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V mládí jsem sloužil v Církvi jako rádce jednoho 
moudrého presidenta okrsku. Snažil se mě neustá-
le učit. Vzpomínám si na radu, kterou mi jednou 

dal: „Když se s někým setkáš, chovej se k němu, jako by 
měl vážné problémy, a ve více než polovině případů budeš 
mít pravdu.“ Tehdy mi to připadalo pesimistické. Nyní, po 
více než 50 letech, vidím, jak dobře rozuměl světu a životu.

Všichni čelíme zkouškám – občas velmi těžkým 
zkouškám. Víme, že Pán dovoluje, abychom zkouškami 
procházeli, abychom byli zušlechťováni a zdokonalováni, 
a tak s Ním mohli být na věky.

Pán učil Proroka Josepha Smitha v žaláři v Liberty, že 
odměna, kterou získá, když vytrvá dobře ve zkouškách, 
mu pomůže stát se způsobilým získat věčný život:

„Synu můj, pokoj buď duši tvé; protivenství tvé a strasti 
tvé potrvají jen malou chvilku;

A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na 
výsosti; zvítězíš nad všemi nepřáteli svými.“ (NaS 121:7–8.)

Během života toho na nás dopadá tolik, že se nám 
může zdát těžké vytrvat dobře. Může to tak připadat rodině 
závislé na úrodě, když neprší. Mohou se ptát: „Jak dlouho 
ještě dokážeme vydržet?“ Může to tak připadat mladému 
člověku, když má vzdorovat rostoucí záplavě špíny a poku-
šení. Může to tak připadat mladému muži, jenž se snaží 
dosáhnout vzdělání nebo kvalifikace potřebné pro získání 
zaměstnání, kterým by uživil manželku a rodinu. Může to 
tak připadat člověku, který nemůže sehnat práci nebo který 

už ztratil více zaměstnání kvůli krachům firem. Může to 
tak připadat těm, kteří zápolí se zhoršujícím se zdravotním 
stavem a úbytkem fyzických sil, k čemuž může dříve či 
později dojít v jejich životě nebo u jejich blízkých.

Milující Bůh nám však nedává takovéto zkoušky jen 
proto, aby viděl, zda dokážeme snášet těžkosti, ale spíše 
proto, aby viděl, zda v nich dokážeme vytrvat dobře, 
a díky tomu být zušlechtěni.

Když byl starší Parley P. Pratt (1807–1857) nově povo-
laným členem Kvora Dvanácti apoštolů, členové Prvního 
předsednictva ho učili: „Jsi zapojen do díla, které požaduje 
veškerou tvou pozornost; … staň se střelou vyleštěnou. … 
Musíš snést mnoho dřiny, námahy a strádání, aby ses stal 
dokonale vyleštěným. … Tvůj Nebeský Otec to požaduje; 
je to Jeho pole; je to Jeho dílo; a On tě bude … povzbuzo-
vat … a podpírat.“ 1

V knize Židům mluví Pavel o ovoci, které získáme, když 
vytrváme dobře: „Každé pak trestání, když přítomné jest, 
nezdá se býti potěšené, ale smutné, než potomť rozkošné 
ovoce spravedlnosti přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni 
byli.“ (Židům 12:11.)

Naše zkoušky a těžkosti nám poskytují příležitosti učit 
se a růst, a dokonce nám mohou změnit povahu. Pokud se 
dokážeme v krajních situacích obracet na Spasitele, naše 
duše může být zušlechtěna, když vytrváme.

A proto je zaprvé nutné pamatovat na to, abychom se 
vždy modlili. (Viz NaS 10:5; Alma 34:19–29.)
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Odměna, kterou získáme, 
když vytrváme dobře

President Henry B. Eyring
První rádce v Prvním předsednictvu
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Zadruhé se máme neustále snažit dodržovat přikázá-
ní – ať je kolem nás jakékoli protivenství, pokušení nebo 
nepokoj. (Viz Mosiáš 4:30.)

Třetí klíčovou zásadou je sloužit Pánu. (Viz NaS 4:2; 20:31.)
Budeme- li Mistru sloužit, poznáme Ho a začneme Ho 

milovat. Budeme- li vytrvalí v modlitbě a věrné službě, 
začneme v osobním životě rozpoznávat ruku Spasitele 
a vliv Ducha Svatého. Mnozí jsme po nějakou dobu takovou 
službu odváděli a toto společenství pociťovali. Připomenete- 
li si tuto dobu, vzpomenete si, že se ve vás udály změny. 
Pokušení činit zlo se zdálo menší. Touha činit dobro zesílila. 
Lidé, kteří vás znali nejlépe a měli vás rádi, možná říkali: 
„Jsi laskavější a trpělivější. Jako bys to ani nebyl ty.“

A skutečně jste to nebyli vy. Byli jste proměněni skrze 
Usmíření Ježíše Krista, protože jste se na Něj v době 
zkoušky spoléhali.

Slibuji vám, že pokud budete Pána vyhledávat a slou-
žit Mu, přijde vám ve vašich zkouškách na pomoc a vaše 
duše bude přitom zušlechtěna. Vyzývám vás, abyste ve 
všech svých protivenstvích vkládali důvěru v Pána.

Vím, že Bůh Otec žije a že slyší a zodpovídá každou 
naši modlitbu. Vím, že Jeho Syn, Ježíš Kristus, zaplatil cenu 
za všechny naše hříchy a že si přeje, abychom k Němu 
přišli. Vím, že Otec a Syn nad námi bdí a připravili pro nás 
cestu, abychom mohli vytrvat dobře a vrátit se opět domů.

POZNÁMKA
1. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Každý z nás má těžkosti, které prověřují naši víru 
a schopnost vytrvat. Zamyslete se nad potřebami a těž-
kostmi těch, které učíte. Než je navštívíte, mohli byste 
se pomodlit o vedení, abyste věděli, jak byste jim mohli 
lépe pomoci vytrvat dobře. Mohli byste zvážit možnost 
diskutovat jak o zásadách, tak o verších z písem, kte-
ré president Eyring zmiňuje – včetně modlitby, služby 
a dodržování přikázání. Také byste se mohli podělit 

o osobní zkušenosti s tím, jaká požehnání pomohla 
nebo pomáhají vytrvat dobře vám.

MLÁDEŽ
Když mi zemřela kamarádka
Samantha Lintonová

Během mého prvního roku na střední škole praskla mé 
kamarádce výduť – aneurysma – v mozku, což způ-

sobilo, že druhý den zemřela. I když jsem byla členkou 
Církve, bylo to pro mě těžké. Celý život jsem se učila, že se 
mohu ve všem obracet na Nebeského Otce a Spasitele, ale 
nikdy předtím jsem nemusela nic podobného prožívat.

Proplakala jsem celé hodiny ve snaze najít něco – 
cokoli, co by mi přineslo útěchu. Onoho večera po jejím 
úmrtí jsem sáhla po zpěvníku náboženských písní. Když 
jsem si jím listovala, narazila jsem na píseň „Ó, zůstaň, 
zůstaň tu se mnou“. (Náboženské písně, č. 97.) Zaujala 
mě třetí sloka:

O, zůstaň, zůstaň tu se mnou,
bych sám nemusel být,
jak rád bych rozmlouval s Tebou
a Tvé světlo směl zřít.
By temno světa nemělo
vliv žádný v srdci mém,
můj Spasiteli, dnes večer
tu zůstaň v domě mém.

Tato slova mě naplnila velkým pokojem. Tehdy jsem 
si uvědomila, že Spasitel může onoho večera se mnou 
nejen zůstat, ale že také přesně ví, jak se cítím. Vím, že 
láska, kterou jsem prostřednictvím oné písně pociťovala, 
mi pomohla nejen onoho večera, ale i v mnoha dalších 
zkouškách, kterými jsem již prošla.
Autorka žije v Utahu v USA.

Píseň „Ó, zůstaň, zůstaň tu se mnou“ si můžete  
stáhnout na stránce lds .org/ go/ 7176.
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„Ježíš dosáhl dokonalé jednoty 
s Otcem tím, že se podvolil v těle 
i duchu vůli Otcově,“ učil starší 
D. Todd Christofferson z Kvora Dva-
nácti apoštolů.

„… Zajisté se nestaneme jedno 
s Bohem a Kristem, dokud se jejich 
vůle a zájem nestanou naší největší 
tužbou. Takovéto oddanosti nelze 
dosáhnout za den, ale skrze Ducha 
Svatého nás Pán povede, jsme- li 
ochotni nechat se vést, až v průbě-
hu času bude možné spolehlivě říci, 
že je v nás, jako Otec je v Něm.“ 1

Linda K. Burtonová, generální 
presidentka Pomocného sdružení, 
učila o tom, jak této jednoty dosáh-
nout: „Uzavírání a dodržování smluv 
je výrazem našeho závazku stát se 
takovými, jako je Spasitel. V ideál-
ním případě bychom si měly osvojit 
postoj nejlépe vyjádřený ve známé 
náboženské písni: ‚Půjdu, kam 
chceš, abych šel. … Řeknu, co bys 

Aby byli jedno

chtěl, abych řek’. … Stanu se, čím 
chtěl bys mne mít.‘“ 2

Starší Christofferson nám také 
připomněl, že tak, „jak se den za 
dnem a týden za týdnem snažíme 
kráčet podle Kristova příkladu, náš 
duch převezme nadvládu, vnitřní 
boj ustane a pokušení nás přesta-
nou trápit“.3

Neill F. Marriottová, druhá rád-
kyně v Generálním předsednictvu 
Mladých žen, vydává svědectví 
o požehnáních plynoucích ze snahy 
uvést svou vůli do souladu s vůlí 
Boží: „Usilovně se snažím zbavit 
touhy smrtelníků mít všechno po 
svém, neboť jsem si nakonec uvědo-
mila, jak je to nedostatečné, ome-
zené a podřadné ve srovnání s tím, 
co nabízí Ježíš Kristus. Cesta [Nebes-
kého Otce] je cestou, která vede ke 
štěstí v tomto životě a k věčnému 
životu ve světě příštím.“ 4 Snažme 
se pokorně být zajedno s naším 

Nebeským Otcem a Jeho Synem 
Ježíšem Kristem.

Další verše z písem a doplňující 
informace
Jan 17:20–21; Efezským 4:13; 
Nauka a smlouvy 38:27;  
reliefsociety .lds .org
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se 
máte podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění účelu Pomocného sdružení připraví 
dcery Boží na požehnání věčného života?

K zamyšlení
Jak nám konání vůle Boží 
pomáhá stát se více takovými, 
jako je On?

Víra Rodina Služba


