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dal zajímavé ponauãení. Pfiipomnûl
Svat˘m, Ïe „milujícím Boha v‰ecky vûci
napomáhají k dobrému“.2 Ná‰ Nebesk˘
Otec, kter˘ nás bezv˘hradnû a dokona-
le miluje, nám umoÏÀuje získávat záÏit-
ky, které nám pomáhají rozvíjet rysy a
vlastnosti, které potfiebujeme pro to,
abychom se stávali ãím dál tím více po-
dobnûj‰ími Kristu. Na‰e zkou‰ky pfii-
cházejí v mnoha rÛzn˘ch podobách,
ale kaÏdá zkou‰ka nám umoÏní stát se
více takov˘mi, jako je Spasitel, pokud
se nauãíme rozpoznávat to dobré, co
kaÏdá taková zku‰enost pfiiná‰í. KdyÏ
této nauce porozumíme, získáme vût‰í
uji‰tûní o lásce na‰eho Otce. MoÏná se
v tomto Ïivotû nikdy nedozvíme, proã
ãelíme tomu, ãemu ãelíme, ale mÛÏe-
me si b˘t jisti tím, Ïe díky tûmto záÏit-
kÛm mÛÏeme rÛst.

Uvûdomuji si, Ïe je mnohem snaz‰í
se ohlédnout, kdyÏ uÏ je zkou‰ka za
námi, a vidût, ãemu jsme se ze sv˘ch
záÏitkÛ nauãili, ale v˘zvou je získat
onen vûãn˘ náhled, zatímco zkou‰ka-
mi procházíme. Nûkter˘m na‰e zkou‰-
ky nemusejí pfiipadat velké, ale pro
kaÏdého z nás, kdo jimi prochází, jsou
tyto zkou‰ky skuteãné a vyÏadují od
nás, abychom se pfied Bohem pokofiili
a uãili se od Nûho.

V tuto velikonoãní nedûli vzpomí-
náme na Ïivot na‰eho Spasitele. A prá-
vû Jeho si pfiejeme napodobovat ve

K dyÏ jsem byl je‰tû chlapec,
vÏdy jsem se tû‰il na jaro.
Jakmile se oteplilo, byl jsem

pfiipraven na baseball. Jako vût‰ina
mal˘ch chlapcÛ i já jsem si pfiál, aby
se ze mne stal velk˘ baseballov˘ hráã.
Vzpomínám si na jeden pfiíbûh o vel-
mi malém chlapci, kter˘ mûl podob-
n˘ sen. TouÏil po tom, aby se stal
pfií‰tí baseballovou hvûzdou, a tak se
rozhodl jít ven a trénovat. V jedné ru-
ce drÏel míãek a ve druhé pálku, a
míãek vyhodil do vzduchu. S pfiáním
míãek odpálit co nejdále, promáchl
ze v‰ech sil pálkou, ale míãek spadl
na zem, aniÏ by se pálky vÛbec dotkl.
Chlapec se nenechal odradit a zkusil
to znovu. KdyÏ se chystal vyhodit mí-
ãek do vzduchu, jeho odhodlání rost-
lo s my‰lenkou na to, jak prudce
míãek odpálí. Ale bûda, v˘sledek byl
stejn˘. Míãek leÏel na zemi. Jak ale
kaÏd˘ dobr˘ hráã ví, vyautováni jste
aÏ po tfiech pokusech. Soustfiedil se
je‰tû usilovnûji, vyhodil míãek do
vzduchu a máchl pálkou prudãeji neÏ
kdy pfiedtím. KdyÏ míãek znovu spadl
na zem, do oãí se mu zaãaly drát slzy.
Pak se mu najedou na tváfii objevil

velk˘ úsmûv a zvolal: „To jsem ale
nadhazovaã!“

KaÏd˘ z nás bude ãelit zkou‰kám, a
jak ukazuje tento zjednodu‰en˘ pfií-
klad, to, jak na tyto obtíÏe budeme re-
agovat, bude rozhodovat o na‰em
úspûchu a ‰tûstí. KaÏd˘ z nás bude ãe-
lit protivenství, aÈ jsme kdekoli. V pís-
mech se uãíme, Ïe „musí nezbytnû b˘ti
… protiklad ve v‰ech vûcech“.1 KaÏd˘
z nás bude ãelit obtíÏn˘m obdobím, a
otázkou není to, kdy jim budeme ãelit,
ale jak jim budeme ãelit.

Jen nûkolik let pfiedtím, neÏ Svatí
v ¤ímû museli ãelit pronásledování,
které patfií k tûm nejkrutûj‰ím v celé
kfiesÈanské éfie, nám apo‰tol Pavel 

V‰echny vûci spoleãnû
pÛsobí pro dobro
MoÏná se v tomto Ïivotû nikdy nedozvíme, proã 
ãelíme tomu, ãemu ãelíme, ale mÛÏeme si b˘t 
jisti tím, Ïe díky tûmto záÏitkÛm mÛÏeme rÛst.



ve‰kerém svém jednání. Dovolte mi
zmínit pût vûcí, kter˘m se mÛÏeme na-
uãit z onûch posledních hodin
Spasitelova Ïivota na zemi a které nám
mohou pomoci ãelit na‰im zkou‰kám.

Zaprvé – JeÏí‰ se nesnaÏil konat
svou vÛli, ale pouze vÛli svého Otce.
ZÛstal oddan˘ svému posvátnému po-
slání i v dobû zkou‰ky. KdyÏ v zahradû
getsemanské padl na tváfi, prosil:
„Otãe, chce‰-li, pfienes kalich tento
ode mne, ale v‰ak ne má vÛle, ale tvá
staÀ se.“3 Nûkdy procházíme bolestí a
zármutkem, abychom mohli rÛst a byli
pfiipraveni na moÏné zkou‰ky v bu-
doucnu. Ptám se vás, matek: „Udûlaly
byste nûkdy nûco, co by va‰im dûtem
pfiivodilo bolest a vehnalo jim slzy do
oãí, i kdyÏ nic ‰patného neudûlaly?“
Samozfiejmû, Ïe ano! KdyÏ matky be-
rou své malé dûti k lékafii na oãkování,
témûfi kaÏdé dítû opou‰tí ordinaci v sl-
zách. Proã to dûláte? ProtoÏe víte, Ïe
malá bolest nyní je ochrání pfied moÏ-
nou bolestí a utrpením v budoucnu.
Ná‰ Otec v nebi zná konec od poãátku.
Je tfieba, abychom následovali pfiíklad
Spasitele a dÛvûfiovali Mu.

Zadruhé – kdyÏ ãelíme zkou‰kám,
musíme se nauãit nestûÏovat si a ne-
reptat. Nefi nám po velikém vidûní o
Spasitelovû smírné obûti fiekl: „ProãeÏ
oni ho biãují, a on to sná‰í; a oni ho bi-
jí, a on to sná‰í. Ano, oni na nûj plivají,
a on to sná‰í pro svou milující laska-
vost a shovívavost vÛãi dûtem lid-
sk˘m.“4 Musíme se vÏdy pokusit
problém napravit a zkou‰ku pfiekonat,
ale místo otázek „Proã já?“ nebo „âím
jsem si to zaslouÏil?“, bychom se moÏ-
ná mûli ptát „Co mám udûlat? âemu se
mohu díky této zku‰enosti nauãit? Co
mám zmûnit?“

KdyÏ jsme s manÏelkou pfied nûko-
lika lety slouÏili ve Venezuele, ná‰ 
nejmlad‰í syn opustil pohodln˘ Ïivot

na stfiední ‰kole a odjel s námi. Nestû-
Ïoval si, ale bylo zfiejmé, Ïe pro nûj by-
lo tûÏké pfiijet do této zemû, kde pro
nûj bylo v‰echno nové; ale díky úÏas-
n˘m a neãekan˘m událostem se tyto
záÏitky promûnily ze zkou‰ky na ne-
smírné poÏehnání v jeho Ïivotû. Dosá-
hl toho tím, Ïe zmûnil svÛj postoj a
osvojil si odhodlání uspût.

Zatfietí – kdyÏ ãelíme problémÛm,
musíme usilovat o vût‰í pomoc od
Boha. Dokonce i Spasitel nás v‰ech
mûl potfiebu modlit se „horlivûji“, kdyÏ
byl v zahradû getsemanské.5 KdyÏ toto
budeme dûlat, mÛÏeme se tím nauãit
získat velkou víru. Musíme pamatovat
na to, Ïe odpovûdi od Nebeského
Otce od nás ãasto danou zkou‰ku neo-
dejmou, ale místo toho nás BÛh posi-
luje, zatímco zkou‰kou procházíme.
Pán mÛÏe, podobnû jako to uãinil
v pfiípadû Almov˘ch následovníkÛ,
„[ulehãit] bfiemena, jeÏ jsou vloÏena

na va‰e ramena, takÏe je ani nebudete
na bedrech sv˘ch pociÈovati“.6
Procházíme-li zkou‰kami, kéÏ neza-
hofikneme ani neztratíme oddanost,
ale následujeme SpasitelÛv pfiíklad
v tom, Ïe se staneme opravdovûj‰ími,
upfiímnûj‰ími a vûrnûj‰ími.

Zaãtvrté – uãte se slouÏit druh˘m a
myslet na nû i v dobû zkou‰ky. Kristus
byl ztûlesnûním sluÏby. Jeho Ïivot byl
pln˘ pfiíkladÛ toho, jak pomáhat a
slouÏit druh˘m, a Jeho nejvût‰ím da-
rem bylo to, co pro nás udûlal. ¤ekl:
„NeboÈ viz, já, BÛh, jsem vytrpûl tyto
vûci za v‰echny, aby oni nemuseli trpû-
ti, jestliÏe budou ãiniti pokání.“7

Musíme ãinit pokání a poté následovat
Jeho pfiíklad sluÏby. KdyÏ slouÏíme
druh˘m, zapomínáme na vlastní pro-
blémy, a kdyÏ se snaÏíme druh˘m
ulevit v jejich bolesti nebo sklíãenosti,
posilujeme tím sebe.

Na poslední generální konferenci
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ná‰ milovan˘ prorok, president
Thomas S. Monson, fiekl: „Myslím, Ïe
Spasitel nám fiíká, Ïe dokud neztratíme
sami sebe ve sluÏbû druh˘m, ná‰ Ïivot
má jen mal˘ v˘znam. Ti, ktefií Ïijí jen
pro sebe, nakonec uvadnou a obraznû
fieãeno svÛj Ïivot ztrácejí, zatímco ti,
ktefií ztrácejí sami sebe ve sluÏbû dru-
h˘m, rostou a vzkvétají – a tím si Ïivot
zachovávají.“8

Zapáté – odpou‰tûjte druh˘m a ne-
snaÏte se svalovat vinu za svou situaci
na nû. Nûkdy se nám chce fiíci: „Kdyby
to neudûlali, tak bych pak tak nezarea-
goval.“ Pfiirozen˘ ãlovûk má sklon sva-
lovat vinu na nûkoho jiného, aby tak
nebyl odpovûdn˘ za své jednání.
Spasitel pohlédl na ty, ktefií Ho pfiibíjeli
ke kfiíÏi, a prosil svého Otce v nebi:
„OdpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.“9

Nemohli bychom více odpou‰tût?
KdyÏ procházíme Ïivotními zkou‰-

kami, uchovávejme si vûãn˘ náhled,
nestûÏujme si, modleme se je‰tû usi-
lovnûji, sluÏme druh˘m a navzájem si
odpou‰tûjme. KdyÏ toto budeme dû-
lat, pak nám, ktefií milujeme Boha,
„[budou] v‰ecky vûci [napomáhat]
k dobrému“.10 Vydávám posvátné a za-
ruãené svûdectví o tom, Ïe ná‰ Otec
nás miluje a Ïe poslal svého Syna, aby
nám ukázal a pfiipravil cestu. Trpûl, ze-
mfiel a byl vzkfií‰en, abychom mohli
Ïít, a pfieje si, abychom „mohli míti ra-
dost“,11 i bûhem Ïivotních zkou‰ek. To
fiíkám ve jménu JeÏí‰e Krista, amen. ■
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1. 2. Nefi 2:11.
2. ¤ímanÛm 8:28.
3. Luká‰ 22:42.
4. 1. Nefi 19:9.
5. Luká‰ 22:44.
6. Mosiá‰ 24:14.
7. Nauka a smlouvy 19:16.
8. Thomas S. Monson, „Co jsem dnes pro nû-

koho udûlal?“, Liahona, listopad 2009, 85.
9. Luká‰ 23:34.

10. ¤ímanÛm 8:28.
11. 2. Nefi 2:25.

Îijeme ve svûtû, v nûmÏ od nás
mnoho situací vyÏaduje, aby-
chom vyná‰eli ãasto nelehké

soudy. PfiiãemÏ Spasitel nám dal pfii-
kázání, abychom své bliÏní „nesoudi-
li“.1 Jak to mÛÏeme udûlat, a pfiitom
si ve svûtû plném klamu a zkaÏenosti
uchovat dobr˘ úsudek? Musíme dob-
fie váÏit dÛleÏitá rozhodnutí, která ãi-
níme v kaÏdém období Ïivota; kdyÏ 
si volíme pfiátele, hledáme vûãného
spoleãníka nebo kdyÏ si vybíráme po-
volání, které nám umoÏní postarat se
o rodinu a slouÏit Pánu. I kdyÏ nás
Spasitel poÏádal, abychom druhé ne-
soudili, oãekává, Ïe pouÏijeme doko-
nal˘ úsudek.

MoÏná se nám ãasto stává, Ïe nad
druh˘mi vyneseme rychl˘ soud, kter˘
mÛÏe promûnit nebo pozmûnit ná‰
vzájemn˘ vztah. Chybn˘ úsudek je ãas-
to utváfien díky nedostatku informací
nebo proto, Ïe nedokáÏeme nahléd-
nout pod povrch toho, co vidíme.

Napfiíklad se ãasto vypráví pfiíbûh o
tom, jak JeÏí‰ nav‰tívil Marii a Martu,

které Ïily s bratrem Lazarem v Betany.
Mistr je nav‰tûvoval rád, neboÈ si u
nich mohl odpoãinout a tû‰it se z pro-
stfiedí spravedlivého domova. Pfii jedné
Jeho náv‰tûvû se Marta vûnovala pfií-
pravû jídla a Maria se rozhodla posadit
Mistrovi k nohám a naslouchat Jeho
slovÛm.

„Ale Marta peãlivá byla pfii mnohé
sluÏbû. KteráÏ pfiistoupiv‰i, fiekla: Pane,
nemá‰-liÏ o to péãe, Ïe sestra má ne-
chala mne [samotnou] slouÏiti? …

A odpovûdûv, fiekl jí JeÏí‰: Marta,
Marta, peãlivá jsi, a rmoutí‰ se pfii
mnoh˘ch vûcech.

Ale jednohoÈ jest potfiebí. MariaÈ
dobrou stránku vyvolila, kteráÏ nebu-
de odjata od ní.“2

Tento pfiíbûh, kter˘ je ãasto pouÏí-
ván v nedûlních lekcích, vrhá na Martu
‰patné svûtlo, pokud se t˘ká její víry.
Máme v‰ak dal‰í pfiíbûh o této ‰lechet-
né Ïenû Martû, kter˘ nám umoÏÀuje
lépe nahlédnout do hloubky jejího po-
rozumûní a svûdectví. Stalo se to, kdyÏ
Spasitel pfii‰el, aby jejího bratra Lazara

Rozvíjejme dobr˘
úsudek, ale
neodsuzujme druhé
Dobr˘ úsudek nepotfiebujeme jen pro porozumûní lidem, 
ale také kdyÏ ãiníme rozhodnutí, která nás ãasto povedou
buì k Nebeskému Otci, anebo od Nûj.
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