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Joseph Smith, kter˘ byl povolán ke své-
mu velkému dílu ve 14 letech, kdy ho
nav‰tívili Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus.

President Thomas S. Monson fiekl:
„Oãekávají se od vás veliké vûci. …
Jako zvuk polnice se nese slovo Pánû
urãené vám i mnû a nositelÛm knûÏ-
ství, aÈ jsou kdekoli: „ProãeÏ, nechÈ
kaÏd˘ muÏ se uãí povinnostem sv˘m a
nechÈ se uãí jednati v úfiadu, do nûhoÏ
je urãen, ve v‰í píli.‘“ („V˘zva k odva-
ze“, Liahona, kvûten 2004, 54, 57.)

II. Nov˘ program Povinnost vÛãi Bohu
Aby vám Církev pomohla pfiijmout

tuto naléhavou v˘zvu, zavádí novou
verzi programu Povinnost vÛãi Bohu,
kter˘ president Henry B. Eyring jiÏ
dnes oznámil. Jsem tímto programem
nad‰en˘. Poãínaje ãervnem budou tyto
materiály zasílány va‰im biskupÛm a
presidentÛm odboãek. Mûli byste je
zaãít pouÏívat, jakmile je dostanete.

Jako jáhnové, uãitelé a knûÏí se bu-
dete úãastnit ãinností, které vám po-
mohou budovat duchovní sílu a uãit 
se knûÏsk˘m povinnostem a plnit je.
KaÏdá ãinnost se fiídí podle tohoto jed-
noduchého vzoru:

Nejprve se budete uãit o dané zása-
dû evangelia nebo knûÏské povinnosti.
Zjistíte, co si Nebesk˘ Otec pfieje, abyste
dûlali, a budete se snaÏit získat duchov-
ní svûdectví o tom, proã je to dÛleÏité.

Pak si naplánujete, Ïe budete jed-
nat podle toho, ãemu jste se nauãili.
Povzbuzujeme vás, abyste své plány za-
loÏili na vlastních potfiebách, okolnos-
tech a pfiíleÏitostech slouÏit druh˘m.
Toto je úÏasná moÏnost pfiijmout zod-
povûdnost za svÛj vlastní rÛst a rozvíje-
ní duchovní samostatnosti.

Pak se s druh˘mi podûlíte o to, 
ãemu jste se nauãili a co jste zaÏili.
Pfiitom posílíte své svûdectví a budete
budovat víru tûch, ktefií jsou kolem

Je pro mne ctí mluvit dnes veãer
k úÏasn˘m mlad˘m muÏÛm
v Církvi. A je pro mne poÏehná-

ním setkávat se s mnoh˘mi z vás 
po celém svûtû. Va‰e nad‰ení je 
nakaÏlivé.

âelíte problémÛm s neobyãejnou
silou a odvahou. Vyjadfiuji vám lásku a
chovám k vám dÛvûru.

Inspirujete ty, ktefií jsou kolem 
vás, více, neÏ si dokáÏete pfiedstavit.
Naslouchejte slovÛm jednoho mladé-
ho muÏe, kter˘ nesdílí na‰i víru, jak
se snaÏí popsat svého kamaráda, kte-
r˘ je nositelem Aronova knûÏství:
„Uvûdomuji si, Ïe na Luisovi je nûco
zvlá‰tního. … Je jin˘ neÏ … ostatní.
Zkrátka to na nûm vidíte. … Ani ne-
vím, co to je, ale je jin˘ neÏ v‰ichni
ostatní. Prostû to cítíte; není to [nû-
co], … co vidíte oãima. Prostû to 
cítíte.“

To, co Luise i vás odli‰uje od ostat-
ních mlad˘ch muÏÛ, je nûco velmi 
dÛleÏitého. ObdrÏeli jste Aronovo
knûÏství. Je to posvátn˘ dar, a mnozí
ho plnû nedoceÀují. Dnes veãer bych
vám rád pomohl poznat, jak sami pro
sebe mÛÏete objevit velkolepost
Aronova knûÏství.

I. BÛh vám dÛvûfiuje
KdyÏ vám BÛh svûfiuje své posvátné

knûÏství, projevuje vám tím velkou dÛ-
vûru. Ví, Ïe vám mÛÏe dÛvûfiovat, Ïe
budete pouÏívat knûÏství ke sluÏbû
druh˘m právû tak, jako dÛvûfiuje i ji-
n˘m mlad˘m muÏÛm, Ïe vykonají nû-
které Jeho nanejv˘‰ dÛleÏité úkoly.

Napfiíklad bez dvou mlad˘ch muÏÛ,
kter˘m BÛh dÛvûfioval, by svût nemûl
mocné svûdectví o JeÏí‰i Kristu v podo-
bû Knihy Mormonovy. Mormonovi –
proroku, kter˘ tento posvátn˘ záznam
sestavil – bylo teprve 10 let, kdyÏ dostal
za úkol sledovat historii svého lidu a
pozdûji ji zaznamenat. Ve vûku 15 let byl
„nav‰tíven Pánem a okusil … a poznal
dobrotivost JeÏí‰ovu“. (Mormon 1:15.)

Knihu Mormonovu pfieloÏil a vydal

Velkolepé Aronovo
knûÏství
Je nesmírnû dÛleÏité, abyste plnili svou povinnost 
vÛãi Bohu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe ji plnit budete.
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vás. Budete tak lépe schopni mluvit o
evangeliu s ostatními.

Jsem vdûãn˘ jednomu mladému
muÏi za to, Ïe se se mnou podûlil o
tento záÏitek. On a dal‰í nositel
Aronova knûÏství byli povûfieni, aby
poÏehnali svátost muÏi, kter˘ nemohl
vycházet z domu a byl velmi nemocn˘.
Pfii‰li k nûmu domÛ, aniÏ by vûdûli, 
Ïe kvÛli nedávn˘m léãebn˘m procedu-
rám nesmí nic jíst – dokonce ani 
kousek chleba ze svátosti. Poté, co po-
Ïehnali chléb, mladík podal svátost ne-
mocnému muÏi. Ten si vzal kousek
poÏehnaného chleba, chvíli poãkal a
poté si ho pfiitiskl ke rtÛm. Mlad˘ muÏ
fiekl, Ïe kdyÏ vidûl, jak tento vûrn˘ bra-
tr vyjadfiuje úctu ke svátosti, mûl pocit,
Ïe sleduje, jak líbá nohy Spasiteli. Bylo
zcela jasné, Ïe Spasitele miluje.

Onoho dne si tento mladík uvûdo-
mil v˘znam svátosti nezapomenuteln˘m
zpÛsobem. I vy budete mít posvátné zá-
Ïitky, podobnû jako tento mlad˘ muÏ.

Va‰i rodiãe, vedoucí a ãlenové 
kvora hrají v programu Povinnost 
vÛãi Bohu dÛleÏitou roli. Bûhem ne-
dûlních shromáÏdûní kvora budete
mít pravidelné pfiíleÏitosti uãit se,
jednat i sdílet záÏitky s druh˘mi.
Nov˘ program Povinnost vÛãi Bohu
vás povede na cestû k tomu, abyste
plnili svou povinnost vÛãi Bohu a 
objevovali velkolepost Aronova 
knûÏství.

III. PlÀte svou povinnost vÛãi Bohu
Bûhem loÀského roku jsem byl na

cestû, která navÏdy zmûnila mÛj ná-
hled na vás i na Aronovo knûÏství.
Jsem nad‰en˘ z toho, Ïe sami pro se-
be objevíte to, co jsem objevil já.
Dozvíte se, proã je Aronovo knûÏství
ve va‰em Ïivotû tak dÛleÏité, a jak
zcela zásadní je pro Církev. Budete
schopni pochopit, proã se o nûm
mluví jako o jedné z „hlavních ãástí“
knûÏství. (Viz NaS 107:6.) Lépe poro-
zumíte v˘znamu klíãÛ knûÏství, sluÏ-
by andûlÛ a pfiípravného evangelia.
(Viz NaS 13; 84:26.)

Satan by rád, abyste si mysleli, Ïe
jste pfiíli‰ mladí nebo Ïe je vás pfiíli‰
málo na to, abyste s Aronov˘m knûÏ-
stvím vykonali nûco v˘znamného. Nic
z toho není pravda.

BoÏí slova urãená MojÏí‰ovi platí
pro vás i v dne‰ní dobû: „Viz, ty jsi 
syn mÛj; … a mám pro tebe práci.“
(MojÏí‰ 1:4, 6.)

Dal vám svou moc, abyste konali
velké vûci. KdyÏ budete plnit svou 
povinnost vÛãi Bohu, budete tím posi-
lovat svou rodinu a Ïehnat jí. Toto je
va‰í nejvût‰í knûÏskou povinností.
Poslechnûte si matku, která popisuje,
jak˘ vliv má její syn na jejich rodinu:
„Leo má v na‰í rodinû knûÏství, a je to
ohromné poÏehnání. Je dobr˘m pfií-
kladem pro sourozence; … dbá na 
to, aby se vÏdy pomodlili. O nedûlích

rozná‰í svátost. Jeho mal˘ bratr ho 
sleduje. Pomáhá … s rodinnou modlit-
bou. Vím, Ïe bude i nadále poÏehná-
ním, aÏ bude star‰í. Bude moci pokfitít
svého mlad‰ího bratra. Je to pro nás
útûcha a dar.“

KdyÏ budete plnit svou povinnost
vÛãi Bohu, budete podávat pomocnou
ruku kamarádÛm, ktefií nesdílejí na‰i
víru, a pomÛÏete je pfiipravit na vstup
do Církve. Budete nad nimi bdít a po-
silovat je jako skuteãní bratfii. Vydáte se
na záchranu ostatních mlad˘ch muÏÛ,
ktefií se‰li z cesty.

KdyÏ budete plnit svou povinnost
vÛãi Bohu, budete vÏdy a za v‰ech
okolností silou ve vûci dobra. Vá‰ spra-
vedliv˘ pfiíklad a vûrná knûÏská sluÏba
budou mocn˘m zpÛsobem vyz˘vat
v‰echny ty, které znáte, aby pfii‰li ke
Kristu.

Nefité ve své nejkritiãtûj‰í chvíli
spoléhali na mladého muÏe
Mormona, na jeho vedení a inspiraci.
(Viz Mormon 2:1–2.) Dnes spoléhá-
me na vás, Ïe budete velkou posilou
pro Církev a silou ve vûci dobra na
zemi. Právû to od vás Pán oãekává.

IV. StaÀte se vûrn˘mi muÏi v knûÏství
Svûdãím o tom, Ïe kdyÏ se stanete

vûrn˘mi muÏi v knûÏství, pocítíte, 
jak se va‰e srdce mûní. Budete se
snaÏit b˘t naprosto ãist˘mi a hodn˘-
mi Ïehnat a rozná‰et svátost. Budete
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V 60. letech zaãal jeden profesor
na Stanfordské universitû s jed-
noduch˘m experimentem, pfii

nûmÏ zkoumal sílu vÛle u ãtyfilet˘ch
dûtí. Dal pfied nû velik˘ Ïv˘kací bon-
bon a poté jim fiekl, Ïe ho mohou 
sníst hned, anebo – pokud poãkají 
15 minut – mohou mít bonbony dva.

Pak nechal dûti o samotû a za polo-
propustn˘m zrcadlem sledoval, co se
stane. Nûkteré dûti snûdly bonbon oka-
mÏitû; jiné to vydrÏely, neÏ se poddaly
poku‰ení, jen nûkolik minut. A pouze
30 procent dûtí dokázalo poãkat.

Experiment nakonec nebyl tak zají-
mav˘, a dotyãn˘ profesor se zaãal vûno-
vat v˘zkumu v jiné oblasti, neboÈ – jak
sám fiekl: „MnoÏství experimentÛ s dût-
mi snaÏícími se nepojídat bonbony je
dost omezené.“ Nicménû s postupem
let profesor tyto dûti i nadále sledoval a
zaãal pozorovat zajímav˘ vztah: dûti,
které nedokázaly poãkat, to mûly poz-
dûji v Ïivotû tûÏ‰í a mûly více problémÛ
s chováním, zatímco ty, které poãkaly,
se zdály b˘t optimistiãtûj‰í a lépe moti-
vované, mûly lep‰í známky i pfiíjmy a
mûly zdravûj‰í vztahy.

Z jednoduchého experimentu
s dûtmi a bonbony se nakonec stala
v˘znamná studie, podle níÏ je schop-
nost ãekat – b˘t trpûliv˘ – klíãovou
charakterovou vlastností, jeÏ mÛÏe

pfiedpovûdût budoucí Ïivotní
úspûch.1

âekání mÛÏe b˘t tûÏké
âekání mÛÏe b˘t tûÏké. Vûdí to jak

dûti, tak dospûlí. Îijeme ve svûtû nabí-
zejícím rychlé obãerstvení, rychlé zasí-
lání zpráv, filmy na pfiání a okamÏité
odpovûdi na ty nejbanálnûj‰í i nejhlub-
‰í otázky. Neradi na nûco ãekáme.
Nûkter˘m se dokonce i zvy‰uje tlak,
kdyÏ se jejich fronta u pokladny v ob-
chodû h˘be pomaleji neÏ ty kolem.

Trpûlivost – schopnost doãasnû od-
loÏit vlastní touhy – je u‰lechtilou a
vzácnou ctností. Chceme to, co chce-
me, a chceme to hned. Proto se jiÏ sa-
motná pfiedstava trpûlivosti mÛÏe zdát
nepfiíjemná, a obãas i otravná.

Av‰ak nejsme-li trpûliví, nemÛÏe-
me tû‰it Boha; a nemÛÏeme se stát
dokonal˘mi. Trpûlivost je v podstatû
oãi‰Èující proces, jenÏ tfiíbí rozum,
prohlubuje ‰tûstí, usmûrÀuje skutky,
a poskytuje nadûji na klid.

My, rodiãe, víme, jak nemoudré by
bylo splnit kaÏdiãké pfiání na‰ich dûtí.
Ale dûti nejsou ty jediné, komu ‰kodí,
kdyÏ jsou zasypány okamÏit˘m uspoko-
jením. Ná‰ Nebesk˘ Otec ví to, ãemu
ãasem porozumûjí i dobfií rodiãe: mají-
-li dûti nûkdy dospût a dosáhnout sv˘ch
moÏností, musejí se nauãit ãekat.

President Dieter F. Uchtdorf
Druh˘ rádce v Prvním pfiedsednictvu

jednat s kaÏdou mladou Ïenou 
laskavû a uctivû. Budete ctít rodiãe.
Nebudete uráÏet Ducha tím, o ãem
pfiem˘‰líte, co fiíkáte nebo dûláte.
Poznáte Pána, jemuÏ slouÏíte, a bu-
dete se vÏdy snaÏit b˘t takov˘mi, 
jako je On.

Svûdãím o tom, Ïe vûrná sluÏba
v Aronovû knûÏství zmûní Ïivot tûch,
kter˘m slouÏíte. Jsou zde lidé, ktefií
potfiebují va‰i knûÏskou sluÏbu. Va‰e
rodina vás potfiebuje. Va‰e kvorum vás
potfiebuje. Církev vás potfiebuje. Svût
vás potfiebuje.

Je nesmírnû dÛleÏité, abyste plnili
svou povinnost vÛãi Bohu. Jsem pfie-
svûdãen, Ïe ji plnit budete.

Jednoho chladného rána pfied 
nûkolika t˘dny jsem si ‰el zabûhat 
podél fieky Tejo v portugalském
Lisabonu. Dobûhl jsem k pomníku
vûnovanému portugalsk˘m cestova-
telÛm z minul˘ch staletí. KdyÏ jsem
se zastavil, vycházející slunce zaplavo-
valo impozantní pomník i mû sv˘mi
hfiejiv˘mi paprsky. KdyÏ jsem se díval
do odhodlan˘ch tváfií cestovatelÛ,
ktefií hledûli smûrem pfies mofie, po-
cítil jsem inspiraci. Tito muÏi byli
ochotni vykonat to, co vykonal jen
málokdo. Opustili dÛvûrnû znám˘ a
pohodln˘ svût, odváÏnû vypluli na ne-
znám˘ oceán a objevili nové zemû.
Zmûnili svût.

KdyÏ myslím na onen pomník od-
váÏn˘ch cestovatelÛ, vidím vás. Vidím
vás na va‰í osobní cestû, po níÏ se
v dne‰ním svûtû rozhodne jít málo-
kdo. Vidím vás, jak plníte svou povin-
nost vÛãi Bohu.

Modlím se o to, abychom v‰ichni
rozumûli velkoleposti Aronova 
knûÏství a abychom, tak jako BÛh,
dÛvûfiovali tûm, ktefií jsou jeho 
nositeli. Ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■

Pokraãujte s trpûlivostí
Lekce, kter˘m se díky trpûlivosti nauãíme, vytfiíbí ná‰
charakter, pozvednou ná‰ Ïivot a rozhojní na‰e ‰tûstí.




