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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. ■

ODKAZY
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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vzkfiísil z mrtv˘ch. Tentokrát to byla
Marta, která spûchala naproti JeÏí‰ovi,
„jakmile usly‰ela“, Ïe pfiichází. KdyÏ 
se potkali, Marta Mu fiekla: „Vím, Ïe
coÏkoli poÏádal bys od Boha, dá 
tobû BÛh.“

Kristus se poté s Martou podûlil o
mocnou nauku t˘kající se vzkfií‰ení,
kdyÏ fiekl:

„ Já jsem vzkfií‰ení i Ïivot. Kdo vûfií
ve mne, byÈ pak i umfiel, Ïiv bude.

A kaÏd˘, kdoÏ jest Ïiv, a vûfií ve mne,
neumfieÈ na vûky. Vûfií‰-li tomu?“

Marta dala v odpovûì své mocné
svûdectví: „Ov‰em, Pane, já jsem uvûfii-
la, Ïe jsi ty Kristus, Syn BoÏí, kter˘Ï
mûl pfiijíti na svût.“3

Jak ãasto b˘vá Marta mylnû povaÏo-
vána za ãlovûka, kterého více zajímají
skutky neÏ záleÏitosti Ducha? Av‰ak
svûdectví, které projevila, kdyÏ strádala
smrtí bratra, jasnû ukazuje hloubku je-
jího porozumûní a její víry.

Mnoho sester ãasto sl˘chá první pfií-
bûh a pfiemítá, zda se podobají Marii
nebo Martû, ale pravda spoãívá v po-
znání celého ãlovûka a ve schopnosti
dobfie usuzovat. KdyÏ Martu lépe po-
známe, zjistíme, Ïe byla ve skuteãnosti
hluboce duchovní bytostí, která mûla
v˘razné a smûlé svûdectví o misii
Spasitele a o Jeho boÏské moci nad Ïi-
votem. Chybné posouzení Marty mÛÏe
zpÛsobit, Ïe pravou podstatu této 

nádherné Ïeny vÛbec nepochopíme.
Jako mlad˘ lékafi jsem se z vlastní

zku‰enosti nauãil dÛleÏité lekci o vyná-
‰ení ukvapen˘ch soudÛ. KdyÏ jsem
jednou slouÏil noãní sluÏbu na poho-
tovosti, pfii‰el tam mlad˘ muÏ se svou
manÏelkou, kterou suÏovaly prudké
bolesti. Z jejich odûvu a neãistého zje-
vu bylo snadné poznat, Ïe neÏili spofiá-
dan˘m Ïivotem. Vlasy mûl dlouhé a
neudrÏované. Jejich obleãení nebylo
uÏ dlouho prané, a ve tváfiích mûly ve-
psány následky nespofiádaného Ïivota.

Po vy‰etfiení jsem si k nûmu pfiisedl,
abych mu vysvûtlil pfiíãinu potíÏí a zpÛ-
sob léãby. Pohlédl na mû oãima pln˘-
ma hluboké lásky, jaká se jen tak
nevidí, a se v‰í láskou milujícího man-
Ïela se zeptal: „Pane doktore, bude
moje drahá Ïena v pofiádku?“ V té chví-
li jsem pocítil svûdectví Ducha, Ïe ten-
to muÏ je dítûtem BoÏím, a v jeho
oãích jsem spatfiil záblesk Spasitele.
Tento muÏ projevoval skuteãnou lásku,
a já jsem ho posoudil ‰patnû. Tato lek-
ce mû navÏdy poznamenala.

Dobr˘ úsudek nepotfiebujeme jen
pro porozumûní lidem, ale také kdyÏ
ãiníme rozhodnutí, která nás ãasto po-
vedou buì k Nebeskému Otci, anebo
od Nûj. KdyÏ se ohlédnu za sv˘m Ïivo-
tem, vidím mnoho okamÏikÛ, v nichÏ
by mû i malá zmûna smûru, zaloÏená
na chybném úsudku, odvedla daleko
od místa, na kterém mû Pán chtûl mít –
rozhodnutí zaloÏit rodinu je‰tû pfii stu-
diu, b˘t aktivním ve v‰ech aspektech
evangelia, platit desátek a obûti i pfii
velmi omezeném pfiíjmu a pfiijímat po-
volání i v tûÏk˘ch obdobích mi pomoh-
la nauãit se více o pfiiná‰ení obûti. KdyÏ
v Ïivotû uplatÀujeme úsudek svûta na
to, co má b˘t duchovním rozhodnu-
tím, pfiicházíme o mnohá poÏehnání.

Lidé, ktefií si vypûstovali dobr˘ úsu-
dek, mají mnoho typick˘ch vlastností.
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Rád bych vám nabídl ãtyfii rady pro 
vypûstování dobrého úsudku pfii 
rozhodování.

Zaprvé – uveìte svá osobní mûfiít-
ka do souladu s evangeliem JeÏí‰e
Krista. âlovûk nemÛÏe b˘t dobr˘m
soudcem, aniÏ by pfiitom ãerpal
z evangelia JeÏí‰e Krista. Je známo, Ïe
evangelium jiÏ dlouho úspû‰nû vede li-
di ke ‰tûstí. Nûkteré svûtské názory ne-
chávají na lidstvu, aby se pokusilo urãit
si mûfiítka vlastní. KvÛli tomu sl˘cháme
v˘razy jako „nová morálka“. Tento v˘-
raz je zcestn˘! Morální zásady jsou vûã-
né a nemûní se; a my se nemáme
pokou‰et najít nov˘ zpÛsob, jak si je
vyloÏit. Tyto zásady byly pro mládeÏ se-
psány do broÏurky Pro posílení mlá-
deÏe. Tyto zásady jsou jasnû v souladu
s evangeliem JeÏí‰e Krista a jejich plat-
nost pokraãuje i v dospûlosti. Nám do-
spûl˘m by moÏná prospûlo si tuto
broÏurku prostudovat a uplatÀovat její
obsah v Ïivotû.

Zadruhé – naslouchejte poselství Ïi-
jícího proroka. Kolika chybn˘m finanã-
ním rozhodnutím by se dalo pfiedejít,
kdybychom naslouchali dlouholet˘m
radám prorokÛ, abychom se vyh˘bali
hazardnímu jednání, fiídili se opatrn˘m
rozpoãtem a vyvarovali se spotfiebního
dluhu? Kolik manÏelství by bylo za-
chránûno, kdybychom pouÏívali dobr˘
úsudek a vyh˘bali se médiím vedou-
cím k závislosti na pornografii a ná-
slednû zármutku? KaÏdá generální
konference a kaÏd˘ církevní ãasopis
obsahuje rady prorokÛ, které, kdyÏ se
jimi budeme fiídit, nás povedou k dob-
rému úsudku. KdyÏ je opomíjíme, ne-
ní pro nás omluvy.

Zatfietí – nauãte se naslouchat
Duchu Svatému. Po kfitu získáváme
dar Ducha Svatého, ale ãasto tento dar
necháváme ladem a zapomínáme, Ïe
nám mÛÏe pomoci s nejdÛleÏitûj‰ími

rozhodnutími na‰eho Ïivota. Pán nám
dal tento dar, neboÈ vûdûl, Ïe budeme
v Ïivotû ãelit obtíÏn˘m rozhodnutím.
Naslouchání Jeho hlasu je pro rozvoj
dobrého úsudku nezbytné. Uãit se na-
slouchat ãasto vyÏaduje tiché prostfie-
dí, v nûmÏ máme ãas pfiemítat o
tichém, jemném hlase, a naslouchat
mu. Toto pokojné prostfiedí vytváfiíme
jak vnû, tak i uvnitfi. Jde o víc neÏ jen o
vypnutí svûtské hudby nebo halasu ji-
n˘ch médií; znamená to také umlãet
hluk hfiíchu, kter˘ nám mÛÏe znít v du-
‰i. To otevírá cestu ke komunikaci
s Duchem, kterou tolik potfiebujeme.

Kristus fiekl: „Pokoj zÛstavuji vám,
pokoj svÛj dávám vám; ne jako svût dá-
vá, já dávám vám. NermutiÏ se srdce
va‰e, ani strachuj.“4 Pokoj, kter˘ po-
chází z naslouchání Duchu Svatému,
odstraÀuje ze Ïivota strach, Ïe dospû-
jeme ke ‰patnému úsudku.

Zaãtvrté – dodrÏujte pfiikázání.
Ochota dodrÏovat BoÏí pfiikázání nám
otevírá cestu k mnoha slíben˘m po-
Ïehnáním. Kniha Mormonova není
jen dal‰ím svûdectvím o JeÏí‰i Kristu,

ale také kniha o následcích dodrÏová-
ní a nedodrÏování pfiikázání. Ve druhé
kapitole První knihy Nefiovy Pán
Nefimu fiekl: „A nakolik budete za-
chovávati má pfiikázání, bude se vám
dafiiti.“5

Tent˘Ï slib zopakoval témûfi kaÏd˘
v˘znamn˘ prorok Knihy Mormonovy.
Vznikl tak záznam historie, jenÏ vydává
svûdectví, Ïe tato slova jsou pravdivá.
A totéÏ poselství platí pro nás i dnes.
Dobrému úsudku se nejlépe uãíme a
nejlépe ho uplatÀujeme v mezích, kte-
ré nám Pán stanovil pfiikázáními.

Vydávám svûdectví, Ïe kdyÏ se bu-
deme tváfií v tváfi tûÏk˘m rozhodnutím
fiídit tûmito pokyny, budeme lépe vû-
dût, jak máme vûci posuzovat. Ve jmé-
nu JeÏí‰e Krista, amen. ■

ODKAZY
1. Matou‰ 7:1. Viz také Matou‰ 7:1, poznámka

pod ãarou a v Pfiekladu Josepha Smitha, kde
nám Spasitel pfiikazuje, abychom nesoudili
nespravedlivû.

2. Luká‰ 10:38–42.
3. Viz Jan 11:20–27.
4. Jan 14:27.
5. 1. Nefi 2:20.
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