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Na jaře je prořezávána většina stromů, aby stromy měly dost síly na to, aby přinesly
hojnější úrodu.
Normálně ke stříhání stromů používám nůžky na dlouhé rukojeti, kterými dosáhnu
až na vrchol stromů. Ale protože mě z toho dlouhého dívání se kolmo vzhůru do
koruny vždycky bolí za krkem, snažil jsem se si to letos usnadnit. Vzal jsem si jen
malé nůžky, krátký žebřík a kam jsem z něho dosáhnul, stříhal jsem větve malými
nůžkami. Ostříhal jsem spodní část stromu a pak jsem si vzal dlouhé nůžky a chtěl
jsem dostříhat vrchní části koruny.
Odstoupil jsem od stromu, abych viděl do jeho koruny, a najednou jsem zjistil, že
některé spodní větve pečlivě ostříhané malými nůžkami musím celé vystřihnout,
protože rostou špatným směrem. Uvědomil jsem si, že i když jsem svědomitě
ostříhával větve malými nůžkami, byl jsem příliš vnořený do koruny stromu a díval
jsem se na každou větev jednotlivě z malé vzdálenosti, a tím jsem ztratil vnímání
stromu jako celku a jakou roli v něm každá jednotlivá větev má.
Čemu věnuji svůj čas a energii v mém životě? Je to stříhání malých větviček
nepodstatného významu, nebo se dívám na svůj život jako na celek, jako na celý
strom a vnímám, co je potřeba změnit, aby přinesl ty správné plody?
Nejsou ty činnosti, kterým se věnuji z pohledu celého života a života věčného,
zbytečné nebo dokonce nesprávné?
President Dallin H. Oaks v roce 2007 na říjnové generální konferenci pronesl proslov
s názvem „Dobré, lepší, nejlepší“. Řekl v něm, že „jen proto, že něco je dobré, není
dostatečný důvod pro to, abychom to dělali. Mnoho dobrých věcí, které můžeme dělat, zdaleka
přesahuje čas, který na to máme k dispozici. Některé věci jsou lepší než dobré, a právě těmto
věcem máme v životě věnovat hlavní pozornost. … Musíme se zříci některých dobrých věcí,
abychom si vybrali jiné, které jsou lepší nebo nejlepší.“ [1]
Které jsou ty nejlepší věci, které bychom měli dělat? Ty, které jsou potřebné v našem
časném životě, ale současně nás směřují k životu věčnému.
"Podívejme se na to z dlouhodobé perspektivy. Jaký vliv budou mít rozhodnutí, která
činíme v současnosti, na naši budoucnost? Nezapomínejme, že důležité je dosáhnout
vzdělání, studovat evangelium, obnovovat smlouvy přijímáním svátosti
a navštěvovat chrám." [2]
Stříhání stromů má svá pravidla. Vyřezávají se větve, které rostou do koruny, kříží se
s dalšími větvemi nebo naopak hlavní korunu rozdělují. Také se koruna stromu
prosvětluje, aby k listům mohlo lépe slunce. Strom, který se podle těchto pravidel
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udržuje, pak plodí a ovoce na něm dozrává. Na druhou stranu je zcela přirozené, že
když stromy podle těchto pravidel neudržujeme, tak zpustnou, časem postupně
zdegenerují a jejich ovoce se změní v nedobré.
Stejně tak nám Pán dal pravidla pro náš život, abychom v našem životě a jeho
celkovým prožitím přinesli to správné ovoce.
Pro mnoho lidí dnes není dodržování jakýchkoli pravidel moderní nebo přijatelné.
Důvodem je to, že se na tato pravidla a celý svůj život dívají jen jako na jednotlivé
větvičky stromu, ale zatím nedošli k tomu, aby se podívali na svůj život jako na
celek, jako na jeden velký strom.
„Znovuzřízené evangelium Ježíše Krista nás povzbuzuje, abychom přemýšleli o budoucnosti.
Objasňuje účel smrtelného života a existenci života, který bude následovat. Učí úžasným
myšlenkám o budoucnosti, čímž poskytuje vedení pro naše skutky v nynější době. … Naše
přítomnost i budoucnost bude radostnější, budeme-li si budoucnosti neustále vědomi. Když
činíme současná rozhodnutí, měli bychom si vždy klást otázku: ‚K čemu to povede?‘“ [2]
V jaké úžasné době žijeme? Jsme si toho vědomi?
Víme, proč jsme tady, víme, jak máme tento život prožít, aby měl smysl.
Máme odpovědi na základní otázky smyslu života. I přes nejrůznější osobní zkoušky
a těžkosti my máme důvod být šťastnými lidmi.
Poznali jsme plnost evangelia, poznali jsme tu cestu, po které máme jít. Je nyní na
nás, zda se po této cestě budeme obtíženi pomalu vláčet a budeme zaneprázdnění
tím, jak je ten náš život složitý, protože těch pomyslných větví, které rostou špatným
směrem, bude tolik, že nám vytvoří hustou nepropustnou korunu stromu, nebo se po
té cestě rozběhneme s lehkostí, protože ta naše pomyslná koruna stromu bude plná
světla a vzduchu.
Vyzývám nás všechny, abychom se s modlitbou podívali na svůj život očima našeho
Otce na nebesích. Jak nás vidí? Jak vidí jednotlivé věci, které děláme? Pokud naše
srdce bude upřímné, budeme sami velmi jasně vidět, která je ta větev na odstřihnutí
a která pouze na zušlechtění, aby nesla lepší ovoce.
Svědčím o tom, že nás Nebeský Otec miluje. Obětoval pro nás svého syna Ježíše
Krista, abychom se k němu mohli vrátit zpět. Kéž je tato vize prostředkem
k zušlechtění naší vlastní „koruny života“.
Ve jménu Ježíše Krista, amen.
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