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Musíme venovať svoj čas veciam, na ktorých najviac záleží.

Ôsma kapitola príručky Kážte Moje evanjelium zameriava našu pozornosť na múdre využitie 
času. V tejto kapitole nám Starší M.Russell Ballard pripomína, že si musíme stanoviť ciele a učiť 
sa, ako zvládnuť techniky na ich dosiahnutie. (pozri Kážte Moje evanjelium: Sprievodca 
misionárskou službou [2004], 146). Zvládnutie techník potrebných na dosiahnutie našich cieľov 
zahŕňa to, že sa staneme majstrami v manažovaní svojho času.

Som vďačný za príklad prezidenta Thomasa S. Monsona. Pri všetkom tom, čo robí ako prorok 
Boží, tiež zabezpečuje, tak ako to robil Spasiteľ, aby mal stále dostatok času na navštevovanie 
chorých (pozri Lukáš 17:12 - 14), aby pozdvihoval chudobných duchom a bol služobníkom 
všetkých. Som tiež vďačný za príklady mnohých ďalších, ktorí dávajú svoj čas v službe svojim 
blížnym. Svedčím, že dávanie nášho času v službe blížnym je Bohu príjemné a že nás to k Nemu 
priblíži. Náš Spasiteľ dodrží Svoje slovo, že ten, kto je verný a múdry v čase sa počíta medzi 
hodných zdediť príbytky, ktoré preňho pripravil Jeho Otec (NaZ 72:4).

Čas nikdy nie je na predaj; čas je tovar, ktorý, nech sa snažíš ako chceš, sa nedá kúpiť v žiadnom 
obchode za žiadnu cenu. No keď sa múdro využije, jeho hodnota je nezmerateľná. V akýkoľvek 
deň z tých, ktoré sú nám pridelené, zadarmo, môžeme využiť rovnaký počet minút a hodín 
a čoskoro zistíme, ako nás známa cirkevná pieseň pozorne učí, že „letia na krídlach blesku; 
nezavoláme ich späť“ („Improve the Shining Moments“, Hymns, č. 226). Čas, ktorý máme, 
musíme využiť múdro. Prezident Brigham Young povedal: „My všetci sme dlžníkmi Boha za 
schopnosť využívať čas prospešne, a On nás bude volať k prísnej zodpovednosti za to, ako sme 
túto schopnosť využívali“ (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 286).

S nárokmi, ktoré sú na nás kladené, sa musíme naučiť preferovať naše voľby tak, aby boli rovné 
našim cieľom, alebo riskovať, že budeme vystavení vetru odkladania a unášaní od jednej 
aktivity, ktorá je stratou času, k druhej. Majster Učiteľ nás dobre učil o prioritách, keď vo 
svojom Kázaní na hore prehlásil: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť“ 
(Joseph Smith Translation, Matthew 6:38). (Pozri tiež Dallin H. Oaks, „Focus and Priorities“, 
Liahona, júl 2001, 99 – 102.)

Alma hovoril o prioritách, keď učil, že tento život sa stal stavom skúšky, časom prípravy na 
stretnutie s Bohom (pozri Alma 12:24). To ako najlepšie využiť bohaté dedičstvo času prípravy 
na stretnutie s Bohom, môže vyžadovať nejaké vedenie, ale určite máme dať Pána a naše rodiny 
na vrch zoznamu. Prezident Dieter F. Uchtdorf nám pripomenul, že „v rodinných vzťahoch sa 
láska naozaj vyjadruje časom“ („Veci, na ktorých najviac záleží“, Generálna konferencia október 
2010, 30). Svedčím, že keď s modlitbou a úprimne vyhľadáme pomoc, náš Nebeský Otec nám 
pomôže dať dôraz na to, čo si zaslúži náš čas viac, než niečo iné.

Chabé využitie času je sesternicou lenivosti. Pri nasledovaní prikázania, aby sme prestali byť 
leniví (pozri NaZ 88:124) sa musíme tiež uistiť, že sa naša zaneprázdnenosť rovná 
produktívnosti. Je napríklad úžasné mať prostriedok okamžitej komunikácie celkom doslova pri 



končekoch prstov, ale uistime sa, že sa nestaneme závislými prstovými komunikátormi.
Vnímam, že sú ľudia, ktorí sa chytili do pasce novej závislosti, ktorá požiera čas, takej, ktorá nás 
zotročuje, aby sme neustále kontrolovali a posielali sociálne odkazy, a tak nám dáva dojem, že 
sme zaneprázdnení a produktívni.

Na ľahkom prístupe ku komunikácii a informáciám je veľa dobrého. Bolo pre mňa veľkou 
pomocou mať prístup k vyhľadávaniu článkov, príhovorov z konferencie a záznamov o predkoch 
a prijímanie e-mailov, pripomienok z Facebooku, tweetov a esemesiek. No akokoľvek sú tieto 
veci dobré, nemôžeme im dovoliť, aby zatláčali do úzadia veci najväčšej dôležitosti. Aké smutné 
by bolo, keby telefón a počítač s celou svojou dômyselnosťou prevalcovali jednoduchosť 
úprimnej modlitby k milujúcemu Otcovi v Nebi. Buďme tak rýchli pokľaknúť, ako sme rýchli 
esemskovať.

Elektronické hry a známi z internetu nie sú trvalou náhradou za skutočných priateľov, ktorí nám 
môžu dať objatie na povzbudenie, ktorí sa za nás môžu modliť a snažiť sa o naše najlepšie dobro.
Aký som bol vďačný, keď som videl kvórum, triedu a členky Združenia pomoci, ktorí sa 
zjednotili vo vzájomnej podpore. Pri týchto príležitostiach som lepšie chápal, čo apoštol Pavol 
myslel, keď povedal: „A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a 
domáci Boží“ (Efezským 2:19).

Viem, že naše najväčšie šťastie príde, keď sa naladíme na Pána (pozri Alma 37:37) a na tie veci, 
ktoré prinášajú trvalú odmenu skôr, než keď sa bezmyšlienkovite naladíme na bezpočetné 
hodiny aktualizovania statusov, internetovej farmy a katapultovania nahnevaných vtákov na 
betónové steny. Povzbudzujem každého z nás, aby sme zobrali veci, ktoré nás okrádajú o vzácny 
čas a rozhodli sme sa byť ich pánmi, než by sme im dovolili, aby sa prostredníctvom svojej 
povahy vzbudzujúcej závislosť stali pánmi našimi.

Na to, aby sme mali ten pokoj, o ktorom hovorí Spasiteľ (pozri Ján 14:27), musíme venovať svoj 
čas veciam, na ktorých najviac záleží, a na Božích veciach záleží najviac. Keď sa spojíme 
s Bohom v úprimnej modlitbe, každý deň budeme čítať a študovať písma, budeme premýšľať 
o tom, čo sme čítali a čo sme cítili, a potom uplatníme a budeme žiť lekcie, ktoré sme sa naučili, 
priblížime sa k Nemu. Boh sľúbil, že keď budeme usilovne hľadať v najlepších knihách, dá nám 
poznanie Svojím Svätým Duchom (pozri NaZ 121:26; pozri tiež NaZ 109:14 - 15).

Satan nás bude pokúšať, aby sme zneužili náš čas prostredníctvom skrytých rozptýlení. No aj 
keď prídu pokušenia, Starší Quentin L. Cook učil, že „Svätí, ktorí odpovedia na Spasiteľov 
odkaz, nebudú zvedení cieľmi, ktoré rozptyľujú a ničia“ („Are You a Saint?“, Liahona,
november 2003, 96). Hiram Page, jeden z ôsmich svedkov Knihy Mormonovej nás učil 
hodnotnú lekciu o rozptýleniach. Mal istý kameň a prostredníctvom neho zaznamenal to, o čom 
si myslel, že boli zjavenia pre Cirkev (pozri NaZ 28). Potom, ako bol Hiram pokarhaný, záznam 
hovorí, že ten kameň bol vzatý a rozomletý na prach, aby už nikdy nebol rozptýlením.1 Vyzývam 
vás, aby ste rozpoznali vo svojich životoch rozptýlenia, ktoré mrhajú vaším časom a ktoré 
možno potrebujú, obrazne povedané, byť rozomleté na prach. Budeme musieť byť rozumnými 
v úsudku a zaistiť, že misky na váhach času sú správne vyvážené, aby zahŕňali Pána, rodinu, 
prácu a prospešné oddychové činnosti. Ak už mnohí zistili, naše životné šťastie sa zväčšuje, keď 
používame svoj čas na vyhľadávanie vecí, ktoré sú „cnostné, krásne, čo sa teší dobrej povesti 
alebo čo je chvályhodné“ (Články viery 1:13).



Čas svižne kráča vpred za tikotu hodín. Dnes je dobrý deň, kým nám tikajú hodiny smrteľnosti, 
aby sme prehodnotili, čo robíme na to, aby sme sa pripravili na stretnutie s Bohom. Svedčím, že 
veľká odmena čaká na tých, ktorí si v smrteľnosti nájdu čas na to, aby sa pripravili na 
nesmrteľnosť a život večný. V mene Ježiša Krista, amen.

Poznámky:
1. Pozri Provo Utah Central Stake general minutes, 6. apríla 1856, zväzok 10 (1855 – 1860), 
Church History Library, Salt Lake City, 273 (pravopis, interpunkcia a kapitalizácia upravená):
„Otec [Emer] Harris povedal, že apoštol povedal, že máme bojovať proti kniežatstvám a 
mocnostiam na vysokých miestach. Hiram Page vykopal zo zeme čierny kameň [a] dal si ho do 
vrecka. Prišiel domov, pozrel sa naňho. Na tom kameni bola veta. Napísal ju na papier, aby ju 
mal ako dôkaz a keď ju dopísal, na kameni sa objavila ďalšia veta za vetou, až kým nenapísal 16 
strán. Povedali o tom Josephovi. Jeden človek sa opýtal Josepha, či to je pravda. On povedal, že 
nevie, ale že sa modlil a dostal zjavenie, že kameň je od diabla. Ten kameň bol rozlámaný na 
prach a veci z neho opísané boli spálené. Bola to práca a moc temnoty, amen.“


