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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.
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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.



Trpûlivost neznamená pouze ãekat
KdyÏ mi bylo 10, z na‰í rodiny se

stali uprchlíci v nové zemi. Ve ‰kole
jsem byl vÏdy dobr˘m Ïákem – dokud
jsme nepfii‰li do Západního Nûmecka.
Tam byly mé záÏitky se ‰kolou zcela
odli‰né. Zemûpis, kter˘ jsme tam 
probírali, byl pro mû nov˘. Dûjepis,
kter˘ jsme mûli, byl také hodnû jin˘.
Pfiedtím jsem se jako druh˘ jazyk uãil
ru‰tinu, teì to byla angliãtina. A to pro
mû bylo tûÏké. Obãas jsem si fiíkal, 
Ïe mÛj jazyk prostû nebyl uzpÛsoben
k tomu, aby mluvil anglicky.

A protoÏe mnoho uãebnic pro mû
bylo nov˘ch a neznám˘ch, zÛstával
jsem pozadu. Poprvé v Ïivotû jsem za-
ãal pochybovat, zda jsem na ‰kolu vÛ-
bec dostateãnû chytr˘.

Na‰tûstí jsem mûl uãitele, kter˘ mû
nauãil b˘t trpûliv˘. Nauãil mû, Ïe vytr-
valá a dÛsledná práce – trpûlivá vytrva-
lost – mi pomÛÏe se uãit.

âasem mi byly nároãné pfiedmûty
jasnûj‰í – dokonce i angliãtina. Pomalu
jsem zaãal zji‰Èovat, Ïe jsem-li dÛsled-
n˘, tak se uãit dokáÏu. Ne‰lo to sice

rychle, ale s trpûlivostí jsem to zvládal.
Díky této zku‰enosti jsem poznal, Ïe

trpûlivost znamená mnohem více neÏ
jen ãekat, aÏ se nûco stane – trpûlivost
vyÏaduje, abychom aktivnû pracovali na
dosaÏení hodnotn˘ch cílÛ a neztráceli
odvahu, pokud se v˘sledky nedostavily
okamÏitû nebo bez námahy.

V tom se skr˘vá jedna dÛleÏitá my‰-
lenka: trpûlivost neznamená pasivní
odevzdanost, ani to, Ïe nûco neudûlá-
me kvÛli sv˘m obavám. Trpûlivost zna-
mená ãekat aktivnû a b˘t vytrval˘.
Znamená to za nûãím si stát a dûlat
v‰e, co mÛÏeme – pracovat, doufat a
pouÏívat víru; a stateãnû vytrvat v tûÏ-
kostech, i kdyÏ se nám to, po ãem
v srdci touÏíme, nesplní hned.
Trpûlivost neznamená pouze vytrvat,
znamená to vytrvat dobfie!

Netrpûlivost, na druhé stranû, je
projevem sobeckosti. Je to vlastnost
sebestfiedn˘ch lidí. Pochází z velmi ãas-
tého stavu zvaného syndrom „stfiedu
vesmíru“, jenÏ vede lidi k tomu, aby
vûfiili, Ïe se svût toãí kolem nich a Ïe
v onom velikém divadle smrtelnosti,

v nûmÏ hrají hlavní roli pouze oni, mají
v‰ichni ostatní jen role vedlej‰í.

To se v‰ak, drazí bratfií, velmi li‰í od
zásady, jiÏ nám – nositelÛm knûÏství –
dal Pán.

Trpûlivost – zásada knûÏství
Jako nositelé knûÏství a zástupci

Pána JeÏí‰e Krista musíme slouÏit dru-
h˘m zpÛsobem, kter˘ je v souladu
s Jeho pfiíkladem. Existuje dÛvod, proã
se témûfi kaÏdá lekce o knûÏském ve-
dení dostane v urãitém bodû k 121.
oddílu Nauky a smluv. Zde nám Pán
v nûkolika ver‰ích dává to nejdÛleÏitûj-
‰í pouãení t˘kající se knûÏského vede-
ní: „Îádná moc nebo vliv nemohou ani
nemají b˘ti udrÏovány pÛsobením
knûÏství, pouze pfiesvûdãováním, sho-
vívavostí, jemností a mírností a láskou
nepfiedstíranou.“2

Charakterové vlastnosti a zpÛsoby,
o nichÏ se tyto ver‰e zmiÀují, jsou 
základem boÏské trpûlivosti a jsou 
nerozluãnû spjaty s úãinnou knûÏ-
skou a patriarchální sluÏbou. Tyto
vlastnosti vám dají sílu a moudrost pfii
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zvelebování va‰eho povolání, kázání
evangelia, navazování pfiátelsk˘ch
vztahÛ se ãleny kvora, i pfii va‰í nejdÛ-
leÏitûj‰í knûÏské sluÏbû, kterou vprav-
dû konáte s láskou mezi stûnami
svého vlastního domova.

VÏdy pamatujme na to, Ïe BÛh nám
svûfiuje knûÏství mimo jiné proto, aby
nám pomohl pfiipravit se na vûãná po-
Ïehnání tím, Ïe budeme zu‰lechÈovat
svou povahu pomocí trpûlivosti, která
je v knûÏské sluÏbû nezbytná.

Stejnû jako je Pán trpûliv˘ s námi,
buìme i my trpûliví s tûmi, jimÏ slouÏí-
me. Uvûdomme si, Ïe jsou – stejnû jako
my – nedokonalí. Dûlají chyby – stejnû
jako my. A chtûjí – stejnû jako my – aby
na nû druzí pohlíÏeli v dobrém svûtle.

Nikdy to s nik˘m nevzdávejte. A ni-
kdy to nevzdávejte ani sami se sebou.

Myslím si, Ïe se v‰ichni mÛÏeme 
tu a tam ztotoÏnit se sluÏebníkem
v Kristovû podobenství, kter˘ dluÏil
královi peníze a úpûnlivû ho prosil:
„Pane, [mûj se mnou trpûlivost].“3

PánÛv zpÛsob a ãas
Dûti Izraele strávily v pou‰ti 40 let,

neÏ mohly vstoupit do zaslíbené zemû.
Jákob ãekal na Ráchel 7 dlouh˘ch let.
Îidé ãekali 70 let v Babylonu, neÏ se
mohli vrátit a znovu vybudovat chrám.
Nefité ãekali na znamení Kristova naro-
zení, i kdyÏ vûdûli, Ïe kdyby znamení
nepfii‰lo, zemfieli by. A utrpení Josepha
Smitha v Ïaláfii v Liberty zpÛsobilo, 

Ïe dokonce i prorok BoÏí zvolal: „ Jak
dlouho?“4

V kaÏdém z tûchto pfiípadÛ mûl
Nebesk˘ Otec dÛvod k tomu, proã ne-
chal své dûti ãekat.

KaÏd˘ z nás je v urãitém smyslu po-
volán ãekat. âekáme na odpovûdi na
modlitby. âekáme na to, co se nám
v tu chvíli mÛÏe zdát natolik správné a
prospû‰né, Ïe nedokáÏeme pochopit,
proã Nebesk˘ Otec otálí s odpovûdí.

Vzpomínám si, jak jsem se pfiipra-
voval na v˘cvik stíhacího pilota.
Znaãnou ãást na‰eho pfiípravného vo-
jenského v˘cviku tvofiila fyzická zátûÏ.
Dodnes si nejsem tak úplnû jist˘, proã
bylo nekoneãné bûhání povaÏováno
za tak dÛleÏitou souãást pilotního 
v˘cviku. Pfiesto jsme v‰ak bûhali a 
bûhali a stále jen bûhali.

Pfii bûhání jsem si v‰iml nûãeho, co
mû, abych pravdu fiekl, trápilo. âas od
ãasu mû pfiedbíhali vojáci, ktefií koufiili,
pili a dûlali spoustu dal‰ích vûcí, které
jsou v rozporu s evangeliem a zejména
se Slovem moudrosti.

Pamatuji si, Ïe jsem si fiíkal: „Tak po-
ãkat! Nemám snad já b˘t schopen bûÏet
a neb˘t znaven?“ Ale já jsem byl znaven,
a pfiedbíhali mû ti, ktefií se rozhodnû
Slovem moudrosti nefiídili. Pfiiznávám,
Ïe mû to tehdy trápilo. ¤íkal jsem si:
„Tak platí to zaslíbení, nebo ne?“

Odpovûì nepfii‰la okamÏitû. âasem
jsem v‰ak pochopil, Ïe BoÏí zaslíbení
se nesplní pokaÏdé tak rychle nebo 

takov˘m zpÛsobem, jak moÏná doufá-
me; splní se vÏdy v Jeho ãase a Jeho
zpÛsobem. To, jaká ãasná poÏehnání
pfiicházejí k tûm, ktefií jsou poslu‰ni
Slova moudrosti, jsem pochopil aÏ po
letech – na rozdíl od duchovních po-
Ïehnání, která pfiicházejí okamÏitû,
jsme-li poslu‰ni BoÏích zákonÛ. KdyÏ
se ohlíÏím zpût, mohu s jistotou fiíci,
Ïe zaslíbení Pánû, i kdyÏ se tfieba nevy-
plní vÏdy hned, jsou vÏdy spolehlivá.

Trpûlivost vyÏaduje víru
Brigham Young uãil, Ïe kdyÏ narazil

na nûco, ãemu plnû nerozumûl, modlil
se k Pánu: „Dej mi trpûlivost poãkat,
dokud tomu sám neporozumím.“5 A
pak se Brigham modlil tak dlouho, do-
kud to nepochopil.

Musíme se nauãit, Ïe v Pánovû plá-
nu k nám porozumûní pfiichází „fiádku
za fiádkou, pfiedpis za pfiedpisem“.6
Zkrátka poznání a porozumûní pfiichá-
zejí za cenu trpûlivosti.

âasto hlubok˘m údolím dne‰ka po-
rozumíme aÏ tehdy, kdyÏ na nû shléd-
neme z vrcholkÛ budoucích zku‰eností.
âasto spatfiíme Pánovu ruku v Ïivotû 
aÏ tehdy, kdyÏ na‰e zkou‰ky jiÏ dávno
pominuly. âasto jsou ta nejobtíÏnûj‰í
období na‰eho Ïivota základními sta-
vebními bloky, jeÏ tvofií základ na‰eho
charakteru a razí nám cestu k budou-
cím pfiíleÏitostem, poznání a ‰tûstí.

Trpûlivost – ovoce Ducha7

Trpûlivost je boÏská vlastnost, která
mÛÏe uzdravovat du‰e, odemykat po-
klady poznání a porozumûní a promû-
nit obyãejné lidi ve svaté a v andûly.
Trpûlivost je vskutku ovocem Ducha.

Trpûlivost znamená vytrvat v nûãem
aÏ do konce. Znamená vymûnit oka-
mÏité uspokojení za budoucí poÏehná-
ní. Znamená udrÏet hnûv na uzdû a
potlaãit nelaskavá slova. Znamená
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odolat zlu, i kdyÏ se mÛÏe zdát, Ïe dru-
hé obohacuje.

Trpûlivost znamená akceptovat to,
co není moÏné zmûnit, a ãelit tomu
s odvahou, milostí a vírou. Znamená
to b˘t „ochotn˘m podrobiti se v‰e-
mu, co Pán povaÏuje za vhodné na
[nás] vloÏiti, stejnû jako se dítû po-
drobuje otci svému“.8 A koneãnû, 
trpûlivost znamená b˘t kaÏdou ho-
dinu kaÏdého dne „pevn˘ a stál˘ a
neochvûjn˘ v zachovávání pfiikázání
Pánû“9, dokonce i kdyÏ je to tûÏké.
Slovy Jana Zjevovatele: „TuÈ jest 
trpûlivost svat˘ch, tu jsou ti, ktefiíÏ
ostfiíhají pfiikázaní BoÏích a víry 
[v JeÏí‰e].“10

Trpûlivost je zpÛsob, jímÏ se zdoko-
nalujeme. Sám Spasitel fiekl, Ïe v trpû-
livosti své vládnete své du‰i.11 Nebo
jin˘ pfieklad fieckého textu zní: „V trpû-
livosti své získáte moc nad svou du‰í.“
Trpûlivost znamená vytrvat ve vífie 
s vûdomím, Ïe obãas rosteme nejvíce
právû tehdy, kdyÏ ãekáme, místo aby-
chom pfiijímali. Tak tomu bylo v dobû
Spasitelovû. A tak tomu je i v tûchto
posledních dnech – neboÈ nám bylo
pfiikázáno, abychom „[pokraãovali]
s trpûlivostí, dokud [nebudeme] 
zdokonaleni“.12

KéÏ nám Pán za na‰i trpûlivost Ïehná
Parafrázovaná slova jednoho Ïal-

misty znûjí – budeme-li trpûlivû oãeká-
vat Pána, nakloní se k nám. Vysly‰í
na‰e volání. Vytáhne nás z hrÛzné pro-
pasti a postaví nás na pevnou skálu.
VloÏí nám do úst novou píseÀ, kterou
budeme velebit svého Boha. Mnozí
kolem nás to uvidí, a zaãnou dÛvûfio-
vat v Pána.13

Drazí bratfií, trpûlivost tedy zname-
ná v podstatû toto: dodrÏovat pfiiká-
zání; dÛvûfiovat Bohu – na‰emu
Nebeskému Otci; slouÏit Mu s mírností

a kfiesÈanskou láskou; uplatÀovat víru a
nadûji ve Spasitele; a nikdy se nevzdá-
vat. Lekce, kter˘m se díky trpûlivosti
nauãíme, vytfiíbí ná‰ charakter, pozved-
nou ná‰ Ïivot a rozhojní na‰e ‰tûstí.
Pomohou nám stát se zpÛsobil˘mi no-
siteli knûÏství a vûrn˘mi uãedníky na-
‰eho Mistra, JeÏí‰e Krista.

Modlím se o to, aby trpûlivost byla
charakteristickou vlastností nás, ktefií
nosíme knûÏství V‰emohoucího Boha;
abychom se s odvahou spoléhali na
Pánova zaslíbení a Jeho naãasování;
abychom k druh˘m pfiistupovali se
stejnou trpûlivostí a soucitem, které 
si pfiejeme i pro sebe; a abychom 

pokraãovali s trpûlivostí, dokud nebu-
deme zdokonaleni. Ve svatém jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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