toho, jak
pouÏívat zásadu delegování. Star‰í Spencer J.
Condie, ãlen Sedmdesáti, poznamenal: „Proroko-
vou velmi silnou stránkou byla jeho schopnost

delegovat a rozvíjet vÛdcovské schopnosti v lidech
kolem sebe.“ (Conference Report, Mar.–Apr. 1990,
35; nebo Ensign, May 1990, 28.) Star‰í Dallin H.
Oaks z Kvora Dvanácti fiekl: „Biskup musí umût
dobfie delegovat, jinak ho buì pfiemÛÏe tíha jeho
zodpovûdností, nebo bude roztrpãen z toho, Ïe
tolik tûchto zodpovûdností není naplÀováno.“
(Conference Report, Apr. 1997, 29; nebo Ensign,
May 1997, 22.)

Vedení v Církvi a v rodinû mÛÏe b˘t radostné a
zároveÀ nároãné. Svat˘ Duch sice vedoucí posi-
luje a obnovuje, ale moudfií vedoucí delegují zod-
povûdnosti tûm, kter˘m slouÏí, protoÏe vedoucí
nemohou dûlat v‰e sami, a také protoÏe lidé více
rostou, kdyÏ se na nûãem podílejí.

KdyÏ byl star‰í James E. Faust ãlenem Kvora
Dvanácti, uãil: „Jednou z prvofiad˘ch zásad, které
musíme mít na pamûti, je ta, Ïe dílo Pánû jde ku-
pfiedu prostfiednictvím zadávání úkolÛ. Vedoucí
pfiijímají a zadávají úkoly. Toto je dÛleÏitá ãást
nezbytné zásady delegování.“ (Conference Report,
Oct. 1980, 50; nebo Ensign, Nov. 1980, 34.)

KdyÏ star‰í Neal A. Maxwell slouÏil jako ãlen
pfiedsednictva Sedmdesáti, uvedl tyto dÛvody, proã
vedoucí nûkdy selhávají v tom, aby delegovali:

„1. Radûji to chceme udûlat sami.

2. Nejsme ve skuteãnosti ochotni vûnovat svÛj
ãas a nadání tomu, abychom ‰kolili druhé, aby i
oni mohli pomoci.

LEKCE 15

DÒLEÎITOST DELEGOVÁNÍ
„Vyhledej také ze v‰eho lidu muÏe stateãné, bohabojné, muÏe pravdomluvné, ktefiíÏ v nenávisti mají

lakomství, a ustanov z nich kníÏata nad tisíci, setníky, padesátníky a desátníky.

Oni aÈ soudí lid kaÏdého ãasu. CoÏ bude vût‰ího, vznesou na tebe, a men‰í pfie sami nechÈ soudí;
a tak lehãeji bude tobû, kdyÏ jiní ponesou bfiímû s tebou.“ (Exodus 18:21–22.)

ZÁSADA VEDENÍ

Moudfií vedoucí pouÏívají zásadu delegování k tomu, aby pomáhali tûm, kter˘m slouÏí, dosáhnout
spravedliv˘ch cílÛ a stát se více takov˘mi, jako je JeÏí‰ Kristus.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Moudfií vedoucí delegují smysluplné úkoly a zodpovûdnosti tûm, které vedou.
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Lekce 15: DÛleÏitost delegování

3. Neradi Ïádáme druhé o pomoc, pfiiãemÏ
zapomínáme, Ïe pfiijímání pomoci je právû tak
souãástí evangelia jako poskytování pomoci.

4. Rádi se cítíme trochu uhánûni, protoÏe
nám to dává fale‰n˘ pocit nadfiazenosti.

5. ¤íkáme, Ïe pokud by byl dan˘ úkol nûkomu
delegován, museli bychom se starat o ,kontrolu
kvality‘ – a nûkdy skuteãnû existuje dobr˘ dÛvod
k tûmto obavám; jindy ale ve skuteãnosti ne-
máme obavy z toho, Ïe úkoly budou vykonány
‰patnû, ale aÏ moc dobfie.“

Star‰í Maxwell radil: „Pocitu zahlcenosti po-
vinnostmi, kter˘ obãas mÛÏeme mít … se lze
pfiinejmen‰ím ãásteãnû vyhnout. … MÛÏeme se
rozhodnout delegovat ãastûji, a tím mÛÏeme
více rozvíjet druhé, vãetnû sv˘ch dûtí, a nakonec
i sniÏovat zbyteãnou zátûÏ, která je na nás kla-
dena.“ (Wherefore Ye Must Press Forward [1977],
99–100.)

KdyÏ star‰í Sterling W. Sill slouÏil jako asistent
Dvanácti, napsal: „Vedoucí nepfiichází o svou pra-
vomoc ani o svou zodpovûdnost, kdyÏ ji deleguje.
… Musí kontrolovat; musí ‰kolit; musí povzbu-
zovat; musí dohlíÏet na toho, komu byla zodpo-
vûdnost udûlena. … Delegování bez dohledu je
nezodpovûdnost.“ (Leadership [1958], 213.)

NÁMùT PRO V¯UKU

PoÏádejte studenty, aby definovali slovo dele-
govat. („Svûfiit nûkomu jinému ãást své zodpo-
vûdnosti.“) Diskutujte o tom, jak se tato definice
t˘ká vedení v Církvi a v rodinû.

Vyzvûte studenty, aby v písmech na‰li pfiíklady
delegování. PoÏádejte je, aby se podûlili o pfiíklady
úspû‰ného delegování v prostfiedí rodiny nebo
Církve. Diskutujte o tom, proã je delegování dÛle-
Ïitou souãástí vedení v rodinû a v Církvi.

Rozdûlte studenty do skupinek. PoÏádejte kaÏ-
dou skupinku, aby diskutovala o v˘hodách a ne-
v˘hodách delegování. NechÈ podají zprávu o tom,
k ãemu dospûli, a poté o tom diskutujte s celou
tfiídou.

Vyzvûte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak
dÛleÏité je delegování pro efektivní vedení. Po-
vzbuìte je, aby si v‰ímali, jak vedoucí v Církvi a
v rodinách delegují rÛzné zodpovûdnosti. Vyzvûte

je, aby se zamysleli nad tím, které zodpovûdnosti
vedoucí mohou a nemohou delegovat a proã.

Diskutujte o nûkter˘ch vlastnostech toho,
kdo umí úspû‰nû delegovat. Ti, ktefií umûjí dobfie
delegovat, napfiíklad:

• dávají druh˘m jasné a konkrétní úkoly.

• uvádûjí, co konkrétnû je potfieba udûlat, ale
nepopisují, jak pfiesnû se to má udûlat.

• dávají lidem pravomoc nutnou k tomu, aby
zadané úkoly splnili.

• je-li to nutné, ‰kolí druhé v dovednostech,
které potfiebují k dosaÏení úspûchu.

• dávají druh˘m k dispozici nástroje a zdroje,
aby mohli úspû‰nû splnit dané úkoly.

• zaji‰Èují vhodn˘ dohled nad tím, jak druzí své
úkoly plní.

• kdyÏ druzí pracují dobfie, upfiímnû je povzbu-
zují a podporují.

• jsou k dispozici, kdyÏ nûkdo potfiebuje radu a
vedení.

• umoÏÀují lidem podávat zprávu o úkolech,
které jim byly zadány.

Diskutujte o tom, co vedoucí dûlají, aby zajis-
tili, Ïe delegované zodpovûdnosti budou plnûny.
PoÏádejte studenty, aby pfieãetli Exodus 18:13–27.
Diskutujte napfiíklad o tûchto otázkách:

• Co Jetrovi dûlalo starosti, pokud jde o zpÛsob
MojÏí‰ova vedení?

• Jak MojÏí‰ reagoval na Jetrovu obavu?

• Co se z této MojÏí‰ovy zku‰enosti mÛÏeme
dozvûdût o vedení?

Pfieãtûte níÏe uvedené prohlá‰ení presidenta
Ezry Tafta Bensona, které pronesl, kdyÏ slouÏil
jako president Kvora Dvanácti: „Pracujeme skrze
Pánovu organizaci. Jednáme s dobrovoln˘mi pra-
covníky – s dûtmi Nebeského Otce, které Pán
miluje, nehledû na jejich chyby a slabosti. KdyÏ
delegujeme, nesmí v tom b˘t Ïádné násilí, nátlak,
ani zastra‰ování. Chceme-li b˘t efektivní, mu-
síme usilovat o Ducha a obdrÏet ho, máme-li
delegovat moudfie.“ (God, Family, Country: Our
Three Great Loyalties [1974], 130.)
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ZDROJE PRO UâITELE

President N. Eldon Tanner

První rádce v Prvním 
pfiedsednictvu

„The Message: Leading as
the Savior Led“ [„Poselství:
Vést tak, jak vedl Spasitel“],
New Era, June 1977, 4–7

Aby byl nûkdo v Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ úspû‰n˘m vedoucím nebo uãite-
lem (a tato oznaãení budu vzájemnû zamûÀovat),
je dÛleÏité, aby si uvûdomil, Ïe je duchovním dí-
tûtem Boha a Ïe ti, které vede, jsou také duchov-
ními dûtmi Boha, a aby tomu plnû porozumûl. Je
také dÛleÏité, aby ti, které vede, vûdûli, Ïe i oni
jsou duchovní dûti BoÏí a Ïe toto poznání je v je-
jich Ïivotû dÛleÏité, a aby to chápali. Musejí si
b˘t vûdomi toho, Ïe BÛh se o nû zajímá, Ïe chce,
aby Ïili tak, jak mají, a Ïe je pfiipraven odpovídat
jim na modlitby a pomáhat jim, kdykoli je to
moÏné, pokud mu jen budou naslouchat.

Kdosi fiekl, Ïe vÛdcovství vyÏaduje jistou smû-
lost. KoneckoncÛ se jedná o to, Ïe si troufáte jít
dopfiedu, jít v ãele, stát pfied davem, pfied kongre-
gací, pfied tisíci anonymními tváfiemi mezi poslu-
chaãi, nebo pfied nevûfiícn˘m pohledem pouhého
jednoho pochybovaãe.

KaÏd˘ je vedoucím nebo má nûjak˘ vliv na Ïivot
ostatních, i kdyÏ si to nemusí uvûdomovat. Otázka
zní: Jak˘m vedoucím bude? Jak˘ vliv bude mít?

KaÏd˘ jedinec se musí sám rozhodnout, jak˘m
bude. Má b˘t odhodlán b˘t tím, kdo, podobnû
jako JeÏí‰, fiekne: „Pojì, následuj mû, a ãiÀ to,
co jsi mû vidûl ãinit,“ a kdo ví, Ïe druhé vede
po stezce pravdy a spravedlivosti. Toto má b˘t
cílem kaÏdého vedoucího.

Ve snaze vést tak, jak vedl JeÏí‰, ãelíme mnoha
v˘zvám. Jedním z prvních krokÛ, jak tyto v˘zvy
zvládnout, je uvûdomit si, Ïe Kristus je vzor
správného vÛdcovství; a protoÏe písma zazname-
návají jeho Ïivot a jeho uãení, jsou pro nás pfiípa-
dovou studií boÏského vÛdcovství. Abychom
mohli vést tak, jak vedl on, je dÛleÏité bádat
v písmech, rozumût jim a uplatÀovat je v Ïivotû.
Jak fiekl Nefi, máme vztahovat v‰echna písma na
sebe (viz 1. Nefi 19:23); a jak fiekl Pán, máme

„Ïíti kaÏd˘m slovem, jeÏ vychází z úst BoÏích“.
(NaS 84:44.)

Ve 3. Nefim ãteme:

„A poÏehnaní jsou v‰ichni ti, ktefií jsou proná-
sledováni pro jméno mé, neboÈ jejich je králov-
ství nebeské.

A poÏehnaní jste, kdyÏ vám lidé budou spílati
a budou vás pronásledovati a budou proti vám
lÏivû mluviti v‰eliké druhy zla, pro mne;

NeboÈ budete míti velikou radost a budete ne-
smírnû veselí, neboÈ veliká bude odmûna va‰e
v nebi; neboÈ tak pronásledovali proroky, ktefií
byli pfied vámi.

Vpravdû, vpravdû pravím vám, dávám vám,
abyste byli solí zemû; av‰ak pozbude-li sÛl chuti
své, ãím bude zemû osolena? SÛl pak nebude
dobrá k niãemu, neÏli aby byla vyvrÏena a po‰la-
pána nohama lidí.

A vizte, dal jsem vám zákon a pfiikázání Otce
svého, abyste vûfiili ve mne a abyste ãinili pokání
z hfiíchÛ sv˘ch a ‰li ke mnû se srdcem zlomen˘m
a s duchem zkrou‰en˘m. Vizte, pfiikázání máte
pfied sebou, a zákon je naplnûn.

TudíÏ pojìte ke mnû a buìte spaseni; neboÈ
vpravdû pravím vám, Ïe pokud nebudete zachová-
vati pfiikázání má, jeÏ jsem vám v této dobû pfii-
kázal, v Ïádném pfiípadû nevstoupíte do
království nebeského.“ (3. Nefi 12:10–13, 19–20.)

KdyÏ Kristus pfii‰el na zem, aby spasil lidstvo,
aby se mohlo vrátit ke svému Otci v nebi a Ïít
znovu s ním, nefiekl: „Budu poslu‰n˘ tohoto
zákona, ale tamtoho zákona poslu‰n˘ nebudu.“
Ve vztahu k pfiikázáním nefiekl: „Toto budu dodr-
Ïovat; ale tamto dodrÏovat nebudu.“ Navzdory
tomu, co proÏil, navzdory bolesti a utrpení 
v zahradû Getsemanské vytrval aÏ do konce
a obûtoval svÛj Ïivot, aby ãlovûk mohl získat
nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot.

Je nesmírnû dÛleÏité, abychom se nauãili
poslouchat a dodrÏovat pfiikázání BoÏí. ¤íká se,
Ïe poslu‰nost není známkou otroka; je jedním
ze základních rysÛ vÛdcovství.

Nûktefií lidé se nestanou velk˘mi vÛdci kvÛli
tomu, Ïe se nenauãí fiídit se pokyny – dokonce
ani uãením JeÏí‰e Krista. Abychom totiÏ mohli
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vést tak, jak vedl JeÏí‰, musíme se nejprve nauãit
následovat Krista tak, jak on následoval svého
Otce v nebi. Musíme mít na pamûti ony vûãné
cíle, o nichÏ jsem mluvil, a jako duchovní dûti
BoÏí musíme b˘t stále více a více takov˘mi jako
je on, dokud nebudeme dokonalí. SnaÏme se
v Krista jen nevûfiit, ale také ho následovat. Uctí-
vejme ho a buìme vÏdy poslu‰ni jeho uãení.

KdyÏ se Josepha Smitha ptali, jak dokázal tak
dobfie vést svÛj lid, odpovûdûl: „Já je uãím
správn˘m zásadám, a oni se vedou sami.“ Toto
je podstata Pánova pfiístupu k vÛdcovství, která
pfiedpokládá, Ïe musíme dbát na to, abychom
uãili správn˘m zásadám se svûdectvím o evange-
liu a s jeho porozumûním. Porozumûní zásadám
evangelia nabízí nekoneãnû více svobody a rÛstu
neÏ pouhé ‰kolení v organizaãních postupech.

KdyÏ se jistého muÏe zeptali, jak˘ je rozdíl
mezi honákem ovcí a past˘fiem, vysvûtlil, Ïe ho-
nák ovce nahání, ale past˘fi je vede. Kdosi fiekl:
„Lidé jsou jako ‰pagety – kdyÏ jste pfied nimi a
zatáhnete, budou vás následovat; ale kdyÏ jste za
nimi a tlaãíte je, celí se zkroutí.“

Vedoucí v Církvi je také uãitel, a jedním z nej-
lep‰ích nástrojÛ pfii v˘uce je vlastní pfiíklad – coÏ
je nástroj, kter˘ Kristus vÏdy pouÏíval. Jeden
moudr˘ muÏ poznamenal: „Va‰e ãiny kfiiãí tak
hlasitû, Ïe nesly‰ím, co fiíkáte.“ Aãkoli si toho ne-
musíme b˘t vûdomi, to, ãemu uãíme pfiíkladem,
je pfiesvûdãivûj‰í neÏ to, co uãíme vûdomû slo-
vem, a v tom, kdo nás pozoruje, to zanechá mno-
hem vût‰í dojem.

Aby byl ãlovûk efektivním vedoucím nebo uãite-
lem, musí projevovat lásku a skuteãnû pociÈovat
lásku k tomu, koho se snaÏí uãit. Îádná moc ne-
motivuje tolik jako moc lásky. Kristus miloval
v‰echny – slabé, hfií‰níky i spravedlivé. Nûkdy
jsou ti, ktefií potfiebují lásku nejvíce, zároveÀ tûmi,
ktefií si ji na první pohled zasluhují nejménû.
I kdyÏ nemusíme uznávat nebo schvalovat to, co
nûkdo dûlá, pfiesto mu musíme projevovat lásku.

V takov˘ch pfiípadech potfiebuje vedoucí
trpûlivost a pochopení. NemÛÏe vÏdy jednat
ve spûchu a nikdy nesmí jednat nepfiimûfienû.
Ne v‰ichni dokáÏí jít kupfiedu jeho tempem.
President Joseph F. Smith fiekl:

„U vedoucích je nepfiimûfiená netrpûlivost a
trudomyslnost nûco témûfi neprominutelného,

a obãas vyÏaduje témûfi tolik odvahy ãekat, jako
jednat. Je tudíÏ Ïádoucí, aby vedoucí lidu BoÏího,
i lidé sami, nemûli pocit, Ïe musejí ihned najít
fie‰ení na kaÏdou otázku, která naru‰í poklidn˘
prÛbûh jejich Ïivota.“ (Gospel Doctrine, Deseret
Book Co., 1939, str. 156.)

Dal‰ím velmi dÛleÏit˘m krokem ve vÛdcovství
je delegování. Tûm, kter˘m se nûco deleguje,
musí b˘t pfiedáno smysluplné správcovství.
Povinností vedoucího je povûfiovat druhé správ-
covstvím. KaÏd˘ jednotlivec musí zadané správ-
covství pfiijmout a zavázat se, Ïe bude vykonávat
své povinnosti tak, jak je uãen. Musí mu b˘t
dána pravomoc i zodpovûdnost. Sokrates pr˘
fiekl: „AÈ mi pfiidûlí‰ jakoukoli zodpovûdnost,
radûji tisíckrát zemfiu, neÏ abych se jí zfiekl.“

Vedoucí se nikdy nemá snaÏit udûlat práci za
toho, komu úkol zadal. President Harold B. Lee
fiekl: „NechÈ dûlají v‰e, co je v jejich moci, a vy
stÛjte v pozadí a uãte, jak to mají dûlat. Myslím,
Ïe v tom spoãívá tajemství rÛstu – pfiedat zodpo-
vûdnost a pak uãit na‰e ãleny, jak mají danou
zodpovûdnost plnit.“

Dejte jim svobodu, aby plnili své úkoly. Nikdy
je nekritizujte, ale chvalte je, kdyÏ se jim nûco
podafií, a povzbuzujte je v jejich úsilí.

Musíme pomoci kaÏdému ãlovûku, aby si uvû-
domil velk˘ v˘znam svého povolání. Vedoucí ni-
kdy nesmí b˘t tím, o kom se mluví jako o ‰éfovi
nebo koho lidé za ‰éfa povaÏují, ale – jak uãil
Spasitel – tím, kdo lidem slouÏí. Spasitel fiekl:
„Ale kdo z vás nejvût‰í jest, buì sluÏebníkem va-
‰ím“ (Mat. 23:11), a dal nám velk˘ pfiíklad, kdyÏ
om˘val sv˘m uãedníkÛm nohy. Také fiekl: „KdoÏ
by pak sám se povy‰oval, bude poníÏen; a kdoÏ by
se poníÏil, bude pov˘‰en.“ (Mat. 23:12.)

Pamatuji si, Ïe president Heber J. Grant velmi
ãasto fiíkal, Ïe by nikdy nedal nikomu za úkol
udûlat nûco, co by nebyl pfiipraven udûlat on sám.

Dobr˘ vedoucí se zajímá o blaho sv˘ch násle-
dovníkÛ nebo tûch, kter˘m slouÏí. KdyÏ jsem byl
ministrem ve vládû v provincii Alberta, musel
jsem dûlat mnoho obtíÏn˘ch rozhodnutí. VÏdy
jsem se ptal sám sebe: „Co je nejlep‰í pro provin-
cii, pro ty, které to ovlivní, a pro zamûstnance
úfiadu?“ Také jsem diskutoval o dan˘ch problé-
mech s vedoucími rÛzn˘ch oddûlení úfiadu,
zvlá‰tû s tûmi, kter˘ch se to dot˘kalo, a dbal jsem
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na to, aby pocítili, Ïe alespoÀ ãást zodpovûdnosti
je i jejich, a poté jsem vÏdy ‰el za Pánem s pros-
bou o vedení, toto vedení jsem obdrÏel a pak
jsem byl schopen ãinit rozhodnutí, která bych
jinak uãinit nemohl.

Jako vedoucí si musíme uvûdomit, Ïe Pán fiekl:
„NeboÈ viz, toto je dílo mé a sláva má – uskuteã-
niti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka.“ (MojÏí‰
1:39.) Také fiekl: „ProãeÏ, jelikoÏ jste zmocnûnci,
máte Pánovo povûfiení; a cokoli ãiníte podle vÛle
Pánû, je Pánovou záleÏitostí.“ (NaS 64:29.)

Ano, jako vedoucí jsme jeho zmocnûnci a máme
vûnovat nejvy‰‰í pozornost osobnímu rÛstu kaÏ-
dého jednotlivce tím, Ïe ho uãíme správn˘m zása-
dám a snaÏíme se ho vést k tomu, aby se pfiipravil
na nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot. A toto máme ãinit
pfiíkladem i slovem a pak b˘t pfiipraveni pomoci
danému ãlovûku a podporovat ho v jeho úsilí, ale
máme mu umoÏnit, aby se sám rozhodoval a fiídil
podle své svobody jednání, která je jeho darem.

Pamatujme na slova Pánû urãená Josephu
Smithovi ohlednû správcovství: „Je poÏadováno
Pánem z ruky kaÏdého správce, aby pfiedával
zprávu o správcovství svém, v ãase i ve vûãnosti.“
(NaS 72:3.)

KdyÏ vedoucí zadává nûjak˘ úkol, má b˘t
tento úkol jasnû pochopen, má b˘t jasnû defino-
vána oblast zodpovûdnosti, a pak má mít dotyãn˘
jedinec svobodu jednat a vykonat onen úkol, pfii-
ãemÏ má mít urãen˘ ãas pro zprávu o pokroku
nebo pro závûreãnou zprávu. Zpráva o splnûní
úkolu má vÏdy b˘t pfiedána vedoucímu a vedoucí
má vÏdy tuto zprávu oãekávat.

Ve správû Církve je základním nástrojem pro
pfiedání zprávy o splnûní úkolu osobní pohovor.
Pokud je vztah mezi dotazovan˘m a tazatelem
takov˘, jak˘ má b˘t, mÛÏe to b˘t pro obû strany
velmi prospû‰n˘ záÏitek, kter˘ je pfiíleÏitostí pro
sebezhodnocení a pfii nûmÏ se má komunikovat
otevfienû a konstruktivnû. Je to ideální prostfiedí
pro nabídnutí a pfiijetí pomoci a podpory.

Mé zku‰enosti z pÛsobení ve vládû a v podni-
katelském svûtû a rovnûÏ v Církvi podporují to,
Ïe je velmi potfieba správnû delegovat pravomoc,
dohlíÏet na vykonání úkolu a získat zprávu.

MÛÏeme se zamyslet nad sedmi kroky, kter˘mi
se Kristus pfii delegování fiídil.

Zaprvé – organizace církve, kterou JeÏí‰ zaloÏil,
byla uspofiádána v rámci delegované pravomoci.

Zadruhé – kdyÏ JeÏí‰ delegoval, nesnaÏil se,
aby dan˘ úkol vypadal jednodu‰e, ale dbal na to,
aby druzí pocítili nad‰ení a v˘zvu.

Zatfietí – JeÏí‰ umoÏnil tûm, které povolal, aby
poznali a plnû pochopili své povinnosti.

Zaãtvrté – JeÏí‰ dal tûm, kter˘m delegoval, pl-
nou dÛvûru, podobnû jako ji dal jeho otec jemu.

Zapáté – JeÏí‰ byl tûm, které povolal, oddan˘,
a oddanost oãekával i od nich.

Za‰esté – JeÏí‰ toho od tûch, kter˘m delegoval
zodpovûdnost, oãekával hodnû, a byl také pfiipra-
ven toho hodnû dát.

Zasedmé – JeÏí‰ uãil, Ïe ten, kdo vede, má sle-
dovat proces plnûní úkolu a pfiijmout zprávu o
jeho splnûní od tûch, kter˘m byla zodpovûdnost
delegována, má je chválit, a je-li to potfieba, má
je v duchu lásky napomenout. …

George Washington ve svém proslovu na roz-
louãenou se spoluobãany varoval své krajany
pfied názorem, Ïe mohou mít velkou demokracii
bez hluboké a neochvûjné víry v Boha. …

Winston Churchill zdÛraznil: „Musíme si uvû-
domit, Ïe plamen kfiesÈanské etiky je stále na‰ím
nejvy‰‰ím vodítkem. … Plnûní duchovní povin-
nosti v na‰em kaÏdodenním Ïivotû je pro na‰e
pfieÏití zcela zásadní.“

V podstatû … fiíkají totéÏ – Ïe na‰e jediná na-
dûje na velikost spoãívá v následování Kristova
pfiíkladu. Aby byl tudíÏ ãlovûk velk˘m vÛdcem,
musí dûlat toto:

Zaprvé – hledût ke Spasiteli jako k dokona-
lému pfiíkladu vÛdcovství.

Zadruhé – pfiijmout roli uãitele a sluÏebníka.

Zatfietí – vyhledávat v písmech správné zásady.

Zaãtvrté – modlit se o vedení, naslouchat a
reagovat.

Zapáté – pomáhat jednotlivcÛm osvojit si
schopnost fiídit sám sebe.

Za‰esté – vyÏadovat po lidech, aby za svou
práci nesli odpovûdnost.

Zasedmé – vyjadfiovat náleÏité uznání.
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Zaosmé – b˘t osobnû pfiíkladem ãlovûka, kter˘
Ïije podle toho, ãemu uãí.

Zadeváté – naslouchat hlasu presidenta Církve,
kter˘ je prorokem BoÏím, a následovat jeho rady
a pfiíklad.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Co musí podle presidenta Tannera vedoucí
dûlat, aby správnû delegoval?

• Jak má vedoucí zadávat zodpovûdnosti lidem
a jak má urãovat, jak tyto zodpovûdnosti tito
lidé plní?

• Jakou roli mají pfii podávání zprávy o splnûní
úkolu hrát osobní pohovory? Jaké charakteris-
tiky má dobr˘ osobní pohovor?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. VEDOUCÍ MUSEJÍ B¯T
SCHOPNI SE MOUD¤E ROZHODOVAT.

V¯KLAD

„Rozhodování se je pravdûpodobnû tím nejdÛ-
leÏitûj‰ím, co lidé mohou vÛbec dûlat,“ uãil
president Ezra Taft Benson, kdyÏ slouÏil jako
president Kvora Dvanácti. „Dokud nûkdo neuãiní
nûjaké rozhodnutí, nic se nestane. …

Na‰tûstí si lze schopnosti a úsudek potfiebn˘
k rozhodování osvojit.“ (God, Family, Country:
Our Three Great Loyalties [1974], 145.) Viz oddíl
Zdroje pro uãitele, kde najdete námûty presi-
denta Bensona t˘kající se toho, jak se nauãit
moudfie rozhodovat.

NÁMùT PRO V¯UKU

Diskutujte o my‰lence, Ïe vedoucí se musejí
moudfie rozhodovat, aby dokázali pomáhat lidem
pfiijít ke Kristu. Vysvûtlete, Ïe my v‰ichni se mÛ-
Ïeme zlep‰ovat ve schopnosti ãinit moudrá roz-
hodnutí.

Vyberte nûkolik námûtÛ, které jsou podle vás
dÛleÏité pro to, aby se vedoucí dobfie rozhodoval
(viz oddíl Zdroje pro uãitele), a diskutujte o nich
se tfiídou.

Rozdûlte studenty ve tfiídû do skupinek. PoÏá-
dejte kaÏdou skupinku, aby vymyslela nûjakou
hypotetickou situaci, v níÏ se musí vedoucí 
v Církvi nebo v rodinû nûjak rozhodnout.

(Napfiíklad ãleny biskupstva trápí, Ïe ãlenové
sboru nechodí na shromáÏdûní vãas, nebo rodina
neví, kam jet na dovolenou.)

PoÏádejte jednotlivé skupinky, aby si svou hy-
potetickou situaci vymûnili s jinou skupinkou.
Pak vyzvûte skupinky, aby se snaÏily uplatnit zá-
sady rozhodování, o nichÏ jste diskutovali, a aby
dospûly k nûjakému rozhodnutí nebo postupu.
PoÏádejte pak kaÏdou skupinku, aby se podûlila o
své rozhodnutí nebo postup a aby vysvûtlila, jak
k nûmu dospûla.

ZDROJE PRO UâITELE

President Ezra Taft Benson

President Kvora 
Dvanácti apo‰tolÛ

„Suggestions on Making
Decisions“ [„Doporuãení
t˘kající se rozhodování“],
God, Family, Country: Our
Three Great Loyalties (1974),
143–153

Díky sv˘m rozhodnutím jsme takoví, jací
jsme. Ná‰ vûãn˘ osud urãí rozhodnutí, která te-
prve uãiníme.

Moudrá rozhodnutí jsou ná‰lapn˘mi kameny
pokroku. Jsou stavebními kameny Ïivota. Roz-
hodnutí jsou souãástmi úspûchu. Oznaãují cestu
pokroku jednotlivcÛ i institucí. Úmysl jednotlivce

LEKCE 16

ZÁSADY ROZHODOVÁNÍ
„Vpravdû pravím, lidé mají b˘ti horlivû zamûstnáni v dobré vûci a konati mnoho vûcí ze své vlastní

svobodné vÛle a uskuteãÀovati mnoho spravedlivosti;

NeboÈ ta moc je v nich, ãímÏ jednají sami za sebe. A nakolik lidé konají dobro, neztratí nikterak
odmûnu svou.“ (NaS 58:27–28.)

ZÁSADA VEDENÍ

Máme-li vést tak, jako vedl Kristus, je k tomu nutná schopnost dobfie se rozhodovat.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Vedoucí musejí b˘t schopni se moudfie rozhodovat.
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i spoleãn˘ úmysl rady, v˘boru nebo komise fiedi-
telÛ rozhoduje o tom, jak˘ bude souãasn˘ stav i
budoucí smûr jednotlivce nebo instituce.

Moudrá rozhodnutí osvítí cestu pokroku.

Îijeme ve zlovolném svûtû. Nikdy, pokud si
pamatujeme, nebyl protivník tak dobfie zorgani-
zovan˘ a nikdy nemûl tolik agentÛ, ktefií pro nûj
pracují. Jako lidé ãelíme obtíÏn˘m dnÛm –
dnÛm, kdy se mladí i stafií musejí rozhodovat
v naléhav˘ch záleÏitostech.

V Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
ãelíme závaÏn˘m rozhodnutím. Na‰i ãlenové –
hlavy rodin, rodiãe, dûti – musejí ãinit dÛleÏitá
rozhodnutí. Potfiebují pomoc, která je v‰ak do-
stupná.

Jako Církev uchováváme spásné pravdy a ob-
fiady, které pfiinesou spasení a oslavení ãlenÛm
lidské rasy. Je proto nanejv˘‰ dÛleÏité, aby nejen
církevní vedoucí ãinili správná rozhodnutí a vedli
ty, kter˘m pfiedsedají, po cestû pravdy a spravedli-
vosti smûrem k dosaÏení na‰ich cílÛ, ale aby to-
téÏ dûlaly i na‰e rodiny, sbory, kÛly, misie, Církev
a lidé ve svûtû.

Máme-li se rozhodovat správnû – tak, jak se
rozhodoval Kristus – musíme nejprve Ïít tak,
abychom mohli dosáhnout na onu neviditelnou
moc, bez níÏ se nikdo nedokáÏe rozhodovat co
nejlépe, a musíme se na tuto moc napojit.

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích rozhodnutí této
doby bylo rozhodnutí chlapce Josepha Smitha,
Ïe se bude fiídit nabádáním v Jakubovû epi‰tole:
JestliÏe se komukoli z vás nedostává moudrosti,
nechÈ prosí Boha, kter˘Ï dává v‰em lidem ‰tûdfie
a nekárá; a bude dána jemu. ÎádejÏ pak dÛvûrnû,
nic nepochybuje. Nebo kdoÏ pochybuje, podoben
jest vlnám mofisk˘m, kteréÏ vítr sem i tam Ïene,
a jimi zmítá. (Viz Jakub 1:5–6.)

Na onom rozhodnutí závisí spasení milionÛ
muÏÛ a Ïen v dispensaci plnosti ãasÛ! Musíme
mít na pamûti, Ïe na jednotlivcích skuteãnû zá-
leÏí, a Ïe jejich rozhodnutí mÛÏe v˘znamnû
ovlivnit Ïivot ostatních.

Kromû pamatování na nebeské zdroje je také
dÛleÏité si uvûdomit, Ïe osobní úsilí a duchapfií-
tomnost jsou nezbytné nejen pro fie‰ení kaÏdo-
denních problémÛ v Církvi, ale také kvÛli tomu,

aby ti, ktefií se takto musejí rozhodovat, mohli
rÛst a aby se mohli rozvíjet.

Existují urãité základní zásady, které pomo-
hou církevním vedoucím pfii rozhodování jak
v jejich osobním Ïivotû, tak v jejich dÛleÏité zod-
povûdnosti vést druhé k jejich koneãnému cíli
dosáhnout oslavení v království BoÏím.

Tím nejvût‰ím úkolem v Ïivotû kaÏdého ãlo-
vûka je rozhodování. I kdyÏ je svoboda jednání
neboli právo se rozhodovat nejvût‰ím darem,
kter˘ BÛh dal ãlovûku, dal také ãlovûku zodpo-
vûdnost spojenou s tûmito rozhodnutími. MÛ-
Ïeme se rozhodovat mezi dobrem a zlem. My
sami svÛj Ïivot smûfiujeme buì k úspûchu, nebo
k neúspûchu. Nemusíme si jen volit své koneãné
cíle, ale také si v mnoha pfiípadech mÛÏeme sami
urãit a sami se mÛÏeme rozhodnout, jak˘mi pro-
stfiedky onûch cílÛ dosáhneme, a na‰e píle, nebo
její nedostatek, urãuje, jak rychle onûch cílÛ mÛ-
Ïeme dosáhnout. To vyÏaduje osobní úsilí a ener-
gii, a nevyhneme se protivenství ani konfliktu.

Rozhodování se je pravdûpodobnû tím nejdÛle-
Ïitûj‰ím, co lidé mohou vÛbec dûlat. Dokud nûkdo
neuãiní nûjaké rozhodnutí, nic se nestane. Do-
konce i samotn˘ svût vstoupil do existence v dÛ-
sledku BoÏího rozhodnutí. BÛh pravil: „ … Na
poãátku jsem stvofiil nebe a zemi“, „NechÈ je
svûtlo; a bylo svûtlo“, „NechÈ je obloha uprostfied
vody, a bylo to právû tak …“ (MojÏí‰ 2:1, 3, 6.)

Na‰tûstí si lze schopnosti a úsudek potfiebn˘
k rozhodování osvojit. Díky urãit˘m metodám a
cviãením si mÛÏeme v‰ichni osvojit lep‰í schop-
nosti pfii kaÏdodenních, kaÏdot˘denních i kaÏdo-
mûsíãních pfiíleÏitostech k rozhodování.

Specialisté v tomto oboru doporuãují urãité
základní zásady a pouÏívají je. V‰eobecnû se
uznává, Ïe rozhodování se skládá z pûti nezbyt-
n˘ch krokÛ:

1. Definování problému, jeho rozsahu a v˘znamu:

a) O jak˘ problém se jedná?

b) Jaká je jeho kritická sloÏka?

c) Kdy musíme problém vyfie‰it?

d) Proã ho musíme vyfie‰it?

e) Co bude zapotfiebí k jeho vyfie‰ení?

f) Jakou hodnotu nebo pfiínos jeho vyfie‰ení
pfiinese?
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2. ShromáÏdûní a anal˘za faktÛ a jejich pouÏití.

3. NavrÏení a zváÏení moÏn˘ch fie‰ení, která ve-
dou k v˘sledku.

4. Pfievedení rozhodnutí do ãinÛ, které budou
naplánovány a budou mít své kontrolní body.

5. Ovûfiení v˘sledkÛ rozhodnutí a podniknut˘ch
krokÛ.

Rozhodnutí se mají zakládat na správn˘ch zá-
sadách a faktech. DÛkladná znalost zásad a faktÛ
t˘kajících se konkrétního problému obvykle vede
ke snadnému a správnému rozhodnutí. DÛkladná
znalost faktÛ t˘kajících se napfiíklad problému
sociální péãe, budou-li pfiitom brány v potaz zá-
kladní zásady sociální péãe, pfiivedou biskupa ke
správné odpovûdi pro dan˘ pfiípad. Mezi nejzá-
kladnûj‰í prvky rozhodování tudíÏ patfií znalost
faktÛ a pochopení základních a v˘chozích zásad a
obeznámení se s tûmito zásadami.

Jin˘ pfiíklad – biskup mÛÏe mít pocit, Ïe jeho
sbor by se mûl zlep‰it v chrámové práci. Jak se má
rozhodnout, Ïe bude fie‰it tento problém? Nejprve
by se mûl dozvûdût fakta tím, Ïe si poloÏí nûkolik
otázek a najde na nû odpovûì. Kolik ãlenÛ mého
sboru má chrámové doporuãení? Kolik je mezi tû-
mito ãleny vysok˘ch knûÏí, … star‰ích a sester? …
Jak si mÛj sbor … vede v porovnání s ostatními
sbory v kÛlu? A i kdyÏ by si v tom porovnání vedl
dobfie, je to dostateãné? Jak je vlastnû tato práce
dÛleÏitá? (Viz Malachiá‰ 4:5–6.) Proã by celá zemû
byla ranûna prokletím, kdyby Eliá‰ nepfii‰el s peãe-
ticími klíãi, které drÏí?

Poté, co biskup prodiskutuje dan˘ problém a
jeho fie‰ení se sv˘mi rádci a s vedoucím skupiny
vysok˘ch knûÏí a moÏná i s cel˘m v˘konn˘m v˘-
borem sboru, mÛÏe se pak rozhodnout, co pod-
niknout. Zapí‰e si pfiíslu‰né kroky nutné k tomu,
aby rÛzná opatfiení, pro která se rozhodl, usku-
teãnil, uvede v ãinnost pfiíslu‰n˘ program tím,
Ïe zadá úkoly a deleguje zodpovûdnost, a poté
nezapomene dohlíÏet na prÛbûh realizace.

V osobní rovinû bude rozhodnutí odmítnout
nabízenou cigaretu nebo alkoholick˘ nápoj
snadné, pokud má dotyãn˘ ãlovûk fakta, rozumí
základním zásadám a koncepci Slova moudrosti a
jiÏ dfiíve se vnitfinû rozhodl, Ïe bude tuto boÏsky
zjevenou zásadu podporovat a dodrÏovat.

Znovu opakuji, pokud ãlovûk rozumí dané
zásadû, bude jiÏ pfiedem vûdût, jak se správnû
rozhodnout, kdyÏ bude stát pfied problémem
t˘kajícím se [sexuální] morálky. A pod tlakem
okamÏiku bude potfiebovat pouze sílu k tomu,
aby uãinil rozhodnutí, o nûmÏ jiÏ bude pfiedem
vûdût, Ïe je správné.

Jedním z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak mohou ve-
doucí porozumût správn˘m zásadám, je mít dÛ-
kladnou znalost a pochopení písem a pfiíslu‰né
pfiíruãky. Vût‰ina situací jiÏ vyvstala v minulosti,
moÏná i mnohokrát, a pro fie‰ení daného pro-
blému jiÏ byl stanoven urãit˘ postup a pravidlo.
Je proto vÏdy moudré podívat se do stávajících
napsan˘ch pokynÛ a církevních pravidel, kdyÏ
vyvstanou nûjaké otázky, a s tûmito pokyny a
pravidly se obeznámit.

Rozhodnutí mají b˘t uãinûna vãas. Nûkdy je
chybûjící rozhodnutí ohlednû urãité záleÏitosti
ve skuteãnosti rozhodnutím v opaãném smûru.
Musíme se zkrátka rozhodnout. Eliá‰ fiekl Izraeli
v dávné dobû: „I dokudÏ kulhati budete na obû
stranû? JestliÏeÈ jest Hospodin Bohem, následuj-
teÏ ho; pakli jest Bál, jdûteÏ za ním. A neodpovû-
dûl jemu lid Ïádného slova.“ (1. Královská 18:21.)

Jozue zastával tuto zásadu, kdyÏ shromáÏdil
v‰echny star‰í a soudce kmenÛ Izraele do Si-
chemu a v podstatû jim fiekl, aby se onoho dne
rozhodli. ¤ekl: „Pakli se vám zdá zle slouÏiti
Hospodinu, vyvolte sobû dnes, komu byste slou-
Ïili, buì bohy, jimÏ slouÏili otcové va‰i, ktefiíÏ
byli za fiekou, buì bohy Amorejsk˘ch, v jichÏ
zemi bydlíte; jáÈ pak a dÛm mÛj slouÏiti budeme
Hospodinu.“ (Jozue 24:15.)

Nûktefií lidé sice mají v úmyslu uãinit rozhod-
nutí, ale pak se k tomu nikdy nedostanou. Mají
v úmyslu natfiít stodolu, spravit plot, odtáhnout
staré stroje nebo zbourat starou kÛlnu, ale chvíle
k rozhodnutí zkrátka nikdy nenastane.

Nûktefií z nás se pot˘kají s podobnou situací
v osobním Ïivotû. Máme v úmyslu platit pln˘ de-
sátek, zaãít dodrÏovat Slovo moudrosti, vykonat
domácí uãení na zaãátku mûsíce. Av‰ak bez sku-
teãného rozhodnutí, po kterém bude následovat
realizace, t˘dny a mûsíce plynou a niãeho není
dosaÏeno. Na tûchto dobr˘ch úmyslech bychom
mohli snadno doplout aÏ do vûãnosti. A tak chy-
bûjící rozhodnutí se stává na‰ím rozhodnutím
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nedûlat ony dobré vûci, které jsme mûli v nejlep-
‰ím úmyslu udûlat. Pán si byl oãividnû vûdom
této slabosti, kterou mají jeho dûti, neboÈ fiekl:
„ProãeÏ, jestliÏe mi vûfiíte, budete pracovati, do-
kud se toto naz˘vá dne‰kem.“ (NaS 64:25.)

Získejte fakta – a pak se rozhodnûte rychle.
Hledáte-li v˘mluvu pro odkládání rozhodnutí,
nespoléhejte se na ono staré kli‰é, které nûktefií
lidé pouÏívají: „Chci to nechat uleÏet.“ Nerozho-
dujeme se tím, Ïe to necháme uleÏet. Av‰ak ne-
dûlejte urychlené závûry nebo kvapné úsudky.
Získejte fakta, buìte si jisti základními zásadami
a zvaÏte dÛsledky. A pak se rozhodnûte!

Prorok Joel si uvûdomoval zásadu vãasnosti,
podobnû jako si to mají uvûdomovat i vedoucí
knûÏství v dne‰ní dobû, neboÈ nyní, stejnû jako
tehdy, je zlovolnost témûfi v‰ude. Je zapotfiebí
rozumn˘ch rozhodnutí. Joel fiekl: „PfiiãiÀte srp,
nebo uzralo obilé; poìte, sstupte, nebo pln˘ jest
pres, … mnohá zajisté jest [zlovolnost] jejich.
Ale více hromad, hromad v údolí [rozhodnutí];
nebo blízk˘ jest den HospodinÛv, v údolí [roz-
hodnutí].“ (Joel 3:13–14.)

Ona rozhodnutí, o nichÏ Joel mluvil, jsou roz-
hodnutí, která vedou k vûãnému oslavení. KéÏ
druh˘m pomáháme ukazovat cestu.

K moudr˘m rozhodnutím ãlovûk obvykle do-
spûje po urãité práci, námaze a úsilí spojeném
s modlitbou. Pánova odpovûì t˘kající se neú-
ãinné snahy Olivera Couwderyho toto objasÀuje:
„Ale, viz, pravím tobû, Ïe ty to musí‰ promysleti
v mysli své; potom se mne musí‰ tázati, zda je to
správné, a jestliÏe je to správné, já zpÛsobím, aby
nitro tvé v tobû hofielo; tudíÏ, ty pocítí‰, Ïe je to
správné.“ (NaS 9:8.)

Na zaãátku tudíÏ fieknûme, Ïe kdyÏ se
upfiímnû snaÏíme hledat na‰eho Otce v nebi a
máme víru, Ïe zodpoví na‰e modlitby, je to dobr˘
základ, na nûmÏ lze zaãít stavût. Joseph Smith
také fiekl, Ïe Pán nebude ãerpat vodu z prázdné
studny, takÏe musíme udûlat svÛj díl. Snaha najít
správné rozhodnutí nûkdy vyÏaduje velmi mnoho
energie, studia a trpûlivosti.

Uvedu nyní nûkolik úãinn˘ch rad, které na‰i
vedoucí mohou pouÏít a které jim mohou po-
moci, aby se správnû rozhodli ohlednû toho, jaké
kroky mají podniknout.

1. Je dan˘ problém jasnû pochopen? AÏ pfiíli‰
ãasto na‰i vedoucí neujasÀují, co má b˘t rozhod-
nuto. Problém se musí jasnû popsat na papífie.

2. Je uveden˘ problém tím skuteãn˘m problé-
mem? Zab˘vá se ná‰ vedoucí pfiíznaky problému
nebo jeho pfiíãinami? Jistému presidentovi kÛlu
napfiíklad dûlalo starosti domácí uãení v jeho kÛlu
a chtûl udûlat nûco pro to, aby se zlep‰ilo. Podle
záznamÛ bylo kaÏd˘ mûsíc nav‰tíveno ménû ro-
din. President kÛlu byl z domácích uãitelÛ zkla-
man˘ a rozzloben˘, ale neuvûdomil si, Ïe náleÏitû
a pravidelnû nekomunikoval s biskupy a s vedou-
cími kvor o domácím uãení a o tom, jak je dÛle-
Ïité. Skuteãn˘m problémem nebyla nízká úroveÀ
domácího uãení; potíÏ byla v nedostateãné komu-
nikaci mezi presidentem kÛlu a jeho sluÏebnû
podfiízen˘mi bratry. Jakmile si president kÛlu
tento problém uvûdomil a napravil ho, domácí
uãení se v jeho kÛlu znaãnû zlep‰ilo.

3. Máte z problému ten správn˘ „pocit“? My
v Církvi jsme otevfieni inspiraci a máme o ni usi-
lovat, a ná‰ Otec v nebi nám dá poznat, zda pro-
blém, kter˘ nás trápí, je problém, kter˘ vyÏaduje
nûjaké rozhodnutí. Inspirace je dÛleÏitou strán-
kou procesu rozhodování.

4. Urãete diagnózu problému. Problém se
musí rozebrat a rozdûlit na ãásti. Zdrav˘ rozum
fiíká, Ïe jednotlivé body, které je potfieba rozhod-
nout, se mají napsat a má se popsat kaÏdé hle-
disko. ZhodnoÈte celkovou situaci a co moÏná
nejvíce ãerpejte z minul˘ch i souãasn˘ch zku‰e-
ností. Mûjte otevfienou mysl.

5. ZhodnoÈte dostupné alternativy. Soudce
Nejvy‰‰ího soudu [Spojen˘ch státÛ] Benjamin
Nathan Cardozo fiekl: „KaÏd˘ z nás má sklon
k tomu, aby sv˘m my‰lenkám a ãinÛm dával ur-
ãitou spojitost a smûr.“ Vybraná fakta se musejí
peãlivû zhodnotit a roztfiídit podle dÛleÏitosti,
podle na‰eho nejlep‰ího svûdomí. Prvofiad˘m záj-
mem musí b˘t to, jak˘ vliv bude mít dané roz-
hodnutí na Svaté.

6. Modlete se a postûte se o inspiraci. „Raì se
s Pánem ve ve‰kerém konání svém a on tû povede
k dobrému. …“ (Alma 37:37.) Po náleÏitém zhod-
nocení dané situace pak musí nastoupit modlitba
a pÛst jakoÏto poslední krok pfied rozhodnutím.
Naslouchejte a usilujte o odpovûì. AÏ pfiíli‰ ãasto
se modlíme, aniÏ bychom naslouchali.
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7. UãiÀte rozhodnutí. „Rozhodování je samo-
táfiská záleÏitost,“ fiekl mÛj dobr˘ pfiítel Clarence
B. Randall, b˘val˘ fieditel spoleãnosti Inland Steel
Company, „ãím vût‰í je stupeÀ zodpovûdnosti,
tím tíÏivûj‰í je osamûlost.“ Pokud v‰ak na‰i bratfií
v knûÏství budou následovat onûch ‰est jiÏ zmí-
nûn˘ch krokÛ, vût‰inou se rozhodnou tím nejlep-
‰ím moÏn˘m zpÛsobem.

8. Urãete si, jak rozhodnutí uskuteãníte. Po
rozhodnutí musí následovat ãin. Musí se vytvofiit
postup uskuteãnûní rozhodnutí a musejí se za-
dat úkoly.

9. PrÛbûÏnû kontrolujte a hodnoÈte. Jeden
dobr˘ bratr namítl: „Pokud rozhodnutí pfii‰lo díky
inspiraci, proã je tfieba ho hodnotit?“ Okolnosti se
mûní a se zmûnami pfiichází ãas znovu posoudit a,
pfiinejmen‰ím nûkdy, zaãít znovu s rozhodovacím
procesem úplnû od zaãátku. V kaÏdém pfiípadû
prÛbûÏná kontrola slouÏící k ovûfiení, zda je dan˘
úkol provádûn, musí b˘t souãástí dané procedury.

Pokud se na‰i spolupracovníci budou fiídit tû-
mito devíti kroky, budou se ve svém povolání
rozhodovat lépe. Pamatujte ale na to, Ïe i kdyÏ
nám Pán pfii rozhodování bude pomáhat, oãekává
od nás, Ïe splníme svÛj domácí úkol.

Jaké ovûfiovací otázky lze pouÏít na navrho-
vané kroky – t˘kající se rozhodnutí, které ãeká
na své uskuteãnûní? Uvedu jich ‰est:

1. Mohlo by to zbrzdit nebo po‰kodit duchovní
nebo morální pokrok?

2. Mohlo by to pfiinést ne‰Èastné nebo ne-
klidné vzpomínky?

3. Je to proti zjevené vÛli BoÏí nebo proti pfii-
kázáním BoÏím? „Já, Pán, jsem zavázán, kdyÏ ãi-
níte to, co fiíkám; ale kdyÏ neãiníte to, co fiíkám,
nemáte Ïádného zaslíbení.“ (NaS 82:10.)

4. Mohlo by to ublíÏit nûjakému jednotlivci,
rodinû nebo skupinû?

5. Bude díky tomuto rozhodnutí nûkdo lep‰ím
ãlovûkem nebo lep‰ím spolupracovníkem ve
vztahu k BoÏím zákonÛm? KdyÏ napfiíklad Ïijeme
podle Slova moudrosti, je nám slíbeno, Ïe „[na-
lezneme] moudrost a veliké poklady poznání,
vpravdû skryté poklady“. (NaS 89:19.)

6. Mohlo by díky tomuto konkrétnímu ãinu
pfiijít nûjaké poÏehnání? „Je zákon, neodvolatelnû
ustanoven˘ v nebi pfied zaloÏením tohoto svûta,

na nûmÏ jsou v‰echna poÏehnání zaloÏena – a
kdyÏ získáme jakékoli poÏehnání od Boha, je to
skrze poslu‰nost onoho zákona, na nûmÏ je zalo-
Ïeno.“ (NaS 130:20–21.)

Dovolte mi na závûr nabídnout tûchto deset
bodÛ k zamy‰lení pro vedoucí jakoÏto pomoc
pro to, aby se moudfie rozhodovali:

1. Pfii rozhodování poÏádejte Pána o vedení.

2. PociÈujete, poté, co se rozhodnete, Ïe va‰e
nitro hofií?

3. Je to v souladu se slovy prorokÛ – to jest
presidentÛ Církve a zvlá‰tû Ïijícího presidenta?

4. Nûkterá rozhodnutí se t˘kají jen dobrého
úsudku, a jde o to se zkrátka jen rozhodnout.
V Nauce a smlouvách napfiíklad Pán fiíká bratfiím,
Ïe mu nezáleÏí na tom, zda pÛjdou po zemi nebo
po mofii, pokud se jen vydají na cestu. (Viz NaS
61:22.)

5. Jsou nûkteré pfiípady, kdy k rozhodnutí ne-
lze dospût okamÏitû, protoÏe Pán chce toho, kdo
se rozhoduje, upozornit na dal‰í faktory. V tom
pfiípadû se ãlovûk musí nauãit ãekat na Pána,
neboli, jak by Pán fiekl: „UpokojteÏ se, a vûzte,
ÏeÈ jsem já BÛh.“ (Îalm 46:10.)

6. V pfiípadû rozhodnutí zásadního v˘znamu
mÛÏe pÛst spojen˘ s modlitbou pfiinést velké du-
chovní porozumûní.

7. Aãkoli je obvykle doporuãeníhodné snaÏit
se vidût rozhodnutí, která ãiníte, z dlouhodobûj‰í
perspektivy, nûkdy vás Pán bude inspirovat
k tomu, abyste uãinili jen doãasná rozhodnutí,
která povedou k cíli, kter˘ zná jen on. âlovûk
by nikdy nemûl váhat ãinit taková rozhodnutí.
Wilford Woodruff [ãtvrt˘ president Církve] musel
uãinit fiadu rozhodnutí, pfii nichÏ musel fiíci:
„Nevím neÏ to, Ïe to pfiikázal Pán“. [Viz MojÏí‰
5:6.] Nefi se vrátil do Jeruzaléma, aniÏ by pfiesnû
vûdûl, jaké kroky bude muset podniknout.

8. President Harold B. Lee ve své knize Deci-
sions for Successful Living (na stranû 45) pí‰e o
rozhovoru s církevním vedoucím, kter˘ se nû-
kdy, kdyÏ se snaÏí dospût k rozhodnutí ohlednû
dané záleÏitosti, ptá sám sebe: „Co by v této situ-
aci udûlal JeÏí‰?“ To samozfiejmû znamená, Ïe
ãlovûk musí znát JeÏí‰e natolik dobfie, skrze stu-
dium a spravedliv˘ Ïivot, aby tuto otázku mohl
rozumnû poloÏit.
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9. âlovûk má vÏdy dbát na to, aby se pfii roz-
hodování radil s Duchem. Jin˘mi slovy, má si ne-
chat pootevfiená vrátka pro pfiípad, Ïe Duch mu
bude chtít nafiídit jin˘ smûr neÏ ten, kter˘m by
se ãlovûk pfiirozenû ubíral. Brigham Young jed-
nou fiekl, Ïe chtûl nûco udûlat, ale Duch mu nafií-
dil nûco jiného.

10. VÏdy je dobré vûdût, co jiní církevní ve-
doucí udûlali, kdyÏ se rozhodovali v podobné zá-
leÏitosti. A právû proto, alespoÀ zãásti, Prorok
Joseph nechával psát záznamy o rÛzn˘ch schÛz-
kách. âlovûk má tudíÏ studovat tyto záznamy,
proroky a církevní historii.

Jsme zapojeni do díla, v nûmÏ nemÛÏeme se-
lhat – aÈ jiÏ pfii rozhodování nebo pfii nûãem ji-
ném – udûláme-li svÛj díl práce. Pán nepfiipustí,
abychom selhali. Toto je jeho dílo. Toto jsou jeho
dûti, s nimiÏ jsme povoláni pracovat, a on je mi-
luje. Toto je jeho program, skrze nûjÏ pracujeme,
jeho pravomoc, a on nás zvelebí – ano, bude-li to

nutné, i nad rámec na‰ich pfiirozen˘ch schop-
ností. Toto vím, a dûkuji Bohu za toto draho-
cenné poznání a poÏehnání.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Co z toho, co president Benson uvádí, nám
pomáhá porozumût tomu, jak dÛleÏitá jsou
moudrá rozhodnutí pro ná‰ vûãn˘ Ïivot?

• Které z onûch pûti nezbytn˘ch krokÛ pfii roz-
hodování se vám zdají dÛleÏité ve va‰í snaze
rozvíjet se jako vedoucí? Svou odpovûì vysvût-
lete. (Poznámka: Pokud pouÏijete tuto otázku
ve tfiídû, zeptejte se na nûco ménû osobního,
napfi.: „Proã je kaÏd˘ z tûchto pûti krokÛ pfii
rozhodování dÛleÏit˘?“)

• Proã je dÛleÏité zakládat rozhodnutí na
„správn˘ch zásadách a faktech“?

• Jak mÛÏeme ovûfiit svá rozhodnutí, abychom
zjistili, zda jsou správná?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. CÍRKEVNÍ A RODINNÉ
SHROMÁÎDùNÍ A SCHÒZKY KONÁME PROTO,
ABYCHOM POMOHLI LIDEM DOSÁHNOUT 
HODNOTN¯CH CÍLÒ A P¤IJÍT K JEÎÍ·I KRISTU.

V¯KLAD

JeÏí‰ Kristus se bûhem svého pÛsobení ve
smrtelnosti ãasto setkával se sv˘mi uãedníky a
s dal‰ími. (Viz Matou‰ 5:1; Marek 2:2; Luká‰
4:14–15; Jan 6:3.) Po svém Vzkfií‰ení se také set-
kal se sv˘mi následovníky v zemi popisované
v Knize Mormonovû (viz 3. Nefi 12). V na‰í dis-
pensaci dal Josephu Smithovi pokyn, Ïe se Svatí
mají ãasto shromaÏìovat (viz NaS 20:55).

Biskup Robert L. Simpson, kdyÏ byl rádcem
v Pfiedsedajícím biskupstvu, fiekl: „KdyÏ se sna-
Ïíme poznávat Boha Otce a jeho syna JeÏí‰e
Krista, musíme se obeznámit se standardními
písmy církve; musíme se úãastnit shromáÏdûní,
jak to vysvûtlili na‰i novodobí proroci, aby na‰e
srdce a mysl mohly b˘t naplnûny pravdiv˘m uãe-
ním a duchem svûdectví, které vydávají druzí a
ãas od ãasu i my sami, jsme-li k tomu vyzváni
nebo pocítíme-li pfiání ho vydat. A tak budujeme
svûdectví – pfiesvûdãení, Ïe BÛh existuje.“ (The
Powers and Responsibilities of the Priesthood,
Brigham Young University Speeches of the Year
[31 Mar. 1964], 3.)

President Spencer W. Kimball uãil: „Vyvarujte
se snahy zaplnit sabatní den pfiíli‰ mnoha schÛz-
kami a shromáÏdûními. KdyÏ konáte pravidelná
shromáÏdûní a schÛzky, snaÏte se, aby byly co
nejduchovnûj‰í a nejefektivnûj‰í. SchÛzky a shro-
máÏdûní nemusejí b˘t uspûchané nebo ukvapené,
neboÈ je lze naplánovat tak, aby bylo moÏné bez
obtíÏí naplnit jejich posvátn˘ úãel.“ (Conference
Report, Apr. 1981, 62; nebo Ensign, May 1981, 45.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Zeptejte se studentÛ: Proã máme v Církvi a
v rodinách tolik schÛzek nebo shromáÏdûní?
V jakém smyslu jsou nûkteré schÛzky nebo shro-
máÏdûní efektivnûj‰í neÏ jiné?

Pfieãtûte tato prohlá‰ení presidenta Ezry
Tafta Bensona: „Vûrná úãast na církevních shro-
máÏdûních a schÛzkách pfiiná‰í poÏehnání,
která nemÛÏete obdrÏet Ïádn˘m jin˘m zpÛso-
bem.“ (Conference Report, Apr. 1986, 56; nebo
Ensign, May 1986, 44.) PoÏádejte studenty, aby
uvedli nûkolik dÛleÏit˘ch schÛzek nebo shro-
máÏdûní v Církvi, a vysvûtlete, jak úãast na
tûchto schÛzkách nebo shromáÏdûních mÛÏe
pfiiná‰et poÏehnání.

¤eknûte studentÛm, Ïe máme shromáÏdûní a
schÛzky, na nichÏ se úãast poÏaduje, a pak i ta-
kové, které jsou uÏiteãné, ale úãast na nich není

LEKCE 17

VEDENÍ ÚSPù·N¯CH 
SHROMÁÎDùNÍ A SCHÒZEK

„A jejich shromáÏdûní byla církví vedena podle pÛsobení Ducha a mocí Ducha Svatého; neboÈ jak je
moc Ducha Svatého vedla, aÈ kázati nebo nabádati nebo se modliti nebo prositi nebo zpívati, tak ãinili.“
(Moroni 6:9.)

ZÁSADA VEDENÍ

Úãelem církevních a rodinn˘ch shromáÏdûní a schÛzek má b˘t pomoci lidem stát se více takov˘mi,
jako je Kristus.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Církevní a rodinné shromáÏdûní a schÛzky konáme proto, abychom pomohli lidem dosáhnout
hodnotn˘ch cílÛ a pfiijít k JeÏí‰i Kristu.

2. MÛÏeme se nauãit plánovat a vést efektivní shromáÏdûní a schÛzky.

105

36180_121_Lessons10_end.qxd  02-03-2011  8:25  Page 105



Lekce 17: Vedení úspû‰n˘ch shromáÏdûní a schÛzek

vyÏadována. Máme shromáÏdûní, na nichÏ uctí-
váme Boha, a schÛzky, na nichÏ plánujeme
ãinnosti a akce. Máme shromáÏdûní a schÛzky
oficiální i neformální. Máme shromáÏdûní, na
nichÏ je vefiejnost vítána, a máme i jiná, kter˘ch
se mohou zúãastnit pouze ti, ktefií splÀují urãitá
mûfiítka zpÛsobilosti. Vysvûtlete, Ïe vedoucí, ktefií
tato shromáÏdûní nebo schÛzky pofiádají, je mo-
hou pouÏívat k tomu, aby lidem pomohli dosáh-
nout úctyhodn˘ch cílÛ a aby tito lidé pfii‰li ke
Kristu (viz v˘klad). KdyÏ vedoucí plánují a pofiá-
dají shromáÏdûní, schÛzky, ãinnosti a akce, mají
dbát na to, aby tyto aktivity ãleny neodvádûly pfií-
li‰ od rodiny, která je tím nejefektivnûj‰ím mís-
tem pro v˘uku a studium evangelia.

ZÁKLADNÍ POJEM â. 2. MÒÎEME SE 
NAUâIT PLÁNOVAT A VÉST EFEKTIVNÍ 
SHROMÁÎDùNÍ A SCHÒZKY.

V¯KLAD

Vedoucí Církve plánují a vedou rÛzná shro-
máÏdûní a schÛzky. Jejich úãelem je uctívání
Boha, v˘uka nebo plánování. Proroci posledních
dnÛ uãí tomu, Ïe rodiny se mají kaÏd˘ t˘den
setkávat na rodinném domácím veãeru. Pfii této
pfiíleÏitosti se rodiãe a dûti vzájemnû povzbuzují
v Ïivotû podle zásad evangelia a diskutují o ro-
dinn˘ch záleÏitostech.

Poãáteãní krok plánování dobrého shromáÏ-
dûní nebo schÛzky zahrnuje porozumûní jejich
úãelu. Napfiíklad biskup, kter˘ plánuje shromáÏ-
dûní svátosti, má rozumût tomu, Ïe úãelem to-
hoto shromáÏdûní je pfiijímat svátost, uctívat
Boha, uãit se evangeliu, vykonávat obfiady jako je
napfiíklad konfirmace, probrat záleÏitosti t˘kající
se sboru a duchovnû posílit ãleny. Jakmile ve-
doucí rozumûjí úãelu daného shromáÏdûní nebo
schÛzky, mohou hledat ten nejlep‰í zpÛsob, jak
tohoto úãelu dosáhnout.

Star‰í M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti po-
skytl tyto rady t˘kající se v‰eobecnû schÛzek:

• „Dbejte na to, aby se program jednání … za-
mûfioval hlavnû na lidi, a ne na programy.“

• „Cíle schÛzky mají b˘t jasné, a schÛzka má
zaãínat a konãit vãas.“

• „Vûnujte dostateãn˘ ãas diskusi o potfiebách
druh˘ch.“

• „Poté, co jste si pozornû a upfiímnû vyslechli
doporuãení [pfiítomn˘ch], uãiÀte rozhodnutí
nebo zadejte úkol, jehoÏ v˘sledkem bude kon-
krétní a mûfiiteln˘ ãin.“

• „âiÀte tato rozhodnutí s modlitbou.“

• PoÏádejte nûkoho, aby „pfiijal zodpovûdnost za
dan˘ úkol [a] aby se ve smluveném datu ,vrátil
a podal zprávu‘.“

• „KdyÏ je delegován nûjak˘ úkol, má b˘t ob-
vykle pfiedán spí‰e ve smyslu ,co‘ se má udûlat,
neÏ ,jak‘ se to má udûlat; to znamená, Ïe ãlo-
vûk, kter˘ úkol pfiijímá, má b˘t zodpovûdn˘
spí‰e za v˘sledek, kterého se má dosáhnout,
neÏ za konkrétní metody, kter˘ch lze k dosa-
Ïení v˘sledku pouÏít.“

(Counseling with Our Councils: Learning to
Minister Together in the Church and in the
Family [1997], 124–125.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Pomocí materiálu uvedeného v oddíle V˘klad
a také na základû vlastních zku‰eností diskutujte
o tom, jak plánovat a vést efektivní církevní a
rodinná shromáÏdûní nebo schÛzky. Rozdûlte
studenty ve tfiídû do skupinek. PoÏádejte kaÏdou
skupinku, aby vytvofiila jednostránkovou osnovu,
která jim pomÛÏe plánovat a vést shromáÏdûní a
schÛzky. Vyzvûte ãleny jednotliv˘ch skupinek,
aby popsali, jakou osnovu vytvofiili.

ZDROJE PRO UâITELE

President Boyd K. Packer

Zastupující president Kvora
Dvanácti apo‰tolÛ

The Unwritten Order of
Things [Nepsan˘ fiád vûcí],
zasvûcující shromáÏdûní na
Universitû Brighama Younga,
15. fiíjna 1996

Mluvím k vám jako uãitel. Vzpomínám si na
vliv jednoho uãitele, kterého jsem poznal pfied
více neÏ padesáti lety. Jak se ãasto stává, vliv to-
hoto uãitele nemûl nic spoleãného s pfiedmûtem,
kter˘ uãil. Dr. Schaefer byl profesorem matema-
tiky na Washingtonské státní universitû v Pull-
manu ve státû Washington. Mûl docela pÛsobiv˘
zevnûj‰ek. Nepamatuji si jeho kfiestní jméno, ale
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nikdy nezapomenu na jeho první slova onoho
prvního dne, kdy jsme se setkali.

Bylo to bûhem 2. svûtové války. Byli jsme
tehdy v pilotním v˘cviku a poslali nás na univer-
situ a fiekli nám, Ïe tam jsme kvÛli nárazovému
rychlokursu v meteorologii, poãasí, navigaci,
fyzice, aerodynamice a dal‰ích technick˘ch pfied-
mûtech. Mûli jsme dojem, Ïe název „nárazov˘
rychlokurs“ nebyl pro piloty-studenty moc po-
vzbudiv˘. Lep‰í by bylo slovo intenzivní.

Tlak byl ohromn˘, protoÏe ti, ktefií by v kursu
propadli, by byli z pilotního programu vyfiazeni.
Kursu jsem se úãastnil s kadety, z nichÏ mnozí
tehdy byli na vysoké ‰kole; nûktefií z nich jiÏ mûli
pokroãil˘ v˘cvik, zatímco já jsem sotva opustil
brány stfiední ‰koly.

Dr. Schaefer mûl za úkol provést nás za pou-
h˘ch nûkolik t˘dnÛ od základÛ matematiky aÏ
po diferenciální poãty. AÏ do prvních nûkolika
minut oné první hodiny jsem si myslel, Ïe je to
beznadûjné. Svou hodinu zaãal tímto oznáme-
ním: „I kdyÏ mnozí z vás jiÏ absolvovali nûkteré
vysoko‰kolské ãi dokonce pokroãilé kursy t˘kající
se toho, co budeme studovat, m˘m cílem bude
uãit zaãáteãníky. Prosím ty, ktefií danou látku
znají, aby byli trpûliví, zatímco budu uãit zákla-
dÛm ty, ktefií ji neznají.“ To, co fiekl, a je‰tû
více to, jak uãil, mû povzbudilo, a díky tomu
jsem byl schopen zvládnout tento kurs relativnû
lehce. Za jin˘ch podmínek by to bylo nemoÏné.

KdyÏ jsem se rozhodl stát se uãitelem, pfiíklad
Dr. Schaefera mû inspiroval k tomu, abych se
podle sv˘ch nejlep‰ích schopností snaÏil uãit
základní, jednoduché pravdy tím nejsrozumitel-
nûj‰ím zpÛsobem. Zjistil jsem, jak velmi tûÏké je
nûco zjednodu‰it.

Za nûkolik let po válce jsem se vrátil na Washin-
gtonskou státní universitu a vyhledal jsem tam
Dr. Schaefera. Samozfiejmû si mû nepamatoval.
Byl jsem jen jedním z mnoha stovek kadetÛ v jeho
tfiídách. Podûkoval jsem mu za to, co mû nauãil.
Matematika i diferenciální poãty se mi jiÏ vytratily
z mysli, ale pfiíklad, kter˘ mi jako uãitel dal, nikoli.

A tak budu následovat tento pfiíklad a dnes
bych vám chtûl povûdût nûco o Církvi. To, co vám
fieknu, není vysvûtleno v písmech, aãkoli je to
v souladu se zásadami, kter˘m se v písmech uãí.

Zásada je pfietrvávající pravda, zákon, pravidlo,
které mÛÏete pfiijmout, aby vás vedlo pfii rozhodo-
vání. Zásady obvykle nejsou popsány do detailu.
To vám dává svobodu pfievzít danou pfietrvávající
pravdu, zásadu, a pouÏít ji jako kotvu.

To, co se vám chystám fiíci, není vysvûtleno
ani v pfiíruãkách a prÛvodcích. A i kdyby bylo,
vût‰ina z vás urãité pfiíruãky nemá – nemyslím
pfiíruãky pro Melchisedechovo knûÏství nebo
Pomocné sdruÏení a dal‰í pfiíruãky – protoÏe
jsou dány pouze vedoucím.

Budu mluvit o tom, ãemu fiíkám „nepsan˘
fiád vûcí“. Má lekce by mohla b˘t nazvána takto:
„Obyãejné vûci t˘kající se Církve, které by mûl
kaÏd˘ ãlen znát.“ Aãkoli jsou to vûci velmi oby-
ãejné, jsou nicménû velmi dÛleÏité! Tak nûjak
pfiedpokládáme, Ïe kaÏd˘ v‰echny tyto obyãejné
vûci jiÏ zná. Pokud je ale skuteãnû znáte, museli
jste se je nauãit díky své v‰ímavosti a zku‰e-
nosti, neboÈ nejsou nikde napsány a ani se nevy-
uãují ve tfiídách. A tak, aÏ budeme pokraãovat,
pokud jste tûmi, kdo je v‰echny zná, buìte trpû-
liví, zatímco budu uãit ty, ktefií je neznají – a
zdfiímnûte si.

Základní zásady poznání a svûdectví se nikdy
nemûní – svûdectví o tom, Ïe BÛh Otec Ïije, Ïe
JeÏí‰ je Kristus, Ïe nás Duch Svat˘ inspiruje, Ïe
existovalo znovuzfiízení, Ïe plnost evangelia a ta-
táÏ organizace, která existovala v prvotní církvi,
nám byla zjevena. Tomuto se uãí v‰ude a vÏdy –
v na‰ich tfiídách, v písmech, v pfiíruãkách a
v prÛvodcích – ve v‰em, co dûláme.

Základní nauka a pokyny t˘kající se organi-
zace Církve se rovnûÏ nacházejí v písmech.
Kromû toho ale existuje je‰tû jin˘ zdroj poznání
t˘kající se toho, jak Církev funguje – uãíme se
díky zku‰enosti a v‰ímavosti. Pokud se nûco doz-
víte o tûchto vûcech, které nejsou nikde psány –
o nepsaném fiádu vûcí – budete zpÛsobilej‰í stát
se vedoucím – a vedoucím se skuteãnû stanete.
NejdÛleÏitûj‰í vedoucí postavení jsou ta v rodinû
– postavení otce, matky, manÏelky, manÏela, star-
‰ího bratra a sestry.

A v Církvi je k dispozici tolik vedoucích posta-
vení a pfiíleÏitostí k v˘uce jako nikde na svûtû.

I kdyÏ to, o ãem budu mluvit, není nikde na-
psáno, lze se tomu ve skuteãnosti nauãit docela
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snadno. Zkrátka jen buìte vnímaví vÛãi nepsa-
nému fiádu vûcí a zajímejte se o nû, a pak po-
znáte, Ïe va‰e schopnosti a va‰e hodnota pro
Pána vzroste.

NeÏ uvedu nûkolik pfiíkladÛ tohoto nepsaného
fiádu vûcí, dovolte mi pfiipomenout vám, co fiekl
Pán: „MÛj dÛm je domem pofiádku, praví Pán
BÛh.“ (NaS 132:18; zv˘raznûní pfiidáno.) A svému
prorokovi fiekl: „A hleìte, aby v‰echny tyto vûci
byly konány v moudrosti a pofiádku; neboÈ není
nutné, aby ãlovûk bûÏel rychleji, neÏli má sil.
A opût, je nezbytné, aby byl piln˘, a tak aby získal
cenu; tudíÏ v‰echny vûci musejí b˘ti konány
v pofiádku.“ (Mosiá‰ 4:27; zv˘raznûní pfiidáno.)

Pavel fiekl Korintsk˘m, Ïe „v‰ecko“ se má dít
„slu‰nû a podlé fiádu“. (Viz 1. Kor. 14:40; zv˘raz-
nûní pfiidáno.) K tomuto se za chvilku vrátíme.

To, co se vám chystám fiíci, není tak pfiísnû
dané, Ïe by se Církev rozpadla, kdyby se to po-
kaÏdé nedodrÏovalo. Stanovuje to ale urãit˘ tón –
mûfiítko – dÛstojnosti a fiádu a zkvalitní to na‰e
shromáÏdûní a schÛzky a práci ve tfiídû; zkvalitní
to ãinnosti a akce. Pokud to poznáte a porozu-
míte tomu, zkvalitní to velmi i vá‰ Ïivot.

Na‰e shromáÏdûní a schÛzky se mají vést tak,
aby ãlenové mohli b˘t duchovnû osvûÏeni a aby
zÛstali naladûni na Ducha, zatímco se setkávají
s Ïivotními v˘zvami. Máme vytvofiit podmínky,
v nichÏ mohou ãlenové skrze inspiraci vyfie‰it
své vlastní problémy. Existují urãité prosté vûci,
které jsou v tomto ohledu uÏiteãné, a vûci, které
jsou na pfiekáÏku. Alma uãil, Ïe „mal˘mi a pro-
st˘mi vûcmi se uskuteãÀují vûci veliké; a malé
prostfiedky v mnoha pfiípadech zahanbují moudré“.
(Alma 37:6.)

Jako první ilustraci nepsaného fiádu vûcí
uvedu tuto prostou vûc: ten, kter˘ shromáÏdûní
pfiedsedá, má sedût na pódiu a poblíÏ toho, kdo
shromáÏdûní vede. Je trochu tûÏké pfiedsedat
shromáÏdûní z místa mezi posluchaãi. Ten, kter˘
pfiedsedá, je zodpovûdn˘ za vedení shromáÏdûní
a má právo a zodpovûdnost obdrÏet inspiraci a
mÛÏe b˘t nabádán k tomu, aby v tom, co na
shromáÏdûní probíhá, nûco upravil nebo napra-
vil. TotéÏ platí i tehdy, kdyÏ se jedná o shromáÏ-
dûní nebo schÛzku pomocné organizace, které
pfiedsedají sestry, nebo pro jakékoli jiné shromáÏ-
dûní nebo schÛzku.

Nov˘ president kÛlu se nûkdy ptá: „Musím
na kaÏdém shromáÏdûní v kÛlu sedût na pódiu?
Nemohu sedût s rodinou?“ Já mu odpovídám:
„Dokud pfiedsedáte, máte sedût na pódiu.“ A jsem
pokou‰en mu fiíci, ale nedûlám to: „Ani já nemám
takovou moÏnost; proã byste ji mûl mít vy?“

Dal‰í pfiíklad – kdyÏ budete sledovat První
pfiedsednictvo, uvidíte, Ïe první rádce vÏdy sedí
vpravo od presidenta; a druh˘ rádce vlevo. Toto je
ukázka toho, jak se mají vûci dít „slu‰nû a podle
fiádu“, jak nám fiekl Pavel. Obvykle, ale ne vÏdy,
pokud mluví pfiedsedající úfiedník, mluví na
konci shromáÏdûní. Lze pak nûco vysvûtlit nebo
opravit. Toto jsem zaÏil na konci shromáÏdûní
mnohokrát: „Bratr nebo sestra fiekli to a to a
jsem pfiesvûdãen, Ïe tím mysleli to a to.“

Dal‰í pfiíklad – v Církvi neusilujeme o povo-
lání, ani neÏádáme o uvolnûní. Do rÛzn˘ch
funkcí v Církvi jsme povoláváni inspirací. Do-
konce i v pfiípadû, kdy je povolání pfiedáno nemo-
tornû, není pro nás moudré povolání odmítnout.
Musíme pfiedem pfiedpokládat, Ïe dané povolání
pfiichází od Pána. Pát˘ ãlánek víry nám fiíká, Ïe
musíme „b˘ti [povoláni] Bohem, skrze proroctví
a skrze vkládání rukou tûch, ktefií mají pravomoc,
[abychom kázali] evangelium a [vykonávali] jeho
obfiady“.

Pokud je kvÛli urãit˘m okolnostem pro vás
tûÏké slouÏit dál, mÛÏete se bez obav poradit s ve-
doucím, kter˘ vás povolal. Sami se nepovoláváme
a sami se ani neuvolÀujeme. Nûkdy si vedoucí
nebo uãitel tolik uÏívá v˘znaãnosti pfiedsedající
funkce, Ïe i po dlouholeté sluÏbû nechce b˘t uvol-
nûn. A to je známkou toho, Ïe uvolnûní je naãase.

Máme konat to, k ãemu jsme povoláni. Máme
pfiijímat povolání a pfiijímat i uvolnûní toutéÏ
pravomocí.

KdyÏ byl president J. Reuben Clark povolán
druh˘m rádcem v Prvním pfiedsednictvu poté,
co mnoho let slouÏil jako první rádce, fiekl na
posvátném shromáÏdûní, pfii nûmÏ probíhalo
vyjádfiení podpory novému Prvnímu pfiedsednic-
tvu: „Ve sluÏbû Pánu nezáleÏí na tom, kde slou-
Ïíte, ale jak slouÏíte. V Církvi JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ ãlovûk zaujímá to místo,
na které je náleÏitû povolán, o nûÏ neusiluje, ani
ho neodmítá.“ [Conference Report, Apr. 1951, str.
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154; zv˘raznûní pfiidáno.] Církev tím získala
velmi cennou lekci ohlednû nepsaného fiádu vûcí.

Pfied mnoha lety jsem se nauãil, Ïe si nevybí-
ráme, kde budeme slouÏit – prostû jen povolání
pfiijmeme. Krátce poté, co jsem se oÏenil, jsem byl
povolán pomocn˘m referentem kÛlu. Biskup mû
nechtûl uvolnit z povolání uãitele Nauky evangelia.
¤ekl mi, Ïe toho mohu mnohem víc nabídnout
jako uãitel, neÏ ve velmi nenápadném povûfiení
jako pomocn˘ referent kÛlu. Vûdûl v‰ak, Ïe podle
nepsaného fiádu vûcí president kÛlu pfiedsedá a Ïe
povolání od presidenta kÛlu má pfiednost.

NedokáÏu vám ani popsat, co v‰echno jsem
se v onom povolání nauãil. Mohl jsem vidût, jak
pfiedsednictvo pracuje. Byl jsem svûdkem zje-
vení pfii povolávání a uvolÀování úfiedníkÛ kÛlu
a sboru. Tím, Ïe jsem sledoval na‰eho presi-
denta kÛlu, uãil jsem se díky v‰ímavosti a zku-
‰enosti mnoha vûcem, které nejsou obsaÏeny
v pfiíruãce. A právû v tomto povolání jsem se
poprvé potkal se ãleny Dvanácti a s dal‰ími
bratfiími, kdyÏ pfii‰li na konferenci. Bylo to
období ‰kolení v nepsaném fiádu vûcí.

Jednou jsem sedûl v letadle s presidentem
Kimballem, kter˘, myslím, slouÏil 19 let jako
referent kÛlu. V letadle byl i ãlen, kter˘ kdysi
v onom kÛlu Ïil. ¤ekl mi: „Kdybych vûdûl, Ïe ná‰
referent kÛlu se stane presidentem Církve, cho-
val bych se k nûmu mnohem lépe.“

Bratr Kimball ve skuteãnosti slouÏil jako druh˘
rádce v pfiedsednictvu kÛlu, kdyÏ se referent kÛlu
odstûhoval. Povolali referenta a tento referent se
odstûhoval. Bratr Kimball se ujal této zodpovûd-
nosti. Bratr Melvin J. Ballard nav‰tívil konferenci
a fiekl: „Nemûl byste b˘t zároveÀ druh˘m rádcem a
referentem kÛlu. Vyberte si, ãím byste byl radûji.“

Bratr Kimball nebyl zvykl˘ si vybírat. Chtûl,
aby mu to bratr Ballard fiekl, ale bratr Ballard od-
vûtil: „Ne, vy si vyberte.“ A tak bratr Kimball fiekl:
„Mám psací stroj. [Tehdy mûlo psací stroj jen
velmi málo lidí.] Vím, jak ten systém funguje.
Myslím, Ïe mohu b˘t vût‰ím pfiínosem, pokud
zÛstanu referentem kÛlu.“ A tak tomu bylo.

V oné dobû referent kÛlu dostával mal˘ plat,
nûjakou malou ãástku mûsíãnû, pfiedpokládám, Ïe
proto, aby mohl nakupovat potfieby. Jedna sestra,
která ho dobfie znala, mu napsala: „Spencere,
pfiekvapil jste mû – pfiijmout povolání jen kvÛli

tomu, Ïe v nûm jsou peníze.“ A pak dodala:
„Pokud nezmûníte svÛj postoj, do dvou mûsícÛ
od Církve odpadnete.“ NuÏe, ve svém odhadu se
trochu spletla!

Nyní jeden pfiíklad – pfii jedné pfiíleÏitosti pfied-
sedal konferenci na‰eho kÛlu star‰í Harold B. Lee.
Mezi zasedáními jsme mûli obûd u presidenta Zun-
della. Donna a já jsme pfiijeli trochu pozdûji, pro-
toÏe jsme zajeli domÛ zkontrolovat na‰e malé dûti.
Star‰í Lee se pro nûco vrátil do auta, a kdyÏ jsme
pfiijeli, ‰el zrovna po chodníku. Jsem si jist, Ïe jsme
byli viditelnû dojati tím, Ïe jsme mohli osobnû
mluvit s apo‰tolem a Ïe jsme si s ním mohli podat
ruku. Pokynul k domu a fiekl, maje na mysli ãleny
pfiedsednictva kÛlu, ktefií se tam se‰li: „Jsou to
skvûlí muÏi. Nikdy nevynechejte pfiíleÏitost se od
takov˘ch muÏÛ nûãemu nauãit.“ A já jsem se od
apo‰tola nauãil nûãemu o nepsaném fiádu vûcí.

MÛÏete se toho nauãit hodnû, kdyÏ budete sle-
dovat zku‰ené vedoucí ve sborech a kÛlech, kde
Ïijete. MÛÏete se toho nauãit hodnû, kdyÏ budete
naslouchat star‰ím bratfiím a sestrám, ktefií za
sebou mají celoÏivotní zku‰enosti ve ‰kole toho
nepsaného.

Dal‰í pfiíklad. Existuje fiád vûcí t˘kající se
toho, za k˘m jdeme pro rady nebo poÏehnání. Je
to jednoduché – jdeme za sv˘mi rodiãi. Pokud je
jiÏ nemáme, pak, jedná-li se o poÏehnání, mÛ-
Ïeme jít za domácími uãiteli. Pro rady jdûte za
sv˘m biskupem. Ten se mÛÏe rozhodnout, Ïe vás
po‰le za sv˘m nadfiízen˘m vedoucím – za presi-
dentem kÛlu. Nechodíme ale za generálními
autoritami. Nepí‰eme jim o radu a ani se nedo-
mníváme, Ïe nûkdo ve v˘znaãnûj‰í funkci nám dá
inspirovanûj‰í poÏehnání. Kdybychom dokázali
v Církvi uãit této jediné vûci, spoãinula by na nás
veliká moc.

President Joseph F. Smith uãil, Ïe v pfiípadû, Ïe
je nûkdo v rodinû nemocn˘, a kdyby tam byli pfií-
tomni „apo‰tolové, ãi dokonce ãlenové Prvního
pfiedsednictva Církve, … otec zaujímá své místo.
Je jeho právem a povinností pfiedsedat.“ (Gospel
Doctrine, str. 286.)

Existuje jen jedno právoplatné „obejití“ biskupa,
presidenta kÛlu, generální autority a kaÏdého dal-
‰ího v linii pravomoci. TotiÏ pfiijít v modlitbû k na-
‰emu Otci v nebi. A pokud tak uãiníme, ve vût‰inû
pfiípadÛ své vlastní problémy vyfie‰íme.
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Dal‰í zásada – zjevení v Církvi má vertikální
smûr. Obvykle je omezeno na administrativní
nebo zemûpisné hranice nebo omezení pfiidûlené
tomu, kdo je povolán. Napfiíklad biskup, kter˘ se
snaÏí vyfie‰it nûjak˘ problém, nezíská zjevení tím,
Ïe se poradí s biskupem z jiného sboru nebo kÛlu,
s nímÏ je v pfiíbuzenském vztahu nebo s k˘m
tfieba pracuje v jedné kanceláfii.

Zku‰enost mû uãí tomu, Ïe zjevení pfiichází
shÛry nikoli ze strany. AÈ jiÏ se nûkdo na stranû
zdá b˘t zku‰enûj‰í nebo star‰í nebo jakkoli du-
chovnûj‰í, je lep‰í jít nahoru, náleÏit˘m sluÏeb-
ním postupem.

Zásada – prvofiad˘m rysem dobrého vedoucího
je b˘t dobr˘m následovníkem. Jednou se mû na
schÛzce s biskupy jeden nov˘ biskup, kter˘ zápasil
s rÛzn˘mi tûÏkostmi, zeptal: „Jak mám dosáhnout
toho, aby mû ãlenové následovali? Povolal jsem de-
vût sester presidentkou Primárek, a Ïádná z nich
to nepfiijala.“ Na schÛzce byla veselá atmosféra a
pfiíjemn˘ duch, díky ãemuÏ se nask˘tala ideální
pfiíleÏitost k v˘uce. Odvûtil jsem, Ïe pochybuji, zda
nûjakou z onûch devíti sester skuteãnû „povolal“.
Nejspí‰e je asi jen poÏádal nebo vyzval.

¤ekl jsem mu, Ïe pokud se upfiímnû modlil a
radil se sv˘mi rádci ohlednû toho, kdo má Primár-
kám pfiedsedat, pak by jiÏ první sestra povolání
pfiijala. Tfieba by mohl pfii pohovoru najít nûjak˘
dÛvod, proã by nebylo rozumné nebo pfiíhodné,
aby daná sestra slouÏila, a ze sluÏby by ji omluvil.
Ale urãitû by se to nestalo víckrát neÏ jednou nebo
dvakrát. Pokud tolik sester povolání odmítlo, nûco
nebylo v pofiádku – podle nepsaného fiádu.

ProtoÏe na oné schÛzce byla tak dobrá
atmosféra, fiekl jsem mu: „Biskupe, nûco o vás
vím. Vy nejste moc dobr˘ následovník, Ïe? Nejste
vy tím, kdo neustále zpochybÀuje to, co president
kÛlu Ïádá od biskupÛ?“ Ostatní biskupové v míst-
nosti se zaãali usmívat a pokyvovali hlavou – ano,
byl to on. I on se usmál a fiekl, Ïe to je asi pravda.
¤ekl jsem: „MoÏná, Ïe dÛvodem, proã va‰i ãlenové
nenásledují svého vedoucího, je to, Ïe vy nenásle-
dujete toho svého. Základním rysem vedoucího
v Církvi je vûrné a oddané následovnictví. Takov˘
je zkrátka fiád vûcí – nepsan˘ fiád vûcí.“

KdyÏ jsem byl mlad˘ muÏ, star‰í Spencer 
W. Kimball nav‰tívil na‰i konferenci a vyprávûl

nám tento záÏitek. KdyÏ byl presidentem kÛlu
v arizonském Saffordu, uvolnilo se místo v úfiadû
inspektora Mlad˘ch muÏÛ v kÛlu, jak se tento
úfiad tehdy naz˘val. Star‰í Kimball jednoho dne
vy‰el z kanceláfie, udûlal pár krokÛ po ulici a pro-
mluvil si s majitelem jednoho obchodu. ¤ekl:
„Jacku, jak by se ti líbilo b˘t inspektorem v orga-
nizaci Mlad˘ch muÏÛ kÛlu?“

Jack odpovûdûl: „Ale Spencere, to nemyslí‰
váÏnû.“

Spencer odûtil: „Samozfiejmû, Ïe myslím. Vy-
chází‰ dobfie s mládeÏí.“ SnaÏil se ho pfiesvûdãit,
ale onen muÏ odmítl.

Pozdûji onoho dne, poté, co pfiem˘‰lel o svém
neúspûchu a nakonec si vzpomnûl na to, co Jákob
fiekl v Knize Mormonovû: „ObdrÏev nejprve své
povûfiení od Pána“ (Jákob 1:17), se za Jackem vrá-
til. Oslovil ho „bratfie“ a pfiíjmením a fiekl: „Uvol-
nilo se nám místo v jednom úfiadu na úrovni kÛlu.
Moji rádcové a já jsme o tom diskutovali; nûjakou
dobu jsme se ohlednû toho modlili. V nedûli jsme
poklekli a prosili Pána o inspiraci ohlednû toho,
kdo má b˘t povolán do této funkce. ObdrÏeli jsme
inspiraci, Ïe má‰ b˘t povolán ty. Jako sluÏebník
Pánû jsem zde, abych ti doruãil toto povolání.“

Jack fiekl: „NuÏe, Spencere, kdyÏ to podává‰
takto. …“

„Ano, podávám to takto.“

Jistû víte, jak˘ byl v˘sledek. Je uÏiteãné fiídit
se správn˘m fiádem vûcí, ano, nepsan˘m fiádem.

Na pracovním stole mám dopis od bratra,
kter˘ je velmi znepokojen tím, Ïe nebyl do urãi-
tého úfiadu povolán správnû. Povolání pfiijal a je
ochoten slouÏit, ale fiekl, Ïe si biskup nejprve
nepromluvil s jeho manÏelkou a Ïe udûlal i jiné
vûci jinak, neÏ jak by mûl.

AÏ mu budu odpovídat, pokusím se ho uãit nû-
ãemu o nepsaném fiádu vûcí ve vztahu k tomu, aby
byl trochu trpûliv˘ s tím, jak se co v Církvi dûje.
V prvním oddíle Nauky a smluv Pán nabádal kaÏ-
dého ãlovûka, aby mluvil „ve jménu Boha Pána,
samotného Spasitele svûta“. (NaS 1:20.) Myslím,
Ïe ho upozorním na to, Ïe jednoho dne mÛÏe b˘t
biskupem pfietíÏen˘m problémy ve sboru a navíc
s bfiemenem osobních starostí, a doporuãím mu,
aby dnes daroval to, co by jednou – jako biskup –
urãitû ocenil.
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Dal‰í bod fiádu – biskupové nemají pfienechá-
vat zaji‰tûní programu shromáÏdûní ãlenÛm.
Nemají pfienechávat zaji‰tûní pohfibÛ nebo misio-
náfisk˘ch rozluãek rodinám. Není správn˘m fiá-
dem vûcí, aby ãlenové nebo rodiny oãekávali, Ïe
budou rozhodovat o tom, kdo bude mluvit a jak
dlouho. Návrhy jsou samozfiejmû v pofiádku, ale
biskup jim nemá pfiedat vedení shromáÏdûní. Dû-
láme si starosti s tím, jak˘m smûrem se ubírají
na‰e shromáÏdûní.

Pohfiby mohou a mají b˘t velmi pÛsobivé du-
chovnû. Av‰ak stávají se neformálními rodinn˘mi
se‰lostmi pfied ãleny sboru. âasto se stává, Ïe
Ducha odhání humorné záÏitky nebo vtipy, za-
tímco by tato chvíle mohla b˘t zasvûcena v˘uce
vûcí Ducha, ba posvátn˘ch vûcí.

KdyÏ rodina trvá na tom, aby na pohfibu pro-
mluvilo nûkolik rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, sl˘cháme
o zesnulém namísto o Usmífiení, Vzkfií‰ení a útû-
chu pfiiná‰ejících zaslíbeních, která jsou zjevena
v písmech. Samozfiejmû je v pofiádku poÏádat
ãlena rodiny, aby na pohfibu promluvil, ale pokud
mluví, jeho proslov má b˘t v souladu s duchem
shromáÏdûní.

¤ekl jsem bratfiím, Ïe onoho dne, kdy budu
mít pohfieb, pokud kdokoli z nich bude mluvit o
mnû, [vstanu] a pokárám je. Kázat se má evange-
lium. Neznám jiné shromáÏdûní, kde mohou b˘t
úãastníci lépe pfiipraveni pfiijmout zjevení a in-
spiraci od fieãníka neÏ na pohfibu. Tato v˘sada je
nám odebírána, kdyÏ nerozumíme fiádu vûcí –
nepsanému fiádu vûcí – kter˘ se t˘ká správy
Církve a pfiijímání Ducha.

Biskupové nemají kontrolu nad shromáÏdû-
ními pfiedávat jin˘m. To platí i o misionáfisk˘ch
rozluãkách. Dûlá nám velké starosti, Ïe tyto roz-
luãky se nyní stávají jakousi rodinnou se‰lostí
pfied ãleny sboru. Hloubka duchovního ‰kolení a
v˘uky, která mÛÏe b˘t dál pfiedávána, se ztrácí.
Zapomnûli jsme na to, Ïe se jedná o shromáÏdûní
svátosti a Ïe pfiedsedá biskup.

Je toho mnoho, co bych mohl fiíci o takov˘ch
záleÏitostech, jako je napfiíklad sváteãní odûv.
Víte, co „sváteãní odûv“ znamená? Dfiíve tato
slova odpovídala skuteãnému v˘znamu. Nyní na
na‰ich shromáÏdûních, dokonce i na shromáÏ-
dûní svátosti, vídáme ãím dál tím více nefor-
mální, ba dokonce nedbalé obleãení, které vede
k neformálnímu a nedbalému chování.

Trápí mû, kdyÏ na programu shromáÏdûní svá-
tosti vidím napsáno, Ïe k nám promluví Liz a Bill
a Dave. Nemûlo by to b˘t Elizabeth a William a
David? Trápí mû je‰tû víc, kdyÏ jsem poÏádán,
abych vyjádfiil podporu Buckovi nebo Butchovi
nebo Chuckovi jako ãlenÛm vysoké rady. Ptám se
jen – coÏ nemÛÏeme mít na tak dÛleÏitém zá-
znamu celá jména? Ztrácíme formálnost a ucti-
vost – a platíme za to velkou cenu. Na tom, Ïe
Pavel fiekl, Ïe máme jednat „slu‰nû a podle fiádu“,
nûco je.

NuÏe, je toho hodnû, co bych vám chtûl fiíci o
nepsaném fiádu vûcí, ale toto je koneckoncÛ
nûco, ãemu se musíte nauãit sami. Kdybychom
vás mohli postavit do situace, kde byste si zaãali
v‰ímat, kde byste se zaãali ‰kolit, pak byste vû-
dûli, jak má Církev fungovat a proã funguje tímto
zpÛsobem. Poznali byste, Ïe je to v souladu se zá-
sadami, o nichÏ se zmiÀují písma. Budete-li si
jen „neustále … v mysli [ukládat] jako poklad
slova Ïivota,“ Pán vám poÏehná a dá vám „v pra-
vou hodinu“ to, co máte fiíci a co máte udûlat.
(NaS 84:85.) Uãte se o tomto v˘znamném zpÛ-
sobu – o tom, ãemu se mÛÏeme nauãit pouh˘m
pozorováním a úãastí.

Krátce poté, co bylo ·panûlsko otevfieno pro
kázání evangelia, jsem byl v Barcelonû. Dvojice
prvních misionáfiÛ pfiidûlená do ·panûlska byla
poslána do Barcelony, aby zahájila svou ãinnost
v tomto mûstû. PoÏádali presidenta Smitha
Griffina o ãtyfiicet Ïidlí. President Smith Griffin
byl v té dobû v PafiíÏi a netu‰il, proã chtûjí ãtyfii-
cet Ïidlí, kdyÏ nemají Ïádné ãleny. Váhal nad
tímto v˘dajem, ale chtûl misionáfie povzbudit.
A tak onûch ãtyfiicet Ïidlí schválil.

KdyÏ jsme dorazili do shromaÏìovací míst-
nosti v patfie podnikové budovy, ãtyfiicet Ïidlí bylo
obsazeno. Nûktefií lidé stáli. Misionáfii zajistili, aby
shromáÏdûní vedl jejich první obrácen˘, muÏ ve
stfiedních letech, kter˘ pracoval na trhu s rybami.
Sledovali jsme je, jak ho uãili, co má dûlat, pfii-
ãemÏ nûkdy se postavili, aby mu nûco po‰eptali.

S jejich pomocí bratr Byish s jistou nervozitou
zvládl vést celé shromáÏdûní. A pak, kdyÏ se po-
stavil, aby shromáÏdûní zakonãil, na nûm spoãi-
nul Duch Pánû a kázal s velikou mocí a docela
dlouze. Bylo to inspirované svûdectví, nezapome-
nuteln˘ okamÏik. Tito dva mladí misionáfii, oba
obrácení z JiÏní Ameriky, se nûjak˘m zpÛsobem
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nauãili nûãemu o nepsaném fiádu vûcí. A zakládali
Církev v Barcelonû ve správném fiádu. Nyní jsou
v tomto mûstû ãtyfii kÛly.

A takto to pokraãuje. Pán pouÏívá obyãejné
Svaté, fiadové ãleny, aby své dílo posunul kupfiedu.

Není snad zvlá‰tní, Ïe princové a králové
a klauni, ktefií skotaãí na pilinách v manéÏi,

a obyãejní lidé jako jste vy i já,
jsme staviteli vûãnosti?

KaÏdému je dána ta‰ka s náfiadím
a beztvar˘ kus hmoty a kníÏka pravidel.

A kaÏd˘ zde musí vytvofiit, neÏ mu Ïivot vypr‰í,
kámen úrazu nebo kámen ná‰lapn˘.

– R. L. Sharpe, „Stumbling-Block or Stepping Stone”

Církev bude kráãet kupfiedu, a kráãí kupfiedu,
protoÏe fiadoví ãlenové se uãí díky v‰ímavosti, uãí
se díky v˘uce a uãí se díky zku‰enosti. A pfiede-
v‰ím se uãíme díky tomu, Ïe nás motivuje Duch.
Samozfiejmû, Ïe jednoho dne vy, ktefií jste nyní
mladí, povedete Církev. Pokud mezitím budete
poznávat a studovat nepsan˘ fiád vûcí, moc Pánû
na vás bude spoãívat aÏ do konce, abyste mohli
b˘t uÏiteãn˘mi sluÏebníky.

Vydávám svûdectví, Ïe toto je Jeho Církev, Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, a Ïe, jak Pán

fiekl, v‰ichni mohou „mluviti ve jménu Boha Pána,
samotného Spasitele svûta“. (NaS 1:20.)

Prosím o to, aby na vás spoãinula jeho poÏeh-
nání, a vydávám vám svûdectví ve jménu JeÏí‰e
Krista, amen.

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Jak se mÛÏeme uãit dÛleÏit˘m vûcem o Církvi,
které nejsou napsány v písmech nebo v církev-
ních pfiíruãkách?

• Proã jsme podle va‰eho názoru cennûj‰í pro
Pánovo dílo, kdyÏ se nauãíme „nepsanému
fiádu vûcí“?

• Proã má ten, kdo shromáÏdûní pfiedsedá, sedût
bûhem shromáÏdûní na pódiu?

• Proã není vhodné, aby vedoucí Církve Ïádal o
uvolnûní z povolání?

• Proã nemá biskup chodit za biskupem jiného
sboru o radu, jak vyfie‰it problém ve svém
sboru?

• Kdo má plánovat shromáÏdûní svátosti, bûhem
nûhoÏ mluví odjíÏdûjící misionáfii a ãlenové
jejich rodin? Proã?
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ZÁKLADNÍ POJEM â. 1. ZKOUMÁNÍ 
VLASTNÍHO NITRA JE DÒLEÎITÉ PRO 
VEDOUCÍ V RODINù I V CÍRKVI.

V¯KLAD

Vedoucí se mají pravidelnû zam˘‰let nad tím,
zda jsou hodni toho, aby je Duch vedl, a jak se
jim dafií uplatÀovat správné zásady t˘kající se
vedení. V písmech se doãítáme, jak dÛleÏité je
zkoumání vlastního nitra. Nefi se zam˘‰lel takto:
„A proã bych se mûl poddávati hfiíchu pro tûlo
své? Ano, proã bych mûl podléhati poku‰ením,
aby onen zl˘ mûl místo v srdci mém, aby niãil
pokoj mÛj a suÏoval du‰i mou? Proã se hnûvám
kvÛli nepfiíteli svému?“ (2. Nefi 4:27.) Alma se
ptal lidu Zarahemla: „Jste duchovnû zrozeni
z Boha? Pfiijali jste obraz jeho do své tváfie? Pro-
Ïili jste tuto mocnou zmûnu v srdci svém? …

A nyní vizte, pravím vám, bratfií moji, jestliÏe
jste zakusili promûnu srdce a jestliÏe se vám
chtûlo zpívati píseÀ vykupitelské lásky, chtûl bych
se zeptati, cítíte se tak nyní?“ (Alma 5:14, 26.)
Mlad˘ Joseph Smith se zam˘‰lel nad sv˘mi sla-
bostmi a nedokonalostmi a modlil se k Pánu o
odpu‰tûní, kdyÏ v tom se mu poprvé zjevil andûl
Moroni. (Viz Joseph Smith–Îivotopis 1:28–33.)

Novodobí proroci a vedoucí Církve také uãí
tomu, jak dÛleÏité je zkoumat své nitro. President
Gordon B. Hinckley, kdyÏ byl rádcem v Prvním
pfiedsednictvu, radil: „KaÏdé shromáÏdûní svátosti
by mûlo b˘t duchovní hostinou. Mûla by to b˘t
chvíle pro meditaci a zkoumání vlastního nitra,
chvíle pro zpûv písní chvály Pánu, chvíle pro ob-
novení sv˘ch smluv s Pánem a s na‰ím Vûãn˘m

Otcem, a chvíle pro vyslechnutí si slova Pánû
s uctivostí a vdûãností.“ (Conference Report, Oct.
1982, 66; nebo Ensign, Nov. 1982, 47.)

Star‰í Russell M. Nelson, ãlen Kvora Dvanácti,
uãil: „Moudr˘ rybáfi zkoumá své sítû pravidelnû.
KdyÏ zjistí nûjakou závadu, bez otálení ji napraví.
Staré pofiekadlo praví, Ïe kdyÏ nûco vãas za‰ijeme
jedním stehem, u‰etfiíme si devût stehÛ v bu-
doucnu. Zaznamenané zjevení obsahuje podobné
ponauãení. Pán fiekl: ,ProtoÏ pomni, odkud jsi vy-
padl, a ãiÀ pokání, a první skutky.‘ (Zjev. 2:5.)

Jsme-li moudfií, posuzujeme osobní lana bezú-
honnosti kaÏd˘ den. Hledáme jakékoli slabé
místo a napravujeme ho. Ano, je na‰í povinností
to dûlat. …

Vhodnou pfiíleÏitostí ke zkoumání svého nitra
je osobní modlitba v soukromí. Ranní modlitba
mÛÏe obsahovat prosbu o to, abychom byli
ãestní, cudní a ctnostní nebo abychom zkrátka
dokázali slouÏit druh˘m. Veãer mÛÏeme v‰echny
tyto vlastnosti znovu rychle pfiezkoumat. Mod-
líme se o to, aby na‰e duchovní bezúhonnost byla
zachována, a pak o to usilujeme. Zjistíme-li nûja-
kou závadu, zahájíme proces rychlé nápravy,
kter˘ zamezí dal‰ímu rozpadu ohroÏené du-
chovní vlastnosti.

Sebehodnocení se nejlépe provádí v mnoha
mal˘ch krocích, tím, Ïe si pokládáme napfiíklad
tyto otázky:

• Co dûláme, kdyÏ udûláme chybu? Pfiiznáme si
svÛj omyl a omluvíme se, nebo ho popíráme a
obviÀujeme druhé?

LEKCE 18

ZKOUMÁNÍ SVÉHO NITRA
„Pravím vám, mÛÏete onoho dne vzhlédnouti k Bohu s ãist˘m srdcem a s ãist˘ma rukama?

Pravím vám, mÛÏete vzhlédnouti, majíce obraz Boha vyryt v tváfii své?“ (Alma 5:19.)

ZÁSADA VEDENÍ

Zkoumání vlastního nitra pomáhá vedoucím pfiivádût druhé k JeÏí‰i Kristu.

ZÁKLADNÍ POJMY LEKCE

1. Zkoumání vlastního nitra je dÛleÏité pro vedoucí v rodinû i v Církvi.
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Lekce 18: Zkoumání svého nitra

• Co dûláme, kdyÏ jsme v nûjaké skupinû, která
propaguje nesprávné názory nebo ãinnosti?
Schvalujeme chybné jednání tím, Ïe jsme zti-
cha, nebo zaujmeme nûjaké stanovisko?

• Jsme naprosto ãestní vÛãi sv˘m zamûstnavate-
lÛm, nebo jsme ménû neÏ loajální?

• Svûtíme sabatní den, dodrÏujeme Slovo mou-
drosti a ctíme svého otce a matku?

• … Jak reagujeme, kdyÏ zaslechneme zlé fieãi
vÛãi pomazan˘m Pánû? DodrÏujeme v‰echny
[své smlouvy]? Nebo si myslíme, Ïe mÛÏeme
mít v˘jimky, a zdÛvodÀujeme své chování
tak, aby vyhovovalo na‰im pfiedpokládan˘m
zálibám?

• Jak dodrÏujeme své slovo? Mohou druzí vûfiit
na‰im slibÛm? …

… Pro správnou léãbu je nezbytná správná di-
agnóza. Pán nám dal toto pozoruhodné uji‰tûní:
,ProtoÏe jsi vidûl slabost svou, bude‰ uãinûn sil-
n˘m.‘ (Eter 12:37.) Av‰ak pfiání mít sílu nás neu-
ãiní siln˘mi. Je zapotfiebí víry a úsilí, abychom
posílili oslabené lano bezúhonnosti.

V‰ak známe onen proces vlastní nápravy, kter˘
se naz˘vá pokání.“ („Integrity of Heart“, Ensign,
Aug. 1995, 21.)

NÁMùT PRO V¯UKU

Vysvûtlete, co to znamená zkoumání vlastního
nitra neboli introspekce („zkoumání vlastních
my‰lenek a pocitÛ“, Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, 10th ed. [1993], „introspection“, 615]).
Diskutujte o tom, proã je zkoumání vlastního ni-
tra dÛleÏité pro vedoucí v Církvi i v rodinû.

PoÏádejte studenty, aby uvedli nûkolik pfií-
kladÛ zkoumání vlastního nitra z písem. (Viz
1. Královská 19:4–13; Matou‰ 4:1–11; a pfiíklady
uvedené v oddíle „V˘klad“.) Diskutujte o tom,
jak po zkoumání vlastního nitra ãasto následuje
nûjaké poÏehnání.

Podûlte se se studenty o slova presidenta
Gordona B. Hinckleyho o zkoumání vlastního
nitra pfii shromáÏdûní svátosti, která jsou uve-
dena v oddíle „V˘klad“. Diskutujte o nûkter˘ch
otázkách, které si podle star‰ího Russella M.
Nelsona máme pokládat, kdyÏ zkoumáme své
nitro.

¤eknûte studentÛm, Ïe je dÛleÏité, aby se ve-
doucí zam˘‰leli nad sv˘m vztahem s Pánem, nad
sv˘mi zodpovûdnostmi, lidmi, kter˘m slouÏí, atd.
Diskutujte se studenty o tom, jaké otázky by-
chom si mohli pokládat, kdyÏ jako vedoucí pfie-
m˘‰líme o své zpÛsobilosti a o svém povolání.
Doporuãte jim, aby si osvojili zvyk zam˘‰let se
nad podobn˘mi otázkami.

ZDROJE PRO UâITELE

President Spencer W. Kimball

President Církve

„Jesus: The Perfect Leader“
[„JeÏí‰ – dokonal˘ vedoucí“],
Ensign, Aug. 1979, 5–7

O pozoruhodném vÛdcovství Pána JeÏí‰e
Krista toho lze fiíci mnohem více, neÏ by bylo
moÏné popsat v jednom ãlánku nebo knize, ale
rád bych poukázal na nûkolik vlastností a doved-
ností, které tak dokonale projevoval. TytéÏ doved-
nosti a vlastnosti jsou dÛleÏité pro nás v‰echny,
máme-li pfiání dosáhnout jako vedoucí nûjakého
trvalého úspûchu.

Pevnû stanovené zásady

JeÏí‰ vûdûl, k˘m je, a proã je zde, na této pla-
netû. To znamená, Ïe mohl vést mocnû, nikoli
nejistû nebo slabû.

JeÏí‰ postupoval na základû pevnû stanoven˘ch
zásad neboli pravd, nikoli tím, Ïe by si vytváfiel
pravidla tak, jak se mu hodila. A tak byl jeho styl
vedení nejen správn˘, ale také nemûnn˘. Tolik
dne‰ních svûtov˘ch vÛdcÛ jsou jako chameleóni;
mûní své barvy a názory podle toho, jak se to hodí
v dané situaci – coÏ má pouze sklon mást spolu-
pracovníky a následovníky, ktefií si nemohou b˘t
jisti tím, jak˘m smûrem se ubírají. Ti, ktefií se
drÏí moci na úkor zásad, ãasto nakonec udûlají
témûfi cokoli, jen aby svou moc mûli neustále.

JeÏí‰ nûkolikrát fiekl: „Pojì, následuj mne.“
Jeho program byl spí‰e zaloÏen na my‰lence
„dûlejte to, co dûlám“, neÏ „dûlejte to, co fiíkám“.
Jeho vrozená dokonalost by mu umoÏÀovala dát
oslnivû najevo jeho schopnosti, ale to by zpÛso-
bilo, Ïe jeho následovníci by se ocitli daleko za
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Lekce 18: Zkoumání svého nitra

ním. Kráãel a pracoval s tûmi, kter˘m slouÏil.
Jeho styl vedení nebyl na dálku. Neobával se blíz-
k˘ch pfiátelsk˘ch vztahÛ; neobával se toho, Ïe
blízkost k jeho osobû by mohla jeho následovníky
zklamat. Kvas opravdového vÛdcovství nemÛÏe
pozvednout druhé, dokud nejsme s tûmi, ktefií
mají b˘t vedeni, a dokud jim neslouÏíme.

JeÏí‰ se uchovával ctnostn˘m, a tak, kdyÏ se
mu lidé ocitli nablízku a mohli se dotknout lemu
jeho odûvu, mohla z nûj vyjít moc. (Viz Marek
5:24–34.)

Porozumûní druh˘m

JeÏí‰ byl naslouchajícím vedoucím. Miloval
druhé dokonalou láskou, a proto naslouchal, aniÏ
by se choval pov˘‰enû. Velk˘ vedoucí naslouchá
nejen druh˘m, ale také svému svûdomí a nabádá-
ním od Boha.

JeÏí‰ byl trpûliv˘m, naléhajícím a láskypln˘m
vedoucím. KdyÏ Petr tasil meã a udefiil sluÏeb-
níka vysokého knûze a usekl mu pravé ucho,
JeÏí‰ fiekl: „Schovej meã svÛj do po‰vy.“ (Jan
18:11.) AniÏ by byl JeÏí‰ rozhnûván ãi rozru‰en,
v poklidu sluÏebníkovi uzdravil ucho. (Viz Luká‰
22:51.) Jeho napomenutí urãené Petrovi bylo las-
kavé, ale i pfiísné.

JeÏí‰ své následovníky miloval, a proto byl
schopen mluvit s nimi na jejich úrovni, b˘t
k nim upfiímn˘ a otevfien˘. Tfiikrát pokáral Petra,
protoÏe ho miloval, a Petr, protoÏe byl skvûl˘m
muÏem, byl schopen díky tomuto pokárání rÛst.
V knize Pfiísloví je jeden nádhern˘ ver‰, na kter˘
v‰ichni musíme pamatovat:

„Ucho, kteréÏ poslouchá [pokárání] Ïivota, u
prostfied moudr˘ch bydliti bude.

Kdo se vyh˘bá cviãení, zanedbává du‰e své; ale
kdoÏ pfiijímá domlouvání, má rozum.“ (Pfiísloví
15:31–32.)

Ten, kdo dokáÏe pfiijímat „[pokárání] Ïivota“ je
moudr˘m vedoucím ãi moudr˘m následovníkem.
Petr to dokázal pfiijmout, protoÏe vûdûl, Ïe JeÏí‰ ho
miluje, a tak mohl JeÏí‰ Petra pfiipravit na velmi
vysokou pozici neboli zodpovûdnost v království.

JeÏí‰ pohlíÏel na hfiích jako na nûco ‰patného,
ale také byl schopen vidût, Ïe hfiích pramení
z hlubok˘ch a neuspokojen˘ch potfieb hfií‰níka.
To mu umoÏÀovalo odsuzovat hfiích, aniÏ by od-
suzoval dotyãného ãlovûka. Svou lásku mÛÏeme

druh˘m projevit i tehdy, kdyÏ jsme vyz˘váni je
napravit. Je tfieba, abychom byli schopni nahléd-
nout do nitra druh˘ch, abychom poznali základní
pfiíãiny jejich selhání a nedokonalostí.

Nesobecké vedení

Spasitelovo vedení bylo nesobecké. Sám sebe
a své potfieby dával aÏ na druhé místo a slouÏil
ostatním nad rámec povinnosti, neúnavnû, lás-
kyplnû a úãinnû. Velmi mnoho problémÛ v dne‰-
ním svûtû vyvûrá ze sobeckosti a sebestfiednosti,
kdy pfiíli‰ mnoho lidí, jen aby uspokojili své ná-
roky, klade na Ïivot i na ostatní aÏ pfiíli‰ mnoho
nelítostn˘ch poÏadavkÛ. Tento postoj je v pfií-
mém rozporu se zásadami a praktikami, kter˘mi
se tak dokonale fiídil onen dokonal˘ pfiíklad vÛd-
covství, JeÏí‰ Nazaretsk˘.

JeÏí‰Ûv zpÛsob vedení kladl dÛraz na to, jak je
dÛleÏité rozli‰ovat, pokud jde o druhé, aniÏ by-
chom se je snaÏili ovládat. Dbal na to, aby jeho
následovníci mûli svobodu rozhodování. Dokonce
i on, v onûch okamÏicích, na nichÏ tolik záleÏelo,
se musel dobrovolnû rozhodnout, Ïe podstoupí
Getsemany a Ïe bude viset na kfiíÏi na Kalvárii.
Uãil nás, Ïe bez skuteãné svobody nemÛÏe existo-
vat rÛst. Jedním z problémÛ manipulativního
stylu vedení je ten, Ïe nevychází z lásky k dru-
h˘m, ale z potfieby je vyuÏívat. Takoví vedoucí se
soustfieìují na své vlastní potfieby a tuÏby a ne na
potfieby druh˘ch.

JeÏí‰ mûl správn˘ náhled na problémy a lidi.
Byl schopen peãlivû a z dlouhodobého hlediska
prom˘‰let úãinek a dopad sv˘ch slov – nejen na
ty, ktefií je sly‰eli v dané chvíli, ale i na ty, ktefií je
budou ãíst o 2000 let pozdûji. Svût‰tí vÛdci velmi
ãasto unáhlenû fie‰í problémy tím, Ïe se snaÏí od-
stranit ty nejoÏehavûj‰í obtíÏe, ale tím vytváfiejí
je‰tû vût‰í obtíÏe a problémy v budoucnu.

Zodpovûdnost

JeÏí‰ vûdûl, jak zapojit své uãedníky do prÛ-
bûhu Ïivota. Dal jim dÛleÏité a konkrétní úkoly,
aby se rozvíjeli. Jiní vedoucí se snaÏí b˘t tak v‰e-
schopní, Ïe se snaÏí dûlat v‰echno sami, coÏ má
za následek, Ïe druzí rostou jen velmi málo. JeÏí‰
sv˘m následovníkÛm dÛvûfiuje natolik, Ïe se
s nimi o své dílo dûlí, a tak mohou rÛst. Toto je
jedno z nejdÛleÏitûj‰ích ponauãení, které plyne
z jeho zpÛsobu vedení. Pokud odeÏene druhé stra-
nou, aby se mohli dívat, jak je dan˘ úkol splnûn
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rychleji a efektivnûji, úkol sice mÛÏe b˘t splnûn
dobfie, ale následovníci nepoznají tak dÛleÏit˘ rÛst
a rozvoj. Díky tomu, Ïe JeÏí‰ vûdûl, Ïe tento Ïivot
má urãit˘ smysl a Ïe jsme byli umístûni na tuto
planetu, abychom nûco vykonávali a rostli, rÛst se
stává jedním z nejv˘znamnûj‰ích Ïivotních cílÛ i
jeho prostfiedkem. KdyÏ se stanou nûjaké chyby,
mÛÏeme druh˘m poskytnout zpûtnou vazbu a lás-
kyplnû je opravit a nabídnout pomoc.

JeÏí‰ se nebál vyÏadovat nûco od tûch, které
vedl. Jeho zpÛsob vedení nebyl blahosklonn˘ ani
mûkk˘. Mûl odvahu povolat Petra a dal‰í, aby
opustili své rybáfiské sítû a následovali ho, nikoli
po rybáfiské sezónû nebo po dal‰ím úlovku, ale
právû nyní! Dnes! JeÏí‰ dal druh˘m na vûdomí, Ïe
vûfií jim i jejich schopnostem, a tak jim mohl bez
obav pomáhat napínat jejich schopnosti a nûãeho
nového dosáhnout. Svûtsk˘ styl vedení je do
znaãné míry blahosklonn˘ a v mnoha ohledech
vÛãi druh˘m pohrdav˘, neboÈ se snaÏí chovat se
k lidem tak, jako kdyby mûli b˘t navÏdy rozmaz-
lováni a opeãováváni. JeÏí‰ vûfiil sv˘m následovní-
kÛm nejen kvÛli tomu, k˘m byli, ale také kvÛli
tomu, ãím se mûli moÏnost stát. Zatímco jiní vi-
dûli v Petrovi rybáfie, JeÏí‰ v nûm dokázal vidût
mocného náboÏenského vÛdce – odváÏného a sil-
ného – kter˘ v mnoha lidech zanechá svou stopu.
KdyÏ budeme chovat lásku k druh˘m, mÛÏeme
jim pomoci rÛst tím, Ïe na nû budeme klást ro-
zumné, ale opravdové nároky.

JeÏí‰ dával lidem pravdy a úkoly, které odpoví-
daly jejich schopnostem. NepfietûÏoval je nûãím,
co by nedokázali zvládnout, ale dával jim dost
na to, aby museli vyvíjet nûjaké úsilí. JeÏí‰ se
zajímal o to základní v lidské povaze a snaÏil
se uskuteãnit trvalé zmûny, nikoli jen nûjaké
kosmetické úpravy.

Odpovûdné chování

JeÏí‰ nás uãil, Ïe jsme odpovûdni nejen za své
ãiny, ale také za své my‰lenky. Je nesmírnû dÛle-
Ïité, abychom na to pamatovali. Îijeme v dobû,
která klade dÛraz na „poji‰tûní odpovûdnosti“ – a
na zbavení odpovûdnosti i v dal‰ích oblastech lid-
ského chování. Odpovûdnost samozfiejmû není
moÏná bez pevnû stanoven˘ch zásad. Dobr˘ ve-
doucí pamatuje na to, Ïe je odpovûdn˘ vÛãi Bohu
i vÛãi tûm, které vede. Tím, Ïe tuto odpovûdnost
vyÏaduje sám od sebe, je v lep‰í pozici, aby pak
dbal na to, aby i ostatní byli odpovûdni za své

chování a za svou práci. Lidé mají sklon pracovat
podle míry, kterou jim stanoví jejich vedoucí.

Moudré vyuÏívání ãasu

JeÏí‰ nás také uãil tomu, jak je dÛleÏité vyuÏí-
vat svÛj ãas moudfie. To neznamená, Ïe nikdy
není ãas na oddech, neboÈ musí b˘t ãas na pfie-
m˘‰lení a zotavení, ale nesmí docházet k pl˘tvání
ãasem. Na tom, jak hospodafiíme s ãasem, ne-
smírnû záleÏí, a mÛÏeme s ním hospodafiit dobfie,
aniÏ bychom museli horeãnû pobíhat sem a tam
nebo byli dotûrní. âas nelze recyklovat. KdyÏ oka-
mÏik ubûhne, je opravdu pryã. Nadvláda nedÛleÏi-
tosti spoãívá v tom, Ïe odhání lidi a okamÏiky, na
nichÏ skuteãnû záleÏí. Maliãkosti drÏí v zajetí to,
co je dÛleÏité, a aÏ pfiíli‰ ãasto dopou‰tíme, aby
tato nadvláda pokraãovala dál. Moudré hospoda-
fiení s ãasem ve skuteãnosti znamená moudré
hospodafiení se sebou sam˘m.

Svûtsk˘ styl vedení

Ti, které máme nejradûji, které nejvíce obdivu-
jeme a respektujeme jako vedoucí lidské rodiny,
jsou námi tak cenûni právû proto, Ïe v mnoha
ohledech ztûlesÀují vlastnosti, které JeÏí‰ projevo-
val ve svém Ïivotû a ve svém stylu vedení.

A naopak, vÛdcové, ktefií mûli v historii nejtra-
giãtûj‰í vliv na lidstvo, byli tragiãtí právû proto,
Ïe jim témûfi zcela chybûly vlastnosti onoho
MuÏe z Galileje. Tam, kde byl JeÏí‰ nesobeck˘,
byli oni sobeãtí. Tam, kde se JeÏí‰ zajímal o svo-
bodu, se oni zajímali o nadvládu. Tam, kde se
JeÏí‰ zajímal o sluÏbu, se oni zajímali o spoleãen-
ské postavení. Tam, kde JeÏí‰ uspokojoval sku-
teãné potfieby druh˘ch, se oni zajímali jen o své
vlastní potfieby a poÏadavky. Tam, kde se JeÏí‰ za-
jímal o to, aby se jeho uãedníci rozvíjeli, se oni
snaÏili se smrtelníky manipulovat. Tam, kde byl
JeÏí‰ naplnûn soucitem, kter˘ byl vyváÏen sprave-
dlností, byli oni ãasto naplnûni pfiíkrostí a ne-
spravedlností.

MoÏná, Ïe se v‰ichni z nás nestanou dokona-
l˘m pfiíkladem vÛdcovství, ale v‰ichni se mÛ-
Ïeme opravdovû snaÏit se k tomuto velkému
ideálu blíÏit.

Na‰e moÏnosti

Jednou z ãástí velikého uãení onoho MuÏe
z Galileje, Pána JeÏí‰e Krista, bylo to, Ïe vy i já
v sobû neseme nesmírné moÏnosti. KdyÏ nás JeÏí‰
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vybízel, abychom byli tak dokonalí, jako je doko-
nal˘ ná‰ Otec v Nebi, neposmíval se nám ani si
nás tím nedobíral. Sdûloval nám mocnou pravdu
ohlednû na‰ich moÏností a ohlednû na‰eho poten-
ciálu. Je to pravda, která je aÏ pfiíli‰ ohromující,
kdyÏ o ní pfiemítáme. JeÏí‰, kter˘ nemohl lhát, se
nás snaÏil vyzvat k tomu, abychom udûlali dal‰í
krok na cestû k dokonalosti.

Nejsme dosud dokonalí, jako byl JeÏí‰, ale
dokud lidé kolem nás neuvidí, Ïe se snaÏíme a
zlep‰ujeme, nebudou k nám moci vzhlíÏet jako
k pfiíkladu a budou na nás pohlíÏet jako na ty,
ktefií to, co se má vykonat, nemyslí moc váÏnû.

KaÏd˘ z nás má více pfiíleÏitostí, neÏ kolik jich
kdy vyuÏije, aby konal dobro a byl dobr˘m ãlovû-
kem. Tyto pfiíleÏitosti jsou v‰ude kolem nás. AÈ
jiÏ je ná‰ souãasn˘ okruh vlivu jak˘koli, pokud
bychom se tfieba jen trochu zlep‰ili v tom, co dû-
láme, tento okruh se roz‰ífií. Mnoho jedincÛ ãeká
na ná‰ dotek a lásku, pokud nám bude záleÏet na
tom, abychom se v tom, co dûláme, zlep‰ili.

Musíme pamatovat na to, Ïe tito smrtelníci,
které potkáváme na parkovi‰tích, v kanceláfiích,
ve v˘tazích i jinde, jsou onou ãástí lidstva, kterou
nám BÛh dal, abychom ji mûli rádi a slouÏili jí.
Moc nám neprospûje, kdyÏ budeme mluvit o bra-
trství v‰ech lidí, ale kdyÏ nebudeme povaÏovat ty,
ktefií jsou kolem nás, za své bratry a sestry. Po-
kud se nám na‰e vlastní lidské pÛsobení zdá b˘t
bez osobního kouzla nebo velmi nev˘znamné,
je tfieba, abychom si vzpomnûli na podobenství,
které nám JeÏí‰ dal, v nûmÏ nám pfiipomínal, Ïe
vzne‰enost není vÏdy otázkou velikosti nebo roz-
sahu, ale kvality Ïivota, kter˘ ãlovûk vede. Pokud
budeme dobfie zacházet se sv˘mi talenty a s pfiíle-
Ïitostmi, které jsou kolem nás, BÛh to nenechá
bez pov‰imnutí. A tûm, ktefií dobfie zacházejí
s pfiíleÏitostmi, které jsou jim dány, budou dány
pfiíleÏitosti dal‰í!

Písma obsahují mnoho úÏasn˘ch pfiíkladÛ ve-
doucích, ktefií, na rozdíl od JeÏí‰e, nebyli doko-
nalí, ale pfiesto mûli velmi velk˘ vliv. Velmi by
nám prospûlo, kdybychom je ãetli – a kdybychom
je ãetli ãasto. Zapomínáme na to, Ïe písma nám
pfiedkládají staletí zku‰eností s vedením a, co je
je‰tû dÛleÏitûj‰í, pevnû stanovené zásady, podle
nichÏ musí opravdové vÛdcovství fungovat, má-li
b˘t úspû‰né. Písma jsou pfiíruãkou pokynÛ pro
budoucího vedoucího.

Dokonal˘ vedoucí

Neomlouvám se za to, Ïe dávám tûm, ktefií se
snaÏí b˘t úspû‰n˘mi vedoucími, za pfiíklad nûco
z toho, ãeho dosáhl JeÏí‰ Kristus.

Chceme-li b˘t velmi úspû‰ní, toto je ná‰ vzor.
V této jedné osobû se nacházejí v‰echny vzne-
‰ené, dokonalé a nádherné rysy vyzrálosti, síly a
odvahy. KdyÏ se ho poãetná, nevlídná a po zuby
ozbrojená lÛza vydala uvrhnout do vûzení, ãelil
jim s odhodláním a zeptal se: „Koho hledáte?“

Pfiekvapená lÛza zamumlala jeho jméno:
„JeÏí‰e Nazaretského.“

„Já jsem,“ odvûtil JeÏí‰ Nazaretsk˘ hrdû a
odváÏnû – a s mocí: vojáci „postoupili nazpût,
a padli na zem“.

Podruhé se zeptal: „Koho hledáte?“ a kdyÏ
uvedli jeho jméno, fiekl: „Povûdûl jsem vám, Ïe já
jsem. PonûvadÏ tedy mne hledáte, nechteÏ tûchto
[jeho uãedníky], aÈ odejdou.“ (Jan 18:4–8.)

MoÏná to nejdÛleÏitûj‰í, co mohu fiíci o JeÏí‰i
Kristu, a co je dÛleÏitûj‰í neÏ cokoli jiného, co
jsem fiekl, je to, Ïe Ïije. On skuteãnû ztûlesÀuje
v‰echny ty ctnosti a vlastnosti, o nichÏ nám
písma vyprávûjí. Pokud toto pochopíme, poznáme
tu nejdÛleÏitûj‰í skuteãnost t˘kající se ãlovûka a
vesmíru. Pokud tuto pravdu a tuto skuteãnost
nepfiijmeme, nebudeme mít pevnû stanovené
zásady neboli nadpozemské pravdy, podle nichÏ
bychom mohli Ïít Ïivotem naplnûn˘m ‰tûstím a
sluÏbou. Jin˘mi slovy, zjistíme, Ïe je velmi ob-
tíÏné b˘t v˘znamn˘m vedoucím, dokud si neuvû-
domíme, Ïe dokonal˘ vedoucí, JeÏí‰ Kristus,
skuteãnû existuje, a dokud mu neumoÏníme b˘t
svûtlem, kter˘m vidíme na cestu!

STUDIJNÍ POMÒCKY

• Co fiekl president Kimball o vedoucích, ktefií
mûní své stanovisko podle toho, aby to vyho-
vovalo situaci?

• Proã je dÛleÏité, aby vedoucí slouÏili tûm,
které vedou?

• âemu mají vedoucí naslouchat kromû hlasÛ
tûch, které vedou?

• âeho mohou vedoucí, ktefií mají rádi ty, které
vedou, dosáhnout – a ãeho ostatní vedoucí do-
sáhnout nemohou?
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• V jakém smyslu manipulativní styl vedení
slouÏí pouze vlastnímu prospûchu? Proã je ne-
správné, aby vedoucí v Církvi a v rodinû slou-
Ïili pouze vlastnímu prospûchu?

• Jak˘ uÏitek lidem pfiiná‰í to, kdyÏ jim vedoucí
delegují zodpovûdnosti?

• âemu JeÏí‰ Kristus uãí vedoucí o tom, jak
mají pohlíÏet na ty, které vedou?

• Komu jsou vedoucí odpovûdni?

• Co má president Kimball na mysli, kdyÏ mluví
o „nadvládû nedÛleÏitosti“?

• Vyberte si nûjakého svûtského vedoucího,
kterého obdivujete, a urãete pfiípady, kdy tento
ãlovûk projevil nûkteré vÛdcovské rysy, které
má JeÏí‰ Kristus.

• Jak se podle presidenta Kimballa mÛÏeme stát
lep‰ími vedoucími?

118

36180_121_Lessons10_end.qxd  02-03-2011  8:25  Page 118



4 02361 80121 8

CZECH

36180 121

ZÁSADY 
VEDENÍ
P¤ÍRUâKA PRO UâITELE

K U R S  N Á B O Î E N S T V Í  1 8 0 R

36180_121_COVER.qxd  12-30-2011  11:49  Page 1


	36180_121_Lessons1_9
	36180_121_Lessons10_end


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00550073006500200074006f00200063007200650061007400650020004c00440053002000410064006f00620065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200066006f00720020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e00670020006f006e0020006400650073006b0074006f00700020007000720069006e0074006500720073002c002000700072006f006f0066006500720073002c00200061006e006400200070007200650073007300650073002e002000200052006500730075006c00740069006e006700200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200037002e00300020006f00720020006c0061007400650072002e002000200052006500730075006c00740061006e00740020005000440046002000660069006c00650073002000770069006c006c002000720065007400610069006e0020007400720061006e00730070006100720065006e00630079002e000d000d000a00560065007200730069006f006e00200031002e00300020201300200044006500630065006d006200650072002000300031002c0020003200300031003000200028006f0072006900670069006e0061006c002000730065007400740069006e006700730029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        9
        9
        9
        9
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00550073006500200074006f00200063007200650061007400650020004c00440053002000410064006f00620065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200066006f00720020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e00670020006f006e0020006400650073006b0074006f00700020007000720069006e0074006500720073002c002000700072006f006f0066006500720073002c00200061006e006400200070007200650073007300650073002e002000200052006500730075006c00740069006e006700200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200037002e00300020006f00720020006c0061007400650072002e002000200052006500730075006c00740061006e00740020005000440046002000660069006c00650073002000770069006c006c002000720065007400610069006e0020007400720061006e00730070006100720065006e00630079002e000d000d000a00560065007200730069006f006e00200031002e00300020201300200044006500630065006d006200650072002000300031002c0020003200300031003000200028006f0072006900670069006e0061006c002000730065007400740069006e006700730029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        9
        9
        9
        9
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




