
On je Vzkříšení i život,  
str. 4, 12
Svědectví o Všemocném  
Synu Božím, str. 16
Protože dlužíme více, než kolik 
jsme schopni splatit, str. 56
Výstava dětské kresby: Evangelium 
žehná mému životu, str. 62
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„Pilát pak svolav přední kněží a úřadné osoby i lid,

Řekl jim: Dali jste mi tohoto člověka, jako by lid odvracel, a aj, 

já před vámi vyptávaje se ho, žádné viny jsem nenalezl na tom 

člověku v tom, což na něj žalujete. …

[Proto] potrestaje, propustím ho.

Musil pak propouštívati jim jednoho v svátek.

Protož zkřiklo spolu všecko množství, řkouce: Zahlaď tohoto,  

a propusť nám Barabáše. … 

Tedy Pilát opět mluvil, chtěje propustiti Ježíše.

Ecce Homo (Aj člověk!), Antonio Ciseri

Oni pak vždy volali, řkouce: Ukřižuj ho, ukřižuj.

A on potřetí řekl jim: Což pak zlého učinil tento? Žádné  

příčiny smrti nenalezl jsem na něm. Protož potresce,  

propustím ho.

Oni pak předce dotírali křikem velikým, žádajíce, aby byl 

ukřižován. …

Pilát pak přisoudil, aby se naplnila žádost jejich.

… [a] Ježíše vydal k vůli jejich.“ (Lukáš 23:13–14, 16–18, 

20–25.)
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12 V co věříme: Ježíš Kristus 
usmířil naše hříchy

14 Mluvíme o Kristu: Čiňte 
pokání, obraťte se k Pánu  
a buďte uzdraveni
David L. Frischknecht

16 Klasika na téma z evangelia: 
Očišťující moc Getseman
Starší Bruce R. McConkie

38 Hlasy Svatých  
posledních dnů

74 Zprávy z Církve

79 Náměty pro rodinný  
domácí večer

80 Než se sejdeme zas: Trnová 
koruna, koruna vítězství
Larry Hiller

Liahona, duben 2011 

POSELSTVÍ
4 Poselství Prvního  

předsednictva: Neníť  
ho tuto, ale vstalť jest
President Thomas S. Monson

7 Poselství navštěvujících 
učitelek: Účel Pomocného 
sdružení

HLAVNÍ ČLÁNKY
20 Vždy na Něj pamatujte

Starší D. Todd Christofferson
Tři způsoby jak pamatovat  
na Spasitele.

28 Rebecca Swainová 
Williamsová: Stálá  
a neochvějná
Janiece Lyn Johnsonová
Zůstala věrná evangeliu, i když 
čelila protivenství ve své vlastní 
rodině.

32 Plavba věrných na 
Marshallových ostrovech
Joshua J. Perkey
Někdy potřebujeme, aby nám 
druzí pomohli vrátit se na  
těsnou a úzkou cestu.

RUBRIKY
8 Malé a prosté věci

11 Služba v Církvi:  
„Toto vše mi žehná“
Michael R. MorrisNA OBÁLCE

Pokoj zůstavuji vám, 
Walter Rane, laskavě 
poskytlo Muzeum 
církevní historie.
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70
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42 Smlouva trvá na věky
Marta Valencia Vásquezová
Jako mladá žena jsem se 
rozhodla, že jednou půjdu do 
chrámu, i když v té době na 
Kostarice chrám nebyl.

44 Pozdní poslušnost
Jméno neuvedeno
Během mé schůzky s Madeline 
mi Duch neustále našeptával, 
že mám chodit na schůzky jen 
s těmi, kteří dodržují vysoká 
měřítka.

MLADÍ DOSPĚLÍ

46 Otázky a odpovědi
„Proč má naše rodina problémy, 
přestože chodíme na shromáž-
dění, máme rodinné domácí 
večery a snažíme se žít podle 
evangelia? Co více můžeme 
udělat?“

48 Plakát: Vždy na  
Něj pamatujte

49 Řádka za řádkou:  
Nauka a smlouvy 76:22–24

50 Odměna za práci na stavbě
Ashley Dyerová
Mezi rozbořenými domy, které 
zničilo zemětřesení, jsem  
objevila svou vlastní cenu.

52 Síla písem
Adam C. Olson
Tito dva dospívající Tahiťané 
pouze potřebovali dát písmům 
šanci.

55 Z misijního pole: Nápověda 
v mém požehnání
Scott Talbot

56 Prostředník Ježíš Kristus
President Boyd K. Packer
Podobenství o věřiteli a dluž-
níku nám pomáhá porozumět 
spravedlnosti, milosrdenství a 
Usmíření.

MLÁDEŽ

59 Niyino rozhodnutí
Marcel Niyungi
Když si uvědomila, že jí  
prodavač vrátil příliš, musela  
se rozhodnout.

60 Velikonoční týden
Ačkoli Velikonoce slavíme 
v jeden den, předchází je týden 
naplněný událostmi ze Spasite-
lova života.

62 Obrázky dětí z celého světa
Rybáři, chrámy, misionáři  
a další.

65 Zvláštní svědek: Jak se mohu 
chránit před špatnostmi 
světa?
Starší Richard G. Scott

66 Přineste si Primárky domů: 
Ježíš Kristus je můj Spasitel  
a Vykupitel
Ana Maria Coburnová a  
Cristina Francoová

68 Radost doma
Chad E. Phares
Bratr a sestra z Kambodže vy-
právějí o tom, co jim dělá radost.

70 Pro malé děti

PRO DĚTI

Zkuste v tomto čísle 
najít schovanou 
liahonu. Nápověda: 
krásná princezna. 
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PRO DOSPĚLÉ

Více on-line
www.liahona.lds.org

PRO MLÁDEŽ

PRO DĚTI

VE SVÉM JAZYCE

Přečtěte si příběhy o obrácení 
na Marshallových ostrovech (strana 32) 
a na www.liahona.lds.org si prohléd-
něte další fotografie. 

Když se dva dospívající Tahiťané zaměřili 
na mistrovství v písmu, změnilo jim to 
život (strana 52). Více se dozvíte na 
www.seminary.lds.org.

23 obrázků z mezinárodní  
výstavy výtvarného umění si prohlédněte  

na stranách 62–64 a další obrázky si prohlédněte  
na www.liahona.lds.org.

 Liahona a další církevní materiály jsou dostupné v mnoha jazycích na 
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Dnes už z Kafarnaum, onoho 
města na břehu jezera, které 
bylo středem Spasitelovy 

služby v Galileji, zbyly jen rozva-
liny. Právě zde kázal v synagoze, 
učil na břehu moře a uzdravoval 
v domovech. 

Na začátku svého působení Ježíš 
citoval text z Izaiáše: „Duch Panov-
níka Hospodina jest nade mnou, 
proto že pomazal mne Hospodin, 
abych kázal evangelium tichým. 
Poslal mne, abych uvázal rány skrou-
šených srdcem, abych vyhlásil jatým 
svobodu, a vězňům otevření žaláře“ 
(Izaiáš 61:1; viz také Lukáš 4:18) – 
jasné prohlášení božského plánu na 
záchranu synů a dcer Božích. 

Neníť ho tuto,  
ale vstalť jest

P O S E L S T V Í  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A 

Ježíšovo kázání v Galileji však bylo 
pouhou předehrou. Na Syna člověka 
čekala od začátku děsivá schůzka na 
pahorku zvaném Golgota. 

Poté, co byl Ježíš po Poslední 
večeři zajat v zahradě getsemanské, 
opuštěn svými učedníky, popliván, 
odsouzen a ponížen, klopýtal se 
svým těžkým křížem ke Kalvárii. Od 
vítězství pokročil ke zradě, mukám a 
smrti na kříži. 

Vystihují to slova písně „The Holy 
City“ [Posvátné město]: 

Onoho mrazivého rána …
se výjev změnil v splín, 
když na opuštěný pahorek
dopadl kříže stín.1

President  
Thomas S. Monson

Nebeský Otec pro nás obětoval 
svého Syna. Náš starší Bratr pro nás 
obětoval svůj život. 

V oné poslední chvíli mohl Mistr 
uhnout. On to však neudělal. Sestou-
pil pod všechny věci, aby mohl spasit 
všechny věci – lidské pokolení, zemi a 
všechen život, který ji obývá. 

Žádná slova z křesťanských písem 
pro mne neznamenají tolik, jako ta,  
jež pronesl anděl k plačící Marii Magda-
léně a k druhé Marii, když prvního dne 
v týdnu přišly k hrobu, aby se postaraly  
o tělo svého Pána: „Co hledáte živého  
s mrtvými? Neníť ho tuto, ale vstalť jest.“ 
(Lukáš 24:5–6.)

Toto prohlášení také znamenalo, že 
právě byli zachráněni ti, kteří žili a již 
zemřeli, ti, kteří nyní žijí a jednoho dne 
zemřou a ti, kteří se teprve mají narodit 
a zemřít. 

Výsledkem Kristova vítězství nad 
smrtí je to, že všichni budeme vzkříšeni. 
Je to vykoupení duše. Pavel napsal: 

„A jsou těla nebeská, a jsou těla 
zemská, ale jináť jest zajisté sláva nebes-
kých, a jiná zemských, 

Jiná sláva slunce, a jiná sláva měsíce, 
a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od 
hvězdy dělí se v slávě. N
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Takť bude i vzkříšení 
z mrtvých.“ (1. Korintským 
15:40–42.)

My usilujeme o ne-
beskou neboli celestiální 
slávu. Toužíme pobý-
vat v přítomnosti Boží. 
Chceme být členy věčné 
rodiny. 

Svědčím o tom, že Ten, 
jenž každého z nás vysvo-
bodil od smrti, je učitelem 
pravdy – ale je více než 
jenom učitelem. Je příkla-
dem dokonalého života 
– ale je více než jenom pří-
kladem. Je velkým lékařem 
– ale je více než jenom 
lékařem. On je doslovným 
Spasitelem světa, Synem 
Božím, Knížetem pokoje, 
Svatým Izraelským, do-
konce vzkříšeným Pánem, 
který prohlásil: „Já jsem 
první i poslední; jsem ten, 
kdo žije, jsem ten, kdo byl 
zabit; jsem přímluvcem va-
ším u Otce.“ (NaS 110:4.)

„Ó, ta sladká radost, 
kterou dává tato věta: ‚ Já 
vím, že žije Spasitel!‘“ 2

O tomto svědčím.  ◼

ODKAZY
 1. Frederick E. Weatherly, „The 

Holy City“ (1892). 
 2. „I Know That My Redeemer 

Lives,“ Hymns, no. 36. 

NÁMĚTY PRO VÝUKU  
Z TOHOTO POSELSTVÍ

Dobří učitelé podporují jednotu 
mezi těmi, které učí. Když se 

lidé podílejí o své postřehy a když si 
navzájem s úctou naslouchají, navozují 
tím nejen pozitivní studijní atmosféru, 
ale stávají se také jednotnějšími. (Viz 
Učení – není většího povolání [1999], 
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63.) Jednotu navodíte mezi těmi, které 
učíte, tím, že si navzájem budete uctivě 
vydávat svědectví o Usmíření Ježíše 
Krista a o Jeho Vzkříšení. Tato jednota 
může rodinám pomoci následovat radu 
presidenta Monsona, aby se staly „věč
nými rodinami“. 



6 L i a h o n a

Spasitel přišel na zem, aby nám ukázal, jak 
žít podle plánu, který byl vytvořen v nebi. 

Pokud podle tohoto plánu budeme žít, učiní nás šťastnými. 
Jeho příklad nám ukázal, jak se vrátit domů, k našemu 
Nebeskému Otci. Nikdo jiný, kdo kdy žil, nebyl tak „stálý a 
neochvějný“ (viz Mosiáš 5:15). On nikdy neztratil pozornost. 
Soustředil se na konání Otcovy vůle a byl věrný svému bož
skému poslání. …

Vy jste součástí onoho podivuhodného plánu, který byl 
představen v předsmrtelných říších. Váš příchod na zem 
v této době byl očekáván již od chvíle, kdy byl tento plán 
přijat. Vaše umístění zde a v této době není náhoda. Vaše 
tehdejší „nesmírná víra a dobré skutky“ (viz Alma 13:3) polo
žily základ pro to, čeho můžete nyní dosáhnout, pokud jste 
věrní a poslušní. … Máte vykonat velké dílo. Abyste naplnili 
své božské poslání a žili podle plánu štěstí, musíte být i vy 
stálí a neochvějní. 
Viz Elaine S. Daltonová, generální presidentka Mladých žen, „Za všech dob, 
ve všech věcech a na všech místech“,  Liahona, květen 2008, 116. 

Můžeme být věčnými rodinami

President Monson učí, že skrze moc Spasitelova 
Usmíření můžeme být po smrti opět spolu se svými 

rodinami. Spojte tuto rodinu dohromady podle níže 
uvedených pokynů. 

Pokyny: Členové rodiny (vlevo) jsou jeden od druhého a 
od Spasitele odděleni smrtí. Stránku okopírujte, vytiskněte 
ji z internetových stránek www.lds.org nebo vyrobte vlastní 
ilustraci, která by znázorňovala, jak nás Spasitel může spojit 
dohromady. Ohněte stránku podél každé přerušované čáry, 
aby se hvězdy na spodní části stránky dotýkaly jedna druhé a 
tmavá místa tak byla zakryta. 

M L Á D E Ž

P R O  D Ě T I

Ukázal nám, jak se  
vrátit domů
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Účel Pomocného 
sdružení

S modlitbou si prostudujte tento materiál, a jak to 
bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které 
navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim 
tyto sestry posílily a aby se Pomocné sdružení stalo 
aktivní součástí vašeho života. 

Víra • Rodina • Služba

Co mohu 
dělat? 
1. Jakou inspiraci 
jsem obdržela 
ohledně toho, jak 
pomáhat sestrám 
prohlubovat 
víru a osobní 
spravedlivost, 
posilovat rodiny 
a domovy? Jakou 
pomoc mohu 
poskytnout? 

2. Jak použiji toto 
poselství k tomu, 
abych prohloubila 
svou víru a svůj 
závazek k osobní 
spravedlivosti? 

Pro získání dalších 
informací viz www 
.reliefsociety .lds .org.

Když bylo naše předsednictvo povoláno, dostaly 
se nám do rukou materiály o historii Pomoc-

ného sdružení. S modlitbou jsme si je prostudovaly, 
neboť jsme chtěly poznat účel Pomocného sdružení 
a také to, co si Pán přeje, abychom činily. Dozvě-
děly jsme se, že účelem Pomocného sdružení, tak, 
jak bylo založeno Pánem, je organizovat, učit a 
inspirovat Jeho dcery, aby se připravily na požeh-
nání věčného života. 

Aby se tento účel Pomocného sdružení naplnil, 
Pán pověřil každou sestru i celou organizaci těmito 
zodpovědnostmi: 

1.  Prohlubujte víru a osobní spravedlivost. 
2.  Posilujte rodiny a domovy. 
3.  Poskytujte pomoc skrze službu Pánu a Jeho 

dětem. 

Toto dílo můžeme vykonávat Pánovým způso-
bem pouze tehdy, když usilujeme o osobní zjevení, 
získáváme ho a jednáme podle něj. Bez osobního 
zjevení nemůžeme uspět. Pokud osobní zjevení 
následujeme, nemůžeme neuspět. Prorok Nefi nás 
učí, že Duch Svatý nám ukáže „všechny věci, které 
[máme] činiti“. (2. Nefi 32:5.) Musíme se natolik 
zklidnit a ztišit, abychom dokázaly naslouchat 
hlasu Ducha. 

Sestry, naše role při pomáhání budovat králov-
ství Boží a v přípravě na Pánův příchod je životně 
důležitá. Ve skutečnosti Pán nemůže své dílo bez 
pomoci svých dcer uskutečnit. Kvůli tomu Pán 
očekává, že zvýšíme své úsilí. Očekává od nás, že 
budeme naplňovat účel Pomocného sdružení jako 
nikdy dříve. 

Julie B. Becková, generální presidentka  
Pomocného sdružení. 

Z naší historie

Na schůzce Pomocného sdružení 9. června 
1842 učil prorok Joseph Smith sestry, že 

jejich sdružení nemá „jen pomáhat chudým, 
ale také spasit duše“.1 Toto prohlášení ohledně 
duchovního i časného účelu charakterizuje Po-
mocné sdružení v průběhu celé jeho historie. 
V roce 1906 president Joseph F. Smith (1838–
1918) učil: „[Pomocné sdružení] se nezabývá 
pouze nezbytnostmi chudých, nemocných a 
potřebných, ale částí jeho povinností – a také 
větší částí – je dohlížet na duchovní blaho a 
spasení matek a dcer Sionu; dbát, aby žádná 
nebyla zanedbávána, ale aby všechny byly 
ochraňovány před neštěstím, nouzí, mocí tem-
noty a zly, které je ve světě ohrožují.“ 2 V roce 
2001 starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti 
apoštolů zopakoval: „Každá sestra v této Církvi, 
která uzavřela smlouvu s Pánem, má božské 
zmocnění k tomu, aby pomáhala spasit duše, 
aby vedla ženy světa, aby posilovala domovy 
Sionu a aby budovala království Boží.“ 3

Z písem
Deuteronomium 6:5–7; Lukáš 10:30–37; 

Jakub 1:27; 2. Nefi 25:26; Mosiáš 3:12–13

ODKAZY
 1. Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25. 

 2. Učení presidentů 
Církve: Joseph 
F. Smith (1998), 
185. 

 3. M. Russell  
Ballard, 
„Women of 
Righteousness“, 
 Liahona, Dec. 
2002, 39. 
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O ženě, která byla příkladem víry a osobní spravedlivosti, 
si můžete přečíst na straně 28. 
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Malé a prosté věci
„Z malých věcí pochází to, co je veliké.“ (NaS 64:33.)

Přestože členové Církve navštívili Marshal-
lovy ostrovy během 2. světové války, mi-

sionářská práce tam byla oficiálně zahájena 
až v únoru roku 1977. Toho roku byli starší 
William Wardel a starší Steven Cooper  
z Havajské misie Honolulu pověřeni, aby  
v této oblasti pracovali. S pomocí Eldreda 
Fewkese, člena Církve, který se na Marshal-
lovy ostrovy přestěhoval za prací, zařídili,  
aby se církevní bohoslužby konaly v budově 
jiné církve. 

První rok misionáři pokřtili 27 obrácených. 
O tři roky později se Marshallovy ostrovy 
staly součástí Mikronéské misie Guam. V roce 

H I S T O R I E  C Í R K V E  P O  C E L É M  S V Ě T Ě

Marshallovy ostrovy
1984 byl na Marshallových ostrovech vytvo-
řen okrsek Majuro. Počet členů Církve dále 
vzrůstal, což v roce 1991 vedlo k vytvoření 
druhého okrsku na atolu Kwajalein. V roce 
2006 byla na Marshallových ostrovech vy-
tvořena misie Majuro. V dalších třech letech 
došlo k velkému nárůstu počtu aktivních 
členů díky aktivizaci, křtům obrácených a 
posilování místních vedoucích. Výsledkem 
bylo, že 14. června 2009 byl na Marshallo-
vých ostrovech zorganizován kůl Majuro. 

Příběhy o víře a obrácení členů 
z Marshallových ostrovů si můžete přečíst 
na straně 32. 

Učíme se z konference

Naše děti už odrostly a 
mají své vlastní rodiny 

a domovy, ale my jsme 
přišli na skvělý způsob, 
jak se můžeme společně 
učit slovům proroků. Po 
každé generální konferenci 
si v následujícím měsíci 
prostuduji na internetových 
stránkách www .conference 
.lds .org proslovy a vyberu 
citáty, které nám poskytují 
vedení, pokyny a útěchu. 
Nashromáždím jich tolik, 
abych měla jeden citát na 
každý den po příštích šest 
měsíců. (Například v dubnu 
vyhledám citát na každý 
den pro období od 1. 
května do 31. října.) Poté 
dám kopii těchto citátů 
každému našemu dítěti. 

Tyto citáty dne jim 
slouží jako doplněk k jejich 
studiu konference a často 
se v kruhu rodiny stávají 
tématem rozhovorů. Je to 
nádherná zkušenost, když 
si můžeme opakovat rady 
proroků v měsících násle-
dujících po konferenci, 
přestože jsme od sebe 
vzdáleni mnoho kilometrů. 
Christine Tippettsová, Utah, USA
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CÍRKEV NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH 
Počet členů 4486

Misie 1
Kůly 1

Okrsky 1
Sbory/odbočky 11
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Joshua Reuben Clark ml. se narodil  
1. září 1871 v Grantsville, v Utahu. 

Přestože měl jen minimální vzdělání a 
nemohl navštěvovat střední školu, jeho 
matka ho učila doma, a on se učil velmi 
rád. Nejprve získal titul bakaláře pří-
rodních věd na Univerzitě Utahu a poté 
získal titul z práv na právnické fakultě 
Kolumbijské univerzity v New York City. 

Bratr Clark se v roce 1898 oženil  
s Luacine Annettou Savage v chrámu  
Salt Lake a stali se rodiči čtyř dětí. 

Vyzbrojen titulem z práv a jasným 

První předsednictvo v roce 1945 
(zleva): J. Reuben Clark ml., Heber 
J. Grant a David O. McKay. 

President Clark (vlevo) a president 
misie Lamont Toronto. 

P Ř I P O M Í N Á M E  S I  Ž I V O T  V E L I K Á N Ů

J. Reuben Clark ml.  
Muž neobvyklých talentů

intelektem, J. Reuben Clark ml. si vybu-
doval kariéru jako uznávaný právník a 
zaměstnanec státní služby, což v roce 
1930 vyvrcholilo tím, že byl jmenován 
velvyslancem Spojených států v Mexiku. 
Tato kariéra však skončila 6. dubna 
1933, kdy byla bratru Clarkovi vyjádřena 
podpora jako druhému rádci presidenta 
Hebera J. Granta v Prvním předsednictvu. 
Přestože byl v té době vysokým knězem, 
nebyl generální autoritou. Když mu poté 
v říjnu 1934 byla vyjádřena podpora jako 
prvnímu rádci presidenta Granta, byl 
vysvěcen apoštolem. President Clark poté 

pokračoval ve službě jako rádce presi-
dentů George Alberta Smitha a  
Davida O. McKaye. 

Pro Církev vykonal mnoho dobrého 
a při jedné příležitosti, když se David 
O. McKay stal presidentem Církve, nám 
poskytl výjimečný příklad pokory. Pre-
sident McKay povolal presidenta Clarka, 
aby byl jeho druhým rádcem. Protože 
president Clark sloužil v předchozích Prv-
ních předsednictvech jako první rádce, 
někteří lidé si mysleli, že byl znevážen, 
on však vysvětlil: „Ve službě Pánovi nezá-
leží na tom, kde sloužíte, ale jak sloužíte. 
V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů člověk zaujímá to místo, na které je 
náležitě povolán, o něž neusiluje, ani ho 
neodmítá.“ 1

President Clark zemřel 6. října 1961. 
ODKAZ
 1. J. Reuben Clark Jr., Conference Report,  

Apr. 1951, 154. 

KURS STŘEDISKA 
SPD PRO PODPORU 

ZAMĚSTNANOSTI
Středisko SPD pro podporu zaměstna-

nosti nabízí kurs, který má pomoci 
těm, kteří hledají práci, chtějí si doplnit 
vzdělání nebo začínají podnikat. Kurs 
zájemcům pomáhá určit si profesní cíle 
a posílit důvěru v to, že uspějí. Kurs je 
navržen tak, aby byl naučný, interaktivní, 
motivující a zábavný. Absolventi, kteří 
uplatňují to, co se v kursu naučili, často 

najdou práci rychleji než obvykle. 
Kurs se věnuje například těmto téma-

tům: určování profesních cílů, hledání 
prostředků na dosažení těchto cílů, psaní 
životopisů a jak uspět v novém zaměstnání. 

Na místo konání kursu se zeptejte 
biskupa nebo presidenta odbočky nebo 
navštivte webové stránky www .ldsjobs 
.org a klikněte na odkaz „Find a Center“. 
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M A L É  A  P R O S T É  V Ě C I

„A PAMATUJ NA STVOŘITELE 
SVÉHO VE DNECH MLADOSTI 
SVÉ“ (KAZATEL 12:1)

V písmech je zaznamenána služba proroků a 
apoštolů. Mnozí z těchto vedoucích znali Boha 

již od mládí. Těchto pět úryvků z písem popisuje 
zkušenosti několika mužů, kteří se později stali 
vedoucími. 

• Jak Křtitel, který 
byl povolán, aby 
připravil lid „pro 
příchod Páně“, byl 
k této moci „vysvě
cen andělem Božím 
v době, kdy mu bylo 
osm dnů“. (NaS 
84:27–28.)

• Král Joziáš byl 
korunován v osmi 
letech a po celých 31 
let svého panování 
pomáhal Židům, aby 
se obrátili a přijali 
evangelium. (Viz  
2. Královská 22.)

• Mormonovi bylo asi 
10 let, když ho Am
maron vybral, aby se 
stal dalším opat
rovníkem záznamů 
(desek Nefiových). 
Asi v 16 letech vedl 
nefitskou armádu. 
(Viz Mormon 1:2–4; 
2:1–2.)

•  David byl pouhý 
„mládenec“ (mladý 
muž), když skolil 
Goliáše, bylo mu 
asi tolik let, kolik 
bylo bojovníkům 
Helamanovy armády. 
(Viz 1. Samuelova 
17:49–56; Alma 
53:22.)

•  Jozefovi bylo 17 let, 
když byl prodán do 
Egypta, kde „byl pak 
Hospodin s Joze
fem“. (Viz Genesis 
37:2, 27–28; 39:2.)
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Michael R. Morris
Církevní časopisy

Pokud je sobota, najdete Elviru 
Guagliarellovou, jak pilně pra-
cuje doma v kuchyni ve městě 

Puerto Madryn na pobřeží argentin-
ského zálivu Nuevo Gulf v jižní pro-
vincii Chubut. 

Odměří mouku a vodu a natáhne 
se pro další přísady. Moc toho při 
práci nenamluví, její činy hovoří hla-
sitěji než její slova. Však také jedná na 
základě Pánova pověření. 

„Mám z toho dobrý pocit, neboť 
vím, že dělám něco dobrého,“ říká při 
míchání přísad sestra Guagliarellová. 
Při práci myslí na Spasitele a myš-
lenka, že výsledek její služby pomůže 
ostatním členům Církve, aby na Něj 
také pamatovali, ji činí šťastnou. 

Sestra Guagliarellová, které je  
82 let, ráda slouží jako navštěvující  
učitelka, pomáhá ve svém sboru  
s vedením hudby a peče chléb,  
který se používá při obřadu svátosti 
– povolání, které zvelebuje již téměř 
deset let. Pro sebe si upeče bochník 

„Toto vše mi žehná“ 

S L U Ž B A  V  C Í R K V I

JAK CO NEJLÉPE VY-
UŽÍT DŮCHODOVÉHO 
VĚKU 

Klíčem k tomu, abychom 
se cítili užiteční a překo-
nali pocit osamělosti, je 

hledání způsobů, jak můžeme pomáhat 
potřebným. President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) navrhl, aby starší čle-
nové Církve zvážili následující způsoby 
služby: 

o patnáct let později a poté, co se 
přestěhovala do Puerto Madryn, za-
klepali na dveře, poznala je, vyslechla 
si misionářské diskuse, dala se pokřtít 
a začala žít službou v Církvi. 

Dnes žije sama, ale necítí se osa-
mocená. Má písma, za svou rodinu 
považuje sbor a často rozmlouvá 
skrze modlitbu se svým Nebeským 
Otcem. Kromě toho se také těší ze 
společenství Ducha, jehož Pán slíbil 
těm, kteří Mu slouží skrze službu 
druhým.1

„Toto vše mi žehná,“ říká s úsmě-
vem sestra Guagliarellová. „Církev nás 
ponouká k dílu, a mě to činí šťastnou. 
Služba Otci v nebi mi vždy přinášela 
radost.“ ◼

ODKAZ
 1. Viz Henry B. Eyring, „V síle Páně“,  Liahona, 

květen 2004, 19; viz také Jan 14:16–18; 
Nauka a smlouvy 88:3.

Elvira Guagliarellová

chleba během týdne, ale, jak 
říká, soboty si vyhrazuje na 
pečení chleba „jen pro Církev“. 
„Říkám si: ‚Musím upéct chleba 
a musím jít na shromáždění.‘ 
Nechci selhat.“ 

Když jí to zdraví dovolí, na-
vštěvuje také chrám – podniká 
každoroční dvacetihodinovou 
cestu autobusem na sever do 
argentinského chrámu Buenos 
Aires. 

„Sestra Guagliarellová vždy ráda 
slouží, kdekoli může,“ říká její biskup 
Jesús Santos Gumiel. „Členové sboru 
se na ni mohou spolehnout. I přes 
svůj vysoký věk připravuje každou 
sobotu chléb a každou neděli chodí 
na shromáždění. Je nám dobrým 
příkladem.“ 

Sestra Guagliarellová se setkala 
s misionáři na plný úvazek v roce 
1962 v Mar del Plata, jižně od Bue-
nos Aires, když pracovala v penzi-
onu, kde misionáři bydleli. Když jí 

1.  Práci v chrámu a časté navštěvování chrámu. 
2.  Shromažďování rodinné historie a její 

sepisování. 
3.  Podílení se na misionářské službě. 
4.  Posilování jednoty v rodinách. 
5.  Přijímání církevních povolání a jejich 

vykonávání. 
6.  Poskytování křesťanské služby. 
7.  Udržování se fyzicky zdatnými, zdravými  

a aktivními. 
Ezra Taft Benson, „To the Elderly in the Church“, 
 Ensign, Nov. 1989, 4–6. 
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Jeden z důvodů, proč jsme zde 
na zemi, je ten, abychom se 
učili poslouchat Boží přiká-

zání. Kromě Ježíše Krista, který žil 
dokonalým životem, každý, kdo žil 
na zemi, zhřešil (viz Římanům 3:23; 
1. Janova 1:8). Hřešíme, když vě-
domě porušujeme Boží přikázání, a 
ke všem hříchům náleží trest. Když 
hřešíme, spravedlnost vyžaduje, 
abychom byli potrestáni (viz Alma 
42:16–22).

Konečným důsledkem jakéhokoli 
hříchu je odloučení od Boha (viz  
1. Nefi 10:21). Toto odloučení je nato-
lik závažné, že to my sami nemůžeme 
napravit. 

Abychom překonali toto odloučení, 
náš Nebeský Otec zajistil způsob, 
jak by Jeho Jednorozený Syn, Ježíš 
Kristus, mohl vzít na sebe břemeno 
našich hříchů, a tím nám umožnil, 
abychom se mohli stát duchovně čis-
tými a mohli být spojeni s Ním. Toto 
je plán milosrdenství. 

Spasitel učil: „Neboť viz, já, Bůh, 
jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby 

V  C O  V Ě Ř Í M E

„Ježíš Kristus, jako Jednorozený Syn 
Boží a jediný bezhříšný člověk, který žil 
na této zemi, byl tím jediným, kdo byl 
schopen uskutečnit usmíření pro lid
stvo.“ (Bible Dictionary, „Atonement“.) 

oni nemuseli trpěti, jestliže budou či-
niti pokání; ale jestliže nebudou činiti 
pokání, musejí trpěti stejně jako já.“ 
(NaS 19:16–17.)

Ježíš, v rámci svého Usmíření, 
trpěl za naše hříchy v zahradě getse-
manské a na kříži na Kalvárii. Tím, 
že činíme pokání ze svých hříchů, 
můžeme uvést moc Jeho Usmíření do 
svého života. 

JEŽÍŠ KRISTUS 
USMÍŘIL NAŠE HŘÍCHY
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„Vizte, přišel jsem na svět, abych přinesl světu vykoupení, 
abych zachránil svět z hříchu. 

 Tudíž, kdo bude činiti pokání a přijde ke mně jako malé 
dítě, toho přijmu, neboť takových je království Boží. Vizte, 

za takové jsem položil život svůj a opět jej vzal na se; tudíž 
čiňte pokání a pojďte ke mně, vy končiny země, a buďte 

spaseni.“ (3. Nefi 9:21–22.)

Usmíření také poskytuje následující 
požehnání: 

1. Vzkříšení pro všechny, kteří se narodili 
na této zemi (viz Alma 11:42–45).

2. Věčný život v Boží přítomnosti 
pro všechny děti, které zemřely 
předtím, než dosáhly věku zodpo-
vědnosti, tedy věku osmi let (viz 
Mosiáš 3:16; 15:24–25; Moroni 
8:8–12).

3. Schopnost najít klid v dobách zkou-
šek, protože Ježíš vzal na sebe naše 
bolesti a nemoci (viz Jan 14:27; Alma 
7:11–12).

4. Kompenzace pro spravedlivé za 
nespravedlivosti tohoto života (viz 
Kažte evangelium mé [2004], 51). 

Ježíš Kristus, který ochotně usmí-
řil naše hříchy, řekl: 

„Poďtež ke mně všickni, kteříž 
pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám. 

Vezměte jho mé na se, a učte se 
ode mne, neboť jsem tichý a po-
korný srdcem, a naleznete odpoči-
nutí dušem svým. 

Jho mé zajisté jestiť rozkošné,  
a břímě mé lehké.“ (Matouš  
11:28–30.) ◼

Další informace viz Zásady evange-
lia (2009), 59–66; a Věrni víře (2004), 
162–168. Ó
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Čiňte pokání, obraťte se  
k Pánu a buďte uzdraveni

David L. Frischknecht
Oddělení studijních osnov

Nedávno jedna dobrá a věrná 
žena, kterou znám, byla vážně 
zraněna při autonehodě. Kromě 

jiného měla zlomená žebra a obratle.  
V rámci své rehabilitace musela nosit 
ortézu, která fixovala páteř a krk, aby  
s nimi nemohla hýbat. Ortéza vypadala 
velice nepohodlně. Ale byla nutná. Vy-
tvořila podmínky k tomu, aby jí zlomené 
obratle mohly srůst. 

Pokání je jako ona ortéza. Když hře-
šíme, zraňujeme svou duši, a je potřebné 
božské ošetření, abychom se uzdravili. 
Pokání vytváří podmínky, které umožňují 
Spasiteli, aby nás skrze moc Usmíření 
uzdravil (viz 3. Nefi 9:13). Jestliže nějaká 
část pokání není příjemná – podobně 
jako ortéza na zlomené páteři – přesto 
pokání činit musíme. 

President Dieter F. Uchtdorf, druhý 
rádce v Prvním předsednictvu, učil: 
„Opravdové pokání nás přivádí zpět k či-
nění toho, co je správné. Máme-li učinit 
opravdové pokání, musíme si uvědomit 
své hříchy a pocítit lítost neboli zármutek 

podle Boha, a tyto hříchy musíme vyznat 
Bohu. Jsou-li naše hříchy závažné, mu-
síme je také vyznat svému oprávněnému 
vedoucímu kněžství. Musíme prosit Boha 
o odpuštění a musíme dělat vše, co je 
v našich silách, abychom napravili veš-
kerou škodu, kterou naše skutky mohly 
způsobit. Pokání znamená změnu mysli a 
srdce – přestáváme dělat to, co je špatné, 
a začínáme dělat to, co je správné. Přináší 
nám svěží přístup vůči Bohu, sobě sa-
mým a životu obecně.“ 1

Když úspěšně dokončíme proces 
pokání, výsledkem je uzdravení, úleva a 
štěstí. Dorothy J. R. Whiteová napsala: 

Pohleďte na slzy – tečou na povrchu, 
a přesto očišťují vnitřek.2

Pán nás naléhavě žádá, s láskou, a 
snaží se nás přesvědčit, abychom činili 
pokání, protože nás chce uzdravit. Trpěl 
v těle i v duchu, aby zaplatil trest za naše 
hříchy, činíme-li pokání. Vysvětluje: 

„Neboť viz, já, Bůh, jsem vytrpěl tyto 
věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, 

POŽEHNÁNÍ PLYNOUCÍ 
Z POKÁNÍ
„Hřích je vědomé přestou-
pení božského zákona. 
Usmíření Ježíše Krista je 
darem, který Bůh dává 
svým dětem, aby mohly na-
pravit a překonat důsledky 
hříchu. … 

Dar Usmíření Ježíše 
Krista nám poskytuje za 
všech dob a na všech mís-
tech požehnání pokání a 
odpuštění.“ 
President Dieter F. Uchtdorf, druhý 
rádce v Prvním předsednictvu, „Bod 
bezpečného návratu“,  Liahona, 
květen 2007, 99, 101. 

M L U V Í M E  O  K R I S T U

„Vizte, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, 
a já, Pán, již na ně nevzpomínám.“ (NaS 58:42.)
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Marnotratný syn se pokorně vrátil k otci a řekl mu: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a 
před tebou, aniž jsem hoden více slouti synem tvým.“ (Lukáš 15:21.) Jeho otec ho rád 
přijal domů. Stejně tak nás náš Nebeský Otec přijímá, když činíme pokání. 

PROČ NÁS POKÁNÍ 
UZDRAVUJE? 

Starší Neil L. Andersen z Kvora 
Dvanácti apoštolů pomáhá 
zodpovědět tuto otázku ve svém 
proslovu na generální konfe
renci „Čiňte pokání … abych vás 
mohl uzdraviti“, ( Liahona, listo
pad 2009, 40–43). Prorok Alma 
nám také pomáhá pochopit 
pokání a Usmíření (viz Alma 42).

1. Naše pokání nám dovoluje 
využít Kristovo Usmíření a 
umožňuje naše uzdravení. 
Kristovo utrpení v Getsema
nech a na Golgotě usmířilo 
hříchy nás všech. On je scho
pen odpustit nám hříchy, a 
touží to udělat. 

2. Když hřešíme, odvracíme se 
od Boha. To zraňuje našeho 
ducha. 

3. Když činíme pokání, „vra
címe“ se k Bohu. To nám 
pomáhá k tomu, aby naše 
výčitky ustupovaly. Odpuštění 
také snímá „z našeho srdce 
vinu“ (Alma 24:10) a přináší 
„pokoj svědomí“ (Mosiáš 4:3), 
a tak nás uzdravuje. 

Zvažte, zda byste se nemohli 
podělit s někým o své svědectví, 
které se týká požehnání, jež jste 
získali díky pokání. 

Další informace týkající se tohoto tématu, viz Ezechiel 33:15–16; Alma 12:33–34; 36:13, 
17–20; a Boyd K. Packer, „The Brilliant Morning of Forgiveness“,  Ensign, Nov. 1995, 18–21. 

Jaká požehnání plynou z pokání a odpuštění?

• Duch Svatý nám bude potvrzovat, že nám je odpuštěno. 

• Bůh z nás sejme břemeno viny našich hříchů. 

• Budeme pociťovat vliv Ducha Svatého ve větší míře.

jestliže budou činiti pokání; 
Ale jestliže nebudou činiti pokání, 

musejí trpěti stejně jako já; 
Kteréžto utrpení způsobilo mně, 

dokonce Bohu, největšímu ze všech, že 
jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém 
póru a trpěl v těle i v duchu – a přál 
jsem si, abych nemusel píti ten hořký 
kalich a mohl se stáhnouti – 

Nicméně, sláva buď Otci, a já jsem 

vypil a dokončil jsem přípravy své pro 
děti lidské. 

Pročež, přikazuji ti opět, abys činil 
pokání.“ (NaS 19:16–20.)

Kéž bychom činili pokání nyní, obrá-
tili se k Pánu a byli uzdraveni. ◼

ODKAZY
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Bod bezpečného návratu“, 

 Liahona, květen 2007, 100. 
 2. Dorothy J. R. Whiteová, „Repentance“,  Ensign, 

July 1996, 27. 
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nádhernému evangeliu Božímu a jsou ho 
poslušni, všichni, kteří jsou pravdiví a věrní a 
překonávají svět, všichni, kteří trpí pro Krista 
a Jeho slovo, všichni, kteří jsou ukázňováni a 
bičováni ve věci Toho, jehož jsme – všichni 
se stanou takovými, jakými je jejich Tvůrce, a 
budou s Ním sedět na Jeho trůnu a vládnout 
s Ním na věky ve věčné slávě. 

Když budu mluvit o těchto úžasných 
věcech, budu používat svá vlastní slova, i 
když si můžete myslet, že to jsou slova pí-
sem, slova promlouvaná jinými apoštoly a 
proroky. 

Pravdou je, že je dříve pronášeli jiní, ale 
nyní jsou má, neboť Svatý Duch Boží mi 
dosvědčil, že jsou pravdivá, a nyní je to tak, 
jako bych já byl tím prvním, komu je Pán 
zjevil. A já jsem tedy slyšel Jeho hlas a znám 
Jeho slova. 

V zahradě getsemanské
Před dvěma tisíci lety bylo za hradbami 

Jeruzaléma příjemné místo v zahradě, která 
se nazývala Getsemany, kam se Ježíš a Jeho 
nejbližší přátelé uchylovali do ústraní, aby 
tam přemítali a modlili se. 

Tam Ježíš učil své učedníky naukám krá-
lovství, a oni všichni rozmlouvali s Tím, kdo 
je Otcem nás všech, v Jehož službách praco-
vali a od Něhož měli k této službě pověření. 

Toto posvátné místo, podobně jako Eden, 
kde žil Adam, podobně jako Sinaj, odkud 
Jehova dával své zákony, podobně jako 
Kalvárie, kde Syn Boží dal svůj život jako 
výkupné za mnohé, toto svaté místo je tím 
místem, kde bezhříšný Syn Věčného Otce 
vzal na sebe, pod podmínkou pokání, hříchy 
všech lidí. 

Mám pocit, a zdá se, že Duch s tím 
souhlasí, že nejdůležitější naukou, 
o které mohu mluvit, je smírná oběť 

Pána Ježíše Krista, a nejmocnější svědectví, 
které mohu vydat, je svědectví o této oběti. 

Ze všech událostí, které se kdy staly nebo 
stanou od Stvoření až po všechny věky 
nekončící věčnosti, je Jeho Usmíření událostí 
nanejvýš mimořádnou. 

Je nejvyšším skutkem dobra a milosti, 
který pouze bůh mohl vykonat. Díky tomu 
se všechny náležitosti a podmínky Otcova 
věčného plánu spasení staly účinnými. 

Díky tomu je uskutečněna nesmrtelnost a 
věčný život člověka. Díky tomu jsou všichni 
lidé spaseni ze smrti a zachráněni před pek-
lem, ďáblem a nekonečnými mukami. 

A díky tomu všichni, kteří věří 

K L A S I K A  N A  T É M A  Z  E V A N G E L I A

Bruce R. McConkie se narodil 29. července 
1915 v Michiganu v USA. 6. října 1946 mu 
byla vyjádřena podpora do První rady Sedm-
desáti a 12. října 1972 byl vysvěcen apošto-
lem. Zemřel 19. dubna 1985 v Salt Lake City 
v Utahu. Tento proslov pronesl na generální 
konferenci 6. dubna 1985. 

Starší Bruce R.  
McConkie 
(1915–1985) 
Kvorum Dvanácti apoštolů

Očišťující 
moc  
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Neznáme plný význam toho, 
co Kristus vykonal v Getsema-
nech, nedokážeme to vyjádřit, 
a žádná smrtelná mysl to nedo-
káže pochopit. 

Víme, že potil krůpěje krve  
z každého póru, když pil kal  
z onoho kalicha hořkosti, který 
mu Jeho Otec dal. 

Víme, že trpěl jak v těle, tak 
v duchu, více než může člověk 
vytrpět, aniž by mu to přivodilo 
smrt. 

Víme, že určitým způsobem, 
pro nás nepochopitelným, Jeho 
utrpení uspokojilo požadavky 
spravedlnosti, vykoupilo kajícné 

– toto s ničím neporovnatelné 
utrpení – trvalo asi tři nebo čtyři 
hodiny. 

Jeho uvěznění, soud a 
bičování

Poté – Jeho tělo bylo v té chvíli 
zbaveno veškeré síly – stanul tváří 
v tvář Jidášovi a dalším vtěleným 
ďáblům, někteří z nich byli přímo 
ze samotného sanhedrinu; a byl 
odveden, s provazem kolem 
krku, jako obyčejný zločinec, aby 
byl souzen arcizločinci, kteří jako 
Židé seděli na Aronově stolci 
a kteří jako Římané vykonávali 
císařovu moc. 

Předvedli Ho k Annášovi, ke 
Kaifášovi, k Pilátovi, k Heródovi 
a zpět k Pilátovi. Obviňovali 
Ho, zlořečili Mu a bili Ho. Jejich 
odporné sliny Mu stékaly po 
tvářích, zatímco strašné rány 
nadále oslabovaly Jeho bolestí 
naplněné tělo. 

Zlostné rány třtinou Mu dopa-
daly na záda. Když Mu trnová ko-
runa probodla chvějící se obočí, 
stékala Mu po tvářích krev. 

Ale k tomu ke všemu byl 
bičován, bičován 40 ranami bez 
jedné, bičován bičem s mnoha 
řemínky, do nichž byly vpleteny 
ostré kosti a nasekané kousky 
kovu. 

Mnozí zemřeli jen po bi-
čování samotném, ale On po 
utrpení způsobeném bičováním 

duše z bolestí a trestů hříchu a 
učinilo milosrdenství dostupným 
pro ty, kteří věří v Jeho svaté 
jméno. 

Víme, že padl tváří k zemi, 
když bolesti a agonie nekoneč-
ného břemene způsobily, že se 
chvěl a přál si, aby nemusel pít 
onen hořký kalich. 

Víme, že anděl sestoupil  
z dvorany slávy, aby Ho posilo-
val v Jeho utrpení, a domníváme 
se, že to byl mocný Michal, 
který nejprve padl, aby smrtelný 
člověk mohl být. 

Do té míry, jak to můžeme 
posoudit, tato neskonalá agonie 

Žádná  

smrtelná mysl 

nedokáže  

pochopit plný 

význam toho, 

co Kristus vy

konal v Get

se manech.
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K L A S I K A  N A  T É M A  Z  E V A N G E L I A

vstal, aby mohl zemřít potupnou smrtí na krutém kříži 
Kalvárie. 

Poté nesl svůj vlastní kříž, dokud se nezhroutil pod jeho 
váhou, a kvůli bolesti a narůstající agonii z toho všeho. 

Na kříži
Nakonec na kopci zvaném Kalvárie – bylo to opět za 

hradbami Jeruzaléma – zatímco bezmocní učedníci hleděli 
na agonii blížící se smrti a pociťovali ji ve svém vlastním 
těle, římští vojáci Ho položili na kříž. 

Velkými palicemi prorazily železné hřeby skrze Jeho 
chodidla, ruce a zápěstí. Vpravdě On byl raněn pro naše 
přestupky a potřen pro naše nepravosti. 

Poté byl kříž pozdvižen, aby Ho všichni mohli vidět, 
aby na Něj mohli zírat, zlořečit Mu a vysmívat se Mu. Dě-
lali to, s odpornou zlomyslností, po dobu tří hodin, od 9 
hodin do poledne. 

Potom obloha ztemněla. Temnota pokrývala zem po 
dobu tří hodin, stejně jako tomu bylo mezi Nefity. Strhla se 
mocná bouře, jako by samotný Bůh přírody byl v agonii. 

A On skutečně byl, neboť zatímco visel na kříži další tři 
hodiny, od poledne do 3 hodin, neskonalá agonie a nelí-
tostné bolesti Getseman se opakovaly. 

A nakonec, když si smírná agonie vybrala svou daň – 
když vítězství bylo dosaženo, když Syn Boží naplnil vůli 
svého Otce ve všech věcech – poté řekl: „Dokonánoť jest“ 
( Jan 19:30) a dobrovolně vypustil ducha. 

V duchovním světě
Když Ho pokoj a útěcha milosrdné smrti vysvobodily  

z bolestí a útrap smrtelnosti, vstoupil do ráje Božího. 
Když učinil svou duši obětí za hřích, byl připraven uvi-

dět své símě, v souladu se slovy o Mesiášovi. 
Ti, mezi něž patří všichni svatí proroci a věrní Svatí 

všech věků; ti, mezi něž patří všichni, kteří na sebe vzali 
Jeho jméno a kteří jsou skrze Něj duchovně zrozeni,  
se stali Jeho syny a Jeho dcerami, stejně jako my; tito 
všichni byli shromážděni v duchovním světě, aby tam 

spatřili Jeho tvář a uslyšeli Jeho hlas. 
Asi po 38 nebo 40 hodinách – třetího dne podle toho, 

jak měří čas Židé – náš požehnaný Pán přišel k Arimatiej-
skému hrobu, do kterého předtím Jozef z Arimatie a Niko-
dém uložili Jeho částečně balzamované tělo. 

Jeho Vzkříšení
Poté, způsobem pro nás nepochopitelným, přijal ono 

tělo, které ještě nebylo porušeno, a povstal v onu nádher-
nou nesmrtelnost, která Ho učinila takovým, jako je Jeho 
vzkříšený Otec. 

Poté přijal veškerou moc na nebi i na zemi, obdržel 
věčné oslavení, ukázal se Marii Magdaléně a mnohým dal-
ším, a vystoupil do nebe, aby tam usedl na pravici Boha 
Otce Všemohoucího a aby vládl na věky ve věčné slávě. 

Jeho povstání ze smrti třetího dne korunovalo Usmíření. 
Opět, způsobem pro nás nepochopitelným, účinek Jeho 
Vzkříšení přechází na veškeré lidstvo, takže všichni budou 
z hrobu vzkříšeni. 

Tak jako Adam přinesl smrt, stejně tak Kristus přinesl 
život; tak jako je Adam otcem smrtelnosti, stejně tak je 
Kristus otcem nesmrtelnosti. 

A bez obojího, smrtelnosti a nesmrtelnosti, se člověk 
nemůže dopracovat ke svému spasení a vystoupit do 
oněch výšin nad oblohou, kde přebývají bohové a andělé 
na věky ve věčné slávě. 

Poznání Usmíření
Kristovo Usmíření je tou nejzákladnější naukou evan-

gelia, a tou nejméně pochopenou naukou ze všech našich 
zjevených pravd. 

Mnozí z nás mají povrchní poznání a spoléhají se na 
Pána a Jeho dobrotivost, že se o nás postará a provede nás 
zkouškami a nebezpečenstvími života. 

Ale jestliže máme mít takovou víru jako Enoch a Eliáš, 
musíme věřit tomu, čemu věřili oni, vědět to, co věděli oni, 
a žít tak, jak žili oni. 

Rád bych vás vyzval k tomu, abyste se připojili ke mně 
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při získávání důkladného a jas-
ného poznání Usmíření. 

Musíme odložit filosofie lidí a 
moudrost moudrých a naslouchat 
tomu Duchu, který nám byl dán, 
aby nás vedl k veškeré pravdě. 

Musíme bádat v písmech, 
přijímat je jako mysl a vůli a hlas 
Páně a skutečnou moc Boží ke 
spasení. 

Když čteme, přemítáme a 
modlíme se, vytane nám na 
mysli obraz tří zahrad Božích 
– zahrady Eden, zahrady Get-
semany a zahrady s prázdným 
hrobem, kde se Ježíš ukázal 
Marii Magdaléně. 

Stvoření, Pád a Usmíření
V Edenu uvidíme všechny 

věci stvořené v rajském stavu 
– bez smrti, bez plození, bez 
zkoušek, které by nám pomá-
haly získávat zkušenosti. 

Dojdeme k poznání, že toto 
stvoření, nyní člověku neznámé, 

Kdyby nebylo pádu Adama, 
jímž přichází smrt, nemohlo by 
být Usmíření Krista, jímž při-
chází život. 

Jeho smírná krev
A nyní, pokud jde o toto 

dokonalé Usmíření uskutečněné 
prolitím krve Boží – svědčím o 
tom, že se odehrálo v Getsema-
nech a na Golgotě, a pokud jde 
o Ježíše Krista, svědčím o tom, 
že on je Syn žijícího Boha a že 
byl ukřižován pro hříchy světa. 
On je náš Pán, náš Bůh a náš 
Král. Toto vím sám za sebe, ne-
závisle na jakékoli jiné osobě. 

Jsem jedním z Jeho svědků, 
a nadchází den, kdy se dotknu 
stop po hřebech na Jeho rukou 
a na Jeho nohou a budu skrápět 
Jeho nohy svými slzami. 

Avšak tehdy nebudu vědět o 
nic lépe, než vím nyní, že On 
je Boží Všemohoucí Syn, že On 
je náš Spasitel a Vykupitel a že 
spasení přichází v Jeho usmi-
řující krvi a skrze ni, a žádným 
jiným způsobem. 

Bože dej, aby každý z nás 
mohl kráčet ve světle, jako je 
Bůh, náš Otec, ve světle, aby 
nás, podle příslibů, krev Ježíše 
Krista, Jeho Syna, očistila od 
všech hříchů. ◼

Podtitulky doplněny; psaní velkých písmen, 
interpunkce a pravopis upraveny podle 
současných norem. 

bylo jediným způsobem, jak 
umožnit Pád. 

Pak uvidíme Adama a Evu, 
prvního muže a první ženu, jak 
sestupují ze svého stavu nesmr-
telnosti a rajské slávy, aby se 
stali prvními, kteří mají na zemi 
smrtelné tělo. 

Smrtelnost, stejně jako plo-
zení a smrt, vstoupí do světa. A 
kvůli přestupku začne zkušební 
stav, v němž procházíme utrpe-
ním a zkouškami. 

Potom v Getsemanech uvi-
díme Syna Božího, jak vykupuje 
člověka z časné a duchovní 
smrti, které na nás přišly v dů-
sledku Pádu. 

A nakonec, před prázdným 
hrobem, poznáme, že Kristus, náš 
Pán, rozlomil pouta smrti a stojí 
na věky jako vítěz nad hrobem. 

A tak Stvoření je otcem Pádu; 
a Pádem přišla smrtelnost a 
smrt; a skrze Krista přišla nesmr-
telnost a věčný život. 

Účinek Jeho 

Vzkříšení 

přechází 

na veškeré 

lidstvo, takže 

všichni budou 

z hrobu 

vzkříšeni. 
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Modlitby svátosti 
potvrzují, že 
jedním z hlav-

ních účelů svátosti, tak 
jak ji ustanovil Ježíš 
Kristus, je pomoci nám 
„vždy na něj pamatovati“ 
(NaS 20:77, 79). Pamatu-
jeme-li na Spasitele, pamatujeme tím pocho-
pitelně i na Jeho Usmíření, které představuje 
chléb a voda jako symboly Jeho utrpení a 
smrti. Nikdy nesmíme zapomenout na to, co 
pro nás učinil, neboť bez Jeho Usmíření a 
Vzkříšení by život neměl žádný význam. Avšak 

VŽDY NA  

Starší D. Todd 
Christofferson

Kvorum Dvanácti apoštolů

s Jeho Usmířením a Vzkří-
šením má náš život věčné 
a božské možnosti. 

Rád bych se zabýval 
třemi pohledy na to, co 
znamená „vždy na Něj 
pamatovati“: zaprvé –  
snažit se poznávat Jeho 

vůli a následovat ji; zadruhé – uvědomit si náš 
závazek, že jsme odpovědni Kristovi za kaž-
dou myšlenku, slovo a skutek, a tento závazek 
přijmout; a zatřetí – žít bez strachu a s vírou, 
že se vždy můžeme spolehnout na Spasitele, 
že nám pomůže, když to budeme potřebovat. 

Když na Spasitele vždy pamatujeme, můžeme 
„vesele [činiti] všechny věci, jež leží v naší moci“ 

s jistotou, že Jeho moc a láska, kterou k nám 
chová, nám to pomohou zvládnout. 
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1. Snažte se poznávat Kristovu vůli a 
následovat ji, tak jako On vyhledával  
vůli Otce. 

Modlitba svátosti pro požehnání chleba 
nás zavazuje k tomu, že budeme ochotni vzít 
na sebe jméno Syna „a vždy na něj pamato-
vati a zachovávati jeho přikázání, jež [nám] 
dal“ (NaS 20:77). Bylo by také vhodné chá-
pat tuto smlouvu takto: „vždy na Něj pama-
tujme, abychom zachovávali Jeho přikázání.“ 
Tímto způsobem On vždy pamatoval na 
svého Otce. Jak řekl: „Nemohuť já sám od 
sebe nic činiti. Jakžť slyším, takť soudím, a 

Vy i já můžeme 
vložit Krista do 
středu svého 
života a být jedno 
s Ním, tak jako 
On je jedno  
s Otcem. Můžeme 
začít tím, že vše 
ze svého života 
dáme stranou a 
poté to vložíme 
zpět ve správném 
pořadí se Spasite-
lem uprostřed. 

soud můj spravedlivý jest. Nebo nehledám 
vůle své, ale vůle toho, kterýž mne poslal, 
Otcovy.“ ( Jan 5:30.)

Ježíš dosáhl dokonalé jednoty s Otcem 
tím, že se podvolil v těle i duchu vůli Otcově. 
Když Ježíš mluvil o Otci, řekl: „Což jest jemu 
libého, to já činím vždycky.“ ( Jan 8:29.) Ježíš 
se podrobil dokonce až k smrti, protože to 
byla vůle Otcova, takže „vůle Synova [byla] 
pohlcena ve vůli Otcově“. (Mosiáš 15:7.) 
Ježíš byl soustředěný na Otce, a to je jeden 
z hlavních důvodů toho, proč se Jeho služba 
vyznačovala jasností a mocí. KR
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… Někdy se ve mně cosi objeví, tu a tam, 
co očividně nakreslí dělicí čáru mezi mým 
zájmem a zájmem mého Otce v nebi; něco, co 
můj zájem poněkud odchýlí od zájmu Otcova. 

Vím, že bychom měli cítit a chápat, nako-
lik je to možné, nakolik nám to naše padlá 
povaha dovolí, nakolik dokážeme získat víru 
a poznání k tomu, abychom sami pochopili, 
že zájem Boha, kterému sloužíme, je zájmem 
naším, a že žádný jiný zájem nemáme, v čase 
ani na věčnosti.“ 1

I když to nemusí být jednoduché, mů-
žeme se neustále tlačit kupředu s vírou 
v Pána. Mohu dosvědčit, že v průběhu času 
naše touha a schopnost vždy pamatovat na 
Spasitele a následovat Ho poroste. Máme se 
trpělivě snažit, abychom dosáhli onoho cíle, 
a vždy se modlit o schopnost rozlišovat a o 
božskou pomoc, kterou potřebujeme. Nefi 
radil: „Ale vizte, pravím vám, že se musíte 
modliti vždy, a nesmíte umdlévati; že nemáte 
pro Pána konati ničeho, aniž byste se nejdříve 
pomodlili k Otci ve jménu Krista, aby ti posvě-
til konání tvé, aby konání tvé mohlo býti pro 
blaho duše tvé.“ (2. Nefi 32:9.)

Byl jsem svědkem jednoduchého příkladu 
tohoto druhu modlitby, když starší Dallin H. 
Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů a já jsme byli 
pověřeni provést pohovor formou videokon-
ference s jedním manželským párem z jiné 
země. Krátce předtím, než jsem šel do studia, 
jsem si znovu prošel informace, které jsme si 
shromáždili o tomto páru, a měl jsem pocit, že 
jsem pro pohovor připraven. Několik minut 
před stanoveným časem jsem viděl, jak starší 
Oaks sedí sám s hlavou skloněnou. Za chvilku 
hlavu zvedl a řekl: „Právě jsem dokončil mod-
litbu, abych byl pro tento pohovor připraven. 
Budeme potřebovat dar rozlišování.“ Neza-
nedbal nejdůležitější část přípravy, modlitbu, 

Vy i já můžeme stejným způsobem vložit 
Krista do středu svého života a být jedno  
s Ním, tak jako On je jedno s Otcem (viz Jan 
17:20–23). Můžeme začít tím, že vše ze svého 
života dáme stranou a poté to vložíme zpět ve 
správném pořadí se Spasitelem uprostřed. Nej-
prve máme umístit to, co nám umožňuje vždy 
na Něj pamatovat – častou modlitbu a stu-
dium písem, pečlivé studium učení apoštolů, 
týdenní přípravu na to, abychom byli hodni 
přijímat svátost, nedělní uctívání a zaznamená-
vání si a připomínání si toho, co nás učí Duch 
a naše zkušenosti o učednictví. 

Mohou vám přijít na mysl další věci, které 
jsou pro váš život zvláště vhodné v této chvíli. 
Jakmile si vyhradíme příslušný čas a pro-
středky pro tyto záležitosti, které nám po-
máhají zaměřit život na Krista, můžeme začít 
doplňovat další zodpovědnosti a hodnoty, 
například vzdělání a rodinné zodpovědnosti. 
Díky tomu to, co je podstatné, nebude z na-
šeho života vytlačeno tím, co je pouze dobré, 
a to méně hodnotné bude druhořadé nebo se 
to z našeho života vytratí úplně. 

Uvědomuji si, že ztotožnění naší vůle  
s vůlí Ježíše Krista, tak jako On ztotožnil svou 
vůli s vůlí Otcovou, je něco, čeho se nedá 
dosáhnout snadno. President Brigham Young 
(1801–1877) s porozuměním hovořil o našich 
těžkostech, když řekl: 

„Po všem, co bylo řečeno a uděláno, poté, 
co on svůj lid tak dlouho vedl, nemáte pocit, 
že tu chybí důvěra v našeho Boha? Nemáte 
takový pocit uvnitř sebe samých? Můžete 
se zeptat: ‚Bratře Brighame, nemáte takový 
pocit uvnitř sebe samého?‘ Mám, a vidím, že 
mi dosud chybí schopnost se spolehnout, do 
určité míry, na toho, v koho důvěřuji. – Proč? 
Protože nemám potřebnou moc, v důsledku 
toho, co mi přinesl pád. …



24 L i a h o n a

 

abychom zasvětili své konání pro naše dobro 
a pro slávu Páně. 

2. Připravte se zodpovídat se Kristu za 
každou myšlenku, slovo a skutek. 

Písma jasně ukazují, že nastane velký den 
soudu, kdy Pán povstane, aby soudil národy 
(viz 3. Nefi 27:16), a kdy se každé koleno 
skloní a každý jazyk vyzná, že On je Kris-
tus (viz Římanům 14:11; Mosiáš 27:31; NaS 
76:110). Individuální povahu a rozsah onoho 
soudu popsal Alma v Knize Mormonově: 

„Neboť slova naše nás odsoudí, ano, veš-
keré skutky naše nás odsoudí; nebudeme 
shledáni bez poskvrny; a myšlenky naše nás 
také odsoudí; a v tomto hrozném stavu se 
neodvážíme vzhlédnouti k Bohu svému; a byli 
bychom raději, kdybychom mohli přikázati 

Cokoli nám v ži-
votě „hladce pro-
jde“ nebo cokoli 
se nám podaří 
skrýt před lidmi, 
tomu všemu 
budeme muset 
čelit, až onen 
nevyhnutelný 
den nastane, kdy 
budeme pozved-
nuti před Ježíše 
Krista, Boha 
čisté a dokonalé 
spravedlnosti. 

skalám a horám, aby na nás padly a ukryly 
nás před přítomností jeho. 

Ale to nemůže býti; my musíme vystoupiti 
a stanouti před ním v jeho slávě a v jeho síle, 
a v jeho moci, majestátnosti a panování, a 
přiznati k věčné hanbě své, že všechny soudy 
jeho jsou spravedlné; že on je spravedlný ve 
všech dílech svých a že je milosrdný k dětem 
lidským a že má veškerou moc spasiti kaž-
dého člověka, který věří ve jméno jeho a nese 
ovoce hodné pokání.“ (Alma 12:14–15.)

Když Spasitel definoval své evangelium, 
tento soud byl jeho hlavní součástí. Řekl: 

„Vizte, dal jsem vám evangelium své, a toto 
je evangelium, které jsem vám dal – že jsem 
přišel na svět, abych vykonal vůli Otce svého, 
protože Otec můj mne poslal. 

A Otec můj mne poslal, abych mohl býti DR
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pozvednut na kříži; a poté, co jsem byl pozvednut na 
kříži, abych mohl přitáhnouti všechny lidi k sobě, aby jako 
já jsem byl lidmi pozvednut, právě tak byli lidé pozved-
nuti Otcem, aby stanuli přede mnou, aby byli souzeni za 
skutky své, ať byly dobré, nebo ať byly zlé –

A z tohoto důvodu jsem byl pozvednut; tudíž podle 
moci Otcovy přitáhnu všechny lidi k sobě, aby mohli býti 
souzeni podle skutků svých.“ (3 Nephi 27:13–15.)

Být „pozvednut na kříži“ je samozřejmě symbolický 
odkaz na Usmíření Ježíše Krista, jímž uspokojil požadavky, 
které by mohla spravedlnost na každém z nás požadovat. 
Jinými slovy – svým utrpením a smrtí v Getsemanech a na 
Golgotě zaplatil vše, co by spravedlnost mohla na nás po-
žadovat za naše hříchy. Tudíž stojí na místě spravedlnosti a 
je zosobněním spravedlnosti. Tak jako Bůh je láska, Bůh je 
také spravedlnost. Naše dluhy a závazky nyní přebírá Ježíš 
Kristus. Má, tudíž, právo nás soudit. 

Tento soud, jak říká, závisí na našich skutcích. Zvláště 
„dobrou zprávou“ Jeho evangelia je to, že nabízí dar od-
puštění, který je podmíněn naším pokáním. Tudíž, zahr-
nují-li naše skutky i skutky pokání, odpouští nám hříchy a 
chyby. Odmítneme-li dar odpuštění – tím, že odmítneme 
činit pokání – potom jsou tresty spravedlnosti, kterou On 
nyní zastupuje, uvaleny na nás. Řekl: „Neboť viz, já, Bůh, 
jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, 
jestliže budou činiti pokání; ale jestliže nebudou činiti po-
kání, musejí trpěti stejně jako já.“ (NaS 19:16–17.)

Vždy na Něj pamatovati tudíž znamená, že vždy pa-
matujeme na to, že před Ním není nic skryto. Neexistuje 
žádná část našeho života, ať je to skutek, slovo, nebo 
dokonce i myšlenka, o níž by Otec a Syn nevěděli. Žádné 
podvádění při zkoušce, žádná drobná krádež, žádná 
smyslná fantazie nebo požitkářství a žádná lež není opo-
minuta, přehlídnuta, skryta nebo zapomenuta. Cokoli nám 
v životě „hladce projde“ nebo cokoli se nám podaří skrýt 
před lidmi, tomu všemu budeme muset čelit, až onen 
nevyhnutelný den nastane, kdy budeme pozvednuti před 
Ježíše Krista, Boha čisté a dokonalé spravedlnosti. 

Tato skutečnost mě v různých chvílích pobízí buď  
k tomu, abych činil pokání, nebo abych se hříchu zcela 

vyhnul. Jednou, v souvislosti s prodejem našeho domu, 
došlo k chybě v dokumentaci a já jsem se ocitl v situaci, 
kdy jsem měl právní nárok dostat od kupce více peněz. 
Můj realitní agent se mě zeptal, zda si chci tyto peníze 
ponechat, protože jsem na to měl právo. Pomyslel jsem na 
to, že stojím tváří v tvář Pánu, který je zosobněním sprave-
dlnosti, a jak se Mu snažím vysvětlit, že mám právní nárok 
využít chyby kupujícího. Nedokázal jsem si představit, že 
bych působil moc přesvědčivě, zvláště proto, že bych  
v téže chvíli žádal o milosrdenství sám pro sebe. Věděl 
jsem, že bych nemohl vystát sám sebe, pokud bych byl 
nečestný a peníze si ponechal. Odpověděl jsem realit-
nímu agentovi, že se budeme držet dohody tak, jak jsme ji 
původně všichni chápali. Vědět, že není nic, z čeho bych 
při této transakci musel činit pokání, má pro mne mnohem 
větší cenu než jakákoli suma peněz. 

V mládí jsem jednou kvůli své nedbalosti trochu ublížil 
jednomu svému bratrovi. Tehdy jsem se k oné hlouposti 
nepřiznal, a nikdo nikdy nevěděl, jakou jsem v oné záleži-
tosti hrál roli. Po mnoha letech jsem se modlil, aby mi Bůh 
ukázal cokoli v mém životě, co potřebuje nápravu, abych 
mohl být před Ním ve větší míře přijatelným, a v mysli se 
mi vybavila ona událost. Já jsem na ni už dávno zapomněl, 
ale Duch mi našeptal, že to je nevyřešený přestupek,  
k němuž se musím přiznat. Zavolal jsem svému bratrovi, 
omluvil jsem se mu a požádal jsem ho o odpuštění, což 
on ihned a velkoryse učinil. Mé rozpaky a lítost by byly 
menší, kdybych se omluvil hned, když se to stalo. 

Bylo to pro mne zajímavé a důležité zjištění, že Pán na 
onu událost, která se stala tak dávno, nezapomněl, i když 
já jsem na ni už zapomněl. Hříchy se nepostarají samy o 
sebe ani jednoduše nevymizí. Hříchy se ve věčnosti nedají 
„zamést pod koberec“. Musejí být vyřešeny, a úžasné je, že 
díky Spasitelově smírné milosti mohou být vyřešeny mno-
hem šťastnějším a méně bolestivým způsobem než tak, že 
bychom my sami přímo uspokojovali spravedlnost, proti 
které jsme se provinili. 

Také máme nabýt odvahy, když myslíme na soud, 
v němž není nic přehlédnuto, protože toto také znamená, 
že není nikdy zapomenut žádný skutek poslušnosti, 
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laskavosti a žádný dobrý čin, ať je sebemenší, a 
žádné odpovídající požehnání není odepřeno. 

3. Nebojte se a spoléhejte na  
pomoc Spasitele. 

Ježíš na počátku Znovuzřízení radil Jose-
phu Smithovi a Oliveru Cowderymu a utě-
šoval je; tehdy pracovali na překladu Knihy 
Mormonovy a brzo jim mělo být předáno 
kněžství. Josephovi bylo 23 let a Oliverovi 22 
let. Pronásledování a jiné překážky byly časté,  
ne-li stálé. Za těchto podmínek k nim Pán  
v dubnu 1829 pronesl tato slova: 

„Tudíž, neboj se, malé stádo; čiňte dobro; 
nechť se země a peklo spolčí proti vám, neboť 
jestliže jste postaveni na skále mé, nemohou 
zvítěziti. 

Víme, že pře-
kážky, zklamání 
a bolesti přichá-
zejí ke každému 
z nás různými 
způsoby, ale také 
víme, že nako-
nec, díky na-
šemu božskému 
Přímluvci, 
všechno může 
být uzpůsobeno 
tak, aby to spo-
lečně působilo 
pro naše dobro. 

Vizte, neodsuzuji vás; jděte cestou svou a 
nehřešte více; konejte s rozvážností dílo, které 
jsem vám přikázal. 

Hleďte ke mně v každé myšlence; nepo-
chybujte, nebojte se. 

Vizte rány, jež probodly bok můj, a také 
stopy hřebů v rukou a nohou mých; buďte 
věrní, zachovávejte přikázání má, a zdědíte 
království nebeské. Amen.“ (NaS 6:34–37.)

Hledět ke Spasiteli v každé myšlence je 
samozřejmě další způsob toho, jak „vždy na 
něj pamatovati“. Když to činíme, nemusíme 
pochybovat ani se bát. Spasitel připomněl Jo-
sephovi a Oliverovi, tak jako připomíná nám, 
že skrze Jeho Usmíření Mu byla dána veškerá 
moc na nebi i na zemi (viz Matouš 28:18) a 
má jak schopnost, tak touhu chránit nás a PO
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sloužit našim potřebám. Musíme být jen věrní a můžeme 
se bezvýhradně spoléhat na Něho. 

Před tímto utěšujícím zjevením, které Joseph a Oliver 
obdrželi, Prorok prošel palčivým a bolestivým zážitkem, 
který ho naučil spoléhat se na Spasitele a nebát se názorů, 
nátlaků a hrozeb lidí. 

V červnu 1828 Joseph dovolil Martinu Harrisovi, aby 
odnesl 116 stran rukopisu Knihy Mormonovy z Harmony 
v Pensylvánii, aby ho ukázal členům rodiny v Palmyře ve 
státě New York. Když se Martinovi nepodařilo rukopis 
vrátit tak, jak slíbil, Joseph, naplněný úzkostí, cestoval 
dostavníkem ke svým rodičům do okresu Manchester ve 
státě New York. Prorok okamžitě poslal pro Martina. Když 
Martin přijel, přiznal, že rukopis nemá, a ani neví, kde je. 

Joseph vykřikl: „Ó, můj Bože, můj Bože. … Vše je ztra-
ceno, vše je ztraceno. Co si počnu? Zhřešil jsem. Byl jsem 
to já, kdo pokoušel hněv Boží tím, že jsem ho žádal o to, 
oč jsem neměl žádné právo žádat. … Což si nezasloužím 
jakéhokoli pokárání od anděla Boha Nejvyššího?“ 

Následujícího dne se Prorok vrátil do Harmony. Jakmile 
tam dorazil, řekl: „[Počal] jsem se pokořovat v mocné  
modlitbě před Pánem, … abych, je-li to možné, mohl  
z jeho ruky obdržet milosrdenství a abych mohl dosáhnout 
odpuštění za vše, co jsem učinil a co bylo proti jeho vůli.“ 2 

Poté, co Pán Josepha pokáral za to, že se bál člověka 
více nežli Boha, řekl mu: 

„Ty jsi Joseph a ty jsi byl vyvolen konati dílo Páně, ale 
pro přestupek, nebudeš-li bdělý, padneš. 

Ale pamatuj, Bůh je milosrdný; tudíž, čiň pokání z toho, 
co jsi učinil, což je proti přikázání, které jsem ti dal, a ty jsi 
stále vyvolen a jsi opět povolán k dílu.“ (NaS 3:9–10.) 

„Pán odebral Josephovi na nějaký čas Urim a Thumim 
i desky. Zanedlouho mu ale vše vrátil. ‚Anděl se radoval, 
když mi dal zpět Urim a Thumim,‘ vzpomínal Prorok, ‚a 
řekl, že Bůh je potěšen mou věrností a pokorou a že mne 
miluje za mou kajícnost a horlivost v modlitbě, ve které 
jsem svou povinnost konal tak dobře, … že jsem mohl 
opět započít s překladatelskou prací‘. Joseph se pustil 
do velikého díla, které měl před sebou, a byl nyní posí-
len díky radostným pocitům spojeným s tím, že mu Pán 

odpustil, a díky obnovenému odhodlání konat Jeho vůli.“ 3

Prorokovo odhodlání spoléhat se na Pána a nebát se 
toho, co by mohli lidé udělat, se po tomto zážitku stalo 
pevným. Jeho život se poté stal zářným příkladem toho, co 
to znamená pamatovat na Krista tím, že se spoléháme na 
Jeho moc a milosrdenství. Joseph vyjádřil tento postoj bě-
hem svého velmi těžkého a úmorného uvěznění v Liberty 
v Missouri těmito slovy: 

Vy víte, bratří, že velmi veliká loď je velmi mnoho 
požehnána v době bouře velmi malým kormidlem, jsouc 
udržována v kursu podle větru a vln. 

Tudíž, vroucně milovaní bratří, vesele čiňme všechny 
věci, jež leží v naší moci; a potom, kéž můžeme v klidu 
státi, s naprostou jistotou, abychom viděli spasení Boží, a 
jak rámě jeho bude zjeveno.“ (NaS 123:16–17.)

Zkrátka, „vždy na něj pamatovati“ znamená, že neži-
jeme životem, který je životem ve strachu. Víme, že pře-
kážky, zklamání a bolesti přicházejí ke každému z nás 
různými způsoby, ale také víme, že nakonec, díky našemu 
božskému Přímluvci, všechno může být uzpůsobeno tak, 
aby to společně působilo pro naše dobro. (Viz NaS 90:24; 
98:3.) To je víra, kterou tak jednoduše vyjadřoval president 
Gordon B. Hinckley (1910–2008), když říkával: „Všechno 
dobře dopadne.“ 4 Když na Spasitele vždy pamatujeme, 
můžeme „vesele [činiti] všechny věci, jež leží v naší moci“  
s jistotou, že Jeho moc a láska, kterou k nám chová, nám 
to pomohou zvládnout. 

Kéž na Něj vždy pamatujeme, „[abychom] mohli vždy 
míti Jeho Ducha, aby byl s [námi]“. (NaS 20:77.) Vydávám 
svědectví o moci Usmíření Ježíše Krista. Vydávám svědectví 
o tom, že vzkříšený Pán skutečně žije. Vydávám svědectví 
o nekonečné a osobní lásce Otce a Syna, kterou chovají ke 
každému z nás, a modlím se, abychom ve svém životě stále 
pamatovali na tuto lásku a na to, v čem všem se projevuje. ◼
Z proslovu proneseného 27. ledna 2009 na Universitě Brighama Younga–
Idaho. Tento proslov si můžete poslechnout v angličtině na adrese web .byui 
.edu/ devotionalsandspeeches/ default .aspx.
ODKAZY
 1. Brigham Young, „Discourse“, Deseret News, Sept. 10, 1856, 212. 
 2. Viz Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), str. 69, 71. 
 3. Učení: Joseph Smith, 71. 
 4. Citováno v Jeffrey R. Holland, „President Gordon B. Hinckley: Stalwart 

and Brave He Stands“,  Liahona, June 1995 special edition, 6. 
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Janiece Lyn Johnsonová

V červnu roku 1834 napsala 
mladá matka, které hrozilo, že 
bude vyděděna, svému otci 

smělý a dojemný dopis, ve kterém 
se podělila o svou víru ve Znovuzří-
zení. I když musela vědět, že její otec 
jen těžko změní svůj názor, Rebecca 
Swainová Williamsová se hrozícím 
následkům postavila statečně. Ozná-
mila svému otci Isaacovi, že Kniha 
Mormonova a Církev jsou pravdivé, 
přesně jak to popsal Prorok Joseph 
Smith, a že slyšela tři svědky, jak „na 
věřejném shromáždění prohlásili, 
že viděli, jak z nebe sestoupil svatý 
anděl, který přinesl desky a předložil 
jim je k nahlédnutí.“ 1

Svědectví Rebeccy je dojemné ne-
jen pro sílu, kterou projevuje, ale také 
pro její neochvějné svědectví a ne-
zdolnou vůli. I přes otcovo odmítnutí 
a skutečnost, že její manžel, Frederick 
G. Williams, se Církvi na čas odcizil, 
Rebecca nikdy nedovolila, aby její víra 

Rebecca Swainová Williamsová:  

zakolísala. Neúnavná a houževnatá 
Rebecca je pro nás dnes příkladem 
toho, jak můžeme zůstat stálými a 
neochvějnými, když čelíme nejtěžším 
zkouškám života, i kdyby naši nej-
bližší naši víru zatratili a nás zavrhli. 

Obrácení do Církve
Rebecca Swainová se narodila 

roku 1798 v Pennsylvánii v USA jako 
nejmladší z deseti dětí.2 Když jí bylo 
asi devět let, přestěhovala se s rodi-
nou do oblasti Niagary, poblíž hra-
nic Spojených států a Kanady. Byli 
tak blízko pevnosti Fort Niagara, že 
když byla během války v roce 1812 
pevnost napadena, slyšeli střelbu. 
Už v raném mládí Rebecca ukázala 
svou nebojácnost. Když jednou sama 
procházela lesy, setkala se na cestě 
s medvědem. V ruce držela sluneč-
ník, který několikrát otevřela a za-
vřela medvědovi před očima,  
a medvěd utekl.3

Rebecca, jedna z prvních obrácených, zůstala věrná  
a oddaná dílu, přestože její rodina zaujala k Církvi  
nepřátelský postoj. 

Když bylo Rebecce 17 let, pře-
plavila se přes jezero Ontario, aby 
navštívila sestru v Detroitu. Na lodi 
se seznámila s vysokým, tmavookým 
kormidelníkem lodi, Frederickem 
Grangrem Williamsem. Jejich časté 
návštěvy brzy změnily náklonnost 
v lásku a v roce 1815 se konala 
svatba. Williamsovi se stěhovali po 
rozsáhlé oblasti Western Reserve 
(Ohio, USA), než se nakonec ko-
lem roku 1828 usadili v Kirtlandu. 
Manžel převzal lékařskou praxi 
a stal se pro své schopnosti 
poměrně dobře známým, a 
Rebecca se naučila pomá-
hat mu s proce durami. Měli 
spolu čtyři děti. 

Na podzim roku 1830 do 
Kirtlandu přijeli první mormonští 
misionáři. Rebecca jim se zá-
jmem naslouchala a zúčastnila se 
všech schůzek s misionáři; přivedla 
s sebou dokonce i děti. Frederick 
se účastnil tak často, jak mu to jeho 
lékařská praxe dovolovala. Oba spolu 
studovali, diskutovali a učili se, ale 
Frederick si nebyl jistý, do jaké míry se 
chce zavázat. Rebecca mezitím nabyla 
přesvědčení o pravdivosti evangelia. 
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Rodinný životopisec později po-
psal Rebeccu jako podobnou Evě 
v zahradě Eden – byla „první, kdo 
si uvědomil, že je nutné“, aby přijali 
plné členství ve smlouvě evangelia.4 
Rebecca byla pokřtěna v říjnu roku 
1830. 

Frederick stále váhal. Někdy chtěl 
Církev opustit, ale nakonec to nedo-
kázal, neboť ho vždy táhla zpět ona 
posvátná a nová kniha písem – Kniha 
Mormonova. Jak Duch s Frederickem 
neustále pracoval, poznal pravdivost 
evangelia a následoval příklad  
Rebeccy a dal se pokřtít. 

Oddaná služba
Církev se pro Fredericka a Rebeccu 

brzy stala středem jejich života, a to 
mělo na jejich rodinu okamžitý vliv. 
Frederick byl hned po křtu a konfir-
maci vysvěcen starším. Hned dalšího 
dne nadšeně přijal pověření za pár 
týdnů odjet a sloužit s Oliverem  
Cowderym na misii. Očekávali, že 
jejich misie potrvá tři týdny; ve sku-
tečnosti se z toho stal desetiměsíční 
pobyt v Missouri. Pro Rebeccu to 
bylo prvním z mnoha období, kdy 
byl Frederick dlouho mimo domov. 
Frederick díky svému misionářskému 
úsilí a díky povolání do Prvního před-
sednictva často pobýval mimo domov. 
Podobně jako mnohé z prvních mor-
monských žen, i Rebecca trávívala 
dlouhé měsíce péčí o domov a výcho-
vou dětí bez manželovy pomoci. 

Rebecca byla i přes množství 
práce věrná a i nadále ochotně slou-
žila. Když se Smithovi přistěhovali 
do Kirtlandu, Prorok Joseph Smith 
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se svou rodinou u Williamsových po 
jistou dobu bydlel. Rebecca Proro-
kovi a jeho rodině prokázala věrnost, 
když o ně pečovala v dobách zkou-
šek. Jednou její dům obklíčila lůza 
hledající Josepha. Rebecca převlékla 
Josepha do svého čepce a pláště. Jo-
sephovi se podařilo z domu uniknout 
a proklouznout davem do bezpečí. 

V březnu roku 1832 Rebecca 
opět poskytla Prorokovi neoceni-
telnou službu, když na farmu Johna 
Johnsona v Hiramu v Ohiu vtrhla 
lůza a brutálně napadla Josepha 
Smitha a Sidneyho Rigdona. Poté, 
co Sidneyho zbili do bezvědomí a 
Josephovi se pokusili do hrdla nalít 
jed, lůza Proroka natřela dehtem a 
obalila peřím. Když Emma Smithová 
svého manžela spatřila, považovala 
dehet za krev a omdlela.5 Rebecca a 
Frederick strávili onu noc sloupává-
ním dehtu z Josephova krvácejícího 
a rozdrásaného těla a pečováním o 
Smithovy děti. Jejich péče pomohla, 
neboť Joseph v sobě našel dostatek 
sil, aby příštího rána kázal. 

Sdílení evangelia s přesvědčením
Rebecca nepřestávala doufat, že 

členové její rodiny, obzvláště její otec, 
přijmou znovuzřízené evangelium a 
obdrží radostná požehnání víry. Po-
dobně jako Lehi, i ona zakusila lásku 
Boží a toužila podělit se o ni se svými 
nejbližšími. (Viz 1. Nefi 8:12.) S touto 
myšlenkou Rebecca horlivě napsala 
rodině o svém obrácení, o svém svě-
dectví a o velké radosti, kterou pocí-
tila jako členka Církve. 

Avšak obrácení Rebeccy jejího 

otce rozlítilo. Ve své strohé odpovědi 
požadoval, aby Církev opustila.  
Rebecca však nezakolísala. Odvětila, 
jak to zaznamenal rodinný kronikář, 
že „její přesvědčení o pravdivosti mor-
monských nauk je pevnější než kdy 
dřív“ a pak připojila své mocné svě-
dectví.6 K jejímu zklamání tento dopis 
nepřinesl výsledky, ve které doufala. 
Otec jí pohrozil vyděděním a zařekl 
se, že s ní přeruší veškerý styk, pokud 
Církev neopustí. 

Rebecca se však nevzdala a na-
dále se snažila o evangelium podělit. 
V roce 1834 napsala svému otci další 
dopis – jediný, který se dochoval 
– ve kterém odhaluje hloubku své 
víry a bolest, kterou pocítila kvůli 
tomu, že odmítl přijmout cokoli 
mormonského. 

Její otec si přečetl novinové články 
napadající Církev, obzvláště Knihu 
Mormonovu a svědectví tří svědků, a 
snažil se Rebeccu na základě těchto 
zpráv odradit. 

„Působí mi bolest, že tvá mysl je 
ohledně Knihy Mormonovy nato-
lik znepokojena,“ napsala. Rebecca 
citovala verše z Knihy Mormonovy 
a z nových zjevení Josepha Smitha a 
podělila se o své svědectví o Knize 
Mormonově. Vysvětlila také, že 
tato kniha prorokovala vyvolení tří 
svědků, kteří její existenci dosvědčí. 
Jako důkaz citovala dávného pro-
roka Etera, který řekl, že „v ústech 
tří svědků“ budou pravdy této knihy 
„utvrzeny“ (Eter 5:4).7

Rebecca poté popsala, jak ony  
tři svědky – Davida Whitmera,  
Martina Harrise a Olivera Cowderyho 

– osobně viděla a jak je slyšela vydá-
vat svědectví o tom, že anděla a zlaté 
desky spatřili. Poté, co se zastala jejich 
svědectví a charakteru, na svého otce 
naléhala, aby toto dílo blíže prozkou-
mal. Napsala mu: Neboť kdybyste  
„s matkou poznali okolnosti týkající 
se tohoto díla tak jako my, jsem pře-
svědčená, že byste mu uvěřili“.8

Rebecca zopakovala Moroniho slib 
ze závěru Knihy Mormonovy a prosila 
svou rodinu, aby požádali Boha, aby 
„osvítil [jejich] mysl ohledně pravdy“. 
A poté plánovala, že pomůže tím, 
že jim pošle misionáře, který „by byl 
schopen vyučovat evangeliu tak jako 
Ježíš“.9 Její otec s tím však nakonec 
nechtěl mít nic společného. 

I dopisy bratru Johnovi – se kterým 
si Rebecca byla obzvláště blízká – se 
jí vracely neotevřené. Na zadní stranu 
jednoho vráceného dopisu John 
napsal: „Otec mi zakazuje číst tvé 
dopisy nebo ti psát. Sbohem a kéž ti 
Bůh vždy žehná. Tvůj bratr John.“ 10

Rebecca však se svým misionářským 
úsilím uspěla u své nejstarší sestry, Sa-
rah Swainové Clarkové. Sarah se připo-
jila k Církvi v Michiganu v roce 1832. 
Dcery Sarah se také staly členkami 
Církve a po celý život jí byly věrné. 

Věrná až do konce
Bez ohledu na to, jak ve-

liký žal a bolest Rebecca kvůli 
rozhodnutí svého otce 
pociťovala, stále ho 
milovala. Napsala: „Mé 
srdce truchlí pro mé 
příbuzné podle těla. 
… Modlím se 
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k Pánu, aby tě ve tvých posledních 
dnech utěšil svým Svatým Duchem, 
kéž jsou to tvé nejlepší dny. … Dou-
fám, že tvá mysl najde ohledně to-
hoto díla útěchu. Ujišťuji tě, že jsme 
v této věci pevní, neboť víme, že toto 
dílo řídí Pán.“ 11

Rebecca nemusela čelit jen nedů-
věře svého otce, ale také problémům 
plynoucích z nedostatku manželovy 
oddanosti víře. V letech 1837 a 1838 
měl její manžel Frederick, tehdy člen 
Prvního předsednictva, opakované 
neshody s ostatními vedoucími Cír-
kve. Na čas dokonce Církev opustil 
a byl z ní vyloučen. Nedlouho poté 
se však Frederick pokořil, znovu se 
připojil k Církvi a zemřel jako plno-
právný člen Církve. Sice nemáme 
nikde zaznamenáno, jak se Rebecca 
v té době cítila, ale své věrnosti Sva-
tým nelitovala a zůstala 
oddaná. 

Když se zvěsti o 
Frederickových od-
lišných názorech 
dostaly do New Yorku 
k Isaacovi, otci Rebeccy, 

tak doufal, že Rebecca se také vzdá 
své víry. Rebecca mu však poslala 
dopis, ve kterém mu dokázala svou 
neochabující věrnost. Když si Isaac 
její dopis přečetl, zakroutil hlavou a 
řekl: „Ani náznak pokání.“ 12

Rebecca se nadále udatně zastá-
vala Josepha Smitha a znovuzřízené 
Církve. Přestože Rebecca musela 
přinést oběti za to, že dala přednost 
Církvi před svým otcem, otce měla 
i nadále v úctě. Vážila si toho, čemu 
ji otec naučil a vyjadřovala lásku a 
vděčnost, kterou k němu pociťovala. 
Svůj dopis z roku 1834 ukončila 
slovy, že si vždy bude pamatovat 
pokyny, … které „obdržela od svého 
milovaného otce“.13

V roce 1839 otec Rebeccy zemřel. 
Jen o tři roky později přišla o man-
žela. Navzdory těmto bolestným 

těžkostem Rebecca vytr-
vala ve víře a odvaze. 
Když Svatí vyrazili 
na západ, do Utahu, 
cestovala s rodinou 
svého syna Ezry a 
poháněla své vlastní 

spřežení. Později se ujala vedení 
farmy v Mill Creek. Když byla dokon-
čena stavba Tabernaclu v Salt Lake a 
Svatí byli požádáni, aby darovali, co 
mohou, věnovala sadu stříbrných lžic 
na výrobu podnosů na stůl se svá-
tostí. A nakonec, v roce 1860, přes-
tože už byla velmi slabá, se znovu 
ochotně přestěhovala – znovu pohá-
nějíc vlastní spřežení – když president 
Brigham Young její rodinu vyzval, aby 
osídlili odlehlé údolí Cache Valley, 
Utah. 

Rebecca zemřela 25. září 1861 ve 
Smithfieldu v Utahu. Zůstala věrná 
své víře, svému poznání pravdy a 
tomu, co zažila. Zůstala až do konce 
„stálá a neochvějná“. (Mosiáš 5:15.) ◼
Pravopis a interpunkce modernizovány. 
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Joshua J. Perkey
Církevní časopisy

Dávní mořeplavci se při svých cestách po moři 
řídili polohou slunce, měsíce a hvězd. V noci 
bedlivě sledovali Polárku, jejíž neměnná poloha 

jim poskytovala nebeskou kotvu a pomáhala jim plavit se 
správným směrem k jejich cíli. 

Na Marshallových ostrovech v Tichém oceánu objevili 
mořeplavci ještě jednu metodu. Mezi atoly a ostrovy tam 
vlny neboli vzdouvání moře proudí stále stejným způso-
bem. Zkušený námořník se může plavit stovky kilometrů 
z jednoho ostrova nebo atolu na druhý tak, že bude sle-
dovat složitou síť vzdouvání vln – přičemž každé je jako 
jednosměrná ulice. Ti, kteří vědí, kde se vzdouvání vln 
objevuje a kam proudí, mohou vést ostatní cestovatele 
bezpečně k jejich cíli. 

Pro nás jako členy Církve je Ježíš Kristus dokonalým 

Plavba věrných  

příkladem, jenž nás vede svým spolehlivým světlem. Jeho 
zákony a obřady nás mohou, stejně jako vzdouvání vln 
oceánu, bezpečně dovést do našeho nebeského domova. 
Pro každého z nás však existují ještě druzí lidé, jejichž 
služba a podpora působí v souladu s Mistrovou rolí na-
vigátora. V následujících příbězích tři členové z Marshal-
lových ostrovů vyprávějí o tom, jak jim druzí pomohli 
proplout skalnatými mělčinami a bouřemi a tím je přivedli 
ke Kristu. 

Vliv spravedlivé ženy
Hirobo Obeketang sedí na pohovce a usmívá se. Se 

svou ženou Lindou a jejich čtyřmi dětmi a se sestrami 
misionářkami právě ukončili rodinný domácí večer. Také 
pro misionářky připravili k večeři ryby, celé i s očima a 

NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH
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Plavba věrných  
Při naší plavbě skalnatými mělčinami 
života je každému z nás užitečné vedení 
věrných členů, jež nám pomůže dostat se 
zpět do našeho nebeského domova. 

NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH

ocasem, což je v Majuro, 
hlavním městě Marshal-
lových ostrovů, tradicí. 
Když Hirobo popisuje svůj ži-
vot, říká, jak je vděčný za Církev, za evangelium a za svou 
rodinu, zvláště za svou manželku. 

Je červen roku 2009. Den předtím byl vytvořen kůl Ma-
juro Marshallovy ostrovy a Hirobo byl povolán, aby sloužil 
jako první výkonný tajemník kůlu. Hirobo, jak ho nový 
president kůlu Arlington Tibon líčí, “je velmi, velmi silný”, 
jeden z věrných vedoucích na ostrově. 

Hirobo je však první, kdo podotkne, že tomu tak do-
nedávna nebylo. Své ženě přisuzuje zásluhu za to, že ona 
byla ta silná – ta, která v jeho životě způsobila změnu. 
Vysvětluje: „Byl jsem pokřtěn, když mi bylo osm let, ale 
v šestnácti jsem se stal méně aktivním.“ 

O několik let později začal žít s Lindou, přestože nebyli 
oddáni. Linda nebyla členkou Církve. V roce 2000, krátce 
po tom, co Linda zjistila, že Hirobo byl v dětství pokřtěn, 
se začala zajímat o Církev a začala se scházet se sestrami 
misionářkami. 

Hirobo vzpomíná: „Učila se s nimi dva roky a pak se 
rozhodla, že se chce nechat pokřtít.“ „Nejprve jsme se 
museli vzít, mně se však do ženění nechtělo. Byl jsem 
zmatený; opravdu jsem byl v moci světských pokušení. 
Nerozuměl jsem důležitosti rodiny a ani mi na tom příliš 
nezáleželo, ani jsem nikoho neposlouchal.“ 

Přestože Linda nebyla pokřtěna, vychovávala jejich  
děti v Církvi. Každý rok žádala Hiroba, aby se s ní oženil, 
aby se mohla dát pokřtít; on to však pokaždé odmítl.  
Během let se nechaly pokřtít dvě jejich dcery, avšak 

Hirobo na jejich křest ani nepřišel. 
Potom v roce 2006 zemřel jejich devítiletý syn Takao na 

epileptický záchvat a vysokou horečku. Na pohřeb přišlo 
asi 300 členů z okrsku Majuro, aby rodinu podpořilo. 

„Jejich podpora pro mě opravdu mnoho znamenala,“ 
říká Hirobo. „Začal jsem uvažovat o tom, že Bůh mi tím 
pravděpodobně chtěl něco sdělit.“ 

Začal si připouštět, že on je příčinou toho, že jeho žena 

se nemohla dát pokřtít, přestože on je členem Církve. 
„Ona byla duchovně čím dál tím silnější. Opravdu pro mě 
byla inspirací,“ vzpomíná. 

„A tak jsem si sedl a přemýšlel jsem o tom, jak mám 
za sebou polovinu svého života. Ptal jsem se sám sebe: 
‚Budu pokračovat v tom, co dělám? Mám naději, že budu 
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ve druhé polovině svého života pracovat pro Boha?’ Začal 
jsem se modlit a začal jsem uvažovat o tom, že se vrátím 
do církve a začnu pracovat pro Boha.“

Hirobo se začal učit s misionáři a začal znovu studovat 
nauku. President Nelson Bleak z misie Marshallovy ostrovy 
Majuro se s ním spřátelil, stejně jako další členové, včetně 
presidenta okrsku Arlingtona Tibona. Nakonec si Hirobo 
předsevzal, že se vrátí; a brzy chodil nejen na shromáždění 
svátosti, ale i na Nedělní školu a kněžské shromáždění. 
Hirobo se konečně rozhodl. 

„Když jsem se vrátil, řekl jsem si: ‚To je ono. To budu 
dělat.‘ A to mi zcela změnilo život.“ 

Hirobo a Linda se vzali 30. srpna 2008. Hirobo brzy 
obdržel Aronovo kněžství a pokřtil svou manželku. Za dva 
měsíce obdržel Hirobo Melchisedechovo kněžství a byl 
povolán výkonným tajemníkem okrsku. 

Hirobo se dívá na svou ženu a usmívá se. „Nemohla 
uvěřit, že to jsem já, kdo ji křtí,“ říká. „Představte si –  
čekala osm let, od roku 2000 do roku 2008! Je úžasná.“ 

Příklad spravedlivého otce 
Někdy s námi náš průvodce, podobně jako námořník, 

spolupracuje a učí nás tomu, co musíme vědět, abychom 
dokázali úspěšně plout životem. V mnoha případech to 
námořník udělá tak, že nám sám ukáže, jak to máme 
dělat. Tak tomu bylo i v případě Franka, otce Patricie 
Horiuchiové. 

Poté, co se Frank setkal s misionáři, je začal pravidelně 
zvát na večeři. Brzy ho začali učit lekcím. Ale nikdo jiný 
z jeho rodiny nechtěl s Církví mít nic společného. „Když 

jsme viděli přicházet misionáře,“ říká Patricia, 
„všichni jsme utekli – já i moji mladší sourozenci.“ 

Potom byl Frank v červenci 2007 pokřtěn mi-
sijním presidentem Nelsonem Bleakem. Pro Pa-
tricii a její sourozence to byl zlomový okamžik. 

„Viděla jsem, jak se otec začíná měnit,“ říká. 
„Věděla jsem, že pokud se evangelium mohlo 
dotknout srdce mého otce, mohlo by se do-
tknout i mého a změnit i můj život. A tak jsem 
se rozhodla studovat se sestrami misionářkami, 
a ony mě vyzvaly, abych studovala Knihu Mor-

monovu a Bibli. Nedlouho předtím jsme se s bratrem 
pohádali a já jsem mu nechtěla odpustit. Potom jsem četla 
v písmech, že pokud odpustíte druhým, odpustí Bůh 
vám.“ (Viz 3. Nefi 13:14–15.)

Patricia si uvědomila, že musí odpustit svému bratrovi, 
aby mohla začít měnit svůj život, očistit se a nalézt klid.  
A tak to udělala. 

„Poté, co jsem odložila svůj 
špatný postoj a změnila se v no-
vého člověka, který dodržuje 
přikázání, jsem byla nadšená. 
Věděla jsem, že se musím dát 



pokřtít, abych mohla být v pravé Církvi,“ říká. 
„Církev mě přivedla na tu správnou dráhu. 
Oddělila mě od špatných vlivů. Naučila mě 
mít úctu k rodičům, zůstat ve škole a držet se 
na správné cestě.“ 

Vliv spravedlivého muže
Lydia Kaminagaová se stejně jako Hirobo 

Obeketang narodila v Církvi, ale během 

PŘEKÁŽKY SPOLEČNÉ VŠEM

Ačkoli členy na Marshallových ostrovech odděluje od ostatních 
Svatých posledních dnů zeměpisná poloha, kultura a vzdálenost, 

vysvětlují, že v mnohém čelí stejným překážkám jako  
ostatní členové. 

Gary Zackious (vpravo), vedoucí mladých svobodných 
dospělých v kůlu, říká, že „lidé k vám přijdou a řeknou: 
‚V dnešní době nepotřebujeme proroka a nepotřebujeme 
žádná další písma.‘ Někteří členové písma moc nečtou, 
ani jim nerozumějí, takže když jim někdo řekne něco, co 
oslabí jejich víru, tak ustoupí z toho, o čem vědí, že je pravdivé.“ 

Pro Garyho je řešení prosté: „Misionáři mě vyzvali, abych se modlil 
o Knize Mormonově, Znovuzřízení a Josephu Smithovi, a tak poznal, 
zda jsou pravdivé. Jednou večer jsem se modlil na kolenou. Pocítil jsem 
Ducha. Byl to pocit, který jsem nikdy předtím nezažil. Vím, že to, čemu 
mě učili misionáři, je pravdivé. Čtení Knihy Mormonovy mi jako mla
dému obrácenému posílilo svědectví.“ O době od křtu přes misii až do 
dnešního dne Gary říká: „Mé svědectví vzrostlo díky tomu, že jsem četl 
Knihu Mormonovu a studoval jsem písma a slova proroků.“ 

Ernest Mea (vpravo), jenž na Marshallových ostrovech 
pracuje s Garym jako překladatel pro Církev, říká, že 
mnoho mladých je postiženo nemorálností. On se drží na 
těsné a úzké stezce tím, že se zabývá hodnotnými aktivi
tami se stejně smýšlejícími přáteli. „Než jsem šel na misii, 
hráli jsme basketbal s přáteli z Církve každý den kromě 
neděle a pondělí,“ říká. 

Když chtěl Michael Ione (vpravo) ze sboru Jenrok 
vstoupit v roce 2006 do Církve, musel za to něco zaplatit: 
nemohl už bydlet doma. Projevil však víru a přesvědčení a 
dal se pokřtít. 

Za pouhý rok dostal povolání na misii – na Marshallovy 
ostrovy. Michaelova rodina se nedávno začala o Církev zajímat a začali 
ji učit misionáři. 

Nahoře vlevo: Hirobo Obeketang (se svou 
rodinou také na předchozích stranách) 
pracuje jako provozní vedoucí hotelu. 
Dole: Patricia Horiuchi vedla v červnu 
2009 první konferenci mladých svobod
ných dospělých na Marshallových ostro
vech (vpravo dole). 
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dospívání se stala méně aktivní. Příběh jejího návratu je 
však stejně pozoruhodný, jako je typický. 

Lydia i její manžel Kaminaga Kaminaga vyrostli v Církvi. 
„Nikdy jsem o učení Církve neměl žádné pochybnosti,“ 
říká Kaminaga. „Vždy jsem v ně věřil.“ 

Lydiin život se však ubíral jiným směrem. Když byla 
v sedmé třídě, říká: „Byla jsem jediný mormon ve škole a 
cítila jsem se osamělá. Dělala jsem to, co dělali moji přá-
telé. Měla jsem špatné priority.“

Rodiče ji poslali do Prova v Utahu, aby žila s příbuz-
nými, protože doufali, že jejich vliv by mohl Lydii povzbu-
dit k tomu, aby žila podle evangelia. Přestože se naučila 
věcem, které jí později v životě pomohly, v té době ne-
měla o aktivitu v Církvi zájem. 

Lydia se přestěhovala zpět na Marshallovy ostrovy 
v lednu 2002, jen měsíc poté, co se Kaminaga vrátil ze 
služby na misii v Japonsku. Seznámili se brzy poté. Ačkoli 
Lydia nežila podle církevních měřítek, Kaminaga k nim 
stále chodil a předstíral, že navštěvuje jejího synovce  
Garyho Zackiouse. 

Nakonec se Kaminaga odhodlal říci jejím rodičům o 
tom, že by chtěl s Lydií chodit na schůzky – na nichž by 
se věnovali hodnotným, bezúhonným činnostem. Ačkoli 
se mu to ze začátku snažili rozmluvit, Kaminaga vypráví, 
že jim „nakonec odpověděl: ‚Stále je naděje, že se změní.‘ 
Když jsem to řekl, nálada v místnosti se zcela změnila. 
Její otec plakal a řekl: ‚Vždy jsem si přál, aby se vrátila do 
Církve. Můžeš se o to pokusit.‘“ 

Zpočátku nebrala Lydia Kaminagu vážně. On byl přece 
jen řádný navrátivší se misionář a ona byla neaktivní. 

„Mám silné svědectví o po
kání,“ říká Lydia Kamina
gová, která je na fotografii se 
svým manželem Kaminagou a 
dcerou Wellisou. 
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PRVNÍ KŮL NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH

Dlouhá léta si členové na Marshallových ostrovech přáli, aby tam 
měli kůl. 14. června 2009 se jejich tužby naplnily. Starší David 

S. Baxter ze Sedmdesáti, který kůl zorganizoval, vysvětluje: „Je po
zoruhodné, jak během 
několika posledních let 
počet členů vzrostl. Kůl 
byl vytvořen, protože to 
bylo kvůli tamějšímu vývoji 
Církve nutné. Trvalo však 
dlouho, než k tomu došlo. 
Členové museli překonat 
mnoho překážek.“ 

Když Arlington Tibon 
(nahoře), president kůlu na Marshallových ostrovech, sloužil jako 
president okrsku, učil členy, že pokud chtějí mít kůl, musejí pro to 
něco dělat. Vedl vedoucí okrsku k tomu, aby učili členy z Malachiáše 3 
a 3. Nefiho 24 o požehnáních placení desátku. Vedoucí také povzbu
zovali mládež i dospělé, aby studovali Knihu Mormonovu. Dokonce 
zorganizovali úspěšnou akci, kde mladí četli Knihu Mormonovu nepře
tržitě 12 hodin. 

President Tibon 
také stanovil za cíl 
pomoci členům po
rozumět tomu, „jak 
je důležité, aby byli 
zpečetěni v chrámu,“ 
s vysvětlením, že 
získání „obdarování 
jim pomůže překo
nat mnoho obtíží, 
promění je, změní jejich život“. 

Pod vedením presidenta Tibona navštívili členové z Marshallových 
ostrovů dva chrámy – jeden na Tonze a jeden na Havaji. Obě návštěvy 
se mohly uskutečnit až po značných obětech. Ale jak říká Angela Tibo
nová, manželka presidenta Tibona, tyto cesty „měly velmi pozitivní vliv 
na to, jak jsou členové věrni Nebeskému Otci a Církvi“. 

„Ano,“ potvrzuje president Tibon, „viděli jsme, jak se duchovní život 
tady v Majuru podstatně zlepšil“. 

„On však viděl něco, co jsem já neviděla,“ 
vysvětluje Lydia. Jelikož s nikým nechodila, 
souhlasila, že s ním na schůzku půjde. „On 
mě přivedl zpět. Jako jeho dívka jsem si mu-
sela srovnat měřítka. Připomněl mi smlouvy, 
které jsem uzavřela při křtu. Připomněl mi 
všechno to, co mi opravdu hodně chybělo, 
jako je čtení písem a rodinný domácí večer. 
Společně s Kaminagou jsme dělali projekty 
služby. Četli jsme Knihu Mormonovu. Chodili 
jsme na firesidy. On mi ukázal, jak žít jinak. 
Co se týče shromáždění, nechodila jsem jen 
na shromáždění svátosti, ale i na Nedělní 
školu a Pomocné sdružení.“ 

Jak spolu trávili čas na schůzkách, které 
byly hodnotné a povznášející, začal se Lydiin 
život měnit a její svědectví rostlo. Musela si 
však ještě vyřešit některé věci. 

„Návrat byl těžký,“ přiznává. „Pokání není 
snadné, ale já mám o pokání opravdu silné 
svědectví. V mnoha směrech bylo cílem 
našich schůzek navzájem se poznat a přivést 
mě zpět do Církve, pomoci mi, abych nahlí-
žela na věci jinak.“ 

„Jde hlavně o vztah,“ dodává Kaminaga. 
Lydia a Kaminaga byli oddáni 28. listopadu 

2002. O rok později byli zpečetěni v chrámu 
Laie na Havaji a začali studovat na Universitě 
Brighama Younga – Havaj. Nyní žijí se svými 
třemi dětmi na Marshallových ostrovech. 
Lydia slouží ve sboru jako učitelka Nedělní 
školy pro mladé muže a mladé ženy a Kami-
naga slouží jako president Mladých mužů. 

Jak dosvědčují Hirobo, Patricia a Lydia, 
jsme-li trpěliví a vytrvalí a usilujeme-li o 
Pánova požehnání, může se toho stát mnoho. 
Ti, kteří následují Spasitele a naslouchají 
nabádání Ducha Svatého, mohou, stejně jako 
dávní mořeplavci provázející cestovatele na 
pouti domů, způsobit změnu v životě dru-
hého člověka. ◼



Když se mě manželka zeptala, zda 
mohou misionáři učit naše syny, 

nechtěl jsem mít s Církví nic spo-
lečného. Ale nezakázal jsem jim to, 
protože ona již členkou byla. 

Když k nám misionáři začali dva-
krát týdně chodit, šel jsem vždy  
k sousedům za kamarádem. Kamarád 
byl horlivým členem jiné křesťanské 
církve. Pokaždé, když jsem si s ním 
povídal, chtěl mluvit o Bibli. Říkal 
jsem mu, že na takové věci nejsem a 
že se o náboženství nechci 
zajímat. On se mě však 
stále snažil přesvědčit, až 
jsem nakonec souhlasil. 
A tak jsem se svým ka-
marádem dlouhou dobu 
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studoval Bibli, zatímco misionáři učili 
mé chlapce. 

Jednoho dne k nám opět měli 
přijít misionáři. Rozhodl jsem se 
neodejít, ale zůstat ve vedlejší míst-
nosti. Když misionáři začali učit mé 
syny, zjistil jsem, že bych chtěl slyšet 
více. Posouval jsem se blíž a blíž ke 
dveřím, abych lépe slyšel. Učili mé 
syny o apoštolech a prorocích. 

Později jsem si uvědomil, že se 
chci dozvědět více. Mluvil jsem  

s misionáři a rozhodl 
jsem se, že se s nimi 
budu učit – jen já sám. 
Má žena tam pokaždé 
byla také, ale nikdo jiný 
o tom nevěděl. 

A tak, když k nám misionáři 
přicházeli dvakrát týdně učit mé 
chlapce, chodíval jsem k sousedům 
za kamarádem. Jiný den pak učili mě. 

Když jednou kamarád řekl něco 
špatného o Církvi, zastal jsem se jí. 
On, stejně jako mnoho dalších lidí 
na Marshallových ostrovech, toho o 
Církvi moc nevěděl a špatně chápal 
některé věci, kterým Svatí posledních 
dnů věří. Když dál nehezky mluvil o 
Církvi, znovu jsem se jí zastal. 

Tak to šlo sedm měsíců. Potom 
jsem si jednoho dne uvědomil, že mi 
Duch Svatý potvrzuje, že všechno, 
co mě misionáři učili, je pravdivé. 
Uvědomil jsem si, že se musím dát 
pokřtít, i když vím o evangeliu stále 
tak málo. 

Poté, co jsem se v roce 2007 nechal 
pokřtít, jsem byl velmi šťastný. Začali 
jsme šetřit peníze, abychom mohli jet 
do chrámu na Havaji. Tam jsme byli 
v prosinci 2008 s manželkou a našimi 
třemi dětmi zpečetěni. 

To, že jsem se stal členem Církve, 
mělo obrovský vliv na můj život. Roz-
hodl jsem se skončit se svou druhou 
prací baviče v restauraci, protože jsem 
přicházel domů pozdě a mé oblečení 
bylo cítit tabákovým kouřem. I přes 
ztrátu dodatečného příjmu se o nás 
Pán postaral. 

Díky Duchu, kterého pociťuji, a 
díky požehnáním, která jsem obdržel, 
vím, že Církev je pravdivá a že Joseph 
Smith je prorok Boží. ◼
Tanintoa Sexton, Marshallovy ostrovy

NEMÁM O CÍRKEV ZÁJEM
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Když k nám 
misionáři za-

čali dvakrát týdně 
chodit, šel jsem 
vždy k sousedům 
za kamarádem. 
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Mám obrázek dvou strakatých 
poníků vyšitý křížkovým 

stehem. Pracovala jsem na něm bez-
mála rok. Byl téměř hotový, když 
jsem zjistila, že jsem udělala chybu 
v barvě jednoho poníka. Jelikož to 
měla být barva přístřešku pro koně, 
svou chybu jsem si uvědomila, až 
když jsem uviděla, že barva po-
níka se bije s okolními barvami na 
plátně. 

Byla jsem zničená. Strávila jsem 
prací na výšivce tolik času, že pro 
mě představa, že budu muset vypárat 
všechny stehy špatné barvy, byla té-
měř zdrcující. Se slzami v očích jsem 
otevřela odpadkový koš a výšivku 
jsem tam hodila. 

Sedla jsem si ke stolu s vyšíva-
cími potřebami, abych truchlila nad 
ztrátou své hezké výšivky s poníky 
a posunula se k něčemu dalšímu, na 
čem bych pracovala. Ale nešlo to –  
nemohla jsem jen tak opustit to, co 
mi dalo tolik práce. Otevřela jsem od-
padkový koš a výšivku jsem vyndala. 
Na zadní straně nesprávné barvy jsem 
našla uzel a opatrně jsem ho ustřihla. 
Obrátila jsem výšivku a začala jsem 
nitku odstraňovat. 

Někdy šlo párání rychle. Jindy 
mi to už tak snadné nepřipadalo. 
Nebyla jsem si jistá, jak napravit 
to, co jsem udělala. Někdy jsem 
musela nit stříhat jeden steh po 
druhém. Můj syn poznamenal, 
že na něj zapůsobilo to, že jsem 
podstoupila všechnu tu práci, 

MOJI VYŠITÍ PONÍCI
abych to opravila. Byl to přece 
jenom obrázek vyšitý křížkovým 
stehem. 

Při párání stehů jsem začala uvažo-
vat o pokání a o tom, jak bylo těžké 
napravit některé chyby, které jsem 
udělala. Opravdové pokání vyžaduje 
silnou touhu, úsilí a utrpení, ale za tu 
námahu to stojí. 

Když jsem koně vyšívala znovu, 
připomnělo mi to, že pokání umož-
ňuje, aby Ježíšovo Usmíření od-
stranilo z mého života poskvrnění 
hříchu a pomohlo mi začít znovu. 
Moji „poníci pokání“ visí u nás doma 

Strávila jsem 
prací na 

výšivce tolik 
času, že pro 
mě představa, 
že budu muset 
vypárat všechny 
stehy špatné 
barvy, byla 
téměř zdrcující. 

ILU
ST

RA
CE

 B
JO

RN
 T

HO
RK

EL
SO

N

jako nenápadná, avšak jasná připo-
mínka toho, že mám dělat to, co je 
správné, nikdy se nevzdávat, když 
se mi to nedaří, a mít na paměti, že 
Usmíření doplní díky pokání to, co 
bude chybět. ◼
Sandra Jenningsová z Nového Mexika 
v USA
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Během cesty po Středomoří jsem 
pilně chodila na církevní shromáž-

dění, kdekoli to bylo možné. V Seville 
ve Španělsku jsem využila pomoci 
recepčního v hotelu, místního telefon-
ního seznamu a plánu města, abych 
našla místní sborový dům Svatých po-
sledních dnů. Zapsala jsem si adresu a 
název Církve ve španělštině. V sobotu 
večer jsem se modlila, abych poznala, 
v kolik hodin začíná shromáždění, a 
měla jsem silný pocit, že tam mám být 
ráno před desátou. 

Těsně předtím, než jsem v neděli 
v 9.30 odešla na shromáždění, jsem 
se znovu pomodlila, abych dokázala 
sborový dům najít. Podle mapy jsem se 
pustila labyrintem úzkých uliček. Bylo 
nádherné ráno. Šla jsem kolem kaváren 
a trhu s ptáky plného ptačího křiku. 

Dostala jsem se na udanou adresu, 
ale nenašla jsem nic, co by jen vzdá-
leně připomínalo sborový dům. Cho-
dila jsem po ulici sem a tam a marně 
jsem hledala. Byla jsem zmatená a 
ustaraná, a to bylo téměř 10 hodin. 

Nakonec jsem se pomodlila k Ne-
beskému Otci: „Ty jsi mi přikázal, 
abych šla na shromáždění, tak jsem 
tady, ale tady není žádná církevní 
budova.“ 

Právě v tu chvíli vyšel zpoza rohu 
dobře oblečený muž v obleku. Vypadal 
jako člen Církve, a já jsem pocítila, že 

ALE TADY 
NENÍ ŽÁDNÁ 
CÍRKEVNÍ 
BUDOVA

ho mám zastavit. Poněkud zkomoleně 
jsem mu řekla, že hledám sborový 
dům. Řekl něco, čemu jsem nerozu-
měla, a on viděl mé rozpaky. A tak 
otevřel kufřík a já uviděla dvě knihy 
vázané v kůži, které vypadaly jako 
písma. Podala jsem mu proužek pa-
píru, na který jsem napsala „La Iglesia 
de Jesucristo“ (Církev Ježíše Krista). 
Usmál se a ukázal zpět cestou, kterou 
jsem přišla, a společně jsem šli ke sbo-
rovému domu. Budova se nacházela 
na jiné adrese jen několik minut od-
tamtud, a bylo snadné ji minout, pokud 
jste nevěděli, že tam je. Byla schovaná 
na malém náměstíčku za velkými vraty. 

Ve sborovém domě jsem brzy 
zjistila, že ten muž, který mi pomohl, 
nebyl nikdo jiný než biskup tohoto 
sboru a že shromáždění začíná v 10:30 
hodin. Přišla jsem ještě s předstihem. 

Během postního a svědeckého shro-
máždění tohoto sboru jsem měla pocit, 
že mám vydat svědectví. S misionářem, 

který překládal má slova z angličtiny 
do španělštiny, jsem vydala svědectví 
a popsala jsem, jak mi Pán umožnil 
dostat se na shromáždění. Biskup 
potom vydal své svědectví a vysvětlil, 
že to ráno musel zaparkovat dál, a tak 
přicházel později než obvykle. Když 
mě uviděl, pomyslel si, že vypadám 
jako člen Církve, a tak se zastavil, aby 
mi pomohl. Potom mluvil o členech, 
kteří jsou duchovně ztraceni, a řekl, že 
jim musíme pomoci najít Církev. 

Během let mé vzpomínky na pa-
mětihodnosti Sevilly vybledly – na 
rozdíl od vzpomínky na to, jak jsem 
tam našla Církev. Tato vzpomínka je 
pro mě svědectvím o velké lásce, kte-
rou k nám náš Otec v nebi chová, a o 
tom, že stačí usilovat o všechny věci, 
které „napomáhají k dobrému“ (Říma-
nům 8:28), a pak uvidím Jeho ruku ve 
svém životě. ◼

Julie Ismailová ze státu Západní 
Austrálie v Austrálii

Zpoza rohu 
vyšel dobře 

oblečený muž 
v obleku. 
Vypadal jako 
člen Církve, a já 
jsem cítila, že 
ho mám 
zastavit. 
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Jako zdravotní sestra na jednotce in-
tenzivní péče se starám o nemocná, 

někdy i velmi malá, miminka. Jednou 
večer jsem dostala na starost chlapečka 
narozeného o 17 týdnů dříve, který 
vážil jen půl kila. Ručičky měl dro-
bounké, nožičky měl asi jako můj prst 
a chodidla měl velká asi jako můj palec. 
Kvůli jeho vážným dýchacím problé-
mům lékaři neočekávali, že přežije noc. 

Když novorozeně bojuje o život, 
padne na celé oddělení tiché mlčení. 
Na každém je znát zvýšené napětí, 
zvláště na zdravotní sestře miminka,  
a ten večer jsem to byla já. Jeho 
rodiče s ním byli většinu dne, ale byli 
vyčerpaní. Jeho matka se vrátila do 
svého pokoje, protože si potřebovala 
odpočinout. 

V pokoji miminka byl inkubátor, 
kontrolní přístroje, ventilátor a nitro-
žilní pumpy, které ho udržovaly při 
životě. Jelikož na tom byl tak špatně  
a potřeboval tolik intenzivní péče, ne-
dostala jsem tu noc na starost žádné 
jiné pacienty. Strávila jsem u něho ce-
lou noc plně zaměstnaná podáváním 
léků, sledováním, ošetřováním a testy. 

Jak noc utíkala, snažila jsem se 
představit si, jak bych se cítila já, kdy-
bych byla jeho matka. Ten zármutek 
by byl asi nesnesitelný. 

Jemně jsem mu omyla tvář, dotkla 
jsem se jeho malých ruček a chodidel, 
opatrně jsem mu dala novou měkkou 
přikrývku a zabalila jsem ho do ní. 
Přemýšlela jsem, co bych pro svého 
malého pacienta mohla ještě udělat. 

JEHO UTRPENÍ ULEHČUJE TO NAŠE

Co by udělala jeho matka? Co by  
Nebeský Otec chtěl, abych udělala? 

Tento vzácný, nevinný malý duch se 
brzy vrátí ke svému Otci v Nebi. Ptala 
jsem se sama sebe, zda by mohl mít 
strach. Přemýšlela jsem o svých vlast-
ních dětech. Když byly malé a bály se, 
zpívala jsem jim. Nejraději měly píseň 
„Jsem dítě Boží“. Polykala jsem slzy a 
při tom jsem miminku zpívala. 

Jako zdravotní sestra jsem viděla 
hadičky a krev, počítala vzestupy a 
poklesy hrudi miminka, poslouchala 
tlukot jeho srdce a sledovala čísla na 
kontrolních přístrojích. Jako Svatá 
posledních dnů jsem viděla nebeského 
ducha a podivovala jsem se nad plá-
nem spasení. 

Jak noc pokračovala, jeho 
stav se zhoršoval. Nakonec 
došel do stavu, který mu 
způsobil krvácení do 
plic. 

Ráno můj malý pa-
cient tiše proklouzl 
za závoj. Opustil 

náručí své matky a byl doveden 
„domů k tomu Bohu, který [mu] dal 
život.“ (Alma 40:11.)

Tu noc jsem se více přiblížila Spa-
siteli a Nebeskému Otci. Získala jsem 
větší pochopení Pánovy lásky k lidstvu 
– a Jeho lásky ke mně. Připomnělo mi 
to, a zároveň mě to udivilo, jak hlu-
bokou lásku k Němu cítím. A pocítila 
jsem touhu být laskavější, mírnější, 
více odpouštět a mít více soucitu – být 
více jako On – o trochu více každý 
den a při každém úderu srdce. ◼
Barbara Winterová z Arizony v USA

Polykala jsem 
slzy a při tom 

jsem miminku 
zpívala „Jsem dítě 
Boží“. 
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Marta Valencia Vásquezová

Když jsem dospívala, naše 
presidentka Mladých žen dala 
každé mladé ženě dárek – 

obrázek chrámu. Pověděla nám o 
smlouvách a o tom, jak žít čistým 
životem. Poté nás vyzvala, abychom 
si daly za cíl, že se jednoho dne do 
chrámu vypravíme. 

Vzala jsem si radu této sestry 
k srdci a rozhodla jsem se učinit 
přípravu prioritou. V té době na 

SMLOUVA TRVÁ 
NA VĚKY

Kostarice chrám nebyl, ale díky tomu, 
že jsem byla nedávno pokřtěná, jsem 
věděla, co smlouva je, a těšila jsem 
se na příležitost uzavřít s Pánem další 
smlouvy. 

Tehdy ještě nebyl nikdo z mé 
rodiny členem Církve, a tak se evan-
geliu v našem domově nevyučovalo. 
Přesto jsem usoudila, že se měřítkům 
evangelia naučit mohu a že je mohu 
následovat. K mé přípravě patřila 

docházka na seminář, přestože se 
konal velmi brzy ráno. Patřilo k ní ne-
chození na schůzky před dosažením 
16 let. A znamenalo to žít podle zá-
kona cudnosti – což samozřejmě mezi 
většinou mých vrstevníků nebylo 
běžné ani moderní, ale já jsem věděla, 
že to dokážu, protože jsem s Pánem 
uzavřela smlouvu, že tak učiním. 

Studium písem, jak v semináři, tak 
při osobním studiu, upevňovalo mé 
rozhodnutí žít cudným a čistým živo-
tem. Pamatuji si, že mě obzvlášť inspi-
rovalo 2000 mladých válečníků. Jak 
se píše v Almovi 53:20–21, tito mladí 
mužové „byli nesmírně udatní svou 
odvahou, a také silou a přičinlivostí; 

Když jde o rozhodnutí, která činím jako součást 
smlouvy s milujícím Nebeským Otcem, tak  

nezáleží na tom, co na to říká svět. 

PRO POSÍLENÍ 
MLADÝCH 
DOSPĚLÝCH

„Mám jen jednu 
otázku: Budete ná-
sledovat pravé a žijící 

proroky nebo nebudete? Nic jiného 
v tom opravdu není. Měřítka Církve 
ohledně mravnosti jsou jasně daná 
v brožurce ‚Pro posílení mládeže‘, 
jejíž platnosti jste neodrostli, přestože 

mnozí z vás už do Mladých mužů a 
do Mladých žen nepatříte. Pokud se 
rozhodnete číst cokoli, co obsahuje 
materiál, který je v rozporu s mrav-
ními měřítky Církve, pak stavíte sebe 
a svou moudrost nad rady Božích 
proroků – počínání, které je zajisté 
veskrze nemoudré. Ve chvíli, kdy si 
lidé začnou myslet, že vědí něco lépe 
než Bůh nebo jeho mluvčí, nebo že 
se jich daná rada netýká, pak vstupují 

na nejistou půdu, které padlo za oběť 
již příliš mnoho lidí. K tomu, abychom 
dokázali přijímat rady proroků, i když 
jim plně nerozumíme, a snažili se po-
dle nich žít, je zapotřebí víry – pravé 
víry, která je jednoznačná a bezvý-
hradná. Tato prostá víra má moc vést 
vás bezpečně přes všechny překážky, 
kterým budete v životě čelit.“ 
Starší M. Russell Ballard z kvora Dvanácti apo-
štolů, „When Shall These Things Be?“, Brigham 
Young University 1995–1996 Speeches (1996), 189. 
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ale vizte, to nebylo vše – byli to 
mužové, kteří byli věrní za všech dob 
v jakékoli věci, která jim byla svěřena. 
… Byli to mužové pravdy a rozváž-
nosti, neboť byli poučováni, aby 
zachovávali přikázání Boží a kráčeli 
před ním zpříma.“ I já jsem chtěla být 
věrná ve všem, co mi bylo svěřeno, 
včetně smlouvy uzavřené při křtu. 

Smlouvám jsem porozuměla hlou-
běji, když jsem byla povolána, abych 
sloužila v Salvadorské misii San 
Salvador East. Když jsem obdržela 
své obdarování v chrámu, vybavila se 
mi slova z Nauky a smluv 82:10: „Já, 
Pán, jsem zavázán, když činíte to, co 
říkám; ale když nečiníte to, co říkám, 
nemáte žádného zaslíbení.“ Během 
misie mě pomyšlení na smlouvy – na 
to, že my děláme svou část a že Pán 
dělá svou část – motivovalo k tomu, 
abych se snažila pracovat co nejlépe. 

Když jsem tak činila, mé společnice  
a já jsme byly v práci požehnány. 

Moje misie se odehrála před 
mnoha lety, ale já stále čerpám sílu 
z dodržování svých smluv. Mezitím 
jsem byla požehnána příležitostí 
sloužit sedm let v chrámu San José na 
Kostarice. Služba chrámového pra-
covníka mi dávala pravidelné příle-
žitosti pamatovat na smlouvy, které 
jsem uzavřela. Podobné příležitosti 
jsem nalezla při službě v organizaci 
Mladých žen, kde jsem se snažila učit 

Smlouva uzavřená při křtu a 
smlouvy uzavřené v chrámu 
jsou pro mě dnes stejně 
platné, jako byly v den jejich 
uzavření. 

důležitosti smluv právě tak, jak 
tomu mí vedoucí učili mě. 
Dodržování smluv není vždy 

snadné. Kupříkladu, mnozí lidé vidí 
zákon cudnosti (nebo občas i ná-
božné chování jako takové) jako 
staromódní. Já však naštěstí nepoci-
ťuji nějaký větší nátlak od těch, kteří 
nesdílejí mou víru, nebo z toho, že 
plyne čas. Ohlížím se na to, co jsem 
pocítila jako mladá žena, když nás 
naše vedoucí vyzvala, abychom se 
připravily na chrámové smlouvy a žily 
podle nich. Rozhodnutí, které jsem 
tehdy učinila, následuji dodnes. 

Mohu si za svými rozhodnutími 
pevně stát, protože jsem je neučinila 
jen sama a jen pro sebe. Přesněji – 
jsou to rozhodnutí, která jsem učinila 
jako součást smlouvy s milujícím 
Nebeským Otcem. Nezáleží na tom, 
co na to říká svět. Slíbila jsem Pánu, 
že budu poslušna Jeho přikázání. Je 
to otázka cti. Smlouva uzavřená při 
křtu a smlouvy uzavřené v chrámu 
jsou pro mě dnes stejně platné, jako 
byly v den jejich uzavření. Smlouva 
s Bohem trvá na věky. 

Žít tak, jak nás o to žádá Bůh, není 
vždy snadné, ale svědčím o tom, že 
to možné je. Když budeme žít podle 
svých smluv, můžeme získat sebedů-
věru a moc a můžeme si být jisti, že 
nás Nebeský Otec nikdy neopustí. 
S Ním po boku můžeme učinit jakou-
koli věc (viz Moroni 7:33). ◼ILU
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Jméno neuvedeno

Během studia na vysoké škole 
jsem byl požehnán náročnou 
stáží ve městě daleko od do-

mova. Nedaleko bydlela má stará 
známá, a přestože jsme nesdíleli 
tutéž víru, naše rozdíly nám nebránili 
v tom, abychom se trochu přátelili.

Když jsem Madeline (jméno bylo 
změněno) poznal, oba jsme pracovali 
s další mladou ženou, která byla skvě-
lým příkladem Svaté posledních dnů. 
Pamatuji si, jak mě Duch upozorňoval 
na drobné rozdíly mezi oběma mla-
dými ženami a vysvětloval, jak malá 
rozhodnutí mohou udat směr dalšímu 
životu. Tato duchovní vnuknutí jsem 
si pamatoval i v následujících letech. 

Když jsme na sebe s Madeline po 
pár letech opět narazili, naplánovali 
jsme si, že se setkáme. Když ten večer 
nadešel, překvapivě jsem znervózněl. 
Jel jsem za ní vlakem, a jak jsme se 
blížili k městu, ozval se mi v mysli i  
v srdci hlas, který říkal: „Máš chodit 
na schůzky jen s těmi, kteří dodržují 
vysoká měřítka.“ 

„Tohle není schůzka,“ pomyslel 
jsem si. „Jen se setkám se starou 
známou.“ Duch varování opakoval a 
naléhal na mě, až jsem si uvědomil, 

POZDNÍ 
POSLUŠNOST

že opravdu máme schůzku a začal 
jsem o současných měřítkách a způ-
sobu života své známé přemýšlet. „Ví, 
že jsem členem Církve,“ ospravedl-
ňoval jsem si danou situaci. „Zná má 
měřítka, a tak to nebude problém.“ 

Začal jsem však uvažovat o tom, 
zdali ony „drobné rozdíly“, kterých 
jsem si všiml již dříve, nezpůsobily, 
že se naše cesty rozešly víc, než jsem 
čekal. Následoval jsem proto nabá-
dání Ducha a zavolal jsem jí, abych 
schůzku zrušil. Měl jsem strach, abych 
ji neurazil. Jak mohu vysvětlit du-
chovní nabádání někomu, kdo si není 
vědom poslání Ducha Svatého? 

Vysvětlil jsem jí, že mám problém 
s jednou z aktivit, které jsme si naplá-
novali, a doufal jsem, že to bude dosta-
tečným důvodem pro zrušení schůzky. 
Madeline byla zklamaná a navrhla 
plán změnit. Mně se ulevilo a se změ-
nou jsem souhlasil, protože jsem 
si říkal: „Možná, že mě Duch 
varoval právě před touto akti-
vitou.“ Avšak úzkost, kterou 
jsem pociťoval, mi zůstala. 

Toho večera jsme se 
dobře bavili, ale čas 
od času mi Duch dal 

vědět, že předchozí varování bylo 
důležité. Zpočátku se vše zdálo  
v pořádku, ale jak se večer odvíjel, 
tak bylo stále jasnější, že zatímco 
jsme snad oba začínali v podobném 
prostředí, tak každý směřoval úplně 
jinam. Naše měřítka byla odlišná – i 
v těch malých věcech. Když si objed-
nala víno, vysvětlil jsem jí, že bych za 
alkohol raději neplatil. Respektovala 
mé přání a zaplatila za ně sama. ILU
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ZANEDBATELNÁ 
ODCHYLKA? 

„Všichni se až příliš 
často … vydáváme 
na cestu, o níž se do-

mníváme, že bude úchvatná, jenže si 
uvědomíme příliš pozdě, že odchylka 
několika stupňů nás zavedla do du-
chovní katastrofy.“ 
President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prv-
ním předsednictvu, „Otázka několika stupňů“, 
 Liahona, květen 2008, 58–59. 

„Je to moje stará známá a 
toto není schůzka“, říkal 
jsem si. Tak proč mě Duch 
neustále varoval, že bych 
tam neměl být? 

Duchovní úzkost, kterou jsem 
pociťoval, se v průběhu večera stup-
ňovala. Když jsme dojídali, seděl jsem 
jako na jehlách, připravený odejít, 
protože jsem věděl, že již brzy odjede 
poslední vlak a já jsem žil příliš da-
leko na to, abych jel taxíkem. Made-
line věděla, co mě trápí, a tak řekla, 
že mohu přespat u ní. Teď už mě 
Duch vůbec neopouštěl a potvrdil mi 
to, co už jsem věděl – přespání nepři-
padá v úvahu. 

Když jsem ji doprovázel domů, 
snažil jsem se vypadat klidně. „Jsi si 
jistý, že nechceš zůstat?,“ zeptala se. 

Byl jsem si jistý. Nenaléhala na 
mě ani mě nepřemlouvala, ale 

Duch tiše promluvil zvu-
kem jasnějším než hřmot 

hromu. Ten vlak mi 
nesmí ujet! 

   Počkal jsem, 
dokud nezašla 

dovnitř, a pak 

jsem utíkal ze všech sil, abych se 
na nádraží dostal včas. Musel jsem 
přitom myslet na Josefa, který utíkal 
před pokušením v Egyptě (viz  
Genesis 39:7–12).

Když přemýšlím o tom, co se toho 
večera přihodilo, pociťuji jak strach, 
tak vděčnost: strach z toho, co by se 
bývalo mohlo přihodit, a vděčnost za 
společenství Ducha Svatého. Duch 
promluvil, a přestože jsem měl upo-
slechnout dříve, jsem rád, že jsem 
nakonec poslechl. 

Je zjevné, že můj pohled na udá-
losti oné noci nebyl zdaleka tak jasný 
jako pohled Pánův. Izaiáš zaznamenal: 

„Nejsouť zajisté myšlení má jako 
myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty 
mé, praví Hospodin. 

Ale jakož vyšší jsou nebesa než 
země, tak převyšují cesty mé cesty 
vaše, a myšlení má myšlení vaše.“ 
(Izaiáš 55:8–9.)

Některá rozhodnutí v životě uči-
níme rychle a rychle na ně i zapo-
meneme. Jsou však i rozhodnutí, 
která s sebou nesou ponaučení, jež 
bychom nikdy zapomenout neměli. 
Jsem nesmírně vděčný za poznání, že 
když dbáme nabádání Ducha Svatého 
– a když tak činíme hned – dokážeme 
se snáze udržet na cestě, kterou nám 
Ježíš Kristus určil. ◼
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„Proč má naše rodina problémy, přestože chodíme 
na shromáždění, máme rodinné domácí večery a 
snažíme se žít podle evangelia? Co více můžeme 
udělat?“ 

Ž ivot podle evangelia přináší požehnání, ale neznamená 
to, že nebudeme čelit překážkám. Zkoušky mohou vaši 
víru posílit tím, že budete nabádáni, abyste pomoc hledali 
u Nebeského Otce. Když budete řešit problémy s Jeho 

pomocí, budete se učit, jak činit spravedlivá rozhodnutí. 
Diskutovali jste o této situaci jako rodina? Když se spolu poradíte, 

můžete přijít na dobré nápady. Hledali jste řešení skrze rodinný půst 
a rodinnou modlitbu? Hledali jste v písmech a proslovech z generální 
konference? Možná, že vaše rodina potřebuje učinit nějaké změny, aby 
se situace zlepšila, nebo možná musíte jen vytrvat, trpělivě čekat a dů-
věřovat, že vás Pán v této zkoušce bude posilovat. (Viz Mosiáš 24:15.)

Pokud vaší rodině způsobil bolest někdo jiný, snažte se jim od-
pustit a nevinit je. I když odpuštění nemusí problém vyřešit hned, 
přinese vám do srdce pokoj a bude pro vás snazší se s tímto problé-
mem vyrovnat. 

Protivník útočí na rodiny, protože jejich síla je pro Církev a pro 
společnost velmi důležitá. Vytrvejte tedy. Nadále navštěvujte shro-
máždění, pořádejte rodinné domácí večery a žijte podle evangelia. 
Poslušnost vám umožňuje pociťovat Ducha Svatého, a Jeho vedení je 
pro nalezení odpovědí, které hledáte, nezbytné. Žít v pevné rodině, 
i v takové, která musí zdolávat problémy, je jedním z nejdůležitějších 
cílů, jaký můžete mít. 

Používejte průvodce, které jsme obdrželi
Možná, že rodina nemůže být posílena, dokud nebyla 
vyzkoušena. Problémům však naštěstí nemusíme čelit 
sami; Nebeský Otec touží po tom, abychom jako jednot-
livci i jako rodiny uspěli. Bůh, aby nám pomohl, nám 
poskytl důležité průvodce, kterými jsou písma, žijící 

prorok, další vedoucí Církve a Svatý Duch. Tito průvodci nám mohou 
pomoci pochopit a používat zásady evangelia, které nám a naší rodině 
budou přinášet radost. Také svým rodičům nikdy nezapomínejte 
připomínat, že si jich vážíte a že je máte rádi. Vím, že Pán připraví 

cestu, aby vaše rodina mohla být sjednocena, 
posílena a pozvednuta. Vím, že rodina je 
ustanovena Bohem. 
Jared L., 18 let, Mindanao, Filipíny

Vezměte si ze svých zkoušek ponaučení 
Ať se snažíte sebevíc, vždy bu-
dete mít nějaké překážky. Tyto 
zkoušky nám mají pomáhat  
v růstu. Velmi záleží na tom, jak 
na tyto zkoušky reagujete. Důle-

žité je, abychom se z nich poučili. Poodstupte, 
abyste viděli, co se vlastně kolem vás děje. 
Modlete se ohledně zkoušek, kterými prochá-
zíte, a mějte víru, že Pán vám bude pomáhat, 
abyste je zvládli. Mohou se stát pro vás zdrojem 
síly, a vy se pak můžete stát posilou pro druhé. 
Makenzie C., 18 let, Chihuahua, Mexiko

Přijměte vůli Nebeského Otce
Myslím, že problémy jsou jedním ze způsobů, 
jak nás Nebeský Otec zkouší. Nesmíme zapo-
mínat, že On je náš Otec, a jako takový nás 
má velmi rád a chce pro nás to nejlepší. Vím, 
že jediný způsob, jak můžeme problémy pře-
konat, je vytrvat a přijmout vůli Otce. 
José C., 18 let, Ancash, Peru

Přečtěte si prohlášení o rodině
Problémy přicházejí bez ohledu na to, zdali se 
modlíme či ne. Nepřicházejí, aby nás trestaly, 
ale aby nás posilovaly. Problémy, se kterými 
se v životě setkáváme, nám dávají příležitost 

Cílem odpovědí je pomoci a poskytnout určitý náhled na věc;  
odpovědi nejsou oficiálním prohlášením církevní nauky. 

Otázky a odpovědi
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pracovat společně jako rodiny. Když 
se naše rodina vyrovnává se stresem, 
s finančními problémy a prostě se 
snaží najít si čas být spolu pohro-
madě, přibližujeme se jeden dru-
hému i Nebeskému Otci. Vždy, když 
procházíme obtížným obdobím, si 
čteme dokument „Rodina – prohlá-
šení světu“. Připomíná nám to po-
svátný svazek, který nás spojuje, a to, 
jak je důležité, abychom dodržovali 
smlouvy. 
Anna G., 15 let, Georgie, USA

Mějte víru v Pána
To, co mi pomáhá, 
když se ptám, proč má 
moje rodina problémy, 
přestože děláme vše, 
co můžeme, je příběh 

o Jobovi a o tom, čím vším si prošel. 
V Jobovi 19:25–26 se píše: „Ačkoli já 
vím, že vykupitel můj živ jest, a že  
v den nejposlednější nad prachem 
se postaví. A ač by kůži mou i tělo 
červi zvrtali, však vždy v těle svém 
uzřím Boha.“ Těžkosti, jimiž prošel 
Job, patří k těm nejobtížnějším, a 
přesto věděl, že jeho Vykupitel žije! 
Až budeme schopni přemýšlet a žít 
tak, jako Job, vím, že pak dokážeme 
pohlédnout za své problémy a 
pochopit, že máme Vykupitele, 
který nás během těchto zkoušek 
pozvedá. 
Megan B., 17 let, Utah, USA

Čelte problémům s nadějí
Když zaujmeme k problémům 
správný postoj, posílí nás. To, co 

NÁSLEDUJTE 
RADY PROROKŮ 

„S pomocí Pána a 
Jeho nauky mohou 
rodiny rozpoznat 
všechny škodlivé účinky 

problémů, se kterými se mohou setkat, 
a překonat je. Ať už jsou potřeby členů 
rodiny jakékoli, můžeme svou rodinu 
posilovat tím, že se budeme řídit radami 
proroků. 

Klíčem k posilování naší rodiny je 
umožnit Duchu Páně, aby vstoupil do 
našeho domova.“ 
Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti 
apoštolů, „Posilování rodin – naše posvátná 
povinnost“,  Liahona, červenec 1999, 37–38. 

PŘÍŠTÍ OTÁZKA Své odpovědi prosím zašlete do 15. května 2011 
na adresu: 

 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Nebo e-mailem: liahona@ ldschurch .org

Odpovědi mohou být kráceny nebo pro zlepšení 
srozumitelnosti upraveny. 

Je nutné poslat i tyto informace a souhlas:  
1) vaše celé jméno, 2) datum narození, 3) název 
sboru nebo odbočky, 4) název kůlu nebo okrsku, 
5) váš písemný souhlas se zveřejněním vašeho 
příspěvku a fotografie, a pokud vám ještě nebylo 
18 let, písemný souhlas vašich rodičů (stačí 
formou e-mailu). 

musíte udělat, je čelit problémům 
s nadějí a odvahou. Pokud svědo-
mitě navštěvujete shromáždění a 
snažíte se žít podle evangelia tak, jak 
nejlépe umíte, pak musíte přijmout 
skutečnost, že vás vaše problémy mají 
zušlechtit a že vám mají pomoci stát 
se nakonec lepšími. Pokuste se také 
nalézt něco, co neděláte správně, a 
snažte se to napravit. Snažte se často 
pomáhat druhým, vaše problémy se 
vám pak nebudou zdát tak těžké. A 
především se vždy raďte s Pánem. 
Modlete se o pomoc a proste Nebes-
kého Otce o vedení. 
Raymond A., 18 let, Accra, Ghana

Vytrvejte do konce
Rodina je středem Stvořitelova 
plánu, a proto se nám protivník 
bude ze všech sil snažit zabránit, 
abychom spolu žili jako šťastná ro-
dina zaměřená na evangelium. Víme, 
že nemůžeme očekávat snadný 
život nebo že život bude oproštěn 
od pokušení jen proto, že chodíme 
na shromáždění a máme rodinné 

domácí večery. Když se vám nebude 
dařit, tak čtěte písma, modlete se a 
jako rodina si povídejte. 
Starší Dudley, 21 let, Indonéská misie 
Jakarta

„Jak udržujete svůj 
hněv pod kontrolou, 
když vás něco skutečně 
rozzlobí?“



VŠICHNI JSME TO SLÍBILI. 
 (VIZ LUKÁŠ 22:19–20; NAS 20:77, 79.)
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PAMATUJTE
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Ř Á D K A  Z A  Ř Á D K O U

Tyto verše vydávají novodobé svědectví o Ježíši Kristu: On žije! 

Poznámka redakce: Účelem této stránky není poskytnout vyčerpávající objasnění vybraných veršů 
z písma, ale pouze výchozí bod pro vaše vlastní studium. 

Mnohá svědectví
Před tímto zjevením byla o vzkříše-

ném Kristu vydána mnohá svědectví. 
Zde je několik příkladů: 

•  Maria Magdaléna  
(viz Jan 20:11–18)

•  Apoštolové za dob Ježíše (viz 
Matouš 28:9–20; Marek 16:14–20; 
Lukáš 24:36–53; Jan 20:19–29; 21)

•  Dva učedníci na cestě do Emaus 
(viz Lukáš 24:13–35)

•  Štěpán (viz Skutkové 7:55–56)
•  Pavel (viz Skutkové 9:1–6)
•  Nefité (viz 3. Nefi 11–28)
•  Moroni (viz Eter 12:39)
•  Joseph Smith (viz Joseph Smith– 

Životopis 1:16–20)

On žije! 
„Četl jsem svědectví – a 
věřím jim – těch, kteří 
prožili zármutek z Kristova 
Ukřižování a radost z Jeho 
Vzkříšení. Četl jsem svědec-

tví – a věřím jim – těch z Nového světa, které 
navštívil tentýž vzkříšený Pán. 

Věřím svědectví toho, který v této dispen-
saci mluvil s Otcem a se Synem v lesnatém 
háji, jenž nyní nazýváme Posvátným, a který 
obětoval svůj život a zpečetil toto svědectví 
vlastní krví.“ 
President Thomas S. Monson, „Je vzkříšený!“ 
 Liahona, květen 2010, 89. 

Světy jsou a byly stvořeny
„Kristus, pod vedením Otce, [byl] Pánem vesmíru, který stvořil  
světů bezpočtu – z nichž pouze jeden je náš. (Viz Efezským 3:9;  
Židům 1:2.)

Kolik je ve vesmíru planet, na kterých žijí lidé? To nevíme, ale ve 
vesmíru nejsme sami! Bůh není Bohem pouze jediné planety!“ 

Starší Neal A. Maxwell (1926–2004) z Kvora Dvanácti apoštolů, „Zvláštní svědkové o Kristu“, 
 Liahona, duben 2001, 5. 

Synové a dcery Bohu 
zplození
„Vy nejste obyčejné bytosti, 
drazí mladí přátelé po 
celém světě. Jste vznešení a 
věční. …

Modlím se o to a žehnám vám, abyste při 
pohledu na svůj odraz byli schopni vidět za 
hranice nedokonalostí a pochybností a aby-
ste mohli poznat, kdo skutečně jste: nádherní 
synové a dcery Všemohoucího Boha.“ 
President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prv-
ním předsednictvu, „Odraz ve vodě“ (Fireside 
Církevního vzdělávacího systému pro mladé 
dospělé, 1. listopadu 2009); proslov je k dispozici 
na adrese CESfiresides .lds .org.
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Ashley Dyerová

Žiji v Šanghaji, v Číně, a proto jsem měla 
příležitost jet se skupinou spolužáků do 
provincie Sichuan na jihozápadě Číny, 

kde jsme pomáhali se stavbou domů pro oběti 
zemětřesení, které tuto oblast postihlo před 
několika lety. Pilně jsme pokládali cihly, nabírali 
maltu, vozili kolečka plná cihel a přemísťovali 
jsme cihly pomocí „řetězu“ lidí. Již druhý den mě 
bolela záda a rukavice jsem měla samou díru. 
Tato cesta však pro mě byla nezapomenutelným 
zážitkem a posílila mé svědectví o mé vlastní 
ceně i o ceně každého člověka, což je jedna  
z hodnot Mladých žen. 

Všimla jsem si, že díky každodenní pilné práci 
rostla má víra v mou vlastní cenu. Měla jsem ze 
sebe dobrý pocit, protože jsem pomáhala zlepšit 
životní situaci těch, kteří byli méně šťastní než já. 

Měli jsme také možnost navštívit v této oblasti 
školu. Když jsme tam dorazili, vyběhl nám naproti 
hlouček roztomilých dětí. Když jsem tyto úžasné 
malé děti uviděla, rozpoznala jsem i jejich cenu. 
Byly to všechno nádherné děti Boží, a já jsem 
silně pocítila, že Bůh miluje a zná každé z nich. 

Ke konci pobytu jsme dostali příležitost jet do 
letoviska, ve kterém jsme měli poobědvat. Když 
jsme tam však přijeli, zjistili jsme, že bylo při ze-
mětřesení zničeno. Byla to největší zkáza, jakou 
jsem kdy viděla. Bylo mi z toho do pláče. Stropy 
a zdi budov byly provalené, stromy v okolí byly 

ODMĚNA  
za práci na stavbě

vyvrácené a všude kolem byla suť. Z kopce se 
skutálel obrovský balvan a narazil ze strany do 
jedné z budov a způsobil, že se zbortil její strop 
i zeď. Na prahu jednoho domu ležela osamo-
cená bota. 

Když jsem o tom všem přemýšlela,  
i o tom, že při tomto neštěstí zahy-
nuli lidé, nemohla jsem pochopit, jak 
Nebeský Otec mohl dovolit, aby se 
to stalo. Neměl je snad rád? Pak jsem 
si vzpomněla, o čem jsme hovořily 
na Mladých ženách, a uvědomila 
jsem si, že On je rád má. Bůh osobně 
zná a miluje každého z nich. Ti, kteří 
onoho dne zemřeli, byli všichni děti 
Boží. Když jsem na to myslela, byla 
jsem zpočátku ještě smutnější. Poté 
jsem si však uvědomila, že tito lidé jsou 
v duchovním světě a že se mohou znovu vrátit 
k Nebeskému Otci. Tato myšlenka mi přinesla 
pocit útěchy a pokoje. 

Vím, že jsem dítě Boží a že mám velkou cenu. 
My všichni jsme děti Nebeského Otce, který nás 
osobně zná. Láska, kterou k nám chová, je hlubší 
a mocnější než cokoli, co by si kdo vůbec doká-
zal představit. Toto poznání se mi vrylo hluboko 
do srdce, zatímco jsem pracovala a sloužila  
mezi lidmi, kteří toho v důsledku zemětřesení 
v Sichuanu tolik vytrpěli. ◼

Když jsem uviděla trosky po zemětřesení, byla jsem sklíčená. Pak jsem si 
však uvědomila, že Bůh miluje ty, kteří zemřeli, stejně jako ty, kteří přežili. 

Ashley Dyerová (vpravo) 

pomáhala znovu postavit 

domy místních obyvatel 

po zemětřesení, které 

v roce 2008 zasáhlo 

Sichuan v Číně. 
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Adam C. Olson
Církevní časopisy

SÍLA PÍSEM

Rooma vlastně písma studovat nechtěl. 
Vaitiare vlastně nechtěla chodit na se-
minář. A ani nemuseli. Ale když se pro 

to rozhodli, změnil se jim život. 

Proč ne? 
Proč by se měl nějaký dospívající chlapec 

rozhodnout studovat s maminkou každý čtvr-
teční večer dvě hodiny písma? Před rokem by 
zřejmě přemýšlel podobně i Rooma Terooa-
tea z Tahiti. 

Nyní by se možná zeptal, proč by se ně-
kdo v jeho věku měl rozhodnout na seminář 
nechodit.

Během tří let studia semináře Rooma  
v podstatě nikdy nevěnoval pozornost  
úkolům, které mu jeho učitel zadával  
k nastudování na další lekci. „Nechtěl jsem 
je číst,“ říká. „Písma mě opravdu nijak 
neoslovila.“ 

Přemýšlel však o tom, proč vedoucí Církve 
v jeho sboru a kůlu vždy používali písma ve 
svých proslovech a lekcích. Začal vedoucí 
pozorovat. Všiml si, jak je pro presidenta 
kůlu snadné písma citovat. 

A tak když tahitský kůl Faaa rozdělil 
studenty semináře do družstev na sou-
těž mistrovství v písmu, Rooma, který byl 

Když dva dospívající 
Tahiťané dali písmům 
příležitost, změnila jim 
život. 
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STUDUJTE 
PILNĚ

„Rychlokursy 
nejsou zdaleka 
tak efektivní jako 

každodenní četba a snaha uplatňovat 
písma ve svém životě. Seznamujte 
se se zásadami, kterým písma učí. 
… Studujte je, jako kdyby promlou-
vala přímo k vám, neboť skutečně 
promlouvají. …

… Pokud budete pilně studovat 
písma, budete mít větší schopnost vy-
varovat se pokušení a obdržet vedení 
Ducha Svatého ve všem, co děláte.“ 
President Thomas S. Monson, „Snažte 
se být těmi nejlepšími“,  Liahona, květen 
2009, 68. 

v posledním ročníku semináře, se 
rozhodl dát písmům příležitost. 

Tehdy započalo jeho každotýdenní 
studium s maminkou. Každý čtvrteční 
večer se spolu studiem připravovali 
na soutěž, která ve třídě probíhala 
následujícího dne, učili se, kde jsou 
důležité verše, a mnohým z nich se 
naučili nazpaměť. 

A tehdy se život Roomy začal mě-
nit. Studium písem posílilo jeho vztah 
s maminkou. Začal si uvědomovat 
souvislosti mezi tím, co učí písma, a 
mezi tím, co se dnes děje ve světě. 
Když se modlil ohledně toho, co četl, 
uvědomil si, že to pochází od Boha. 

To mu také pomohlo, aby své 
družstvo dovedl v kůlovém turnaji 
mistrovství v písmu k vítězství. 

Rooma rozpoznává mezi požeh-
náními, která obdržel, i jedno ponau-
čení, které při studiu získal. „V Mosiáši 
2:24 král Beniamin učil, že když se 
rozhodneme udělat to, oč nás Pán 
žádá, okamžitě nám požehná,“ říká 
Rooma. Jedním z největších požeh-
nání, která získal, je toto: „Poté, co 
jsem letos studoval písma, vím, že 
Kniha Mormonova je pravdivá.“ 

Neříkejte mi, co mám dělat
Na začátku školního roku nebyla 

Vaitiare Pito ani členkou Církve. Jak 
tedy nová členka, která nikdy předtím 
seminář nenavštěvovala, pomohla 
svému družstvu vyhrát turnaj mistrov-
ství v písmu v kůlu Faaa? 
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Když Rooma Terooatea (dole) a jeho 
spolužáci ze semináře jeli do sousední 
Moorei (vlevo), aby tam byli vyzkoušeni 
ze své znalosti písem, na výsledku příliš 
nezáleželo – Rooma už byl vítězem. 
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„Nedělala jsem si starosti s tím, 
že nemám moc zkušeností,“ říká. 
„Mnohé z těch veršů jsem se naučila 
během misionářských lekcí.“ 

Většina členů Vaitiařiny rodiny 
se stala členy Církve po nečekaném 
úmrtí jejího otce, kdy vedoucí misie 
sboru přivedl k nim domů misionáře. 
Mluvili o rodinné jednotě a o tom, jak 
spolu můžeme být na věky. „To naši 
rodinu opravdu změnilo,“ říká. 

Nezměnilo to však automaticky 
touhu této sedmnáctileté dívky po 
nezávislosti. „Po křtu mi všichni říkali, 
že bych měla chodit na seminář,“ 
říká. „Nemám ráda, když mi někdo 
říká, co mám dělat, tak mi to chvíli 
trvalo.“ 

Nakonec se sama rozhodla, že 
to zkusí, a zjistila, že ji to baví. Byla 

zařazena do téhož družstva mistrov-
ství v písmech jako Rooma. 

Zpočátku se nesnažila zadané 
verše z písem číst. Když se však roz-
hodla, že je číst bude, brzy si uvědo-
mila mnohá požehnání. 

„Písma mi velmi pomáhají,“ říká. 
„Z písem jsem se naučila mnoha 
věcem,“ včetně důležitosti modlitby a 
toho, že Nebeský Otec tyto modlitby 
bude zodpovídat. 

Také zjistila, že když se rozhodne 
k něčemu se zavázat, jako je chodit 
na seminář nebo číst písma, tak se 
jí tento závazek dodržuje snáz, než 
kdyby to dělala proto, že musí nebo 
že to „má“ dělat. 

Nyní, když školní rok už skončil, 
je Vaitiare vděčná, že se rozhodla 
chodit na seminář a studovat písma: 
„Vím, že když čteme písma, jsme 
požehnáni.“ ◼

Když se Vaitiare Pito z Tahiti rozhodla 
studovat písma, brzy si začala být  
vědoma požehnání. 
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Scott Talbot

Sloužil jsem v Texaské misii 
Houston jih jako španělsky 
mluvící starší. Jednoho dne 

jsme se společníkem klepali na dveře 
a snažili se najít někoho, koho by-
chom mohli učit. Přišli jsme k domu, 
který měl na sešlé dřevěné verandě 
velkou díru. 

Otevřela nám starší žena a pozvala 
nás dovnitř. Nejsem si jistý, jestli 
vůbec věděla, kdo jsme a co tam 
děláme, ale byla velmi zdvořilá. Začali 
jsme ji učit první lekci a zdálo se, 
že vše jde dobře. Brzy byla řada na 
mně, abych učil o Josephu Smithu a 
o Prvním vidění. Všiml jsem si, jak ve 
výrazu ženiny tváře je stále patrnější 
pocit rozpačitosti. Bylo vidět, že ve 
skutečnosti nechápe to, co jsem se jí 
snažil vysvětlit. 

Poté, co jsem jí položil pár otá-
zek ohledně toho, co jsme dosud 
probrali, a ohledně toho, čemu po-
rozuměla, cítil jsem, že začínám být 
popuzený z toho, že nauku o Prvním 
vidění nechápe. Měli jsme za sebou 
dlouhý den a to poslední, co by v té 
chvíli misionář chtěl, bylo, aby někdo 
nechápal, že to, o co se s nimi velice 
touží podělit, je pravda. 

Ve zlomku vteřiny, kdy jsem pocí-
til, jak se mé emoce obracejí ve zlobu, 
mi na mysli vyvstala krátká pasáž 
z mého patriarchálního požehnání. 
Byla to část o mé budoucí rodině, 
ve které jsem dostal radu, abych své 
budoucí děti učil naukám evangelia. 
Když mi tento odstavec procházel 

Nápověda v mém požehnání
myslí, věděl jsem, že mě Duch na-
bádá, abych tuto pokornou ženu učil 
tak, jako bych učil dítě. 

Z   M I S I J N Í H O  P O L E

Začal jsem ji učit s prostším a 
láskyplnějším přístupem. Představil 
jsem si, že v obývacím pokoji sedí mé 
vlastní děti, hledí na mě, svého otce, 
a já je učím o Proroku Josephu Smi-
thovi. Bylo úžasné pozorovat, jak se 
jí měnil výraz ve tváři. Brzy pozvedla 
obočí a oči jí začaly zářit. Její zmatený 
výraz se změnil na výraz zájmu a 
úžasu. Když jsem vyprávěl o tom, jak 
se Josephu Smithovi zjevil Nebeský 
Otec a Ježíš Kristus, v očích se jí obje-
vily slzy a stékaly jí po tvářích. Míst-
nost naplnil Duch a má popuzenost 
se obrátila v nesmírnou radost. 

Nikdy na tento zážitek nezapo-
menu. Nyní se nemohu 

dočkat, až budu jed-
nou učit své děti týmž 
zásadám a až znovu 

pocítím tutéž 
radost. ◼

PŘIPRAVTE SE SLOUŽIT

M ladí muži, nabádám vás, 
abyste se na misionářskou 

službu připravovali. Uchovávejte se 
čistými, neposkvrněnými a způsobilými 
zastupovat Pána. Pečujte o své zdraví a 
sílu. Studujte písma. Kde je to možné, 
účastněte se semináře nebo institutu. 
Dobře se seznamte s misionářskou 
příručkou Kažte evangelium mé.“
President Thomas S. Monson, „Opět se 
setkáváme“,  Liahona, list. 2010, 6. 
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PROSTŘEDNÍK 
JEŽÍŠ KRISTUS

President  
Boyd K. Packer

President Kvora  
Dvanácti apoštolů

Ježíš Kristus, 
náš Prostřed-
ník, za nás 
platí cenu, kte-
rou my nejsme 
schopni zapla-
tit, abychom  
se mohli vrátit 
k našemu Ne-
beskému Otci 
a žít s Ním. 

Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden 
příběh – podobenství. 

Byl jednou jeden člověk, který si 
něco velmi přál. Zdálo se mu, že je to důle-
žitější než cokoli jiného v jeho životě. Aby si 
splnil své přání, velice se zadlužil. 

Byl varován před tak velkým dluhem, a 
zejména před svým věřitelem, od kterého si 
peníze půjčil. Ale zdálo se mu, že mít to, po 
čem touží, právě nyní, je nanejvýš důležité. 
Byl si jist, že dluh dokáže později splatit. 

A tak podepsal smlouvu. Někdy v budoucnu 
dluh splatí. Příliš se o to nestaral, protože da-
tum splatnosti se zdálo velmi daleko. Nyní měl 
to, co chtěl, a to bylo pro něho důležité. 

Na svého věřitele ovšem nikdy zcela neza-
pomněl a tu a tam něco splatil a myslel si, že 
den zúčtování [den, kdy bude muset splatit 
celou částku] třeba ve skutečnosti ani nepřijde. 

Spravedlnost nebo milosrdenství? 
Ale jak je tomu vždy, ten den přišel, a 

smlouva měla být naplněna. Dluh však nebyl 
plně uhrazen. Objevil se věřitel a domáhal se 
plného splacení. 

Teprve teď si dlužník uvědomil, že jeho věři-
tel má nejenom moc zabavit mu vše, co má, ale 

že má také moc uvrhnout ho do vězení. 
„Nemohu vám zaplatit, protože na to ne-

mám,“ přiznal se. 
„Potom,“ řekl věřitel, „vám zabavíme majetek 

a vy půjdete do vězení. Souhlasil jste s tím. Bylo 
to vaše rozhodnutí. Podepsal jste smlouvu, a její 
platnost musí být nyní vynucena.“ 

„Nemůžete mi prodloužit lhůtu nebo mi 
dluh prominout?“ prosil dlužník. „Zařiďte 
nějak, abych si ponechal to, co mám, a abych 
nemusel jít do vězení. Jistě věříte v milosrden-
ství. Což mi neprojevíte milosrdenství?“ 

Věřitel odpověděl: „Milosrdenství je vždy 
jednostranné. Poslouží pouze vám. Když vám 
prokážu milosrdenství, nedostanu zaplaceno. 
Požaduji spravedlnost. Věříte ve spravedlnost?“ 

„Věřil jsem ve spravedlnost, když jsem 
podepisoval smlouvu,“ řekl dlužník. „Tehdy 
byla na mé straně, protože jsem si myslel, že 
mě ochrání. Tehdy jsem milosrdenství nepo-
třeboval, a ani jsem si nepomyslel, že ho budu 
někdy potřebovat.“ 

„Spravedlnost vyžaduje, abyste splatil 
smlouvou stanovenou částku, nebo si odpy-
kal trest,“ odpověděl věřitel. „Tak to stanoví 
zákon. Souhlasil jste s ním, a tak to musí být. 
Milosrdenství nemůže okrádat spravedlnost.“ 
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Více informací na toto téma naleznete v Almovi 42, kde prorok Alma vysvětluje pojmy spravedlnost, milosrdenství a Usmíření. 
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A tak stáli proti sobě – jeden prosazoval 
spravedlnost a druhý naléhavě prosil o milosr-
denství. Nikdo nemohl být uspokojen, leda na 
úkor druhého. 

„Neodpustíte-li dluh, neprojevíte milosrden-
ství,“ prosil dlužník. 

„Odpustím-li, neprojeví se spravedlnost,“ 
zněla odpověď. 

Zdálo se, že ani jeden zákon nemohl být 
zcela uspokojen. Jsou to dva věčné ideály, 
které si zdánlivě vzájemně protiřečí. Cožpak 
není možné, aby byla plně uspokojena spra-
vedlnost, a také milosrdenství? 

Je to možné! Zákon spravedlnosti může být 
plně uspokojen a milosrdenství může být plně 
poskytnuto – ale vyžaduje to někoho dalšího. 
A tak se to stalo i tentokrát. 

Jeho Prostředník
Dlužník měl přítele. Ten přišel na pomoc. 

Dobře dlužníka znal. Považoval za pošetilé, že 
se dostal do takových nesnází. Nicméně mu 
chtěl pomoci, protože ho měl rád. Vstoupil 
mezi ně, obrátil se k věřiteli a učinil tuto na-
bídku: „Zaplatím dluh, pokud vyvážete dluž-
níka ze smlouvy, aby si tak mohl ponechat 
majetek a nemusel jít do vězení.“ 

Když věřitel zvažoval nabídku, prostředník 
dodal: „Požadoval jste spravedlnost. Ačkoli 
vám nemůže zaplatit, udělám to já. To bude 
pro vás spravedlivé a nemůžete žádat nic víc. 
To by nebylo spravedlivé.“ 

A tak věřitel souhlasil. 
Prostředník se potom obrátil k dlužníkovi. 

„Zaplatím-li tvůj dluh, přijmeš mne za svého 
věřitele?“ 

„Ó ano, ano,“ volal dlužník. „Zachrá-
nil jsi mne před vězením a prokázal jsi mi 
milosrdenství.“ 

„Potom,“ řekl tento dobrodinec [člověk, 
který pomáhá], „budeš dluh splácet mně 
a já určím podmínky. Nebude to snadné, 
ale bude to možné. Zajistím, abys to zvládl. 

Nemusíš jít do vězení.“ 
A tak se stalo, že věřiteli bylo plně zapla-

ceno. Bylo s ním jednáno spravedlivě. Žádná 
smlouva nebyla porušena. Dlužníkovi bylo na 
druhou stranu projeveno milosrdenství. Oba 
zákony byly dodrženy. Protože se našel pro-
středník, spravedlnost dostala vše, co požado-
vala, a milosrdenství bylo zcela uspokojeno. 

Náš Prostředník
Každý z nás žije svým způsobem na du-

chovní dluh. Jednoho dne bude tento účet 
uzavřen a bude požadováno vyrovnání. 
Jakkoli lhostejně na věc pohlížíme nyní, až 
přijde den, kdy nám bude hrozit zabavování, 
budeme se s neklidným zoufalstvím ohlížet po 
někom, po komkoli, kdo by nám pomohl. 

A podle věčného zákona nemůžeme získat 
milosrdenství, leda by se našel někdo, kdo by 
byl ochoten i schopen náš dluh převzít, zapla-
tit cenu a určit podmínky našeho vykoupení. 

Pokud není prostředník, pokud nemáme 
přítele, musí na nás nutně padnout plná váha 
spravedlnosti. Bude od nás vyžadována plná 
náhrada za každý přestupek, jakkoli malý 
nebo jakkoli závažný, až do posledního groše. 

Vězte ale toto – Pravda, slavná pravda, pro-
hlašuje, že takový prostředník existuje. „Jedenť 
jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží 
a lidský, člověk Kristus Ježíš.“ (1. Timoteovi 
2:5.) Skrze Něj může každý z nás obdržet plné 
milosrdenství, aniž by byl porušen věčný zákon 
spravedlnosti. 

Milosrdenství neobdržíme automaticky. 
Obdržíme ho skrze smlouvu s Ním. Obdržíme 
ho za Jeho velkorysých podmínek, k nimž 
zcela nutně patří křest ponořením na odpuš-
tění hříchů. 

Veškeré lidstvo může být ochraňováno 
zákonem spravedlnosti a současně může být 
každému člověku poskytnuto vykupující a 
uzdravující požehnání milosrdenství. ◼
Převzato z „The Mediator“,  Ensign, May 1977, 54–56. 

Podle věčného 
zákona nemů-
žeme získat milosr-
denství, leda by se 
našel někdo, kdo 
by byl ochoten i 
schopen náš dluh 
převzít, zapla-
tit cenu a určit 
podmínky našeho 
vykoupení. 
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Marcel Niyungi
Podle skutečné události

Niya si hrála před domem, 
když ji teta zavolala, aby 
šla domů. „Niyo, skočila 

bys do stánku koupit k večeři něko-
lik mrkví?“ zeptala se teta. 

„Ano!“ řekla Nyia s radostí. Ráda 
do toho stánku chodila a ráda tetě 
pomáhala. 

Nyia si vzala od tety peníze a 
odběhla do blízkého stánku. 

„Potřebovala bych nějakou 
mrkev k večeři,“ řekla Niya 
prodavači. 

Prodavač dal mrkev Niye do 

tašky a řekl jí, kolik to stojí. Niya mu 
podala peníze. 

„Tady máš nazpět,“ řekl prodavač 
a vrátil jí nějaké drobné. 

Niya mu poděkovala a šla domů. 
Cestou se podívala na peníze, které 
jí prodavač vrátil. „Vrátil mi nějak 
moc,“ pomyslela si. „Teď si můžu ty 
peníze nechat!“ 

Ale poté se Niya zastavila. „Když 
si ty peníze nechám, Nebeský Otec 
se mnou spokojený nebude,“ po-
myslela si. „Musím být čestná ve 
slovech i skutcích.“ 

Niyino 
rozhodnutí

Niya se otočila a vrátila se ke 
stánku. „Vrátil jste mi moc,“ řekla 
prodavači a podávala mu to, co jí 
dal navíc. 

Prodavač si od ní vzal peníze. 
„Jsi hodné děvče,“ řekl. Pak dal do 
sáčku nějaká jablka a podal je Niye. 
„Děkuji ti za to, že jsi poctivá. Vezmi 
si prosím tato jablka a doma si na 
nich pochutnejte.“ 

Když se Niya vracela domů, měla 
uvnitř hřejivý a šťastný pocit. Věděla, 
že Nebeského Otce potěšilo, že se 
rozhodla být poctivá. ◼

Budu poctivá 
k Nebeskému 

Otci, k druhým i 
k sobě.“ 
Má měřítka evangelia
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VELIKONOČNÍ TÝDEN
Na Velikonoce se můžete 

připravit tak, že se budete 
učit o tom, co se stalo 

během týdne před Ukřižováním a 
Vzkříšením Ježíše Krista. Začněte 
osm dní před Velikonocemi a 
čtěte si o událostech vztahujících 
se k jednotlivým dnům a přečtěte 
si uvedené verše. 

SOBOTA
Do významného svátku 
zvaného přesnice chybělo 
jen šest dnů. Mnoho lidí 
přicházelo do Jeruzaléma, 
aby onoho dne přinášeli do 
chrámu oběti. Ježíš šel do 
Betany, vesničky poblíž Jeru
zaléma. Zůstane tam pět nocí 
se svými přáteli – Lazarem, 
Marií a Martou. Maria Mu 
pomazala nohy olejem. 
Viz Jan 12:1–3.

NEDĚLE
Ježíš šel z Betany do Jeru
zaléma. Přijel do města na 
oslátku, jak se v jednom verši 
Starého zákona uvádí, že se 
tak stane. Lidé Ho přijali jako 
svého krále – volali „Hosana“ 
a pokládali palmové ratolesti 
před oslátko, aby chránili 
Spasitele před prachem. Ježíš 
navštívil chrám a pak se vrátil 
do Betany. 
Viz Zachariáš 9:9; Matouš 
21:1–11; Marek 11:1–11.

PONDĚLÍ 
Ježíš uviděl, jak lidé v chrámu 
nakupují a prodávají různé 
věci. Protože chtěl, aby 
chrám byl „domem mod
litby“, přinutil je, aby odešli. 
Poté uzdravil lidi, kteří byli 
chromí nebo slepí. Žárliví 
kněží se na Něj zlobili. 
Viz Matouš 21:12–17;  
Marek 11:15–19.

ÚTERÝ
Ježíš učil lid v chrámu a  
na blízkém kopci, který se 
jmenuje hora Olivová. 
Kněží se tajně domluvili, že 
Ježíše zabijí. Jeden z Jeho 
učedníků, Jidáš Iškariotský, 
souhlasil s tím, že Ježíše vydá 
kněžím, když mu za to dají 
30 stříbrných. 
Viz Matouš 25:31–46; 26:14–16.
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STŘEDA
Písma neuvádějí, co Ježíš to
hoto dne dělal. Možná strávil 
tento den se svými učedníky. 
Můžete si přečíst podoben
ství o deseti pannách, příběh, 
který Ježíš učil své učedníky, 
aby jim pomohl připravit se 
na svůj Druhý příchod. 
Viz Matouš 25:1–13.

ČTVRTEK
Ježíšovi učedníci se připra
vili na jídlo, které se jedlo o 
přesnicích. Během jídla Ježíš 
řekl učedníkům, že jeden  
z nich Ho zradí. Potom, aby 
jim pomohl na Něj pamato
vat, jim dal poprvé svátost. 
Ježíš šel do zahrady getse
manské, aby tam trpěl za  
naše hříchy a modlil se k Bohu.  
Lidé přišli s meči a zatkli 
Ho. Učedníci se ze strachu 
rozutekli. 
Viz Matouš 26:17–29; 36–56.

PÁTEK
Ježíš byl předveden k vyso
kému knězi Kaifášovi. Petr, 
Ježíšův učedník, popřel, že 
Ho zná. Ježíše vyslýchali Pilát, 
místodržitel, a Heródes. Byl 
odsouzen k smrti na kříži. 
Ježíš byl ukřižován. Bohatý 
muž, který se jmenoval Jozef, 
uložil Ježíše do svého hrobu. 
Ježíšova matka Maria a Maria 
Magdaléna přišly k hrobu. 
Viz Matouš 26:57–72; 27:1–2, 
27–37; Lukáš 23:44–46, 50–56.

SOBOTA
Ježíšovo tělo leželo v hrobě. 
Veliký kámen zakrýval vchod. 
Zlovolní kněží požádali Pi
láta, aby postavil stráže před 
hrob, aby bylo zajištěno, že 
nikdo nevejde dovnitř. 
Viz Matouš 27:57–66.

VELIKONOČNÍ 
NEDĚLE
Ježíš byl vzkříšen! Vstal  
z hrobu. Anděl sestoupil  
z nebe a odvalil kámen. 
Ježíš řekl svým učedníkům, 
aby učili druhé a křtili je, a 
slíbil jim, že bude vždy s nimi. 
Viz Matouš 28.
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Další práce z této 
výstavy najdete  
v příštích vy-

dáních v rubrice Naše 
stránka. Další práce – viz 
www .liahona .lds .org.

Obrázky z mezinárodní výstavy 
dětského výtvarného umění na 
téma „Evangelium žehná mému 
životu“. 

Obrázky dětí  
z celého světa

Beth B., 5 let, Kanada

Daniel S
., 5 let,

 Fra
ncie

 Karen L., 6 let, Bolívie

Zeniff F., 9
 let, Mexiko

Andreza A., 10 let, Brazílie

Dasha K., 11 let, Ukrajina 

Chung-chi, 6 let, Tchaj-wan
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Carolina A., 7 let, Peru

Nathalie S., 9 let, Guatemala

Sara R., 9 let, Argentina

Addison O., 1
0 let

, Vietn
am

Leonardo T., 8 let, Chile

Fatima B., 5 let, Peru
Alina S., 8 let, Ukrajina

Lee W., 9 let, Polsko



Vanessa G., 11 let, Mexiko

Erdenejargaliin O., 8 let, Mongolsko

Lee J., 11 let, Tahiti

Amanda G., 12 let,
 Ekvádor

Guen R., 12 let, Filipíny

Martina F., 11 let, Argentina

José V., 5 let, Peru

Adriana B., 10 let, Ekvádor
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Můžete žít ctnostným, plodným a 
spravedlivým životem, budeteli 
následovat plán ochrany vytvořený 
Otcem v nebi – Jeho plán štěstí. 

Jak se mohu  
chránit před 
špatnostmi světa? 
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Starší Richard G. Scott  

z Kvora Dvanácti apo-

štolů se s námi podělil o 

několik myšlenek týkají-

cích se tohoto tématu. 

Nebeský Otec připravil písma a 
poskytl pokračující božské zjevení, 
aby nám pomáhal. S touto pomocí 
můžete žít v klidu a štěstí i upro
střed rostoucího zla. I když se nyní život může 

zdát obtížný, držte se 

železné tyče pravdy. Dě

láte větší pokroky, než si 

myslíte. 

Usilujte o osobní vedení 
poskytované vám skrze 
Svatého Ducha a buďte 
vůči němu vnímaví. 

Když budete i nadále soustře
ďovat mysl i srdce na Pána, 
On vám bude pomáhat žít 
bohatým a plným životem 
bez ohledu na to, co se děje 
ve světě kolem vás. 

Z poselství „Jak žít dobře uprostřed rostoucího zla“,  Liahona,  
květen 2004, 100–102. 

Zvláštní svědek
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„Věříme, že skrze usmíření Kristovo 
může býti spaseno veškeré lidstvo, 
skrze poslušnost zákonů a obřadů 
evangelia.“ (Články víry 1:3.)

Co byste byli ochotni dát 
někomu, koho máte velice 
rádi? Náš Spasitel, Ježíš 

Kristus, nás tak velice miluje, že dal 
za nás svůj život. 

Nebeský Otec věděl, že když 
zhřešíme a uděláme chyby, 
nebudeme s Ním moci opět 
žít. A tak se Jeho Syn, Ježíš 
Kristus, nabídl, že bude 
naším Spasitelem. Ne-
beský Otec Ho vyvolil, 
aby nás spasil, protože 
On byl tím jediným, 
kdo dokázal žít život 
bez hříchu. 

Ježíš trpěl a zemřel, 
aby nás spasil ze smrti 
a z našich hříchů. Tento 
skutek lásky se nazývá 
Usmíření. Díky Usmíření 
můžeme činit pokání ze 
svých hříchů, může nám  
být odpuštěno a můžeme se  

stát čistými a neposkvrněnými,  
jako je Ježíš. 

Ježíš byl ukřižován a zemřel, ale 
po třech dnech byl vzkříšen. Žil 
opět! Protože byl vzkříšen, budeme 
vzkříšeni i my. To znamená, že naše 
tělo a duch budou na věky spojeny. 

Ježíš Kristus  
je můj Spasitel a Vykupitel

Ježíš Kristus je opravdu náš 
Spasitel a Vykupitel. Je dokonalým 
příkladem pro každého z nás. Učil 
nás, jak máme spolu jednat laskavě. 
Učil nás, jak si máme sloužit. Učil 
nás, jak se máme zlepšovat. Nebu-
deme schopni žít tak dokonalým 
životem, jako žil On, ale můžeme 
se navrátit k Ježíši a k Nebeskému 

Otci a žít s Nimi, budeme-li do-
držovat přikázání a dělat to 

nejlepší, co můžeme. Ježíše 
Krista musíme následovat 

každý den. ◼

P Ř I N E S T E  S I  P R I M Á R K Y  D O M Ů

ČINNOST
Spojte body a tím dokončete obrázek 
Marie u prázdného hrobu. Potom 
obrázek vybarvěte. Když se na obrázek 
podíváte, můžete myslet na to, že Ježíš 
Kristus je náš Spasitel a Vykupitel. 

Ana Maria Coburnová a Cristina Francoová

Tuto lekci a činnost můžete použít  
k tomu, abyste se naučili více o tématu 

Primárek pro tento měsíc. 
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Chad E. Phares
Církevní časopisy

Radost doma

Buntha a Neath jsou bratr a sestra, kteří žijí  
v Siem Reapu v Kambodži. 

Když bylo Bunthovi osm let, rozhodl se, 
že se dá pokřtít. Až bude Neath osm let, dá se 
také pokřtít. „Chci přijmout Ducha Svatého,“ říká. 

Pro Buntha a Neath je důležité, aby slou-
žili druhým. Až Buntha vyroste, chce být mi-
sionářem. Neath se nemůže dočkat, až bude 
„babičkou-misionářkou“, neboli starší sestrou 
misionářkou. ◼

Buntha a Neath 
tráví spoustu času 
spolu. Oba se 
snaží být laskaví 
k sobě navzájem i 
ke své rodině. 
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Lidé z celého světa 
navštěvují jejich 
město, aby si prohlédli 
starodávné budovy, ale 
Buntha a Neath jsou 
nejraději doma a tráví 
čas se svou rodinou. 

Buntha a Neath mají venku své místo, 
kde se učí – kde sedávají a čtou písma, 
kde si dělají domácí úkoly a čtou Liahonu. 
Buntha a Neath čtou písma rádi. Snaží se 
je číst každý den. Neath čte ráda o Lehiově 
snu. Buntha čte rád o Nefim. 

Neath ráda hraje 
kuličky. Buntha rád 
hraje fotbal s jakýmkoli 
míčem, který najde. 
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Samé převlékání
Kaare Revillová
Podle skutečné události

Jste děti Pána – vašeho Boha.  
(Viz Deuteronomium 14:1.)

1. Elise se chtěla převlé-
kat. Obula si tátovy boty a 
nasadila si červený nos. 

2. Elise odběhla do svého 
pokojíku. Nasadila si na 
hlavu žlutou helmu a 
popadla kladivo z umělé 
hmoty. 

3. Elise chvíli 
tloukla do 
podlahy, a pak 
opět odběhla do 
pokojíku. 

P R O  M A L É  D Ě T I

Jsem legrační klaun. 

Jsem velký stavitel. 



 D u b e n  2 0 1 1   71

PRO
 D

ĚTI 

4. Elise si navlékla fialovostříbrné 
třpytivé šaty a vytančila ze svého 
pokoje. 

6. Když měla jít spát, oblékla si své oblíbené zelené  
pyžamo. Vyšla ze svého pokoje a posadila se mamince  
na klín. 

7. 

5. Elise se zalíbilo 
být princeznou. Po 
zbytek dne zůstala 
v těchto šatech. 

Jsem Elise. Jsem 
dítě Boží. 
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Jsem krásná 
princezna. 
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VŠICHNI JSME  
DĚTI BOŽÍ 

Bez ohledu na to, kde žijeme 
nebo jak vypadáme, všichni 

jsme děti Boží. Podívejte se na 
děti zobrazené v kruzích nahoře 
a zkuste, zda byste je dokázali 
najít na mapě. Zakroužkujte 
každé dítě, které najdete. 

NÁMĚTY PRO RODIČE

Ř ekněte něco o fyzickém vzhledu 
svého dítěte nebo o rysech jeho 

osobnosti. Díky čemu je jedinečné? 
Vysvětlete, že Nebeský Otec stvořil nás 
všechny tak, že se od sebe lišíme, ale 
všichni jsme Jeho děti. Pomozte svému 
dítěti všimnout si jedinečných vlastností 
jednotlivých dětí na mapě. 

P R O  M A L É  D Ě T I
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se vám zdát nepraktické očekávat nebo dokonce 
doufat v proud zjevení, který potřebujete ve své 
každodenní službě. Nezískáte ho bez víry a pilné 
práce, ale je to možné.“

President Eyring slíbil, že když se vedoucí 
budou snažit a modlit, aby „slovům života“, která 
jim byla dána, „rozuměli a řídili se jimi“, Pán 
jim pomůže sloužit a vést lépe, než jak by byli 
schopni sami.

Naukový základ příruček 
„Příručka je nauková,“ řekl starší Oaks, „a je 

kratší než předchozí příručka, protože u mnoha 
témat upouští od uvádění pravidel nebo dávání 

pokynů. Místo toho uvádí zásady, 
které mohou inspirovaní vedoucí 
uplatňovat … podle svých místních 
podmínek.“

Starší Bednar a starší Christofferson 
varovali vedoucí před přeskakováním 
úvodních kapitol Příručky 2, aby se 
dostali k zásadám v následujících ka-
pitolách. Úvodní kapitoly pokládají 
naukový základ k pochopení a 
uplatňování principů a zásad, které 
následují.

Starší Bednar řekl, že pokud jsou 
příručky „založeny na zásadách, 
s menším množstvím konkrétních 
vysvětlení, kladou na každého z nás 
mnohem větší duchovní nároky“.

Zásady přizpůsobování 
„V otázkách nauky, smluv a zásad 

stanovených Prvním předsednictvem 
a Dvanácti se od příručky neodchy-
lujeme,“ řekl starší Nelson. „Přizpůso-
bení je přípustné u některých jiných 
činností, aby se vyhovělo místním 
podmínkám.“

Adam C. Olson
Církevní časopisy

Při celosvětovém školení vedoucích v únoru 
2011 členové Prvního předsednictva a Kvora 
Dvanácti apoštolů učili jeho účastníky, jak 

efektivněji používat nové příručky. Setkání nava-
zovalo na celosvětové školení vedoucích v listo-
padu 2010, při němž byly příručky představeny.

Řečníci kladli důraz na to, jak používat příru-
čky s větší inspirací, jak je důležité rozumět nau-
kovému základu nových příruček, jak u 
církevních programů uplatňovat zásady 
přizpůsobování, jak lze změny příruček 
použít při vykonávání práce spasení, a na 
roli žen v radách.

Satelitního školení se zúčastnili pre-
sident Henry B. Eyring, první rádce 
v Prvním předsednictvu, starší Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, Richard G. Scott, 
Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland,  
David A. Bednar, Quentin L. Cook,  
D. Todd Christofferson a Neil L. Andersen 
z Kvora Dvanácti apoštolů, starší Craig  
C. Christensen, Bruce D. Porter a W. Craig  
Zwick ze Sedmdesáti a generální pre-
sidenti a presidentky pomocných 
organizací.

Jak používat příručky s větší inspirací
President Eyring nazval školení  

„druhou příležitostí poznat, jak používat  
příručku efektivněji“, a vyzval vedoucí, 
aby zvýšili svou schopnost přijímat 
zjevení.

Řekl: „Pouze Duchem poznáte, jak 
uplatnit to, co čtete v příručce. … Může 

Zprávy z Církve

Školení k příručkám klade 
důraz na práci spasení

„Tato příručka se pro vás 
stane velmi cennou, bude-
te-li ji používat jako pomoc-
níka při vedení druhých k 
tomu, aby si zvolili cestu 
k věčnému životu. To je její 
smysl.“ 
President Henry B. Eyring, první 
rádce v Prvním předsednictvu
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Podle staršího Portera byla kapitola 17 „Jed-
notnost a přizpůsobení“ začleněna do příručky 
proto, aby pomohla místním vedoucím řídit se 
Duchem a určit, kdy je vhodné některé pro-
gramy přizpůsobit. Kapitola objasňuje, co nelze 
změnit, a uvádí pět podmínek, za kterých lze 
úpravy provést: rodinné okolnosti, omezené 
možnosti dopravy a komunikace, malá kvora 
nebo třídy, nedostatečný počet vedoucích a hle-
disko bezpečnosti.

„Vhodná přizpůsobení Církev neoslabují, ale 
posilují ji,“ řekl starší Porter v proslovu, který četl 
starší W. Craig Zwick ze Sedmdesáti. Když místní 
vedoucí přistoupí k inspirovanému přizpůso-
bení, neměli by mít pocit, že se spokojují s něčím 
méně, než je ideál. „Každá jednotka Církve má 
přístup k naukám, obřadům, kněžské moci a da-
rům Ducha nutným ke spasení a oslavení Božích 
dětí,“ napsal starší Porter.

Práce spasení
Cílem změn, které byly provedeny v celé Pří-

ruč ce 2, je napomoci práci spasení. President Ey-
ring řekl: „Příručka se pro vás stane velmi cennou, 
jestliže ji budete používat jako pomůcku k vedení 
druhých k tomu, aby si zvolili cestu k věčnému 
životu. To je jejím smyslem.“ 

Konkrétně kapitola 5 shrnuje pod názvem 
„Práce spasení ve sboru a v kůlu“ několik témat, 
o kterých se dříve pojednávalo odděleně – misio-
nářskou práci členů, udržení obrácených, aktivi-
zaci, chrámovou práci a rodinnou historii a výuku 
evangelia.

„Pavel řekl, že v této dispenzaci plnosti časů 
bude v Kristu vše shromážděno v jedno,” řekl 
starší Bednar (viz Efezským 1:10). „Jde o jednu 
práci.“ 

Například to, co se dříve považovalo za od-
dělená poslání Církve, je „stejná práce v různých 
oblastech,“ řekl. Misionářská práce je hlásání 

evangelia a vybízení druhých, aby přijali po-
svátné obřady a uzavřeli smlouvy. Zdokonalo-
vání Svatých – včetně udržení, aktivizace a výuky 
– je prací, při níž vybízíme lidi, aby ctili obřady a 
smlouvy. Vykoupení zemřelých prostřednictvím 
rodinné historie a chrámové práce je poskyto-
vání příležitosti těm, kteří zemřeli, aby přijali 
obřady a uzavřeli smlouvy.

Starší Holland řekl, že změny v příručce 
obecně vedou k pochopení toho, že vedoucí  
kvor a pomocných organizací nejsou v radě  
odbočky jen proto, aby přemýšleli o členech 
svého vlastního kvora a pomocné organizace, 
ale že mají spoluodpovědnost za duchovní 
blaho všech členů.

Starší Cook pomohl objasnit, jak některé změny 
zásad v Příručce 2 přispívají k práci spasení.

Zdůraznil, že je důležité, aby biskupové a 
schůzky rady sboru uspokojovaly potřeby v oblasti 
sociální péče, protože schůzky výboru pro blaho 
a sociální péči se již nebudou konat. Vysvětlil větší 
roli vedoucích Melchisedechova kněžství při posky-
tování rad členům kvora. Dále objasnil změny, které 
dovolují otcům, kteří nejsou zcela hodni vstupu 
do chrámu, aby se za určitých podmínek účastnili 
obřadů a požehnání členů své rodiny.

„Nejde nám o provádění programů nebo ří-
zení nějaké organizace,“ řekl starší Bednar. „Je to 

V práci spasení 
by vedoucí 
kněžství měli 
přemýšlet o 
dalších obřa
dech, které 
určitý člověk 
potřebuje, a 
o tom, jak mu 
pomoci se na 
ně připravit.
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nezbytné, ale samo o sobě to 
nestačí. Toto je práce spasení. 
A když začneme uvažovat o 
obřadech a smlouvách, potom 
by si vedoucí kněžství správně 
položili otázku, jaký další 
obřad je nutný v životě tohoto 
jednotlivce nebo této rodiny a 
jak jim můžeme pomoci v pří-
pravě na něj.“

Ženy v radě
Starší Scott vyjádřil znepoko-

jení nad tím, že na některých 
místech vedoucí nevyužívají 
příležitosti zapojit ženy do 
společných porad. „Když [ženy] 
povzbudíme, aby se do schůzek 
rady sboru dle libosti zapojily, 
jejich myšlenky jsou vždy uži-
tečné a inspirující,“ řekl.

VÍCE ZDROJŮ NA 
INTERNETU

Zvukový záznam, video-
záznam a text obou celo-
světových satelitních školení 
naleznete na lds.org/menu/
service/serving-in-the-church.

Příručku 2 najdete na 
internetu na adrese lds.org/
handbook/handbook-2 
-administering-the-church. 
Nová Knihovna ke školení 
vedoucích bude na stránkách 
lds.org k dispozici od poloviny 
roku 2011 v oddíle Serving in 
the Church.

NOVÁ KNIHOVNA KE ŠKOLENÍ VYUŽITA PŘI 
PANELOVÝCH DISKUSÍCH POMOCNÝCH ORGANIZACÍ

Během celosvětového školení vedoucích 
v únoru 2011 se generální presidenti a 

presidentky pomocných organizací Církve zú-
častnili série panelových diskusí, v nichž byly 
použity příklady z nové virtuální knihovny ke 
školení.

Knihovna ke školení vedoucích je soubo-
rem příkladů ze života vedoucích, kteří slouží 
po celém světě. Tyto příklady ilustrují zásady 
uvedené v Příručce 2. Videa, jež se natáčela 
v Brazílii, Anglii, Guatemale a Koreji, se v sou-
časné době překládají a budou na internetu 
dostupná v průběhu roku 2011.

Generální presidenti a presidentky po-
mocných organizací, pod vedením staršího  
Roberta D. Halese a staršího Neila L. Andersena  
z Kvora Dvanácti apoštolů a staršího Craiga  
C. Christensena ze Sedmdesáti, diskutovali 
na základě těchto videoukázek o třech důleži-
tých zásadách uvedených v Příručce 2.

1. Připravujte se duchovně
„Je úžasné, jak Pán čeká a hledá způ-

soby, jak by nám požehnal,“ řekla Rosemary 
Wixomová, generální presidentka Primárek, 
po shlédnutí příběhu o tom, jak jedna vedoucí 
Pomocného sdružení z Jižní Koreje při přípravě 
schůzky upřímně prosila o inspiraci a obdržela ji.

Starší Andersen při diskusi s Julií  
B. Becko vou, generální presidentkou Pomoc-
ného sdružení, a se sestrou Wixomovou řekl: 
„Je to duchovní práce. Nemůžeme ji dělat bez 
Pánovy pomoci.” Účastníci panelové diskuse 
hovořili o tom, jak duchovní příprava umožňuje 
vedoucím zaměřovat se na jednotlivce a přizpů-
sobovat činnosti a akce, lekce a úkoly tak, aby 
vyhovovaly jejich potřebám. „Zjevení je rozptý-
leno mezi námi,“ dosvědčil starší Andersen.

2. Zapojujte se do práce v radách
Skutečný příběh o tom, jak členové rady 

sboru v Guatemale spojili síly a s úspěchem 
vyzvali jednu rodinu k návratu k úplné aktivitě 
v Církvi, poskytl staršímu Christensenovi  
příležitost vést diskusi se všemi pěti presidenty 
a presidentkami pomocných organizací – 
sestrou Beckovou, sestrou Wixomovou, 
Russellem T. Osguthorpem, generálním 
presidentem Nedělní školy, Elaine  
S. Daltonovou, generální presidentkou Mla-
dých žen, a Davidem L. Beckem, generálním 
presidentem Mladých mužů – o tom, jak 
spolupracovat v radách.

Při panelové diskusi se hovořilo o tom, 
jak může společné úsilí členů rady pomoci 
členům sboru v pokroku, jak aktivní členové 
rady ulehčují břímě spočívající na biskupovi 
a jak by si vedoucí a členové měli vzájemně 
naslouchat, dělit se o své názory a hledat 
Pánovu vůli ohledně členů sboru.

3. Služte druhým
Třetí video vypráví o mladém muži v Anglii, 

který se snaží zůstat plně aktivní v Církvi. Při 
panelové diskusi, kterou moderoval starší 
Hales a jíž se účastnili bratr Osguthorpe, bratr 
Beck a sestra Daltonová, se hovořilo o tom, 
že je důležité, aby vedoucí spolupracovali s 
rodiči, v církevních radách a s mládeží. 

„Pokud budete dělat přesně to, co jste 
dnes viděli,“ řekl na závěr starší Hales, 
„pokud budete o [těchto videoukázkách] 
mluvit a diskutovat o nich a předložíte je 
Pánu, …budete vedeni a směrováni k tomu, 
jak můžete druhým pomáhat a posilovat je a 
jak můžete dosáhnout toho, co máte dělat 
v povoláních, která jste obdrželi.“ ◼
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Starší Scott vysvětlil, že vedoucí mohou sestry 
k aktivní účasti povzbudit tím, že se na ně bu-
dou jmenovitě obracet a že jim budou vyjadřovat 
vděčnost za jejich podněty a doporučení.

Řídí-li se „vedoucí kněžství“ těmito pokyny, 
„přináší to požehnání i pro jejich domov“, jež 
spočívá v tom, že „se tito muži mohou naučit více 
oceňovat posvátnou roli své manželky ve svém 
vlastním domově,“ dodal.

Starší Scott hovořil o tom, jak je důležité usilo-
vat mezi členy rady o shodu. Když má vedoucí 
pocit, že shoda nastává, může formulovat sta-
novisko a vyzvat k hlasování. V případech, kdy 
členové rady sboru nejsou zajedno, by vedoucí 
měli požádat o radu každého jejího člena, vyjádřit 
jim vděčnost za podněty, o které se podělili, učinit 
rozhodnutí, a pak členy rady požádat o jednotnou 
podporu toho rozhodnutí. Starší Scott zdůraznil, 
jak je ve vztahu k záležitostem projednávaným 
radou sboru důležité ctít zásadu diskrétnosti.

Co očekáváme
Starší Nelson na závěr školení řekl, že si  

přeje, aby se staly tyto tři věci: aby díky zjedno-
dušení byly čas a prostředky členů využívány 
efektivněji, aby každý nositel kněžství pociťoval, 
že jeho moc kněžství roste – pro požehnání 
všech jednotlivců a všech rodin v Církvi, a aby 
každý člen pociťoval větší oddanost a přání být 
Kristovým učedníkem. ◼

ZPRÁVY

Starší Perry  
zorganizoval první 
kůl na Guamu

Starší L. Tom Perry z Kvora 
Dvanácti apoštolů navštívil 
v prosinci 2010 Guam, aby 
tam zorganizoval kůl Barrigada 
Guam – první kůl na území 
Guamu. Starší Perry, který bě-
hem 2. světové války sloužil 
v americkém námořnictvu, 
navštívil při tamějším pobytu 
také Muzeum války v Tichomoří 
a sousední ostrov Saipan. Na 
Guamu žije 1 971 členů Církve. 
Území Guamu je v Církvi sou-
částí území Asie–sever.

Lékaři SPD léčí  
choleru na Papui– 
-Nové Guineji

Koncem roku 2010 se několik 
lékařů SPD z Austrálie vydalo do 
odlehlých vesnic severozápadní 
Papuy–Nové Guineje léčit lidi 
nakažené cholerou.

Lékaři pracovali se stovkami 
pacientů. Zachránili například 
muže, kterého v okamžiku, kdy 
se dostal do nemocnice, dělily 
od smrti už jen minuty, a další 
lidi, kteří by bez léčby nepřežili 
do druhého dne.

Lidé se za lékaři hrnuli po souši 
i na kánoích. David Williams  
z Brisbane a Anthony Mahler  
z Cairns řekli, že poté, co přišli do 
vesnice Sogere, ošetřili za jediný 

den více než 200 nemocných 
cholerou. Když Dr. Mahler hovořil 
o celé této zkušenosti, řekl: „Byla 
to profesně nejhodnotnější zkuše-
nost mého života,“ i přes obtíže a 
vyčerpávající pracovní zátěž.

Kromě vyslání lékařů po-
skytla Církev také humanitární 
pomoc, včetně zdravotnického 
materiálu a prostředků na čištění 
vody. Do krizových oblastí byly 
z Církve v Port Moresby zaslány 
také zásilky potravin a mýdla a 
z Port Moresby a Brisbane jsou 
zasílány zásilky balíčků osobní 
hygieny. Jeden misionářský pár 
se zkušenostmi s úpravou vody 
odjel do Papuy–Nové Guineje, 
aby zde pomohl s koordinací 
humanitární pomoci.

DVD představuje 
téma Vzájemného 
sdružení pro rok 
2011

V lednu začala Církev roze-
sílat církevním jednotkám po 
celém světě DVD Síla mládeže 
2011 s názvem We Believe na 
podporu tématu Vzájemného 
sdružení pro rok 2011.

Toto DVD je plné multimedi-
álního obsahu, který má mládeži 
pomoci v tom, aby se 13. Článek 
víry  stal důležitou součástí jejich 
života. Vystupuje zde president 
Thomas S. Monson, generální 
president Mladých mužů a ge-
nerální presidentka Mladých žen 

Církevní vedoucí řekli, že při schůzkách vedoucích 
mají mít muži i ženy stejnou možnost vyjadřovat 
otevřeně své názory.
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a dále je zde hudba, svědectví 
mladých a další.

Podstatnou část tvoří svědectví 
mladých a motivační zkušenosti.

Tuto hudbu, poselství a 
svědectví je možné využívat pro 
mládež po celý rok k obohacení 
jejich výuky, schůzek, činností 
a akcí.

Všechny tyto materiály jsou 
dostupné ke stažení na webové 
stránce youth.lds.org.

DVD také obsahuje překlad  
v těchto jazycích: čínština,  
angličtina, francouzština, něm-
čina, italština, japonština, korej-
ština, portugalština, ruština  
a španělština. ◼

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE SVĚTA

Muzeum přijímá přihlášky 
na Devátou mezinárodní 
uměleckou soutěž

4. dubna 2011 zpřístupní 
Muzeum církevní historie na in-
ternetu formuláře přihlášky na 
Devátou církevní mezinárodní 
uměleckou soutěž. Přihlášky 
musejí být odeslány on-line 
nebo poštou nejpozději 7. října 
2011.  Tématem nadcházející 
soutěže je „Oznamujte podi-
vuhodná díla jeho“ (NaS 65:4). 
Další informace v angličtině  
a výběr uměleckých děl z minu-
lých soutěží najdete na lds 
.org/churchhistory/museum/
competition.

Příběhy z Nového zákona 
zapojeny do akce

Jako pomůcka pro studium 
Nového zákona probíraného 
v roce 2011 se nyní podle 
knihy Příběhy z Nového zákona  
pomocí metody zvané parallax 

natáčejí animované příběhy.  
Na LDS.org najdete 65 video-
segmentů v angličtině, přičemž 
ke každému z nich existuje 
zvuková MP3 nahrávka v 11 
jazycích. Během roku 2011  
budou videa v parallaxu do-
stupná ve všech těchto jazycích. 
Filmy naleznete na stránce 
scripturestories.lds.org v části 
New Testament Stories.

Mladí muži v Bangalore plní 
Povinnost vůči Bohu

Přes 30 mladých mužů  
z indického okrsku Bangalore  
se sešlo na vysočině Kanaka-
pura, aby se dověděli o novém 
programu Povinnost vůči Bohu a 
aby získali duchovní poučení při 
náročných sportovních aktivitách. 
Mladí muži pomocí lana a klad-
kostroje překonali jezírko. Ráno si 
zaběhali, pak vystoupili na horu 
a učili se slaňovat. Akci zakončili 
svědeckým shromážděním. ◼

AKTUALIZACE

V Liahoně z ledna 
2011 se uvádí, 
že misionáři ze 

zahraničí slouží v Pobřeží 
slonoviny (viz Samuel 
Gould, „In the Presence of 
Angels,“ 50). Po vytištění 
tohoto čísla se tamní situ-
ace změnila a zahraniční 
misionáři byli posláni na 
jiné místo. Církev pozorně 
sleduje politickou situ-
aci všude, kde misionáři 
slouží, a v případě nutnosti 
misionáře přesune. Misio-
náři se vracejí teprve poté, 
co je situace opět považo-
vána za bezpečnou.

Podívejte se na 
klasické příběhy 
z Nového 
zákona v krás
ných barvách a 
poslechněte si je 
ve vyprávění na 
scripturestories 
.lds.org.
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NAPSALI  
JSTE NÁM

On pozvedá naše břemena
Moc se mi líbí tento časopis 

a celý jeho obsah. Moc se mi líbí 
články od generálních autorit, 
hlavně konferenční proslovy. Přiná-
šejí nám poučení a povzbuzují nás, 
abychom šli dál i přes zkoušky, 
které máme.

Členkou Církve jsem již 26 let 
a četla jsem všechna čísla Liahony. 
Často si pročítám starší čísla a velmi 
jsem si oblíbila článek staršího 
Davida A. Bednara „Láskyplná 
milosrdenství Páně“ (květen 2005, 
str. 99). Pomáhá mi pamatovat na 
to, jak často Nebeský Otec zasáhne 
svými láskyplnými milosrdenstvími 
a pozvedne naše těžká břemena.
Iolanda Valentiová, Itálie

Poučení od Pána
Jsem vděčný, že každý měsíc 

mohu číst slova žijících proroků. 
Vím, že jejich učení pochází od 
Pána a že mi přinese do života 
požehnání, když se jím budu 
řídit. Když čtu zkušenosti Svatých 
z celého světa, posiluje to moji víru 
a svědectví, protože se dovídám, 
co dělají druzí, aby překonali svoje 
těžkosti.
Byron David Calderon Mosquera, Ekvádor

Své připomínky či návrhy zasílejte 
prosím na adresu liahona@
ldschurch.org. Příspěvky mohou 
být zkráceny nebo pro zlepšení 
srozumitelnosti upraveny. ◼

NÁMĚTY PRO RODINNÝ DOMÁCÍ VEČER

„Vždy na něj pamatujte,“  
strana 21: Se členy rodiny můžete 
diskutovat o této radě staršího  
Christoffersona: „Můžeme začít tím, 
že vše ze svého života dáme stranou, 
a poté to vložíme zpět ve správném 
pořadí se Spasitelem uprostřed.“ Mů-
žete diskutovat o některých požehná-
ních, o nichž starší Christofferson říká, 
že přicházejí, když „na Spasitele vždy 
pamatujeme“.

 „Síla písem,“ strana 52: Společně 
si přečtete tento článek a pak vyzvěte 
členy rodiny, aby řekli, jaký vztah mají 
ke čtení písem a navštěvování semi-
náře. Vybídněte je, aby si své svědectví 
o síle písem zapsali do deníku. Po-
vzbuďte své děti, aby si prostudovaly 
verše z mistrovství v písmech a naučily 
se je nazpaměť.

„Prostředník Ježíš Kristus,”  
strana 57: Vybídněte členy rodiny,  
aby se při společném čtení tohoto 
článku soustředili na to, jak důležitý je 
prostředník. Zeptejte se, co by se stalo, 
kdyby prostředník zadluženému člo-
věku nepomohl. Také si můžete přečíst 
verše z písem o tom, jak je Spasitel 
naším prostředníkem, a můžete o nich 
diskutovat. Můžete si přečíst například 
2. Nefiho 2:27–28 a Almu 42:24–25.

„Samé převlékání,“ strana 70: 
Členy rodiny můžete vybídnout, aby  

se oblékli do kostýmu 
nebo jinak předstírali,  
že jsou někdo jiný. Ať 
každý řekne, koho 
představuje. Po přečtení 
příběhu vysvětlete, že ať hrajeme jakou-
koli roli, vždy jsme děti Boží.

Radostné chvíle a věčné vazby
Když byly naše děti malé, rády po rodin-

ném domácím večeru hrávaly hry. Jedna jejich 
oblíbená hra – „Slon Chobotík“ – se jme-
novala podle písničky, kterou se naše dcera 
Jocelyn naučila ve školce. Když jsme zazpívali 
písničku, stal jsem se slonem Chobotíkem a 
vozil jsem děti na zádech. Nejdříve si na mě 
vylezl náš dvouletý syn Jorge, potom naše 
čtyřletá dcera Jocelyn a nakonec má žena 
Elizabeth. Se všemi třemi na zádech jsem pak 
lezl po obývacím pokoji. Užili jsme si při tom 
spoustu legrace.

O mnoho let později čekaly obě naše již 
dospělé děti na povolání na misii. Při jednom 
rodinném domácím večeru si vzpomněly na 
„Slona Chobotíka“. Společně jsme si zazpívali 
onu písničku a pak jsem se po mnohaleté 
přestávce opět stal slonem. Nejdříve mi na 
záda vylezl syn, potom dcera a nakonec jejich 
matka. Skončil jsem na podlaze a všichni jsme 
se tomu smáli.

Vzpomínka na ten okamžik nás naplňuje 
vděčností, že nás proroci učili o rodinném 
domácím večeru. Naučili jsme se, že nezáleží 
na tom, zda jsou naše rodinné domácí večery 
jednoduché. Nejdůležitější je, že se svou rodi-
nou prožíváme radostné chvíle, které posilují 
naše věčné vazby. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

Toto číslo obsahuje články i činnosti, které 
je možné využít při rodinném domácím 
večeru. Níže je uvedeno několik příkladů.
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Larry Hiller
Církevní časopisy

Srpen ve Svaté zemi. Ruiny Kafarnaum, 
které byly kolem nás, se chvěly v od-
poledním vedru. Byli jsme na úžasném 

místě, ale průvodce již nějakou dobu mluvil 
monotónně, stejně jako monotónní zvuk vy-
dávala i nedaleká cikáda, a to mě uspávalo. 

Náhle jsem však zbystřil pozornost, když 
průvodce ukázal na strom, v jehož stínu jsme 
stáli a o němž jen tak mimochodem řekl: 
„Nazývají ho stromem ‚trnové koruny‘.“ Podí-
val jsem se na větve obalené listy. Kde jsou ty 
trny? Natáhl jsem ruku a opatrně jsem si při-
táhl jednu větvičku. 

Tam mezi jemnými listy jsem uviděl trny. 
Byly tenké, zelené, hrozně ostré a dlouhé 
jako můj palec, a ze vzdálenosti větší než metr 
nebyly vidět. Ale kdokoli přišel do kontaktu 
s jedinou z těchto větviček obalenou listy, 
určitě pocítil bolest. 

Pomyslel jsem na mnoho obrazů, jež jsem 
viděl, na nichž stál Spasitel před soudem, 
který byl výsměchem spravedlnosti, oblečený 
do purpuru a s korunou, jež byla spletena 
ze suchých ostnatých proutků. Náhle mě 
napadlo, že otrok nebo voják, který dostal 
za úkol uplést tuto korunu, by možná raději 
pracoval s čerstvými zelenými větvičkami, 
jako byly ty, které jsme měli nad hlavou – a 
ne s těmi, které byly křehké a suché. Účelem 
koruny třeba nebylo jen způsobit bolest, ale 
také zesměšnit a vysmívat se. 

Ve starověku byla zelená listnatá koruna 

TRNOVÁ KORUNA, 
KORUNA VÍTĚZSTVÍ

N E Ž  S E  S E J D E M E  Z A S

nebo věnec – většinou z vonících vavří-
nových listů – často dávána vítězům 
zápasů a bitev. Vavřínový věnec zdobil 
obrazy králů a císařů. Možná tato krutá 
koruna naražená Spasitelovi až do čela 
byla s lístky a zelená jako cynická na-
rážka na ono dávné vzdávání pocty. To je 
jen domněnka, to není nauka. Ale když 
jsem si to takto představil, pomohlo mi 
to vidět jeden aspekt Usmíření mnohem 
jasněji: Spasitel si je vědom našich bolestí 
a je schopen nás uzdravit. 

Roucho, do něhož byl oblečen, bylo ze-
směšňujícím symbolem královské důstojnosti. 
Zakrývalo šrámy a rány po bičování, které 
právě vytrpěl. Stejným způsobem trnová ko-
runa s lístky vypadala jako věnec vítěze, ale ve 
skutečnosti zakrývala bolest, kterou způsobila. 

Mnozí z nás nesou bolest, která není vidět. 
Náboženská píseň nás učí, že v každém srdci 
člověka je skrytá bolest, která není vidět (viz 
„Chci Tě následovat“, ZNPPD 2, č. 20). Ale 
Spasitel ji vidí. Velmi dobře zná tajnou úzkost. 
Během celého svého působení si byl vědom 
budoucího Usmíření a Vzkříšení. Ale ti, které 
učil, kterým žehnal a které uzdravoval, to ne-
věděli. Dokonce Jeho vlastní učedníci si toho 
nebyli vědomi. 

Spasitel vidí pod „roucha“ a „koruny“, 
které zakrývají naše bolesti před druhými. 
On, který trpěl „bolesti a strasti a pokušení 
všeho druhu“, je plný milosrdenství a ví, jak 
nám pomoci, když pokládáme své břemeno 
k Jeho nohám (viz Alma 7:11–12). On je tím 
balzámem, který dokáže uzdravit dokonce i 
hluboké a skryté rány. A koruna, kterou nám 
nabízí, je skutečně korunou vítěze. ◼

Pro mne je 
trnová koruna 
symbolem toho, 
že Spasitel si je 
vědom všech 
našich skrytých 
bolestí – a Jeho 
schopnosti je 
uzdravit. 
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Během své služby ve smrtelnosti Kristus svým učední-

kům řekl, že „Syn člověka musí … zamordován býti, a 

třetího dne z mrtvých vstáti.“ (Lukáš 9:22.)

Když byl ukřižován, „přišla Maria Magdaléna, a 

druhá Maria, aby pohleděly na hrob.

A aj, země třesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně 

S L O V A  K R I S T O V A

Ráno kdy došlo ke Vzkříšení, Steven Edwards

sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří,  

a posadil se na něm. …

I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť 

vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte.

Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl.“ 

(Matouš 28:1–2, 5–6.)



Pamatujeme-li na Spasitele, pamatujeme tím pochopitelně i na Jeho 
Usmíření, které představuje chléb a voda jako symboly Jeho utrpení 
a smrti,“ píše starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů. 

„Nikdy nesmíme zapomenout na to, co pro nás učinil, neboť bez Jeho Usmíření 
a Vzkříšení by život neměl žádný význam. Avšak s Jeho Usmířením a Vzkříšením 
má náš život věčné a božské možnosti.“ Viz „Vždy na Něj pamatujte“, strana 20.
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