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Druhá rádkynû v generálním pfiedsednictvu Mlad˘ch Ïen

siln˘ a odváÏn˘. Slovo odvaha se defi-
nuje jako „du‰evní nebo morální síla
… vytrvat, a odolat nebezpeãí, strachu
nebo tûÏkostem“. (Merriam-Webster‘s
Collegiate Dictionary, 11th ed.
[2003], „courage“; zv˘raznûní pfiidá-
no.) Díky své odvaze a poslu‰nosti byli
Jozue a dûti Izraele schopni vstoupit
do zemû zaslíbení a získat ‰tûstí skrze
poÏehnání Pánû.

Jozue a dûti Izraele Ïili velmi, velmi
dávno. Ale v na‰í dobû se i my snaÏíme
vstoupit do „zemû zaslíbení“. Na‰ím
nejvût‰ím cílem je obdrÏet vûãn˘ Ïivot
s na‰ím Nebesk˘m Otcem. V první ka-
pitole Knihy Jozue nacházíme ãtyfii
spolehlivá vodítka, která nám pomo-
hou pfiekonat pfiekáÏky, dojít do cíle
cesty a tû‰it se z poÏehnání Pánû v na‰í
„zemi zaslíbení“.

Zaprvé – v 5. ver‰i Pán slibuje
Jozuovi: „Nenechám tebe samého,
aniÏ tû opustím.“ Z tohoto zaslíbení, 
Ïe Pán bude vÏdy nablízku a nikdy nás
nenechá o samotû, mÛÏeme ãerpat
odvahu a posilu. Uãíme se tomu, Ïe
Nebesk˘ Otec zná kaÏdé své dítû a má
je rád. Vy, jako jedny z Jeho drahocen-
n˘ch dcer, máte pfiístup k Jeho pfiísli-
bÛm a vedení skrze moc modlitby.
V Nauce a smlouvách ãteme: „Buì 

K dyÏ generální autority promlou-
vají na generální konferenci
k bratfiím v knûÏství, ãasto za-

ãnou slovy, Ïe mají pocit, jako kdyby
promlouvali k „mocné armádû“ siln˘ch
vedoucích knûÏství. Dnes veãer mám
pocit, jako kdybych stála pfied „moc-
nou armádou“ vyvolen˘ch dcer
BoÏích. Byly jste vybrány, abyste
v tûchto posledních dnech ‰ly ve spra-
vedlivosti kupfiedu, po boku onûch
stateãn˘ch nositelÛ knûÏství. Je na vás
impozantní a nádhern˘ pohled.

Ráda bych dnes veãer zaãala tím, Ïe
struãnû popí‰u historické pozadí na‰e-
ho tématu – Jozue 1:9: „Posilni se a
zmuÏile se mûj, neboj se, ani lekej, ne-
bo s tebou jest Hospodin BÛh tvÛj, ka-
mÏ se koli obrátí‰.“

MojÏí‰ byl mocn˘m prorokem, kte-
r˘ vyvedl dûti Izraele ze zemû
Egyptské, v níÏ byli otroky a v níÏ pod
vlivem ostatních uctívali fale‰né bohy.
(Viz Leviticus 18:1–3.) Po 40 letech tûÏ-
kostí na pou‰ti byli velmi blízko svému
novému domovu, kde by mohli svo-
bodnû uctívat pravého a Ïivého Boha.
Po MojÏí‰ovû smrti BÛh povolal Jozua,
aby byl prorokem, kter˘ toto zázraãné
putování ukonãí.

Jozue byl v˘znamn˘m vÛdcem. Ve
slovníku Bible Dictionary se o nûm pí-
‰e jako o „nejvzne‰enûj‰ím typu odda-
ného váleãníka“ a uvádí se, Ïe jeho
jméno znamená „BÛh je pomoc“.
(Bible Dictionary, „ Joshua“.) Jeho in-
spirovaného vÛdcovství bylo velmi za-
potfiebí, protoÏe bylo je‰tû nutné
pfiekroãit mnoho fiek a vyhrát mnoho
bitev, neÏ mohly dûti Izraele naplnit a
obdrÏet v‰e, co jim Pán slíbil.

Pán vûdûl, Ïe prorok Jozue a dûti
Izraele budou v této dobû potfiebovat
velkou odvahu. V první kapitole Knihy
Jozue mu Pán nûkolikrát fiíká, aby byl

Buìte odváÏné
Vodítka z knihy Jozue … nám [spoleãnû] poskytnou ten
nejmocnûj‰í zdroj odvahy a síly, kter˘ existuje – víru
v Nebeského Otce a v Jeho Syna JeÏí‰e Krista.
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pokorn˘; a Pán tvÛj BÛh tû povede za
ruku a dá ti odpovûì na modlitby tvé.“
(NaS 112:10.)

Vûfiím tûmto slovÛm a slibuji vám,
Ïe Nebesk˘ Otec skuteãnû sly‰í va‰e
modlitby a odpovídá na nû. âasto je
v‰ak zapotfiebí trpûlivosti, kdyÏ „ãeká-
me na Pána“. (Viz Izaiá‰ 40:31.)
Zatímco ãekáme, mÛÏeme mít pocit,
Ïe jsme opu‰tûny, nebo Ïe na‰e mod-
litby nebyly vysly‰eny, nebo Ïe moÏná
nejsme hodny toho, aby byly zodpovû-
dûny. To ale není pravda. Mám moc 
ráda utû‰ující slova krále Davida:
„[Trpûlivû ãekal] jsem na Hospodina, i
naklonil se ke mnû, a vysly‰el mé volá-
ní.“ (Îalm 40:1.)

Nehledû na to, s ãím se na své
osobní cestû mÛÏete setkat, první vo-
dítko, které se nachází v Jozuovi, nám
pfiipomíná, abychom se modlily, byly
trpûlivé a pamatovaly na BoÏí zaslíbe-
ní: „Nenechám tebe samého, aniÏ tû
opustím.“ (Jozue 1:5.)

Druhé vodítko se nachází v 7. ver‰i,
kde Pán fiíká Jozuovi: „[âiÀ] v‰ecko
podlé zákona, … neuchyluj se od nû-
ho na pravo ani na levo, [aby se ti dafii-
lo] ve v‰em, k ãemuÏ se obrátí‰.“ Pán
nafiizuje Jozuovi, aby byl zcela poslu-
‰en pfiikázání a aby se neodchyloval 
od cesty Pánû. President Howard W.
Hunter uãil: „ Jozue vûdûl, Ïe díky jeho
poslu‰nosti se dostaví úspûch, a aãkoli
pfiesnû nevûdûl, jak úspûchu dosáhne,
mûl nyní dÛvûru v koneãn˘ v˘sledek.
… Zku‰enosti velk˘ch prorokÛ [na-
cházející se v písmech] byly dozajista
zaznamenávány [a zachovávány] 
proto, aby nám pomohly porozumût
tomu, jak dÛleÏité je zvolit cestu na-
prosté poslu‰nosti.“ („Commitment 
to God“, Ensign, Nov. 1982, 57, 58.)

Pfied mûsícem jsem nav‰tívila jednu
skupinu mlad˘ch Ïen. Zeptala jsem se
star‰ích dívek, jakou radu by daly nové

dívce z úlÛ, aby jí pomohly zÛstat vûr-
nou a ctnostnou v kaÏdé situaci, v níÏ
se mÛÏe ocitnout. Jedna mladá Ïena
fiekla: „KdyÏ jde‰ po chodbû ve ‰kole,
moÏná koutkem oka zahlédne‰ nûco,
co upoutá tvou pozornost, nûco, co se
nezdá b˘t úplnû správné. MÛÏe‰ b˘t
zvûdavá a chce‰ se podívat. Moje rada
pro tebe zní takto: Nedívej se. Uji‰Èuji
tû, Ïe kdyÏ se podívá‰, bude‰ toho lito-
vat. Vûfi mi, prostû se dívej dopfiedu.“

KdyÏ jsem naslouchala této mladé
Ïenû, vûdûla jsem, Ïe sly‰ím Pánovu ra-
du Jozuovi: „Neuchyluj se od nûho na
pravo ani na levo“ (Jozue 1:7), a tato ra-
da se vztahuje na kaÏdodenní situace
v tûchto posledních dnech. Mladé Ïeny,
vyvarujte se poku‰ení, která vás obklo-
pují, tím, Ïe budete zcela dodrÏovat pfii-
kázání. Dívejte se dopfiedu, na vá‰ vûãn˘
cíl. Druhé vodítko nám pfiipomíná, Ïe
kdyÏ toto budeme dûlat, budeme ochrá-
nûny a bude se nám dafiit „ve v‰em,
k ãemuÏ se [obrátíme]“. (Jozue 1:7.)

V 8. ver‰i nacházíme tfietí vodítko.
Pán zde mluví o „knize zákona“ a fiíká
Jozuovi, aby o nûm pfiem˘‰lel „dnem i
nocí, abys [dodrÏoval] a ãinil v‰ecko
podlé toho, coÏ psáno jest v nûm; … a
tehdáÏ … bude‰ [mít úspûch]“. Pán
nafiizuje Jozuovi, i nám v‰em, aby ãetl
písma. KaÏdodenní studium písem –
zvlá‰tû ãtení Knihy Mormonovy – vy-
tváfií pevn˘ základ pro va‰e rozvíjející
se svûdectví o JeÏí‰i Kristu a o Jeho
evangeliu. Pfiivádí vám do Ïivota
Ducha. President Harold B. Lee radil:
„Neãteme-li kaÏd˘ den písma, na‰e
svûdectví slábne [a] na‰e duchovnost
se neprohlubuje.“ (Teachings of
Presidents of the Church: Harold B.
Lee [2000], 66.)

Na stránkách písem je obsaÏen
bezpoãet pokynÛ, zaslíbení, fie‰ení 
a pfiipomínek, které nám budou po-
máhat na na‰í cestû do „zemû zaslíbe-
ní“. Tfietí vodítko nás vede k tomu,
abychom kaÏd˘ den ãetly písma a
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pfiemítaly o nich, abychom díky tomu
prospívaly a aby se nám dafiilo.

Poté, co Pán pfiestal promlouvat
k Jozuovi, se Jozue obrací na dûti
Izraele. Na konci své fieãi, v 16. ver‰i,
dûti Izraele odpovídají na jeho slova a
dávají nám ãtvrté vodítko. Jejich od-
povûì zní: „V‰ecko, coÏ jsi nám rozká-
zal, uãiníme, a kamÏkoli po‰le‰ nás,
pÛjdeme.“

My, ãlenky Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, máme 
moÏnost uzavfiít tent˘Ï závazek násle-
dovat na‰eho proroka presidenta
Thomase S. Monsona, kter˘ je dnes
veãer zde s námi. Skrze modlitbu 
a potvrzení Ducha mÛÏe kaÏdá z
nás získat své osobní svûdectví o 
Ïijícím prorokovi. Toto svûdectví se
prohlubuje, kdyÏ v kaÏdodenním 
Ïivotû nasloucháme jeho uãení, za-
chováváme ho a máme odvahu toto
uãení uplatÀovat.

KdyÏ nasloucháme radám na‰eho
proroka a jsme jich poslu‰ny, umoÏÀu-
je nám to získat pfiístup ke zvlá‰tním
poÏehnáním. Poslechnûte si nûkolik
slov z prorockého zaslíbení, které pre-
sident Monson pronesl na poslední ge-
nerální konferenci: „KéÏ vám BÛh
Ïehná. KéÏ Jeho zaslíben˘ pokoj s vámi
zÛstává nyní i nadále.“ („Slovo závû-
rem“, Liahona, listopad 2009, 110.)
„ Jsme-li pravdiví a vûrní, … ãekají nás
veliká zaslíbení.“ („Ovládej své city,

bratfie“, Liahona, listopad 2009, 69).
„Prosím o to, aby na kaÏdém z vás spo-
ãinula poÏehnání nebes.“ (Liahona,
listopad 2009, 110.)

Vyz˘vám vás, abyste na generální
konferenci pfií‰tí t˘den naslouchaly po-
kynÛm a zaslíbením, která nám dají
prorok a apo‰tolové. Poté pouÏijte
ãtvrté vodítko tím, Ïe se zaváÏete, Ïe
budete následovat rady proroka a Ïe
potvrdíte, Ïe „v‰ecko, coÏ … nám [roz-
káÏe], uãiníme, a kamÏkoli [po‰le] nás,
pÛjdeme“. (Jozue 1:16.)

V tomto okamÏiku se tato ãtyfii vo-
dítka – modlitba, poslu‰nost BoÏích
pfiikázání, kaÏdodenní studium písma
a závazek následovat Ïijícího proroka
– mohou zdát jako malé a prosté vûci.
Dovolte mi pfiipomenout vám ver‰,
kter˘ se nachází v Almovi: „Viz, já ti
pravím, Ïe mal˘mi a prost˘mi vûcmi
se uskuteãÀují vûci veliké.“ (Alma
37:6.) KdyÏ budeme tato ãtyfii „malá a
prostá“ vodítka z knihy Jozue pouÏí-
vat v kaÏdodenním Ïivotû, spoleãnû
nám poskytnou ten nejmocnûj‰í zdroj
odvahy a síly, kter˘ existuje – víru
v Nebeského Otce a v Jeho Syna
JeÏí‰e Krista.

Nebesk˘ Otec ví, Ïe na‰e osobní
cesty nejsou snadné. KaÏd˘ den ãelíme
situacím, které vyÏadují odvahu a sílu.
Nedávn˘ pfiíbûh z novin Church News
to potvrzuje:

„Pfied nûkolika mûsíci jistá uãitelka

na stfiední ‰kole zahájila jednoho dne
v˘uku tím, Ïe poÏádala studenty, ktefií
podporovali urãit˘ politick˘ názor, aby
se postavili na jednu stranu místnosti,
a ti, ktefií byli proti, aby se postavili na
druhou stranu.

Poté, co se studenti rozdûlili na dvû
strany, uãitelka se postavila k tûm, kte-
fií byli proti. Vybrala jednu mladou Ïe-
nu ze strany pfiíznivcÛ a zaãala na ni a
na ostatní spoluÏáky útoãit kvÛli jejich
názorÛm.

Tato mladá Ïena, která byla ve svém
sboru dívkou rÛÏí, strpûla útok, kter˘
kritizoval její pfiesvûdãení.

[ZÛstala] klidná tváfií v tváfi vefiejné-
mu útoku od nûkoho, kdo byl v posta-
vení autority.“ („What Youth Need“,
Church News, Mar. 6, 2010, 16.)

Tato mladá Ïena projevila pozoru-
hodnou odvahu na svém bitevním po-
li, které onoho dne pfiedstavovala její
tfiída ve ‰kole. AÈ jste kdekoli, aÈ ãelíte
ãemukoli, doufám, Ïe vyuÏijete vodí-
tek, která se nacházejí v knize Jozue,
abyste mohly dÛvûfiovat Pánovu zaslí-
bení: „Posilni se a zmuÏile se mûj, ne-
boj se, ani lekej, nebo s tebou jest
Hospodin BÛh tvÛj, kamÏ se koli obrá-
tí‰.“ (Jozue 1:9.)

Chtûla bych vám zanechat své svû-
dectví, Ïe Nebesk˘ Otec zná kaÏdou
z vás a miluje vás. KdyÏ se k Nûmu ob-
rátíte, neopustí vás! Bude vám Ïehnat
silou a odvahou, které budete potfie-
bovat, abyste do‰ly zpátky k Nûmu.
Jsem vdûãná za písma a za mocné pfií-
klady, jako je prorok Jozue. Jsem vdûã-
ná za presidenta Monsona, kter˘ se
nás snaÏí bezpeãnû vést zpátky k na‰e-
mu Nebeskému Otci. Modlím se o to,
abychom my v‰echny, podobnû jako
dûti Izraele, vstoupily do na‰í „zemû
zaslíbení“ a na‰ly odpoãinek skrze po-
Ïehnání Pánû. Toto fiíkám ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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