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k ãemu ho Pán povolal. Hned na zaãát-
ku své knûÏské sluÏby ho Pán uãil neu-
stále se tû‰it „z konání vûcí, jeÏ BÛh
z jeho rukou poÏaduje“.2

Dal‰í záÏitek, kter˘ mne vedl k to-
mu, abych s vámi dnes mluvil o píli,
spoãíval v tom, Ïe jsem sledoval jedno-
ho muÏe témûfi na konci jeho knûÏské
sluÏby v tomto Ïivotû. Byl dvakrát bis-
kupem. Poprvé byl povolán biskupem,
kdyÏ byl mlad˘, mnoho let pfiedtím,
neÏ jsem ho potkal. Nyní byl jiÏ star‰í a
byl uvolnûn z povolání biskupa podru-
hé. KvÛli pfiib˘vajícím fyzick˘m omeze-
ním pro nûj byla knûÏská sluÏba velmi
obtíÏná.

Mûl v‰ak plán, jak jednat pilnû.
KaÏdou nedûli, kdy mohl b˘t na shro-
máÏdûní, sedûl poblíÏ lavice, která 
je nejblíÏe ke dvefiím, kter˘mi vût‰ina
lidí na shromáÏdûní svátosti pfiicháze-
la. Sedl si tam vãas, aby mûl jistotu,
Ïe místo bude volné. KaÏd˘ pfiíchozí
mohl vidût jeho láskypln˘ a pfiívûtiv˘
pohled, kter˘ vídávali, kdyÏ sedával
na pódiu jako jejich biskup. Jeho 
vliv nás hfiál u srdce a pozvedal nás,
protoÏe jsme vûdûli, jakou cenu platí
za to, aby mohl slouÏit. Jeho biskup-
ské povinnosti byly u konce; jeho

Bratfií, jsem vdûãn˘ za to, Ïe dnes
veãer mohu b˘t s vámi. A zapla-
vuje mne pocit pokory díky to-

mu, co vím o va‰í vûrné knûÏské
sluÏbû. Dnes veãer bych rád mluvil o
tom, jak b˘t piln˘ ve sluÏbû Pánu. K to-
muto rozhodnutí mne vedly nedávné
záÏitky.

Jedním z nich bylo i peãlivé studi-
um úÏasné nové broÏurky pro
Aronovo knûÏství, o níÏ mluvil bratr
David L. Beck. Naz˘vá se Plním svou
povinnost vÛãi Bohu. KdyÏ jsem ãetl o
tom, co mají mladí muÏi dûlat a k˘m se
mají stát, a kdyÏ jsem o tom pfiemítal,
uvûdomil jsem si, Ïe to popisuje to, co
president Brigham Young slíbil nositeli
knûÏství, kter˘ pilnû slouÏí po cel˘ 
svÛj Ïivot: „ Jedinec, kter˘ má podíl na
knûÏství a pokraãuje ve vûrnosti své-
mu povolání, kter˘ se neustále tû‰í
z konání vûcí, jeÏ BÛh z jeho rukou 
poÏaduje, a bûhem Ïivota pokraãuje
v konání kaÏdé povinnosti, si zajistí ne-
jenom v˘sadu vûci BoÏí pfiijímat, ale i
poznání, jak je pfiijímat, aby mohl neu-
stále znát mysl BoÏí.“1

Pfied nûkolika t˘dny jsem vidûl no-
vého jáhna, kter˘ se vydal na tuto stez-
ku píle. Jeho otec mi ukázal schéma,
které si jeho syn vytvofiil a na nûmÏ 
byla zakreslena kaÏdá lavice v kapli,
ãísla oznaãující jednotlivé jáhny, ktefií 

budou povûfieni rozná‰et svátost, a je-
jich trasa kaplí pfii podávání svátosti
ãlenÛm. Spoleãnû s otcem jsme se
usmívali pfii pomy‰lení na to, Ïe tento
chlapec, aniÏ by byl o to poÏádán, si
vytvofiil plán, aby si byl jist tím, Ïe jeho
knûÏská sluÏba probûhne úspû‰nû.

Rozpoznal jsem v jeho píli vzor, kte-
r˘ obsahuje i nová broÏurka Povinnost
vÛãi Bohu. Spoãívá v tom, Ïe se nauãí-
te, co od vás Pán oãekává, naplánujete
si, Ïe to udûláte, svÛj plán pilnû zreali-
zujete a pak se s druh˘mi podûlíte o
to, jak vás tato ãinnost zmûnila a jak
poÏehnala druh˘m.

Onen jáhen si udûlal schéma, aby si
byl jist, Ïe bude schopen vykonat to,

Jednejte ve v‰í píli
Máme se nauãit své povinnosti od Pána, a poté jednat 
ve v‰í píli, a nikdy neb˘t leniv˘mi ani nedbal˘mi.
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knûÏská sluÏba v‰ak neskonãila.
I vy jste vidûli takové pfiíklady veli-

k˘ch sluÏebníkÛ v knûÏství. Dnes veãer
se vám pokusím nûco fiíci o tom, co
jsem se o nich dozvûdûl. Zaãíná to tím,
Ïe se uãí poznávat, do ãí sluÏby jsou
zapojeni a za jak˘m úãelem. KdyÏ to-
muto v srdci porozumûjí, zásadnû to
ovlivní jejich Ïivot.

Nejprve budu mluvit pfiímo k mla-
d˘m muÏÛm v Aronovû knûÏství.
Pokud pocítíte velikost dÛvûry, kterou
ve vás BÛh vkládá, budete pilnûj‰í.
V broÏurce Povinnost vÛãi Bohu je 
toto poselství Prvního pfiedsednictva
urãeno vám: „Nebesk˘ Otec ve vás
vkládá velkou dÛvûru a spoléhá na vás
a má pro vás dÛleÏité poslání, jeÏ máte
naplnit. Bude vám pomáhat, kdyÏ se
na Nûho budete obracet v modlitbû,
kdyÏ budete naslouchat nabádání
Ducha, dodrÏovat pfiikázání a zachová-
vat smlouvy, které jste uzavfieli.“3

Jan Kfititel se vrátil na zem znovuzfií-
dit knûÏství, jehoÏ jste vy, mladí muÏi,
nositeli. DrÏel klíãe Aronova knûÏství.
A právû Jan byl tím, od koho se JeÏí‰
nechal pokfitít. Jan vûdûl, kdo ho po-
volal. ¤ekl Pánu: „ Já mám od tebe
kfitûn b˘ti.“4

KdyÏ Pán poslal Jana, aby 15. kvûtna
1829 vysvûtil Josepha Smitha a Olivera
Cowderyho, Jan vûdûl, Ïe knûÏství
Aronovo „drÏí klíãe sluÏby andûlÛ a
evangelia pokání a kfitu ponofiením na
odpu‰tûní hfiíchÛ“.5 Vûdûl, kdo ho po-
volal a kvÛli jakému slavnému úãelu
byl poslán.

Va‰e knûÏství vám umoÏÀuje Ïehnat
a podávat svátost veãefie Pánû ãlenÛm
Jeho Církve v dne‰ní dobû. Je to tatáÏ
v˘sada, kterou Spasitel udûlil Dvanácti
apo‰tolÛm bûhem své sluÏby ve smr-
telnosti. A totéÏ udûlal, kdyÏ po svém
Vzkfií‰ení povolal dvanáct uãedníkÛ,
aby vedli Jeho Církev.

Sám Pán, jak je to popsáno v Knize
Mormonovû, zaopatfiil symboly své ne-
koneãné obûti a poÏehnal je a dal li-
dem. KdyÏ vykonáváte knûÏskou
sluÏbu, myslete na Nûho a na to, jakou
ãest vám tím projevuje. Budete-li na
Nûj pamatovat, budete odhodláni vy-
konávat tuto posvátnou sluÏbu – do té
míry, do jaké to dokáÏete – tak dobfie a
vûrnû, jako ji vykonával On.6

Toto se mÛÏe stát pro vá‰ Ïivot vzo-
rem, kter˘ posílí va‰i schopnost b˘t
piln˘mi v kaÏdé knûÏské sluÏbû, na
kterou vás Pán pfiipravuje a ke které
vás povolá. Toto odhodlání vám pomÛ-
Ïe pfiipravit se na pfiijetí Melchisede-
chova knûÏství, které se v dávn˘ch
dobách naz˘valo „Svat˘m knûÏstvím
podle fiádu Syna BoÏího“.7

Nyní bych rád promluvil k tûm, kte-
fií byli povoláni a poctûni moÏností
slouÏit v knûÏství Melchisedechovû.
Podobnû jako Aronovo knûÏství i knûÏ-
ství Melchisedechovo znamená více
neÏ jen dÛvûra dûlat to, co by dûlal
Pán. Je to v˘zva stát se takov˘m, jako 
je On. Toto je Jeho zaslíbení:

„NeboÈ kdokoli je vûrn˘, aby získal
tato dvû knûÏství, o nichÏ jsem mluvil,
a aby zveleboval povolání své, ten je
posvûcen Duchem k obnovení tûla
svého.

Stávají se syny MojÏí‰ov˘mi a
Aronov˘mi a semenem Abrahamov˘m,
a církví a královstvím a vyvolen˘mi
Boha.

A také v‰ichni ti, jiÏ pfiijímají toto
knûÏství, pfiijímají mne, praví Pán;

NeboÈ ten, kdo pfiijímá sluÏebníky
mé, pfiijímá mne;

A ten, kdo pfiijímá mne, pfiijímá
Otce mého;

A ten, kdo pfiijímá Otce mého, pfiijí-
má království Otce mého; tudíÏ v‰e, 
co mÛj Otec má, mu bude dáno.“8

Existuje vzor jednání, díky nûmuÏ
v‰ichni nositelé knûÏství toto slavné
poÏehnání získávají. Jedním z míst
v písmech, kde nám Pán tento vzor 
dává, se nachází ve 107. oddíle Nauky
a smluv:

„ProãeÏ, nechÈ kaÏd˘ muÏ se uãí po-
vinnostem sv˘m a nechÈ se uãí jednati
v úfiadu, do nûhoÏ je urãen, ve v‰í píli.
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Ten, kdo je nedbal˘, nebude pova-
Ïován za hodna toho, aby obstál, a ten,
kdo se neuãí povinnostem sv˘m a ne-
prokazuje, Ïe je hoden uznání, nebude
povaÏován za hodna toho, aby obstál.
Tak jest. Amen.“9

Máme se nauãit své povinnosti od
Pána, a poté jednat ve v‰í píli, a nikdy
neb˘t leniv˘mi ani nedbal˘mi. Tento
vzor je jednoduch˘, ale není snadné
ho následovat. Je pro nás velmi snadné
ztratit pozornost. âtení denních zpráv
se mÛÏe zdát zajímavûj‰í neÏ pfiíruãka
pro lekce v knûÏství. Sednout si a od-
poãívat mÛÏe b˘t pfiitaÏlivûj‰í neÏ do-
mluvit si náv‰tûvu tûch, ktefií potfiebují
na‰i knûÏskou sluÏbu.

KdyÏ zji‰Èuji, Ïe mne od knûÏsk˘ch
povinností odvádûjí jiné zájmy, a kdyÏ
mé tûlo prosí o odpoãinek, zavolám na
sebe tûmito povzbudiv˘mi slovy:
„Pamatuj na Nûho.“ Pán je ná‰ dokona-
l˘ pfiíklad píle v knûÏské sluÏbû. Je na-
‰ím vÛdcem. On nás povolal. Kráãí
pfied námi. Vyvolil nás, abychom Ho
následovali a pfiivedli s sebou i ostatní.

Dnes veãer na Nûho pamatuji, a
srdce se mi plní dojetím. Dnes je 
sobota veãer pfied velikonoãní nedûlí,
kdy vzpomínáme na Jeho Vzkfií‰ení.
Pamatuji na Jeho pfiíklad z pfiedcho-
zích dnÛ.

Z lásky ke svému Otci a k nám pfii-
pustil, aby trpûl více, neÏ je smrtelník
schopen snést. ¤ekl nám, co od Nûho

tato nekoneãná obûÈ vyÏadovala. Jistû
si pamatujete tato slova:

„NeboÈ viz, já, BÛh, jsem vytrpûl ty-
to vûci za v‰echny, aby oni nemuseli tr-
pûti, jestliÏe budou ãiniti pokání;

Ale jestliÏe nebudou ãiniti pokání,
musejí trpûti stejnû jako já;

KteréÏto utrpení zpÛsobilo mnû,
dokonce Bohu, nejvût‰ímu ze v‰ech,
Ïe jsem se chvûl bolestí a krvácel v kaÏ-
dém póru a trpûl v tûle i v duchu – a
pfiál jsem si, abych nemusel píti ten
hofik˘ kalich a mohl se stáhnouti –

Nicménû, sláva buì Otci, a já jsem
vypil a dokonãil jsem pfiípravy své pro
dûti lidské.“10

Z kfiíÏe na Kalvárii Spasitel prohlásil:
„DokonánoÈ jest.“11 Pak Jeho Duch
opustil Jeho tûlo a Jeho smrtelné
ostatky byly láskyplnû uloÏeny do hro-
bu. Tím, co vykonal v duchovním svûtû
bûhem tfií dnÛ pfied sv˘m Vzkfií‰ením,
nám dal ponauãení, na které vzpomí-
nám, kdykoli jsem pokou‰en myslet si,
Ïe jsem v Jeho sluÏbû dokonãil nûjak˘
obtíÏn˘ úkol a zasluhuji si odpoãinek.

SpasitelÛv pfiíklad mi dává odvahu
jít dál. Jeho práce ve smrtelnosti skon-
ãila, ale vstoupil do duchovního svûta,
odhodlán pokraãovat ve svém slavném
díle spasit du‰e. Zorganizoval práci
vûrn˘ch duchÛ, aby zachraÀovali ty,
ktefií se je‰tû mohou stát podílníky mi-
losrdenství, jeÏ je k dispozici skrze
Jeho smírnou obûÈ. VzpomeÀte na 

slova ze 138. oddílu Nauky a smluv:
„Ale vizte, z prostfiedku spravedli-

v˘ch zorganisoval své síly a urãil posly
odûné mocí a pravomocí a povûfiil je,
aby vy‰li a pfiinesli svûtlo evangelia
tûm, jiÏ byli v temnotû, vpravdû v‰em
duchÛm lidí; a tak bylo evangelium ká-
záno mrtv˘m.

A vyvolení poslové vy‰li, aby ozna-
movali milostiv˘ den Pánû a vyhla‰ovali
svobodu zajat˘m, ktefií byli svázáni, 
dokonce v‰em, ktefií budou ãiniti 
pokání z hfiíchÛ sv˘ch a pfiijmou 
evangelium.“12

Kdykoli na Nûho pamatuji, je pro
mne snaz‰í odolat poku‰ení chtít si
odpoãinout od své knûÏské práce.
Jistû jsme na Nûho pamatovali i dnes, a
proto jsme zde, abychom se uãili sv˘m
povinnostem a byli odhodláni ve v‰í
píli dûlat to, co jsme slíbili, Ïe dûlat bu-
deme. A díky Jeho pfiíkladu vytrváme
v úkolech, které nám v tomto Ïivotû
dává, aÏ do konce, a budeme odhodla-
nû ãinit vÛli Jeho Otce na vûky, podob-
nû jako to ãinil a ãiní On.

Toto je Pánova Církev. Povolal nás a
dÛvûfiuje nám i pfiesto, Ïe máme sla-
bosti, o nichÏ vûdûl. Znal zkou‰ky, 
s nimiÏ se budeme pot˘kat. Vûrnou
sluÏbou a skrze Jeho Usmífiení ale mÛ-
Ïeme dospût k tomu, Ïe si budeme
pfiát to, co si pfieje On, a budeme tako-
v˘mi, jak˘mi b˘t musíme, abychom
Ïehnali tûm, kter˘m v Jeho zastoupení
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slouÏíme. Budeme-li Mu slouÏit dosta-
teãnû dlouho a pilnû, budeme promû-
nûni. MÛÏeme se Mu stát stále více
podobnûj‰ími.

Byl jsem svûdkem tohoto zázraku
v Ïivotû Jeho sluÏebníkÛ. Vidûl jsem to
pfied nûkolika t˘dny v ob˘vacím pokoji
jednoho vûrného nositele knûÏství.

Znal jsem ho jako jáhna, otce, bis-
kupa a ãlena pfiedsednictva kÛlu. Celá
desetiletí jsem sledoval, jak sv˘m knûÏ-
stvím pilnû slouÏí BoÏím dûtem.

Jeho rodina se shromáÏdila kolem
nûj v ob˘vacím pokoji. Usmíval se a
mûl na sobû bílou ko‰ili s kravatou a
oblek. Pfiekvapilo mû to, neboÈ jsem za
ním pfii‰el, protoÏe mi bylo fieãeno, Ïe
podstupuje bolestivou léãebnou pro-
ceduru, která ho dosud nevyléãila.

Pfiesto mû pozdravil tak, jak urãitû
zdravil stovky jin˘ch náv‰tûvníkÛ bû-
hem své celoÏivotní knûÏské sluÏby –
s úsmûvem. Pfii‰el jsem mu pomoci
v trápení, kterému ãelil, ale jak se
v knûÏské sluÏbû ãasto stává, byl jsem
to já, komu se dostalo pomoci a kdo
se nûãemu nauãil.

Posadili jsme se a pfiíjemnû jsme si
povídali. Vyprávûl mi, jak se jeho otec
staral o mou matku, kdyÏ umírala. To
jsem netu‰il. Tehdy jsem si uvûdomil,
Ïe jiÏ jako chlapec se od svého otce –
pilného nositele knûÏství – nauãil, jak
pomáhat druh˘m. Tato my‰lenka ve
mnû vyvolala pocit vdûãnosti za chvíle,
kdy jsem brával své malé syny na knûÏ-
ské náv‰tûvy, abych druh˘m pfiinesl
útûchu a poÏehnání.

Po nûkolika minutách se ti‰e zeptal:
„Bylo by vhodné poÏádat o to, zda by-
ste mi mohli dát poÏehnání?“ Jeho b˘-
val˘ president kÛlu, s nímÏ slouÏil celá
léta, mu pomazal hlavu olejem posvû-
cen˘m mocí Melchisedechova knûÏství.

KdyÏ jsem poÏehnání zpeãetil, Duch
Svat˘ mi dal poznat alespoÀ do urãité

míry, co Pán pro tohoto vûrného nosi-
tele knûÏství jiÏ vykonal. Byl ãist˘, jeho
hfiíchy byly umyty. Jeho povaha se pro-
mûnila, takÏe si pfiál to, co Spasitel.
Nemûl Ïádn˘ strach ze smrti. Mûl v srd-
ci pfiání Ïít, aby mohl slouÏit své rodinû
a ostatním dûtem Nebeského Otce,
které ho potfiebovaly.

Odcházel jsem do noci s vdûãností
za to, Ïe jsem byl svûdkem Pánovy las-
kavosti vÛãi sv˘m neochvûjnû piln˘m
sluÏebníkÛm v knûÏství. Mûní jejich
srdce tak, aby si pfiáli to, co On, a aby
jednali tak, jak by jednal On.

Zakonãím touto radou urãenou
Pánov˘m sluÏebníkÛm v knûÏství.
Pfiemítejte hluboce a pilnû nad písmy a
nad slovy Ïijících prorokÛ. Vytrvejte
v modlitbû o to, aby vám Duch Svat˘
zjevil povahu Boha Otce a Jeho milo-
vaného Syna. Proste o to, aby vám
Duch ukázal, co si Pán pfieje, abyste
dûlali. A naplánujte si to udûlat. Slibte
Mu, Ïe uposlechnete. Jednejte s pfied-
sevzetím, dokud nevykonáte to, o co
vás poÏádal. A pak se pomodlete, aby-
ste podûkovali za pfiíleÏitost slouÏit a
vûdût, co mÛÏete udûlat dál.

Svûdãím o tom, Ïe Nebesk˘ Otec a
JeÏí‰ Kristus Ïijí. Jsou to vzkfií‰ené a
oslavené bytosti, které nás milují a 
které nad námi bdí. Nebe‰tí poslové
znovuzfiídili klíãe knûÏství Proroku
Josephu Smithovi. Tyto klíãe byly v ne-
pfieru‰ené linii pfiedány presidentu
Thomasu S. Monsonovi. Tyto klíãe drÏí
kaÏd˘ Ïijící apo‰tol.

Zanechávám vám své poÏehnání,
abyste skrze Ducha pocítili velikost dÛ-
vûry a zaslíbení, které jste obdrÏeli ja-
ko vysvûcení sluÏebníci v knûÏství
v Pánovû pravé Církvi, v posvátném
jménu JeÏí‰e Krista, amen. ■
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