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Proslovy 
z generální 
konference
Starší Ronald A. Rasband,  
Gary E. Stevenson a Dale G. Renlund 
povoláni do Kvora Dvanácti apoštolů
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Generální kněžské zasedání
 65 Víra není otázkou náhody, 

ale rozhodnutí
Starší Neil L. Andersen

 69 Váš další krok
Starší Randall K. Bennett

 76 Nebojte se, toliko věřte
President Dieter F. Uchtdorf

 80 V tomto díle nejste sami
President Henry B. Eyring

 83 Dodržujte přikázání
President Thomas S. Monson

Nedělní dopolední zasedání
 86 Buďte příkladem a světlem

President Thomas S. Monson
 89 Jak nesmírnou láskou

Starší Ronald A. Rasband
 91 Jasné a cenné pravdy

Starší Gary E. Stevenson
 93 Očima Boha

Starší Dale G. Renlund
 95 Prosba k mým sestrám

President Russell M. Nelson
 98 Nechť trubka jasně zazní

Starší Gregory A. Schwitzer
 101 Že na Něj vždy pamatují

Starší Claudio R. M. Costa
 104 Duch Svatý jako váš společník

President Henry B. Eyring

Nedělní odpolední zasedání
 108 Proč Církev

Starší D. Todd Christofferson
 112 Srdce mé o nich neustále přemítá

Devin G. Durrant

 115 Jak požehnaní a šťastní jsou ti,  
kteří dodržují přikázání Boží
Starší Von G. Keetch

 118 Milujete- li mne, přikázání má 
zachovávejte
Carole M. Stephensová

 121 Pamatujme, v koho důvěřujeme
Starší Allen D. Haynie

 124 Oči k vidění a uši k slyšení
Starší Kim B. Clark

 126 Drž se cesty své
Starší Koichi Aoyagi

 128 „Vyvoleni, aby vydávali svědectví 
o jménu mém“
Starší David A. Bednar

 72 Generální autority a generální 
úředníci Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů

 132 Promlouvali k nám – Jak se může 
konference stát součástí našeho 
života

 134 Rejstřík příběhů v konferenčních 
proslovech

 135 Zprávy z Církve
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Generální zasedání žen
 6 Objevme svou vnitřní božskost

Rosemary M. Wixomová
 9 Hodné svých zaslíbených požehnání

Linda S. Reevesová
 12 Jsme zde, abychom sloužily 

spravedlivému cíli
Carol F. McConkieová

 15 Léto s pratetou Rózou
President Dieter F. Uchtdorf

Sobotní dopolední zasedání
 20 Funguje to úžasně!

President Dieter F. Uchtdorf
 24 Bůh je u kormidla

Starší M. Russell Ballard
 27 Radost plynoucí ze života 

zaměřeného na Krista
Starší Richard J. Maynes

 30 Odevzdáváme své srdce Bohu
Neill F. Marriottová

 33 Čehož mi se ještě nedostává?
Starší Larry R. Lawrence

 36 Příjemné slovo Boží
Starší Francisco J. Viñas

 39 Být dobře stavění jako bristolské 
lodě: být hodni vstupu do chrámu – 
v časech dobrých i zlých
Starší Quentin L. Cook

Sobotní odpolední zasedání
 43 Vyjádření podpory úředníkům 

Církve
President Henry B. Eyring

 44 Jak čelit výzvám dnešního světa
Starší Robert D. Hales

 47 Aj, matka tvá
Starší Jeffrey R. Holland

 50 Nikdy není příliš brzy a nikdy 
není příliš pozdě
Starší Bradley D. Foster

 53 Zkoušeni a pokoušeni – ale ne 
bez pomoci
Starší Hugo Montoya

 55 Rozhodněte se pro světlo
Starší Vern P. Stanfill

 58 Obraťte se na Něj, 
a odpovědi přijdou
Starší James B. Martino

 61 Posilováni Usmířením Ježíše Krista
Starší Dallin H. Oaks
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Sobota večer, 26. září 2015,  
generální zasedání žen
Předsedal: President Thomas S. Monson.
Vedla: Bonnie L. Oscarsonová.
Úvodní modlitba: Abby Morganová.
Závěrečná modlitba: Grace Tehová.
Hudbu zajistil sdružený pěvecký sbor Primá
rek, Mladých žen a Pomocného sdružení 
z kůlů v jižní oblasti Cache Valley; dirigentka 
Claudia Biglerová; varhanistka Bonnie Good
liffeová; flétnistka: Sarah Johnsonová: „Come, 
Ye Children of the Lord“, Hymns, č. 58; směs 
písní, ar. Mohlman, nepublikováno: „I Will 
Follow God’s Plan“, Children’s Songbook, 
164, a „Faith in Every Footstep“, Dayley, do
provod flétnou a varhany; „As Zion’s Youth in 
Latter Days“, Hymns, č. 256, ar. Kasen, publ. 
Jackman; „Dearest Children, God Is Near 
You“, Hymns, č. 96, ar. Watkins, nepubliko
váno; „Go Forth with Faith“, Hymns, č. 263, 
ar. diskantu Bigler, nepublikováno.

Sobota dopoledne, 3. října 2015, 
generální zasedání
Předsedal: President Thomas S. Monson.
Vedl: President Henry B. Eyring.
Úvodní modlitba: Mary R. Durhamová.
Závěrečná modlitba: Starší Adrián Ochoa.
Hudbu zajistil pěvecký sbor Tabernacle 
Choir; dirigenti Mack Wilberg a Ryan 
Murphy; varhaník Clay Christiansen: 
„Press Forward, Saints“, Hymns, č. 81; „Guide 
Us, O Thou Great Jehovah“, Hymns, č. 83; 
„I Know That My Savior Loves Me“, Creamer, 
ar. Murphy, publ. Jackman; „We Thank Thee, 
O God, for a Prophet“, Hymns, č. 19; „Pre
cious Savior, Dear Redeemer“, Hymns, č. 103, 
ar. Manookin, publ. Jackman; „Come, Come, 
Ye Saints“, Hymns, č. 30, ar. Wilberg, publ. 
Oxford.

Sobota odpoledne, 3. října 2015, 
generální zasedání
Předsedal: President Thomas S. Monson.
Vedl: President Dieter F. Uchtdorf.
Úvodní modlitba: Starší Terence M. Vinson.
Závěrečná modlitba: Starší Kazuhiko 
Yamashita.

Hudbu zajistil pěvecký sbor Primárek z kůlů 
v utažském Rivertonu; dirigentka Emily 
Wadleyová; varhanice Linda Margettsová 
a Bonnie Goodliffeová: „Beautiful Savior“, 
Children’s Songbook, 62, ar. Kasen, publ. 
Jackman; směs písní, ar. DeFord, nepubliko
váno: „Search, Ponder, and Pray“, Children’s 
Songbook, 109, a „I Think When I Read 
That Sweet Story“, Children’s Songbook, 56; 
„Come, Follow Me“, Hymns, č. 116; „I Feel 
My Savior’s Love“, Children’s Songbook, 74, 
ar. Cardon, publ. Jackman.

Sobota večer, 3. října 2015,  
kněžské zasedání
Předsedal: President Thomas S. Monson.
Vedl: President Henry B. Eyring.
Úvodní modlitba: Starší Larry S. Kacher.
Závěrečná modlitba: Stephen W. Owen.
Hudbu zajistil pěvecký sbor otců a synů 
z kůlů v utažském Oremu; dirigent Cory 
Mendenhall; varhaníci Andrew Unsworth 
a Clay Christiansen: „Let Zion in Her Beauty 
Rise“, Hymns, č. 41, ar. McDavitt, publ. 
McDavitt; „Jesus, the Very Thought of Thee“, 
Hymns, č. 141, ar. McDavitt, publ. McDavitt; 
„Praise to the Lord, the Almighty“, Hymns, 
č. 72; „Lord, I Would Follow Thee“, Hymns, 
č. 220; „We’ll Bring the World His Truth“, 
Children’s Songbook, 172, ar. McDavitt, 
publ. McDavitt.

Neděle dopoledne, 4. října 2015, 
generální zasedání
Předsedal: President Thomas S. Monson.
Vedl: President Dieter F. Uchtdorf.
Úvodní modlitba: Starší Chi Hong (Sam) Wong.
Závěrečná modlitba: Cheryl A. Esplinová.
Hudbu zajistil pěvecký sbor Tabernacle 
Choir; dirigent Mack Wilberg; varhaníci 
Richard Elliott a Andrew Unsworth: „Arise, 
O God, and Shine“, Hymns, č. 265; „Re
deemer of Israel“, Hymns, č. 6, ar. Wilberg, 
publ. Hinshaw; „If the Savior Stood Beside 
Me“, DeFord, ar. Cardon/Elliott, nepubliko
váno; „How Firm a Foundation“, Hymns, 
č. 85; „There Is Sunshine in My Soul Today“, 
Hymns, č. 227, ar. Wilberg, nepublikováno; 

„The Spirit of God“, Hymns, č. 2, ar. Wilberg, 
publ. Jackman.

Neděle odpoledne, 4. října 2015, 
generální zasedání
Předsedal: President Thomas S. Monson.
Vedl: President Henry B. Eyring.
Úvodní modlitba: Starší Jörg Klebingat.
Závěrečná modlitba: Starší Scott D. Whiting.
Hudbu zajistil pěvecký sbor Tabernacle 
Choir; dirigenti Mack Wilberg a Ryan 
Murphy; varhanice Bonnie Goodliffeová 
a Linda Margettsová: „Praise the Lord with 
Heart and Voice“, Hymns, č. 73, ar. Murphy, 
nepublikováno; „Our God Is a God of Love“, 
Cundick, publ. Jackman; „Rejoice, the Lord 
Is King“, Hymns, č. 66; „Put Your Shoulder 
to the Wheel“, Hymns, č. 252, ar. Wilberg, 
nepublikováno; „Love One Another“, Hymns, 
č. 308, ar. Wilberg, nepublikováno.

Poselství pro domácí a navštěvující učení
Jako poselství pro domácí a navštěvující 
učení vyberte prosím proslov, který nejlépe 
odpovídá potřebám těch, které navštěvujete.

Na obálce
Vpředu: Foto Welden C. Andersen.
Vzadu: Foto Christina Smithová.

Fotografie z konference
Záběry z generální konference v Salt Lake City pořídili 
Welden C. Andersen, Carli Bellová, Cody Bell, Janae 
Binghamová, Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, 
Nate Edwards, Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, 
Bradley Slade a Christina Smithová; fotografii rodiny 
Cavalcanteových laskavě poskytl Aroldo Cavalcante; 
v Athens v Georgii (USA) pořídila Whitney Gosslingová; 
v Orange County v Kalifornii (USA) Erik Isakson; foto
grafii členů rodiny Openshawových laskavě poskytla 
rodina Openshawových; v Bombaji (Indie) Wendy 
Gibbs Keelerová; v Drammenu a Oslu (Norsko) Ashlee 
Larsenová; v Kyjevě (Ukrajina) Marina Lukachová; v San 
Pedru (Belize) Josué Peña; v Arice (Chile) Shelby Jeanne 
Randall; v Bermejillu v Durangu (Mexiko) Angélica 
Castañeda Reyesová; a v Cavite City v Cavite (Filipíny) 
Danny Soleta.

185. pololetní generální konference

Dostupnost proslovů z generální konference
Proslovy z generální konference jsou v mnoha jazycích k dispozici na internetu – přejděte na stránky  
conference. lds. org a zvolte jazyk. Proslovy jsou také dostupné v aplikaci „Knihovna evangelia“ pro  
mobilní telefony a tablety. 



3LISTOPAD 2015

Seznam řečníků
Andersen, Neil L., 65
Aoyagi, Koichi, 126
Ballard, M. Russell, 24
Bednar, David A., 123
Bennett, Randall K., 69
Clark, Kim B., 119
Cook, Quentin L., 39
Costa, Claudio R. M., 101
Durrant, Devin G., 112
Eyring, Henry B., 43, 80, 104
Foster, Bradley D., 50
Hales, Robert D., 44
Haynie, Allen D., 121
Holland, Jeffrey R., 47
Christofferson, D. Todd, 108
Keetch, Von G., 115
Lawrence, Larry R., 33
Marriottová, Neill F., 30
Martino, James B., 58
Maynes, Richard J., 27
McConkieová, Carol F., 12
Monson, Thomas S., 83, 86
Montoya, Hugo, 53
Nelson, Russell M., 95
Oaks, Dallin H., 61
Rasband, Ronald A., 89
Reevesová, Linda S., 9
Renlund, Dale G., 93
Schwitzer, Gregory A., 98
Stanfill, Vern P., 55
Stephensová, Carole M., 118
Stevenson, Gary E., 91
Uchtdorf, Dieter F., 15, 20, 76
Viñas, Francisco J., 36
Wixomová, Rosemary M., 6

Rejstřík témat
Aktivizace, 80
Apoštolové, 24, 65, 128
Aronovo kněžství, 76, 80
Božská podstata, 6, 12, 20, 

50, 93
Církevní povolání, 86, 91, 93
Církevní shromáždění, 108
Církevní vedoucí, 24, 128
Členové Církve, 20
Děti, 9, 50
Duch Svatý, 15, 33, 36, 39, 

65, 104, 118, 124
Důvěra, 118, 121
Finance, 44, 112
Chození na schůzky (rande), 44
Chrámová práce, 53
Inspirace, 80
Ježíš Kristus, 24, 27, 30, 39, 

47, 55, 61, 69, 83, 86, 89, 
91, 93, 98, 101, 115, 118, 
121, 124

Joseph Smith, 24, 36, 65, 108
Kněžství, 65, 80, 83, 108
Kniha Mormonova, 27, 58, 

65, 98
Království Boží, 108
Láska, 6, 15, 47, 89, 118
Manželství, 44, 95
Mateřství, 47
Milost, 20
Modlitba, 30, 58
Mravnost, 9, 86
Nebeský Otec, 80, 118
Obrácení, 27, 30, 50, 58, 80, 

95, 115
Odvaha, 76, 80, 83, 98
Písma, 58, 86, 112
Plán spasení, 9, 12, 20, 24, 

30, 118, 121, 126
Pokání, 9, 12, 36, 69, 83, 121
Pokoj, 83
Pokušení, 39, 53

Poslušnost, 58, 65, 83, 115, 
118, 124

Požehnání, 83, 118
Pravda, 20, 24, 74, 104
Proroci, 24, 36, 65, 118,  

124, 128
Protivenství, 9, 15, 27, 30, 

36, 44, 53, 58, 124, 126
Přikázání, 24, 83, 115, 118
Příklad, 80, 86
Půst, 58
Radost, 15, 27, 39
Rodičovství, 50
Rodina, 12, 24, 47, 89, 91
Sabat, 24, 36, 39, 69, 101
Satan, 9, 83
Sebeovládání, 39
Shromáždění svátosti, 24
Služba, 6, 12, 53, 80, 93
Smlouvy, 9, 12, 24
Smrt, 24, 30, 104
Spravedlivost, 39, 65, 83, 95
Studium písem, 112
Svátost, 30, 69, 101, 104, 118
Svědectví, 24, 89, 91, 93
Světlo, 55, 86
Svoboda jednání, 39, 83
Štěstí, 39, 83
Učednictví, 20, 33, 86, 98
Usmíření, 24, 33, 36, 53, 61, 

69, 83, 121
Uspořádání Církve, 108, 128
Uzdravení, 30, 61
Víra, 15, 55, 58, 65, 69, 76, 

86, 91, 126
Vytrvalost, 126
Vzdělání, 6, 44
Závislost, 61, 83
Zjevení, 58, 101, 104
Znovuzřízení, 65
Způsobilost, 39, 44
Ženy, 95

LISTOPAD 2015, 23. ROČNÍK, ČÍSLO 4
LIAHONA 12571 121
Oficiální mezinárodní časopis Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
První předsednictvo: Thomas S. Monson,  
Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf
Kvorum Dvanácti apoštolů: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen,  
Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund
Šéfredaktor: Joseph W. Sitati
Asistenti šéfredaktora: James B. Martino, Carol F. McConkieová
Poradci: Brian K. Ashton, Randall K. Bennett, Craig A. Cardon,  
Cheryl A. Esplinová, Christoffel Golden, Douglas D. Holmes,  
Larry R. Lawrence, Carole M. Stephensová
Výkonný ředitel: David T. Warner
Ředitel podpory rodiny a členů: Vincent A. Vaughn
Ředitel církevních časopisů: Allan R. Loyborg
Manažer obchodu: Garff Cannon
Výkonný redaktor: R. Val Johnson
Asistenti výkonného redaktora: Ryan Carr
Asistent pro publikaci: Megan VerHoefová
Autorský a redakční tým: Brittany Beattieová, David Dickson,  
David A. Edwards, Matthew D. Flitton, Lori Fullerová, Garrett H. Garff, 
LaRene Porter Gauntová, Jill Hackingová, Charlotte Larcabalová,  
Mindy Anne Leavittová, Michael R. Morris, Sally Johnson Odekirková,  
Joshua J. Perkey, Jan Pinboroughová, Richard M. Romney,  
Paul VanDenBerghe, Marissa Widdisonová
Výkonný ředitel pro grafickou úpravu: J. Scott Knudsen
Ředitel pro grafickou úpravu: Tadd R. Peterson
Designérský tým: Jeanette Andrewsová, Fay P. Andrusová,  
Mandie M. Bentleyová, C. Kimball Bott, Thomas Child, Nate Gines,  
Colleen Hinckleyová, Eric P. Johnsen, Susan Lofgrenová, Scott M. Mooy,  
Mark W. Robison, Brad Teare, K. Nicole Walkenhorstová
Koordinátor pro duševní vlastnicví: Collette Nebeker Auneová
Vedoucí výroby časopisu: Jane Ann Petersová
Produkční tým: Connie Bowthorpe Bridgeová, Julie Burdettová,  
Katie Duncanová, Bryan W. Gygi, Denise Kirbyová, Ginny J. Nilsonová,  
Gayle Tate Raffertyová
Příprava tisku: Jeff L. Martin
Ředitel pro tisk: Craig K. Sedgwick
Ředitel pro distribuci: Stephen R. Christiansen
Překlad: Martin Prachař
Distribuce:
Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ  
of Latter-day Saints
Steinmühlstrasse 16, 61352 Bad Homburg v.d.H., Germany
Informace o předplatném:
Objednávky předplatného a změny adresy vyřizuje oddělení  
Customer Service
Bezplatná linka: 00800 2950 2950
Telefon: +49 (0) 6172 4928 33/34
E-mail: orderseu@ldschurch.org
Web: store.lds.org
Cena za roční předplatné: 61,25 CZK (české vydání)
Rukopisy a dotazy zasílejte online na stránkách liahona.lds.org; poštou 
na adresu: Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 
84150-0024, USA; nebo na e-mail: liahona@ ldschurch .org.
 Liahona (název pochází z Knihy Mormonovy a znamená „kompas“ 
neboli „ukazatel“) je vydávána albánsky, arménsky, bislamsky, bulharsky, 
kambodžsky, cebuánsky, čínsky, chorvatsky, česky, dánsky, holandsky, 
anglicky, estonsky, fidžijsky, finsky, francouzsky, německy, řecky, haitsky, 
maďarsky, islandsky, indonésky, italsky, japonsky, kiribatsky, korejsky, lotyšsky, 
litevsky, malgašsky, maršalsky, mongolsky, norsky, polsky, portugalsky, 
rumunsky, rusky, samoánsky, slovinsky, španělsky, švédsky, svahilsky, 
tagalšsky, tahitsky, thajsky, tonžsky, ukrajinsky, urdsky a vietnamsky. 
(Periodičnost se liší podle jazyka.) 
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno ve 
Spojených státech amerických. 
Text a obrazový materiál v Liahoně může být kopírován pro příležitostné 
neobchodní použití v Církvi nebo v rodině. Obrazový materiál nesmí být 
kopírován v případě, že je u díla v údaji o autorovi kopírování zakázáno. 
S případnými dotazy ohledně copyrightu se obracejte na Intellectual 
Property Office, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150, USA; 
e-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org. 
For Readers in the United States and Canada:  
November 2015, Vol. 23 No. 4. LIAHONA (USPS 311-480) Czech (ISSN 
1085-4258) is published four times a year (April, May, October, and 
November) by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 E. North 
Temple St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is $4.00 per 
year; Canada, $4.80 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt 
Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change of address. Include 
address label from a recent issue; old and new address must be included. 
Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at 
address below. Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders 
(Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada 
Poste Information: Publication Agreement #40017431) 
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 707.4.12.5). NONPOSTAL 
AND MILITARY FACILITIES: Send address changes to Distribution Services, 
Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake City, UT 84126-0368, USA. 



4 185. POLOLETNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE | 26. ZÁŘÍ – 4. ŘÍJNA 2015

R. Hollanda z Kvora Dvanácti 
apoštolů objasnily životně důle
žité role žen. President Nelson 
poznamenal: „Království Boží není 
a nemůže být úplné bez žen, které 
uzavírají posvátné smlouvy a poté 
je dodržují, bez žen, které dokáží 
promlouvat s mocí a pravomocí 
Boží!“ (Strana 96.) 

•  Starší Dallin H. Oaks z Kvora 
Dvanácti apoštolů znovu potvrdil 
skutečnost, že „náš Spasitel zažil 
a vytrpěl … plnost všech těžkostí 
smrtelného života. … A díky tomu 
Mu Jeho Usmíření dává moc, aby 
nám pomáhal – dodával nám sílu, 
abychom to vše snášeli.“ (Strany 
61–62.)

Jste syn nebo dcera našeho 
Nebeského Otce,“ řekl presi
dent Thomas S. Monson během 

nedělního dopoledního zasedání ge
nerální konference. „Přišli jste z Jeho 
přítomnosti, abyste po určitou dobu 
žili zde na zemi, aby se ve vás odrá
žela láska a učení Spasitele a abyste 
odvážně nechali své světlo zářit tak, 
aby to všichni viděli. Až toto období 
na zemi skončí, pak, pokud vyko
náte svůj díl práce, se vám dostane 
nádherného požehnání a budete se 
moci vrátit, abyste s Ním žili na věky.“ 
(Strana 88.)

Na této generální konferenci se 
mnozí zmínili o nedávných úmrtích 
presidenta Boyda K. Packera a starších 

L. Toma Perryho a Richarda G. Scotta 
z Kvora Dvanácti apoštolů. Členové 
Církve vyjádřili podporu třem novým 
členům tohoto kvora: starším Ronaldu 
A. Rasbandovi, Garymu E. Stevensonovi  
a Daleu G. Renlundovi.

Další vybrané okamžiky:
•  Proslovy starších M. Russella 

Ballarda, Davida A. Bednara 
a D. Todda Christoffersona z Kvora 
Dvanácti apoštolů zdůraznily, 
proč Pán ustanovil svou Církev, 
s proroky a apoštoly jakožto jejím 
základem, aby naplňoval své dílo 
a vyzbrojil nás mocí navrátit se 
k Němu. (Viz strany 24, 128 a 108.)

•  Proslovy presidenta Russella 
M. Nelsona a staršího Jeffreyho 

Vybrané okamžiky ze 185. pololetní 
generální konference Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů
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naší existence před narozením a bude 
pokračovat dál do věčnosti.

Jsme milovány
Se svou božskou podstatou se zto

tožňujeme, když pociťujeme a projevu
jeme lásku našeho Otce v nebi. Díky 
svobodě jednání o ni můžeme pečovat, 
nechat ji vzkvétat a pomáhat jí růst. Petr 
řekl, že nám byla dána vzácná zaslí
bení, že můžeme být podílníky božské 
podstaty.5 Rozumíme li tomu, že jsme 

dcery Boží, začínáme tato vzácná zaslí
bení pociťovat.

Díváme li se z okna, nejen do 
zrcadla, vidíme samy sebe jako Jeho. 
Přirozeně se na Něj obracíme v mod
litbě a s radostí čteme Jeho slova 
a činíme Jeho vůli. Ujištění o své 
hodnotě dokážeme čerpat přímo od 
Něj, vertikálně, a nikoli horizontálně od 
okolního světa nebo lidí na Facebooku 
či Instagramu.

Budete li někdy pochybovat o oné 
jiskře božskosti ve vás, poklekněte 
v modlitbě a zeptejte se Nebeského 

rodičů“ a má „božskou podstatu 
a  určení“.3 Nebeský Otec se s námi 
štědře dělí o díl své božskosti. Tato 
božská podstata přichází jako dar od 
Něj s láskou, již může pociťovat jen 
rodič.

Přicházíme na tuto zemi objevit 
a vyživovat semínka božské podstaty, 
jež jsou v nás.

Víme, proč
Elaine Cannonová, bývalá generální 

presidentka Mladých žen, řekla: „V ži
votě ženy jsou dva důležité dny – den, 
kdy se narodí, a den, kdy zjistí, proč.“ 4

My víme, proč. Přišly jsme na 
zemi, abychom pomáhaly budovat 
Jeho království a připravovaly se na 
Druhý příchod Jeho Syna Ježíše Krista. 
Snažíme se Ho následovat při každém 
nadechnutí. Božská podstata v každé 
z nás je zjemňována a umocňována 
naší snahou přiblížit se k našemu 
Otci a Jeho Synu.

Naše božská podstata nezávisí na 
tom, jak jsme úspěšné, jakého posta
vení jsme dosáhly, kolik maratonů 
jsme uběhly či jak jsme oblíbené a jak 
se hodnotíme. Naše božská podstata 
pochází z Boha. Byla vytvořena během 

Rosemary M. Wixomová
Generální presidentka Primárek

Sestry, máme vás rády! Svědčím 
o tom, že život je dar. A Bůh má 
plán pro každého z nás a naše 

osobní poslání začalo dávno před tím, 
než jsme přišli na zemi.

Nedávno jsem si uvědomila zázrak 
narození dítěte do smrtelnosti, jež je 
také součástí Pánova plánu. Každý 
z nás se tělesně vyvíjel v děloze své 
matky, v níž jsme byli po mnoho 
měsíců závislí na výživě z jejího těla. 
Nakonec nás však oddělil proces po
rodu – dramatický pro matku i pro dítě.

Když se dítě vynoří do tohoto světa, 
změna teploty a světla a náhlé uvolnění 
tlaku na hruď ho vede k tomu, aby se 
poprvé zajíkavě nadechlo. Jeho malé 
plíce se náhle poprvé naplní vzdu
chem, orgány se rozeběhnou a děťátko 
začne dýchat. Když se pupeční šňůra 
zaškrtí, toto pouto mezi matkou a dítě
tem je navždy přerušeno a začíná život 
dítěte na zemi.

Job řekl: „Duch Boha silného učinil 
mne, a dchnutí Všemohoucího dalo 
mi život.“ 1

Do tohoto světa vstupujeme 
„s oblaky slávy“.2 „Rodina – Prohlášení 
světu“ učí, že každý z nás „je milovaný 
duchovní syn nebo dcera nebeských 

Generální zasedání žen | 26. září 2015

Objevme svou  
vnitřní božskost
Přicházíme na tuto zemi objevit a vyživovat semínka  
božské podstaty, jež jsou v nás.

Cavite City, provincie Cavite, Filipíny
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Otce: „Jsem opravdu Tvoje dcera 
a miluješ mě?“ Starší M. Russell Ballard 
řekl: „Jedním z nejkrásnějších poselství, 
které vám Duch přinese, je poselství 
o tom, co k vám cítí Pán.“ 6

Jsme Jeho. Pavel řekl: „Tenť Duch 
osvědčuje duchu našemu, že jsme 
synové Boží.“ 7 První písní, jíž se 
v Primárkách naučíme, bývá často 
„Jsem dítě Boží“.8 Je na čase vzít 
onu oblíbenou větu „Já jsem dítě 
Boží“ a dodat: „Co z toho tedy vy
plývá?“ Můžeme si položit i otázky 
typu: „Co budu dělat, abych žila jako 
dítě Boží?“ „Jak mohu rozvíjet svou 
vnitřní božskou podstatu?“

President Dieter F. Uchtdorf řekl: 
„Bůh vás sem poslal, abyste se při
pravovaly na budoucnost nádhernější 
než cokoli, co si dokážete představit.“ 9 

Tato budoucnost se naplňuje den za 
dnem, děláte li něco více, než jen to, 
že existujete; ožívá, žijete li tak, abyste 
naplnily míru svého stvoření. To zve 
Pána do vašeho života a tím dovolujete, 
aby se Jeho vůle stávala vaší.

Učíme se díky své božské podstatě
Božská podstata nám vdechuje 

touhu poznat tyto věčné pravdy samy 
pro sebe.

Mladá žena Amy mi to nedávno 
ukázala ve svém dopise: „Je těžké 
dospívat v dnešní době. Cesta je čím 
dál užší. Satan se opravdu snaží. Vše je 
buď dobré, nebo špatné; nic mezi tím.“

Dále píše: „Někdy je těžké najít 
dobré přátele. I když si myslíte, že máte 
dobré přátele, kteří vás nikdy neopustí, 
to se může lehce změnit. Proto jsem tak 

ráda, že mám rodinu, Nebeského Otce, 
Ježíše Krista a Ducha Svatého a že mo
hou být se mnou, když to s kamarády 
nevyjde.“

Pak dodala: „Jednou večer jsem si 
zoufala. Sestře jsem řekla, že nevím, 
co mám dělat.“

Ještě téhož večera jí sestra poslala 
text s citátem od staršího Jeffreyho 
R. Hollanda: „Nevzdávej se. … 
Nepřestávej. Jdi dál. Snaž se dál. 
Vpředu je pomoc a štěstí. Nakonec 
bude vše v pořádku. Důvěřuj Bohu 
a věř v to, že přijdou dobré věci.“ 10

Amy vysvětlila: „Vzpomínám si, 
jak jsem si to přečetla a jen jsem se po
modlila, abych pocítila od Boha lásku, 
pokud je se mnou.“

Napsala: „Jakmile jsem se zeptala, 
s vírou, že Bůh je se mnou, ucítila jsem 
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úžasný pocit radosti a tepla. Slovy se 
to nedá popsat. Věděla jsem, že je se 
mnou a že mě má rád.“

Protože jste Jeho dítě, On ví, kým 
se můžete stát. Zná vaše obavy a vaše 
sny. Těší se z vašeho potenciálu. 
Čeká, až se na Něj obrátíte v modlitbě. 
Protože jste Jeho dítě, nejen potřebu
jete vy Jeho, ale i On potřebuje vás. 
Potřebují vás i ty, které sedí kolem vás 
na tomto shromáždění. Potřebuje vás 
svět a díky božské podstatě můžete 
být pro všechny Jeho děti důvěryhod
ným učedníkem. Jakmile začneme 
vnímat božskost v nás samých, uvidíme 
ji i v druhých.

Sloužíme díky své božské podstatě
Božská podstata nám vdechuje 

touhu sloužit druhým.
Sharon Eubanková, ředitelka Hu

manitárních služeb a LDS Charities, 
nedávno zmínila příběh, který vyprávěl 
starší Glenn L. Pace. V polovině 80. let 
postihlo Etiopii veliké sucho a krutý hla
domor. Ve snaze pomoci byly budovány 
stanice s vodou a s potravinami pro lidi, 
kteří žili v jejich dosahu. K jedné takové 
stanici se z velké dálky vydal hladovějící 
starý muž. Cestou kolem jedné vesnice 
uslyšel pláč malého dítěte. Hledal ho, 
až ho našel, jak sedí na zemi vedle své 
mrtvé matky. Zvedl ho a odnesl zbylých 

40 km ke stanici. Když tam dorazil, jeho 
první slova nezněla: „Mám hlad.“ Nebo: 
„Pomozte mi.“ Řekl: „Co můžeme udělat 
pro toto dítě?“ 11

Božská podstata nás podněcuje 
k touze pomoci druhým a vybízí nás 
k činu. Nebeský Otec a Ježíš Kristus nám 
mohou pomoci najít sílu to udělat. Co 
když se nás Pán ptá: „Co můžeme udělat 
pro tuto dceru, bratra, otce nebo přítele?“

Skrze našeptávání Ducha nachází 
božská podstata nedůvěřivce po 
prvním zajíkavém nadechnutí klid 
pro další nádech.

Hovoří li prorok, jeho slova rezonují 
s naší božskou podstatou a dávají nám 
sílu k následování.

Když každý týden přijímáme svátost, 
vdechuje to naději do oné božskosti 
v nás a my máme našeho Spasitele 
Ježíše Krista na paměti.

Slibuji, že když se budete snažit 
objevit v sobě hloubku božské pod
staty, začnete svůj drahocenný dar dále 
zvětšovat. Kéž vás vede k tomu, abyste 
se staly Jeho dcerou a kráčely zpět 
k Němu, kde budeme „znovuzřízeni 
tomu Bohu, který [nám] dal dech“.12 
Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Job 33:4.
 2. „Ode: Intimations of Immortality from 

Recollections of Early Childhood“, The 
Complete Poetical Works of William 
 Wordsworth (1924), 359.

 3. „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, 
listopad 2010, 129.

 4. Elaine Cannonová, v: „‚Let Me Soar‘,  
Women Counseled“, Church News,  
Oct. 17, 1981, 3.

 5. Viz 2. Petrova 1:4.
 6. M. Russell Ballard, „Women of Righteous

ness“, Liahona, Dec. 2002, 42.
 7. Římanům 8:16.
 8. Viz „Jsem dítě Boží“, ZNPPD 1, str. 96.
 9. Dieter F. Uchtdorf, „Žijme podle evangelia 

s radostí“, Liahona, listopad 2014, 121.
 10. Jeffrey R. Holland, „Nejvyšší kněz budou

cího dobrého“, Liahona, leden 2000, 45.
 11. Viz Glenn L. Pace, „Infinite Needs and Finite 

Resources“, Tambuli, Mar. 1995, 18–19.
 12. 2. Nefi 9:26.
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lidského štěstí. Spravedlivým používáním 
této moci [stvoření] se můžeme přiblížit 
našemu Otci v nebi a zakusit plnost 
radosti, ba dokonce božství. Moc plození 
není nějaká náhodná součást plánu 
štěstí; je to plán [samotný].“

A pokračoval:
„Opravdová láska vyžaduje to, aby si 

dvojice nechala sdílení náklonnosti, jež 
odemyká posvátné moci …, na dobu 
až po sňatku. [A to tak, že se vyvarují] 
situací, při nichž by je mohly ovládnout 
fyzické tužby. …

Naše štěstí ve smrtelném životě, 
naše radost a oslavení závisejí na tom, 
jak na tyto neodbytné a naléhavé fy
zické touhy reagujeme.“ 1

Mé drahé sestry, vy, které jste mladé, 
i vy, které nejste už tak mladé, když 
jsem si připravovala tento proslov, 
pociťovala jsem velkou úzkost. Jak řekl 
Alma mladší: „Přeji si z celé hloubky 
srdce svého, … abyste … vzývali svaté 
jméno jeho a bděli a modlili se stále, 
abyste nebyli pokoušeni nad to, co 
můžete snésti, … abyste mohli býti 
posledního dne pozvednuti.“ 2

Mormon později rovněž svědčil 
o tom, že v Almově době Korihor, 
antikrist, „kázal, sváděje srdce mnohých 
… žen.“ 3

„přikázání, abychom se množili a naplnili 
zemi, … je zcela zásadní … a je zdrojem 

Linda S. Reevesová
Druhá rádkyně v generálním předsednictvu  
Pomocného sdružení

No není ta sestra v tom videu 
úžasná? Víme, že mnohé z vás, 
jimž se nedostalo příležitosti mít 

vlastní děti, trávíte svůj život tím, že 
prokazujete lásku jiným dětem, učíte 
je a žehnáte jim. A náš Nebeský Otec 
a my, vaše sestry, vás za to máme ne
smírně rádi.

Dostalo se nám všem, včetně našich 
milých mladých sester z Primárek 
a Mladých žen, příležitosti držet v ná
ručí novorozené děťátko a zadívat se 
mu do očí? Vnímaly jsme ono posvátné 
a svaté pohnutí, jež obklopuje tohoto 
celestiálního ducha, kterého jen před 
kratičkou dobou náš Otec v nebi seslal 
do jeho nově stvořeného, neposkvr
něného tělíčka? Jen zřídkakdy zažívám 
pocity, které by byly tak sladké, lásky
plné a duchovní.

Naše tělo je posvátným darem od 
Nebeského Otce. Je naším osobním 
chrámem. Budeme li ho udržovat čisté 
a neposkvrněné, budeme způsobilé 
pomáhat Nebeskému Otci tvořit těla 
pro Jeho milované duchovní děti.

President Boyd K. Packer ve svém 
posledním proslovu na generální kon
ferenci, který si možná pamatujete jako 
„sladkost a polibek“, svědčil o tom, že 

Hodné svých 
zaslíbených požehnání
Vize neuvěřitelných požehnání, jež nám Otec přislíbil, musí být 
středobodem, který budeme mít každodenně před očima.
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Sestry, Satan v dnešní době pozvedá 
korihorovský prapor se stoupající 
úspěšností. Jaké nástroje například má? 
Svůdné milostné romány, nekonečné 
televizní seriály, vdané ženy a jejich bý
valé lásky navazující kontakty na soci
álních sítích, a pornografii. Musíme být 
velmi opatrné, drahé sestry! Nemůžeme 
si zahrávat se Satanovými ohnivými 
šípy, aniž bychom se spálily. Neznám 
nic, co by nás opravňovalo ke stálému 
společenství Ducha Svatého v takové 
míře jako ctnost.

Mnozí lidé v dnešním světě vyhledá
vají bezprostřední uspokojení a oka
mžité vědění na internetu. V porovnání 
s tím nám bude nesmírně požehnáno, 
budeme li uplatňovat víru a trpělivost 
a přicházet k našemu Nebeskému 

Otci, zdroji veškeré pravdy, se svými 
starostmi. Prostřednictvím každoden
ního bádání v písmech a jejich studia 
a skrze upřímnou a snažnou modlitbu 
můžeme získat mnohé odpovědi a ujiš
tění, ale s internetem žádná taková 
zaslíbení spojena nejsou. Prorok Jákob 
svědčí: „Duch praví pravdu a nelže. 
Pročež, promlouvá o věcech tak, jak 
skutečně jsou, a tak, jak skutečně 
budou.“ 4

Když se věnujeme sledování, čtení 
nebo prožívání čehokoli, co nespl
ňuje měřítka našeho Nebeského Otce, 
oslabuje nás to. Bez ohledu na náš 
věk, pokud to, co sledujeme, čteme, 
posloucháme nebo co chceme dělat, 
nesplňuje Pánova měřítka stanovená 
v brožurce Pro posílení mládeže, 

pak to vypněte, vyhoďte, roztrhejte 
a zabouchněte před tím dveře.

Žádná nejsme dokonalá, ale když 
zhřešíme, president Packer nám 
připomíná:

„Slib zní takto: ‚Vizte, ten, kdo činil 
pokání z hříchů svých, tomu je odpuš
těno, a já, Pán, již na ně nevzpomínám.‘ 
(NaS 58:42.) …

Usmíření, jež může napravit kaž
dého z nás, nezanechává žádné šrámy. 
To znamená, že bez ohledu na to, co 
jsme udělali nebo kde jsme nebo jak 
se co stalo, pokud budeme činit oprav
dové pokání, On nám slibuje, že nás 
usmíří. A když nás usmířil, tak je vše 
vyřešeno. Mnozí z nás jsou … zmítáni 
pocity viny a dost dobře nevědí, jak 
tomu uniknout. Uniknout tomu můžete 
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tím, že přijmete Kristovo Usmíření, 
a veškerý zármutek se bude moci pro
měnit v nádheru, lásku a věčnost.“ 5

Co ještě kromě pokání nám pomáhá 
nebo je nástrojem k tomu, abychom 
zůstaly čisté a ctnostné? Děti z Primárek 
a mladé ženy všechny znají a zpívají 
píseň „Moc písem“.6 Mohly bychom 
to rozšířit na „Moc modlitby“, „Moc 
chrámu“, „Moc smluv“, „Moc sabatu“, 
„Moc proroka“ a „Moc ctnosti“?

Úžasná požehnání a zaslíbení 
ochrany jsou rovněž spojena se správ
ným nošením našeho chrámového 
garmentu. Mám pocit, že si symbolicky 
oblékám královské roucho, které mi dal 
můj Nebeský Otec. Svědčím o tom, že 
když se snažíme nosit garment správně, 
náš Otec to vnímá jako významné 
znamení toho, že Ho milujeme a jsme 
Mu oddané. Je to znamení smluv, které 
jsme s Ním uzavřely, a On nám slibuje: 
„Já, Pán, jsem zavázán, když činíte to, 
co říkám; ale když nečiníte to, co říkám, 
nemáte žádného zaslíbení.“ 7

Nedávno jsem hovořila s jednou sta
rou přítelkyní, která prošla kvůli závis
lostem a nevěře svých manželů dvěma 
rozvody. Ona a její tři děti velmi trpěly. 
Naléhala: „Tolik jsem se snažila vést 
spravedlivý život. Proč mě potkává tolik 
zkoušek? Co jsem udělala špatně? Co 
si Nebeský Otec přeje, abych udělala? 
Modlím se a čtu písma, pomáhám svým 
dětem a často chodím do chrámu.“

Když jsem této sestře naslouchala, 
chtělo se mi zvolat: „Děláš to, co máš! 
Děláš vše, co si Nebeský Otec přeje, 
abys dělala, a doufá, že budeš!“

Mnozí lidé pochopitelně mají za 
to, že zaslíbená požehnání našeho 
Otce jsou prostě „příliš vzdálená“, 
a to hlavně tehdy, kdy náš život 
překypuje obtížemi. Ale Amulek učil 
svého syna, že „tento život je dobou 
na to, [abychom se] připravili na set
kání s Bohem“.8 Není určen k tomu, 

abychom během něj přijali všechna svá 
požehnání. President Packer vysvět
lil, že věta „,A všichni žili šťastně až 
navěky‘ se nikdy nepíše ve druhém 
dějství. Tato věta patří do třetího dějství, 
kdy jsou záhady rozluštěny a všechno 
je uvedeno do pořádku.“ 9 Ale vize ne
uvěřitelných požehnání, jež nám Otec 
přislíbil, musí být středobodem, který 
budeme mít každodenně před očima 
– stejně jako si musíme být vědomy 
„množství láskyplných milosrdenství“,10 
jež každý den zažíváme.

Sestry, nevím, proč procházíme to
lika zkouškami, ale osobně se domní
vám, že ona odměna je natolik veliká, 
tak věčná a bez konce, tak radostná 
a přesahující naše pochopení, že v den, 
kdy se nám jí dostane, možná budeme 
chtít říci našemu milosrdnému a milu
jícímu Otci: „To je vše, co bylo zapo
třebí?“ Domnívám se, že kdybychom 
si dokázaly denně připomenout a roz
poznat hloubku lásky, kterou k nám 
Nebeský Otec a Spasitel chovají, byly 
bychom ochotny udělat cokoli, aby
chom byly znovu zpět v Jejich přítom
nosti, obklopeny na věky Jejich láskou. 
Co bude záležet na tom, drahé sestry, 

co jsme vytrpěly zde, když v konečném 
důsledku jsou ony zkoušky právě tím, 
co nás bude opravňovat k věčnému 
životu a oslavení v království Božím 
s naším Otcem a Spasitelem?

Svědčím o tom, že naše tělo je po
svátný dar od našeho Nebeského Otce 
a že když budeme prostřednictvím 
smírné oběti našeho Spasitele udržo
vat svůj život čistý a neposkvrněný 
a mít každý den na paměti vizi zaslí
bení, jimiž si nás Otec přeje odmě
nit, obdržíme jednoho dne „vše, co 
[náš] Otec má“.11 V posvátném jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Boyd K. Packer, „Plán štěstí“, Liahona, 

květen 2015, 26–27.
 2. Alma 13:27–29.
 3. Alma 30:18.
 4. Jákob 4:13.
 5. Boyd K. Packer, Liahona, květen 2015, 28.
 6. Clive Romney, „Scripture Power“, lds. org/ 

callings/ primary/ sharing  time  music. 
 7. Nauka a smlouvy 82:10; zvýraznění 

přidáno.
 8. Alma 34:32.
 9. Boyd K. Packer, „The Play and the Plan“ 

(fireside Církevního vzdělávacího systému 
pro mladé dospělé, 7. května 1995), 2,  
si. lds. org. 

 10. Eter 6:12.
 11. Nauka a smlouvy 84:38.
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Ježíš Kristus trpěl, krvácel z každého 
póru a v dokonalé lásce za něj položil 
život. Jeho cíl je ona dobrá zpráva, 
„radostné zvěsti, … že přišel na svět, 
a to Ježíš, aby byl ukřižován pro svět 
a aby nesl hříchy světa a aby posvětil 
svět a aby jej očistil od veškeré nespra
vedlivosti; že skrze něho mohou býti 
spaseni všichni“.6 Náš Spasitel „tou ces
tou … první šel a všem ukázal směr“.7 
Svědčím o tom, že když se budeme 
řídit Jeho příkladem, budeme milovat 
Boha a navzájem si s laskavostí a sou
citem sloužit, budeme moci posledního 
dne stanout „před Bohem [čisté a] bez 
úhony“.8 Rozhodujeme se sloužit Pánu 
v Jeho spravedlivé záležitosti, aby
chom se mohly stát zajedno s Otcem 
a Synem.9

Prorok Mormon směle prohlásil: 
„Neboť máme, zatímco jsme v tomto 
stánku z hlíny, vykonati práci, abychom 
mohli poraziti nepřítele vší spraved
livosti a nechati duši svou spočinouti 
v království Božím.“ 10 První vedoucí 
Církve a dávní pionýři se s heroickou 
odvahou a odhodlanou věrností tlačili 
kupředu, aby položili dobré základy 
znovuzřízeného evangelia a vybudovali 

odhodlané zhostit se svého úkolu. Jsme 
zde, abychom sloužily spravedlivému 
cíli.3 Sestry, v této věci jsme všechny 
ceněny. My všechny jsme potřeba.

Spravedlivý cíl, jemuž sloužíme, je 
cíl Kristův. Je jím práce na spasení.4 
Pán učil: „Toto je dílo mé a sláva má – 
uskutečniti nesmrtelnost a věčný život 
člověka.“ 5 My jsme tím cílem, pro který 

Carol F. McConkieová
První rádkyně v generálním předsednictvu Mladých žen

Jsem vděčná, že se můžeme scházet 
s věrnými ženami, jako je napří
klad Lisa, ta sestra z videa, které 

jsou čisté v srdci a milují Pána a slouží 
Mu, i když samy procházejí zkouškami. 
Lisin příběh mi připomíná, že musíme 
jeden druhého milovat a vidět v dru
hých krásu jejich duše. Spasitel učil: 
„Pamatujte, cena duší je veliká v očích 
Božích.“ 1 Ať je nám 8, či 108, každá 
z nás je v Jeho očích drahá.2 Miluje nás. 
Jsme dcery Boží. Jsme sestry v Sionu. 
Máme božskou podstatu a každá z nás 
má vykonat vznešené dílo.

V létě jsem navštívila jednu milou 
mladou matku několika dcer. Svěřila se 
mi, že naše mladé ženy potřebují určitý 
cíl, něco, co by jim pomohlo pocítit, 
že si jich ostatní cení. Věděla, že svou 
osobní i věčnou hodnotu můžeme 
odhalit tak, že ve smrtelnosti budeme 
jednat v souladu se svým božským úče
lem. Dnes večer tento krásný a úžasný 
sbor zazpíval slova, jež o našem účelu 
učí. Navzdory zkouškám a protivenství, 
dokonce i navzdory strachu a uprostřed 
zoufalství máme statečné srdce. Jsme 

Jsme zde,  
abychom sloužily 
spravedlivému cíli
Kéž se rozhodneme sloužit spravedlivému cíli jako statečné  
vyslankyně našeho Pána Ježíše Krista.
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chrámy, kde se mohou vykonávat 
obřady oslavení. Dnešní pionýři, což 
znamená vy i já, se rovněž tlačí s vírou 
kupředu, „aby pracovali na vinici [Páně] 
pro spasení duší lidských“.11 A jak učil 
president Gordon B. Hinckley: „Jak nád
herná bude budoucnost, až Všemohoucí 
rozvine své slavné dílo … skrze neso
beckou [službu] těch, jejichž srdce je 
naplněno láskou k Vykupiteli světa!“ 12 
V naší společné práci na spasení se při
pojujeme k věrným sestrám minulosti, 
přítomnosti i nastupující generace!

Než jsme se narodily, přijaly jsme 
plán Nebeského Otce, „podle kterého 
[můžeme] obdržet hmotné tělo a zís
kat pozemskou zkušenost, [abychom] 
pokročily směrem k dokonalosti a na
konec naplnily své božské určení jako 
dědicové věčného života“.13 V souvis
losti s touto předsmrtelnou smlouvou 
starší John A. Widtsoe vysvětlil: „Hned 
tehdy a tam jsme souhlasili s tím, že 
nebudeme jen spasiteli sami pro sebe, 
ale … spasiteli pro celou lidskou 
rodinu. Vstoupili jsme do partnerství 
s Pánem. Uskutečnění tohoto plánu se 
pak stalo nejen dílem Otcovým a dílem 
Spasitelovým, ale také dílem naším. 
I ten nejmenší z nás, ten nejprostší, je 
v partnerství s Všemohoucím zapojen 
do naplňování účelu věčného plánu 
spasení.“ 14

Zde ve smrtelnosti jsme se znovu 
zavázaly sloužit Spasiteli v rámci práce 
na spasení. Svou účastí na posvát
ných obřadech kněžství se zavazu
jeme, že nastoupíme do služby Bohu 
celým srdcem, mocí, myslí a silou.15 
Přijímáme Ducha Svatého a usilujeme 
o Jeho nabádání, aby nás vedl v našem 
snažení. Když rozumíme tomu, co si 
Bůh přeje, abychom dělaly, a pak se 
podle toho řídíme, line se do světa 
spravedlivost.

Znám dítě z Primárek, které na 
autobusové zastávce řeklo svému 

kamarádovi: „Hele, měl bys jít se mnou 
na shromáždění a učit se o Ježíšovi!“

Viděla jsem dívky ze třídy Mladých 
žen, jak se vzaly za ruce a zavázaly 
se, že si budou navzájem sloužit, 
a pak plánovaly, jak by bylo vhodné 
pomoci jisté mladé ženě, která bojuje 
se závislostí.

Viděla jsem, jak mladé matky obětují 
veškerý svůj čas, talenty a energii, aby 
učily zásadám evangelia a byly příkla
dem života podle nich, aby tak jejich 
děti, stejně jako synové Helamanovi, 
mohly odvážně a věrně čelit zkouškám, 
pokušení a protivenství.

Snad tou největší pokorou mě ale 
naplnilo to, když jsem slyšela jednu 
svobodnou dospělou sestru naplně
nou žárem jasného svědectví říci, že to 
nejdůležitější, co lze udělat, je připravit 
se na manželství a rodinu. Přestože 
nemá vlastní zkušenost, ví, že rodina 
stojí v samotném srdci práce na spa
sení. „Božský plán štěstí umožňuje, aby 
rodinné vztahy pokračovaly věčně, i za 
hrob.“ 16 Když tyto vztahy posilujeme 
a zušlechťujeme v rámci nové a věčné 
smlouvy manželství, ctíme tím Otcův 
plán a oslavujeme Boha. Rozhodujeme 
se, že povedeme čistý a ctnostný život, 

abychom, až k tomu nastane příležitost, 
byly připraveny uzavřít a dodržovat 
onu posvátnou smlouvu v domě Páně.

Všechny v životě zažíváme různá 
období. Ale ať jsme ve škole, v práci, 
ve svém městě či, a to hlavně, u sebe 
doma, jsme zástupkyněmi Pána a jed
náme s Jeho pověřením.

Při práci na spasení není místo na 
srovnávání, kritiku či odsuzování. Tato 
práce nesouvisí s věkem, zkušenostmi 
či veřejným uznáním. Její náplní je zís
kat zlomené srdce, zkroušeného ducha 
a ochotu používat naše božské dary 

Sestra Ella Hoskinsová s dvěma mladými 
ženami ze svého sboru. 
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a jedinečné talenty k tomu, abychom 
konaly Pánovo dílo po Jeho způsobu. 
Jde o to, abychom pokorně padly na 
kolena a řekly: „Otče můj, … ne jakž 
já chci, ale jakž ty.“ 17

V síle Páně „[můžeme] činiti všechny 
věci“.18 Neustále hledáme Jeho vedení 
v modlitbě, v písmech a v našeptávání 
Ducha Svatého. Jedna sestra, která 
čelila nesmírně těžkému úkolu, napsala: 
„Někdy přemýšlím, zda sestry v rané 
historii Církve stejně jako my nepoklá
daly večer hlavu na polštář s modlitbou: 
‚Ať už přinese zítřek cokoli, pomůžeš 
mi to překonat?‘“ Pak doplnila: „Jedním 
z požehnání je to, [že] máme jedna 
druhou a jsme v tom společně!“ 19 
Ať již je naše situace jakákoli, ať jsme 
na cestě vedoucí ke spasení kdekoli, 
sjednocujeme se a jsme zajedno ve své 
oddanosti vůči Spasiteli. Jedna druhou 
podporujeme, když Mu sloužíme.

Nedávno jste možná četli o sestře 
Elle Hoskinsové, která byla ve 100 le
tech povolána, aby mladým ženám 
ve svém sboru pomáhala s Osobním 
pokrokem.20 Asi o dva roky poz
ději, když jí bylo 102, získala oce
nění Uznání Mladého ženství. Mladé 

ženy, předsednictva Mladých žen 
a Pomocného sdružení sboru a kůlu 
a členové rodiny se shromáždili, aby 
spolu oslavili to, čeho dosáhla. Hranice 
plynoucí z věku, organizace a rodin
ného stavu se rozptýlily ve věrné službě. 
Mladé ženy za sestru Hoskinsovou, 
za její učení a její spravedlivý příklad 
vyjádřily vděčnost. Chtějí být jako ona. 
Později jsem se sestry Hoskinsové 
zeptala: „Jak jste toho dosáhla?“

Bez okolků odpověděla: „Každý 
den činím pokání.“

Laskavá žena, která byla naplněna 
Duchem Páně natolik, že zářila jas
ným světlem, mi připomněla, že na to, 
abychom zářily krásou svatosti, kráčely 
po boku Spasitele a žehnaly druhým, 
musíme být čisté. Čistoty je možné 
dosáhnout milostí Krista, pokud v sobě 
popřeme bezbožnost a rozhodneme se 
milovat Boha celou svou mocí, myslí 
a silou.21 Apoštol Pavel učil: „Mládenčích 
… žádostí utíkej, … následuj spravedl
nosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž 
vzývají Pána z srdce čistého.“ 22 Žádná 
z nás není dokonalá. Všechny děláme 
chyby. Ale činíme pokání, abychom 
mohly být lepšími a mohly jsme si 

„udržova[ti Kristovo] jméno vždy na
psáno v srdci svém“.23 Když sloužíme 
v Pánově jménu a s čistým srdcem, 
odrážíme Spasitelovu lásku a dáváme 
druhým možnost zahlédnout nebe.

Kéž se rozhodneme sloužit spraved
livému cíli jako statečné vyslankyně na
šeho Pána Ježíše Krista. Stůjme při sobě 
a s písní v srdci postupujme vpřed, 
žijme podle evangelia, milujme Pána 
a budujme Jeho království.24 Svědčím 
o tom, že v tomto slavném díle můžeme 
poznat čistou lásku Boží. Můžeme ob
držet skutečnou radost a všechny slávy 
věčnosti. V posvátném jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Nauka a smlouvy 18:10.
 2. Viz Izaiáš 43:4.
 3. Viz „My jako mladí Sionu“, Náboženské 
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práci a práci na rodinné historii a výuku 
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 5. Mojžíš 1:39.
 6. Nauka a smlouvy 76:40–42.
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 8. Nauka a smlouvy 4:2.
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bylo jí 11 let. Zadruhé – naprosto 
a rozhodně se nechtěla stěhovat ke své 
pratetě Róze. Opravdu ne. V žádném 
případě.

Ale Evina maminka musí jít na 
operaci, z níž se bude dlouho zotavo
vat. A tak rodiče posílají Evu k pratetě 
Róze, aby tam strávila léto.

Podle Evy existuje tisíc důvodů, 
proč to není dobrý nápad. Jednak 
to znamená, že nebude s maminkou. 
Také to znamená opustit rodinu a přá
tele. A mimo to pratetu Rózu ani nezná. 
Mnohokrát děkuji, je mi docela dobře 
tam, kde jsem.

Ale ani sebevíc hašteření, ani oči 
v sloup nemohly toto rozhodnutí změ
nit. A tak si Eva sbalila kufr a vydala 
se s tatínkem na dlouhou cestu za 
pratetou Rózou.

Od chvíle, kdy vstoupila do domu, 
to tam nesnášela.

Všechno bylo tak staré! Na každém 
centimetru byly haldy starých knih, la
hví podivných barev a umělohmotných 
košíčků přetékajících korálky, stužkami 
a knoflíky.

Prateta Róza tam žila sama; nikdy 
se neprovdala. Jediný další obyvatel 
domu byl šedý kocour, který si v každé 
místnosti s oblibou našel nejvyšší místo, 
usadil se tam a na vše pod sebou zíral 
jako hladový tygr.

I ten dům se zdál být osamělý. 
Byl na venkově, kde jsou domy 
daleko od sebe. Na půl míle nebyl 
nikdo v Evině věku. A tak se cítila 
osamělá i ona.

Nejprve si pratety Rózy moc nevší
mala. Většinou myslela na maminku. 
Někdy zůstávala vzhůru dlouho do 
noci a modlila se celou svou duší, aby 
se maminka uzdravila. A přestože tomu 
tak nebylo hned, začala Eva pociťovat, 
že Bůh nad maminkou bdí.

Konečně se jí doneslo, že operace 
dopadla dobře, a Evě teď zbývalo jen 

naslouchaly s Duchem. Duch Svatý 
vám v tomto podobenství pomůže 
najít poselství určené pro vás.

Prateta Róza
Tento příběh je o dívce jménem 

Eva. Měli byste o ní vědět dvě důležité 
věci. Zaprvé – když se příběh odehrál, 

President Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce v Prvním předsednictvu

Milované sestry a drahé přítel
kyně, těší mě, že jsem tu dnes 
s vámi. A jsem vděčný za to, 

že můžeme být v přítomnosti našeho 
drahého proroka, presidenta Thomase 
S. Monsona. Presidente Monsone, 
máme vás rádi. Jsme zarmouceni ztrá
tou našich tří drahých přátel a pravých 
apoštolů Páně. Postrádáme presidenta 
Packera, staršího Perryho a staršího 
Scotta; máme je rádi. Modlíme se za 
jejich rodiny a přátele.

Na toto konferenční zasedání se 
pokaždé těším – krásná hudba a rady 
našich inspirovaných sester přinášejí 
ducha v hojnosti. Po chvíli strávené ve 
vaší společnosti jsem lepším člověkem.

Když jsem přemítal o tom, o čem 
bych k vám dnes měl promluvit, začal 
jsem myslet na to, jakým způsobem 
učil Spasitel. Je zajímavé, jak dokázal 
učit i těm nejdokonalejším pravdám 
za použití prostých příběhů. Svými 
podobenstvími vybízel učedníky, aby 
přijímali pravdy nejen svou myslí, ale 
také srdcem, a aby propojovali věčné 
zásady se svým každodenním životem.1 
I náš drahý president Monson je mis
trem v učení prostřednictvím osobních 
zkušeností, jež se dotýkají srdce.2

I já dnes přednesu své poselství 
tak, že své myšlenky a pocity vyjádřím 
formou příběhu. Prosím vás, abyste 

Léto s pratetou Rózou
Když budete kráčet po své vlastní jasné cestě učednictví, modlím  
se o to, aby vás víra posilovala na každém kroku.
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vydržet to do konce léta. To čekání 
bylo nesnesitelné!

Když se teď Eva přestala strachovat 
o maminku, začala si pratety Rózy vší
mat o něco víc. Byla to velká žena, a to 
ve všech směrech – měla zvučný hlas, 
velký úsměv a charakter. Pohybovala 
se s obtížemi, ale při práci měla vždy 

na rtech píseň a úsměv a dům byl 
plný jejího smíchu. Každý večer se 
posadila na čalouněný gauč, vytáhla 
písma a začala nahlas číst. Během 
čtení někdy říkávala věci jako: „Jejda, 
to neměl dělat!“, nebo „Co bych za to 
dala, kdybych tam byla!“ nebo „Není to 
to nejhezčí, co jsi kdy slyšela?“ A každý 

večer, když obě poklekly u Eviny pos
tele k modlitbě, říkávala prateta Róza 
ty nejhezčí modlitby, v nichž děkovala 
Nebeskému Otci za modré sojky a za 
smrky, za západ slunce a za hvězdy 
a za „zázrak toho, že jsme na světě“. 
Evě to znělo, jako by Róza Boha znala 
jako svého přítele.

Za čas Eva zjistila něco překvapi
vého: prateta Róza byla možná ten 
nejšťastnější člověk, kterého znala!

Ale jak je to možné?
Díky čemu mohla být šťastná?
Nikdy se nevdala, neměla děti, ne

měla nikoho, kromě toho příšerného 
kocoura, a měla potíže s prostými 
věcmi, jako například zavázat si boty 
a vyjít do schodů.

Když šla do města, nosívala trapně 
veliké, barevné klobouky. Ale lidé se 
jí neposmívali. Místo toho se kolem 
ní shlukovali a chtěli si s ní promluvit. 
Róza bývala učitelka a nebylo neob
vyklé, že se s ní zastavovali bývalí žáci, 
nyní dospělí s vlastními dětmi, aby si 
s ní popovídali. Děkovali jí za to, že 
měla na jejich život dobrý vliv. Často 
se smáli. Někdy dokonce i plakali.

Jak léto ubíhalo, trávila Eva s Rózou 
čím dál víc času. Chodily na dlouhé 
procházky a Eva se naučila rozpoznat 
vrabce od pěnkav. Sbírala bezinky 
a dělala marmeládu z pomerančů. 
Dozvěděla se o své praprababičce, která 
opustila milovanou vlast, přeplula oceán 
a přešla přes pláně, aby byla se Svatými.

Eva brzy učinila další překvapivé 
zjištění – nejenže prateta Róza byla 
jedním z nejšťastnějších lidí, co znala, 
ale i Eva sama byla šťastnější, kdykoli 
byla s ní.

Letní dny teď ubíhaly rychleji. Než 
se Eva nadála, prateta Róza jí řekla, 
že už brzy nastane čas vrátit se domů. 
Přestože se Eva na tento okamžik těšila 
už ode dne, kdy přijela, nebyla si teď 
jistá, co by měla pociťovat. Uvědomila 
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si, že jí vlastně bude tento podivný 
starý dům s kocouřím stalkerem 
a s milovanou pratetou Rózou chybět.

Den předtím, než pro Evu přijel tatí
nek, vyslovila otázku, která jí ležela na 
srdci už celé týdny: „Teto Rózo, proč jsi 
tak šťastná?“

Teta Róza se na ni pozorně podívala 
a pak ji odvedla k obrazu, který visel 
v obývacím pokoji. Byl to dárek od jed
noho talentovaného blízkého přítele.

„Co tam vidíš?“ zeptala se.
Eva si už sice obrazu všimla, ale 

zatím se na něj nikdy pořádně neza
měřila. Děvče v šatech z doby pionýrů 
poskakovalo po jasně modré cestě. 
Tráva a stromy byly sytě zelené. Eva 
řekla: „Na tom obrazu je nějaké děvče. 
Vypadá to, jako by poskakovalo.“

„Ano, je to děvčátko pionýrů a ra
dostně poskakuje,“ odvětila teta Róza. 
„Myslím si, že pionýři prožili mnoho 
temných a chmurných dnů. Měli těžký 
život – víc, než si dokážeme představit. 
Ale na tomto obrazu je vše plné jasu 
a naděje. To děvče jde s radostí a kráčí 
kupředu a vzhůru.“

Eva nic neříkala, a tak prateta Róza 
pokračovala: „V životě nám toho dost 
nevychází tak, jak bychom si přáli, takže 

každý by mohl tonout v pesimismu 
a nechat se udolat smutkem. Ale znám 
lidi, kteří – i když jim něco nevyjde – se 
zaměřují na krásy a zázraky života. To 
jsou ti nejšťastnější lidé, co znám.“

Eva namítla: „Ale nejde přece jen 
cvaknout vypínačem a změnit smutek 
na radost.“

„Ne, to asi ne,“ pousmála se teta 
Róza, „ale Bůh nás nestvořil proto, 
abychom byli smutní. Stvořil nás proto, 
abychom měli radost! 3 Takže pokud 
Mu budeme důvěřovat, pomůže nám 
všímat si v životě toho dobrého, záři
vého a nadějného. A svět bude zcela 
jistě hezčí. Nestane se to sice okamžitě, 
ale přiznejme si, kolik dobrého se stane 
naráz? Myslím, že to nejlepší, jako je 
například domácí chléb či pomeran
čová marmeláda, vyžaduje trpělivost 
a práci.“

Eva se nad tím na okamžik za
myslela a řekla: „Možná to není 
tak jednoduché pro ty, kteří nemají 
dokonalý život.“

„Ale drahoušku, opravdu si myslíš, 
že můj život je dokonalý?“ Teta Róza se 
posadila s Evou na gauč. „Kdysi jsem 
byla natolik znechucená, že už jsem 
nechtěla jít dál.“

„Ty?“ zeptala se Eva.
Teta Róza přikývla. „Tolik jsem si 

toho v životě přála.“ Když to říkala, 



18 GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ ŽEN | 26. ZÁŘÍ 2015

vstoupil jí do hlasu smutek, který 
v něm Eva nikdy předtím neslyšela. 
„Většina z toho se nikdy nestala. Bylo 
to jedno velké zklamání za druhým. 
Jednoho dne jsem si uvědomila, že to 
nikdy nebude tak, jak jsem doufala. 
Byl to skličující den. Chtěla jsem to 
vzdát a být nešťastná.“

„Tak co jsi dělala?“
„Chvíli nic. Jen jsem měla vztek. 

Byla jsem naprosto nesnesitelná.“ Pak 
se trochu zasmála, ale nebyl to její ob
vyklý hlasitý smích, co se rozléhal po 
celém pokoji. „V hlavě mi stále dokola 
zněla písnička ‚To není fér‘. Ale nako
nec jsem objevila něco, co mi obrátilo 
naruby celý život.“

„A co to bylo?“
„Víra,“ usmála se teta Róza. „Ob

jevila jsem víru. A víra vedla k naději. 
A víra a naděje mi dodaly jistotu, že 
jednoho dne bude všechno dávat smysl 
a že díky Spasiteli budou napravena 
všechna příkoří. Pak jsem zjistila, že 
cesta, která je přede mnou, není tak 
chmurná a prašná, jak jsem myslela. 
Začala jsem si všímat jasné modře, 

bujné zeleně, ohnivé červeně a roz
hodla jsem se, že mám na výběr – buď 
sklopím hlavu a budu za sebou vláčet 
nohy na prašné cestě sebelítosti, nebo 
budu mít trochu víry, obléknu si pestré 
šaty a budu poskakovat po cestě živo
tem a u toho si zpívat.“ Její hlas teď po
skakoval radostí jako děvče na obraze.

Teta Róza se natáhla ke stolečku 
a položila si na klín svá opotřebovaná 
písma. „Nedomnívám se, že jsem trpěla 
klinickou depresí – u té si nejsem jistá, 
zda by si ji člověk dokázal vymluvit. 
Ale určitě jsem si namluvila, že mám 
být smutná! Ano, některé dny pro mě 
byly temné, ale veškeré mé chmury 
a obavy to nemohly změnit – jen to 
zhoršit. Víra ve Spasitele mě nau
čila, že bez ohledu na to, co se stalo 
v minulosti, může mít můj příběh 
šťastný konec.“

„Ale jak to víš?“ zeptala se Eva.
Teta Róza zalistovala v Bibli a řekla: 

„Tady se to píše:
‚[Bůh] bydlitiť bude s nimi, a oni 

budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, 
[jsa] Bůh jejich.

A setřeť Bůh všelikou slzu s očí je
jich, a smrti již více nebude, ani kvílení, 
ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo 
první věci pominuly.‘“ 4

Prateta Róza se podívala na Evu. 
Široce se usmála a hlas se jí lehce 
zachvěl, když zašeptala: „Není to to 
nejhezčí, co jsi kdy slyšela?“

Opravdu to znělo hezky, pomyslela 
si Eva.

Teta Róza otočila několik stran 
a ukázala Evě, který verš má pře
číst: „Čeho oko nevídalo, ani ucho 
 neslýchalo, ani na srdce lidské nevstou
pilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej 
milují.“ 5

„Máme li před sebou tak nádhernou 
budoucnost,“ řekla teta Róza, „proč 
bychom se měli nechat pohltit tím, co 

Když budete, podobně jako pionýrské děvče 
na obraze, kráčet po své vlastní jasné cestě 
učednictví, modlím se o to, aby vás víra 
posilovala na každém kroku.
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v minulosti či nyní nevyšlo zcela tak, 
jak jsme si plánovali?“

Eva se trochu zamračila. „Počkej 
přece,“ řekla. „Tím chceš říct, že 
být šťastný znamená jen těšit se na 
štěstí, které přijde až v budoucnu? 
Dočkáme se snad všeho svého 
štěstí až na věčnosti? Nemůžeme 
část z něho zažít už teď?“

„Ale samozřejmě, že ano!“ zvolala 
teta Róza „Milé dítě, to, co je teď, je 
součástí věčnosti. Ta nezačíná až poté, 
co zemřeme! Víra a naděje ti otevřou 
oči, abys mohla pohlédnout na štěstí, 
které je ti dáno nyní.

Jedna báseň říká: ‚Věčnost se skládá 
z dnešních dní.‘ 6 Nechtěla jsem, aby 
má věčnost sestávala z temných a hro
zivých ‚dnešních dní‘. A nechtěla jsem 
žít v příšeří bunkru, zatínat zuby, zaví
rat oči a hněvivě vyčkávat do hořkého 
konce. Víra mi dodala naději, že je 
třeba žít radostně hned teď!“

„Takže co jsi dělala pak?“ zeptala 
se Eva.

„Používala jsem víru v Boží sliby 
tím, že jsem si naplňovala život něčím 
smysluplným. Chodila jsem do školy. 
Získala jsem vzdělání. To mě přivedlo 
k práci, již jsem milovala.“

Eva se nad tím na chvíli zamyslela 
a řekla: „Ale zaneprázdněnost jistě 
není to, díky čemu jsi byla šťastná. Je 
spousta zaneprázdněných lidí, kteří 
šťastní nejsou.“

„Jak může být někdo tak mladý 
jako ty tak chytrý?“ zeptala se teta 
Róza. „Máš naprostou pravdu. 
A  většina z těch zaneprázdněných 
nešťastných lidí zapomněla na to, 
co je na světě nejdůležitější – na to, 
o čem Ježíš řekl, že je srdcem Jeho 
evangelia.“

„A co je to?“ zeptala se Eva.
„Je to láska – čistá láska Kristova,“ 

řekla Róza. „Víš, všechno ostatní, co 
v evangeliu je, všechna ta budeš a 

musíš a nebudeš, vedou k lásce. Když 
milujeme Boha, chceme Mu sloužit. 
Chceme být jako On. Když milujeme 
své bližní, přestaneme tolik myslet 
na své vlastní problémy a pomůžeme 
druhým vyřešit ty jejich.“ 7

„A díky tomu pociťujeme štěstí?“ 
zeptala se Eva.

Prateta Róza přikývla a usmála se 
a do očí jí vstoupily slzy. „Ano, drahou
šku. Díky tomu pociťujeme štěstí.“

Už ne jako dřív
Nazítří Eva svou pratetu Rózu ob

jala a poděkovala jí za vše, co pro ni 
udělala. Vrátila se domů ke své rodině 
a přátelům a do svého domu a čtvrti.

Ale už nikdy nebyla taková jako 
dřív.

Jak Eva stárla, často si na slova své 
pratety Rózy vzpomněla. Nakonec se 
vdala, vychovala děti a prožila dlouhý 
a úžasný život.

Jednoho dne, když ve vlastním 
domě obdivovala obraz děvčátka 
v šatech z doby pionýrů, které po
skakovalo po jasně modré cestě, si 
uvědomila, že už jaksi dosáhla téhož 

věku jako prateta Róza onoho pozoru
hodného léta.

Když ji to napadlo, pocítila, jak jí 
v srdci klíčí zvláštní modlitba. Eva byla 
vděčná za svůj život, za rodinu, za 
znovuzřízené evangelium Ježíše Krista 
a za ono léto před tak dávnou dobou, 
kdy ji prateta Róza 8 učila o víře, naději 
a lásce.9

Požehnání
Mé milované sestry a drahé pří

telkyně v Kristu, doufám a modlím 
se o to, že se něco z tohoto příběhu 
dotklo vašeho srdce a inspirovalo vaši 
duši. Vím, že Bůh žije a že každou 
z vás miluje.

Když budete kráčet po své vlastní 
jasné cestě učednictví, modlím se 
o to, aby vás víra posilovala na kaž
dém kroku; aby vám naděje otevřela 
oči, abyste uzřely slávu, již pro vás 
Nebeský Otec připravil; a aby vám 
srdce naplnila láska k Bohu a ke všem 
Jeho dětem. Jako apoštol Páně vám 
toto zanechávám jako své svědectví 
a požehnání, ve jménu Ježíše Krista, 
amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Viz například Matouš 13:24–30; 18:23–35; 

20:1–16; 22:1–14; 25; Lukáš 10:25–37; 
15:11–32.

 2. Viz například Thomas S. Monson, „Dove
deni bezpečně domů“, Liahona, listopad 
2014, 67–69; „Láska – podstata evange
lia“, Liahona, květen 2014, 91–94; „Nikdy 
nekráčíme sami“, Liahona, listopad 2013, 
121–124; „Poslušnost přináší požehnání“, 
Liahona, květen 2013, 89–92.

 3. Viz 2. Nefi 2:25.
 4. Zjevení 21:3–4.
 5. Viz 1. Korintským 2:9.
 6. „Forever – is composed of Nows“, v: Final 

Harvest: Emily Dickinson’s Poems, 
sel. Thomas H. Johnson (1961), 158; viz 
také poetryfoundation.org/poem/182912.

 7. Viz Lukáš 9:24.
 8. „Z pichlavého trní často vykvétají něžné 

růže.“ (Ovidius, Epistulae ex ponto, kniha 2, 
epištola 2, řádek 34; „Saepe creat molles 
aspera spina rosas.“)

 9. Viz Moroni 7:42.
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zdravotních komplikacích mi moji 
velmi schopní lékaři vysvětlili, co 
musím dělat, abych se řádně uzdra
vil. Nejprve jsem se ale o sobě musel 
znovu dozvědět to, co bych měl vědět 
už dávno – jako pacient nejsem moc 
trpělivý.

A tak jsem se rozhodl uspíšit lé
čebný proces tím, že jsem začal hledat 
informace na internetu. Nejspíše jsem 
čekal, že objevím nějakou pravdu, 
o níž moji lékaři nevěděli nebo kterou 
se přede mnou snažili skrýt.

Chvíli mi trvalo, než jsem si uvě
domil, jak je to, co dělám, absurdní. 
Samozřejmě, že hledat informace 
není špatný nápad. Já jsem však 
ignoroval pravdu, na kterou jsem 
se mohl spolehnout, a místo toho 
mě přitahovaly často bizarní laické 
názory na internetu.

Někdy může pravda vypadat až 
příliš přímočaře, příliš prostě a příliš 
jednoduše, než abychom dokázali plně 
docenit její velkou hodnotu. A tak ne
cháváme stranou to, co jsme sami zažili 
a co víme, že je pravdivé, ve snaze najít 
tajuplnější či komplikovanější infor
mace. Doufejme, že poznáme, že když 
se honíme za stíny, usilujeme o to, co 
má jen malou důležitost a cenu.

Pokud jde o duchovní pravdu, jak 
můžeme poznat, že jsme na správné 
cestě?

Jednou z možností je klást si 
správné otázky – takové, které nám 
pomohou zamyslet se nad svým 
pokrokem a zhodnotit, jak se nám 
co daří. Jsou to otázky typu:

„Má můj život smysl?“
„Věřím v Boha?“
„Věřím, že mě Bůh zná a miluje?“
„Věřím, že Bůh slyší mé modlitby 

a odpovídá na ně?“
„Jsem opravdu šťastný?“
„Snažím se v životě dosáhnout těch 

nejvyšších duchovních cílů a hodnot?“

Naše modlitby v jejich prospěch je 
budou posilovat, až ponesou posvátný 
plášť apoštolství.

Funguje evangelium ve vašem životě?
Nedávno jsem viděl jeden citát, který 

mě přinutil se zastavit a zamyslet. Zněl asi 
takto: „Řekněte člověku, že ve vesmíru 
jsou biliony hvězd, a uvěří vám. Řekněte 
mu, že na zdi je nezaschlá barva, a on 
se jí dotkne, aby se přesvědčil.“

Nejsme my všichni tak trochu 
jako tento člověk? Po nedávných 

President Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce v Prvním předsednictvu

Milovaní bratři a sestry, drazí 
přátelé, raduji se z toho, že 
dnes mohu být zde s vámi. 

Zarmucuje nás pohled na tři prázdná 
místa zde na pódiu. Chybějí nám pre
sident Packer, starší Perry a starší Scott. 
Máme je rádi a modlíme se za blaho 
jejich rodin.

Během tohoto konferenčního 
víkendu budeme mít výsadu  vyjádřit 
podporu třem bratrům, které Pán 
 povolal, aby zaujali příslušná místa 
v Kvoru Dvanácti apoštolů.

Funguje to úžasně!
Modlím se o to, abychom se zaměřovali na onu jednoduchost, která je 
v Kristu, a umožnili Jeho milosti pozvednout nás a nést.

Sobotní dopolední zasedání | 3. října 2015
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Hluboké otázky týkající se smyslu 
života vedou mnohé jedince i rodiny 
po celém světě k hledání pravdy. Toto 
hledání je často přivádí k Církvi Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů a ke 
znovuzřízenému evangeliu.

Přemýšlím, zda by nám jako čle
nům Církve také neprospělo klást si 
čas od času tyto otázky: „Funguje to, 
co v Církvi prožívám, v mém životě? 
Přivádí mě to blíže ke Kristu? Žehná to 
mně a mé rodině pokojem a radostí, 
jak nám to evangelium slibuje?“

Alma položil podobné otázky čle
nům Církve v Zarahemle, když se jich 
zeptal: „Prožili jste tuto mocnou změnu 
v srdci svém? … [A] cítíte [to] tak nyní?“ 1 
Takovéto rozjímání nám může pomoci 
znovu zaměřit nebo přeorientovat 
své každodenní úsilí na božský plán 
spasení.

Mnozí členové s velkým nadše
ním odpovědí, že to, co jako členové 
Církve prožívají, v jejichž životě funguje 

mimořádně dobře. Vydají vám svě
dectví, že ať již v časech chudoby, či 
hojnosti, ať ve chvílích příjemných, či 
bolestivých nacházejí díky své odda
nosti Pánu a své obětavé službě v Církvi 
velký smysl, pokoj a radost. Každý den 
se setkávám se členy Církve, kteří jsou 
naplněni sálající radostí a kteří slovem 
i skutkem projevují, že jejich život je 
díky znovuzřízenému evangeliu Ježíše 
Krista nesmírně obohacen.

Ale také si uvědomuji, že jsou mezi 
námi tací, které jejich zážitky zdaleka 
tak nenaplňují – ti, kteří mají pocit, 
že jejich členství v Církvi někdy není 
zrovna takové, v jaké doufali.

To mě zarmucuje, protože z osobní 
zkušenosti vím, jak může evangelium 
osvěžit a obnovit ducha člověka – jak 
nám může naplnit srdce nadějí a mysl 
světlem. Sám za sebe vím, jak může 
ovoce evangelia Ježíše Krista proměnit 
obyčejný a ponurý život v život neoby
čejný a vznešený.

Proč to ale pro některé funguje oči
vidně lépe než pro jiné? Jaký je rozdíl 
mezi těmi, kterým prožitky v Církvi 
naplňují duši písní vykupitelské lásky,2 
a těmi, kteří mají pocit, že jim něco 
schází?

Když jsem o těchto otázkách přemí
tal, napadla mě záplava různých myšle
nek. Dnes bych se rád podělil o dvě.

Zjednodušujte
Zaprvé – nekomplikujeme si až 

příliš své učednictví?
Toto nádherné evangelium je 

natolik jednoduché, že ho dokáže 
pochopit i dítě, a přesto natolik hlu
boké a komplexní, že bude zapotřebí 
celého života – a dokonce věčnosti – 
zkoumání a objevování, než mu plně 
porozumíme.

Někdy ale vezmeme krásnou lilii 
Boží pravdy a po vrstvách ji zdobíme 
lidskými dobrými nápady, programy 
a očekáváními. Každá vrstva by sama 
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o sobě mohla být pro určitou chvíli 
a za určitých okolností užitečná 
a vhodná, ale když je klademe jednu 
za druhou na sebe, může z toho 
 vzniknout hromada usazenin, která 
bude tak silná a těžká, že riskujeme, 
že onu drahocennou květinu, kte
rou jsme měli kdysi tak rádi, vůbec 
neuvidíme.

Proto jako vedoucí musíme striktně 
chránit Církev a evangelium v jejich 
čistotě a jednoduchosti a vyvarovat se 
toho, abychom na členy kladli nadby
tečná břemena.

A my všichni, jako členové Církve, 
se musíme vědomě snažit věnovat 
energii a čas tomu, na čem opravdu 
záleží, a přitom pozvedat své bližní 
a budovat království Boží.

Jedna sestra, učitelka v Pomocném 
sdružení, byla známá tím, že si připra
vovala bezchybné lekce. Jednou se 
rozhodla ušít nádhernou prošívanou 
pokrývku, která by posloužila jako 
dokonalé pozadí pro téma její lekce. 
Ale do jejích plánů zasáhl život – 
musela vyzvednout děti ze školy, sou
sed potřeboval pomoc se stěhováním, 
manžel měl horečku a přítelkyně se cí
tila osamoceně. Den výuky se přiblížil, 
a pokrývka nebyla hotová. Nakonec, 

noc před lekcí, toho tato sestra moc 
nenaspala, protože celou noc pracovala 
na pokrývce.

Druhý den byla vyčerpaná a stěží 
schopná uspořádat si myšlenky, ale 
statečně se postavila a lekci odučila.

Prošívaná pokrývka byla fantastická 
– stehy byly dokonalé, barvy syté 
a vzor propracovaný. A uprostřed toho 
všeho bylo vyšité jedno slovo, které 
vítězoslavně odráželo téma její lekce: 
„Zjednodušujte“.

Bratři a sestry, život podle evangelia 
nemusí být komplikovaný.

Ve skutečnosti je přímočarý. Lze ho 
popsat takto:

• Naslouchání slovu Božímu s upřím
ným záměrem nás vede k tomu, 
abychom věřili v Boha a důvěřovali 
Jeho zaslíbením.3

• Čím více Bohu důvěřujeme, tím více 
se nám srdce plní láskou k Němu 
a k sobě navzájem.

• Kvůli své lásce k Bohu si přejeme 
následovat Ho a uvádíme své skutky 
v soulad s Jeho slovem.

• Protože Boha milujeme, chceme 
Mu sloužit; chceme žehnat životu 
druhých a pomáhat chudým 
a potřebným.

• Čím déle kráčíme po této cestě 
učednictví, tím více si přejeme 
poznávat slovo Boží.

A tak to jde dál – každý krok vede 
k tomu dalšímu a naplňuje nás čím 
dál větší vírou, nadějí a pravou láskou.

Je to nádherně jednoduché a nád
herně to funguje.

Bratři a sestry, pokud máte někdy 
pocit, že evangelium ve vašem životě 
moc dobře nefunguje, vyzývám vás, 
abyste udělali krok zpět, podívali se 
na svůj život z nadhledu a zjednodušili 
svůj postoj k učednictví. Zaměřte se 
na základní nauky, zásady a možnosti 
uplatnění evangelia. Slibuji vám, že 
Bůh vás povede a bude vám na cestě 
k naplňujícímu životu žehnat – a evan
gelium bude ve vašem životě určitě 
fungovat lépe.

Začněte tam, kde jste
Mé druhé doporučení zní: začněte 

tam, kde jste.
Někdy ztrácíme odvahu, protože 

nejsme něčím „více“ – nejsme duchov
nější, uznávanější, inteligentnější, zdra
vější, bohatší, přátelštější či schopnější. 
Není přirozeně nic špatného na tom, 
chtít se zdokonalovat. Bůh nás stvořil 
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proto, abychom rostli a rozvíjeli se. Ale 
pamatujte na to, že naše slabosti nám 
mohou pomoci být pokornými a ob
racet se ke Kristu, který dokáže „slabé 
věci [učiniti] silnými“.4 Satan naopak 
využívá naše slabosti k tomu, abychom 
ztratili odvahu to vůbec zkoušet.

V životě jsem se naučil, že nepotře
bujeme být něčím „více“, abychom se 
začali stávat takovým člověkem, kterým 
se máme podle Božího úmyslu stát.

Bůh vás vezme takové, jací právě 
v této chvíli jste, a začne s vámi pra
covat. To jediné, co potřebujete, je 
ochotné srdce, touha věřit a důvěra 
v Pána.

Gedeon se považoval za chudého 
rolníka, nejmenšího v domě svého 
otce. Ale Bůh v něm viděl mocného 
a udatného muže.5

Když Samuel vybral za krále Saula, 
snažil se mu to Saul rozmluvit. Saul po
cházel z jednoho z nejmenších kmenů 
domu Izraele. Jak by on mohl být krá
lem? 6 Bůh v něm ale viděl vybraného 
mladého muže.7

Dokonce i velký prorok Mojžíš se 
v jedné chvíli cítil tak přemožen a sklí
čen, že to chtěl vzdát a zemřít.8 Bůh 
to ale nevzdal s Mojžíšem.

Drazí bratři a sestry, budeme li na 
sebe pohlížet jen smrtelnýma očima, 
možná se neuvidíme jako dostatečně 
dobří. Ale Nebeský Otec nás vidí 
takové, jací skutečně jsme a jakými se 
můžeme stát. Vidí nás jako své syny 
a dcery, jako bytosti věčného světla 
s nekonečným potenciálem a s bož
ským určením.9

Spasitelova oběť všem otevřela dveře 
spasení, aby se mohli vrátit k Bohu. 
Jeho „milost … postačuje pro všechny, 
kteří se [před Ním] pokoří“.10 Jeho mi
lost je uschopňující moc, která umož
ňuje vstup do Božích království spasení. 
Díky Jeho milosti budeme všichni 
vzkříšeni a spaseni v království slávy.

Dokonce i to nejnižší království 
slávy – telestiální království – „přesa
huje veškeré chápání“ 11 a toto spasení 
zdědí bezpočet lidí.12

Avšak Spasitelova milost toho pro 
nás může učinit ještě více. Jako členové 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů míříme k něčemu nepředstavitelně 
vznešenějšímu. Je to oslavení v celes
tiálním království. Je to život věčný 
v přítomnosti našeho Otce v nebi. Je 
to ten největší dar Boží.13 V celestiál
ním království přijímáme „z plnosti 
jeho a ze slávy jeho“.14 Ano, vše, co 
má Otec, bude dáno i nám.15

Oslavení je náš cíl; učednictví naše 
cesta.

Když projevíte trochu víry a za
čnete kráčet jako pokojní následovníci 
našeho Pána Ježíše Krista, vaše srdce 
se změní.16 Celá vaše bytost se naplní 
světlem.17

Bůh vám pomůže stát se něčím 
větším, než jste si kdy mysleli, že je 
možné. A vy zjistíte, že evangelium 
Ježíše Krista ve vašem životě opravdu 
funguje. Funguje.

Funguje to!
Bratři a sestry, drazí přátelé, mod

lím se o to, abychom se zaměřovali na 

onu jednoduchost, která je v Kristu,18 
a umožnili Jeho milosti pozvednout nás 
a nést na naší cestě z místa, kde jsme 
nyní, ke slavnému určení v přítomnosti 
našeho Otce.

Když tak budeme činit a někdo se 
nás zeptá: „Jak ve vašem životě funguje 
členství v Církvi Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů?“, budeme moci 
hrdě, ve vší pokoře a s velkou radostí 
říci: „Funguje to úžasně! Děkuji za 
optání. Chtěli byste se o tom dozvědět 
něco více?“

To je má naděje, má modlitba, mé 
svědectví a mé požehnání, ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Alma 5:14, 26.
 2. Viz Alma 5:26.
 3. Viz Římanům 10:17.
 4. Eter 12:27.
 5. Viz Soudců 6:12–16.
 6. Viz 1. Samuelova 9:21.
 7. Viz 1. Samuelova 9:2.
 8. Viz Numeri 11:14–15.
 9. Viz 1. Janova 3:1–3.
 10. Eter 12:27.
 11. Nauka a smlouvy 76:89.
 12. Viz Nauka a smlouvy 76:109.
 13. Viz Nauka a smlouvy 14:7.
 14. Nauka a smlouvy 76:56.
 15. Viz Nauka a smlouvy 84:38.
 16. Viz 1. Samuelova 10:9.
 17. Viz Matouš 6:22.
 18. Viz 2. Korintským 11:3.
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a apoštoly. Tímto způsobem odjak
živa uskutečňuje své dílo. Spasitel 
učil: „Amen, amen pravím vám: Kdo 
přijímá toho, kohož bych já poslal, 
mneť přijímá.“ 3 Nemůžeme oddělit 
Krista od Jeho služebníků. Nebýt Jeho 
prvních apoštolů, neměli bychom zá
znam očitých svědků o tom, čemu učil, 
o Jeho službě, o Jeho utrpení v zahradě 
getsemanské a o Jeho smrti na kříži. 
Nebýt jejich záznamů, neměli bychom 
apoštolské svědectví o prázdném 
hrobu a o Vzkříšení.

Pán těmto prvním apoštolům 
přikázal:

„Protož jdouce, učte všecky národy, 
křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého;

Učíce je zachovávati všecko, což 
jsem koli přikázal vám.“ 4

Toto pověření bylo obnoveno 
i v naší době, když Pán povolal 
Josepha Smitha, aby znovuzřídil Církev, 
v níž mají vysvěcení apoštolové hlásat 
Pánovo evangelium naposledy před 
Jeho návratem.

Za dobu téměř čtyřiceti let úzké 
spolupráce s generálními autoritami 
jsem byl osobně svědkem jak tiché in
spirace, tak úžasných zjevení, jež vedla 
proroky, apoštoly, další generální au
tority a vedoucí pomocných organizací 
k činům. Tito dobří muži a ženy sice 
nejsou ani dokonalí, ani neomylní, ale 
jsou dokonale oddaní vedení Pánova 
díla kupředu dle Jeho pokynů.

A nenechte se mýlit: Pán vskutku 
vede svou Církev skrze žijící proroky 

Starší M. Russell Ballard
Kvorum Dvanácti apoštolů

Na loňské říjnové generální konfe
renci jsem posluchače vyzval, aby 
se řídili radou Brighama Younga 

a zůstali na staré dobré lodi Sion, což je 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů, a aby se drželi oběma rukama.1 
Jsem potěšen, že někteří členové mé ro
diny a další lidé mě poslouchali a poté 
mi položili otázku: „Čeho se můžeme 
v této staré dobré lodi držet?“ Připomněl 
jsem jim slova presidenta Brighama 
Younga: „Jsme na staré dobré lodi 
Sion. … [Bůh] je u kormidla a zůstane 
u něj. … On uděluje příkazy, vede nás 
a řídí. Budou li mít lidé bezvýhradnou 
důvěru ve svého Boha a nikdy neopustí 
své smlouvy ani Jeho samotného, On 
nás dovede do cíle.“ 2

Nebeský Otec a Pán Ježíš Kristus 
zjevně vybavili starou dobrou loď Sion 
jasnými a prostými věčnými pravdami, 
které nám pomohou udržet směr v roz
bouřených vodách smrtelného života. 
Zde jsou jen některé z nich.

Církev Ježíše Krista byla vždy 
vedena žijícími proroky a apoštoly. 
Přestože jsou Pánovi služebníci smr
telní a podléhají lidské nedokonalosti, 
jsou inspirováni k tomu, aby nám 
pomáhali vyhýbat se překážkám ohro
žujícím náš duchovní život a aby nám 
pomohli projít bezpečně smrtelností 
k našemu konečnému nebeskému cíli.

Bůh je u kormidla
Přikázání a smlouvy jsou nedocenitelné pravdy a nauky, které se  
nacházejí na staré dobré lodi Sion, u jejíhož kormidla stojí sám Bůh.
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Pro svět bylo vždy těžké přijímat 
žijící proroky a apoštoly. Je to však 
zcela nezbytné k plnému porozu
mění Usmíření a naukám Ježíše Krista 
a k získání plnosti požehnání kněž
ství, která přicházejí k těm, jež Kristus 
povolal.

Příliš mnoho lidí se domnívá, že 
církevní vedoucí a členové by měli 
být dokonalí nebo téměř dokonalí. 
Zapomínají, že Pánova milost postačuje 
k tomu, aby bylo Jeho dílo konáno pro
střednictvím smrtelníků. Naši vedoucí 
mají ty nejlepší úmysly, ale někdy 
chybujeme. Netýká se to jen vztahů 
v Církvi – totéž se děje i v našich vzta
zích s přáteli, sousedy a spolupracov
níky, a dokonce i mezi manželskými 
partnery a v rodině.

Nacházení lidských slabostí u dru
hých je velmi jednoduché. Pokud si 
však jeden na druhém všímáme pouze 
naší lidské přirozenosti a nevidíme, jak 
Boží ruka působí skrze ty, které Bůh 
povolal, dopouštíme se závažné chyby.

Když se naopak zaměřujeme na to, 
jak Pán inspiruje své vybrané vedoucí 
a jak vede Svaté k tomu, aby navzdory 
svému lidství uskutečňovali pozoru
hodné a mimořádné věci, uplatňujeme 
jeden ze způsobů, jak se držet evange
lia Ježíše Krista a zůstat bezpečně na 
staré dobré lodi Sion.

Druhou pravdou je nauka o plánu 
spasení. Skrze Proroka Josepha Smitha 
dal Bůh Církvi Knihu Mormonovu, 
Nauku a smlouvy a mnoho dalších 
zásad a nauk. Patří k nim i poznání 
plánu spasení, který je mapou toho, 
odkud jsme přišli, co je naším účelem 
zde na zemi a kam půjdeme, až ze
mřeme. Tento plán nám také poskytuje 
jedinečný věčný náhled na to, že jsme 
Boží duchovní děti. Když porozumíme 
tomu, kdo je náš Nebeský Otec a jaký 
je náš vztah k Němu a k Jeho milova
nému Synu Ježíši Kristu, tak přijmeme 

Jejich přikázání a uzavřeme s Nimi 
smlouvy, jež nás přivedou zpět do 
Jejich věčné přítomnosti.

Pokaždé, když držím v náručí novo
rozené dítě, si kladu otázku: „Kdopak 
jsi, maličký? Co se z tebe stane díky 
Kristovu Usmíření?“

Podobné přemítavé otázky si kla
deme, když někdo, koho máme rádi, 
zemře: „Kde je? Co vidí a prožívá? Má 
život pokračování? Jaká bude podstata 
našich nejcennějších vztahů ve velkém 
světě duchů zemřelých?“

Naše rodina má v onom světě 
dvě vnučky, Saru a Emily, a jednoho 
vnuka, Nathana. Pokaždé, když nám 
zemřelo vnoučátko, jsme se jako rodina 
drželi oběma rukama pravd evangelia. 
V odpověď na naše otázky se nám 
prostřednictvím Spasitelova Usmíření 
dostalo útěchy a ujištění. Přestože se 
nám po vnoučatech stýská, víme, že 
žijí, a víme, že je znovu uvidíme. Ve 
chvílích osobního a rodinného neklidu 
jsme za toto duchovní porozumění 
nesmírně vděční.

Další klíčovou pravdou v Církvi 
je to, že Nebeský Otec stvořil Adama 
a Evu za vznešeným účelem. Jejich 
úkolem – a potažmo i úkolem jejich 
potomstva – bylo tvořit smrtelná těla 
pro Boží duchovní děti, aby mohly 
zakusit život ve smrtelnosti. Tímto 
způsobem Nebeský Otec posílá své 
duchovní děti na zemi, aby se učily 
a rostly skrze zkušenosti pozemského 
života. Protože Bůh své děti miluje, 
posílá nebeské posly a apoštoly, aby 
je učili o ústřední roli Ježíše Krista 
jakožto našeho Spasitele.

Proroci po staletí plní svou povin
nost varovat lidi před nebezpečími, 
která jim hrozí. Pánovi apoštolové jsou 
vázáni povinností bdít nad těmi, kteří 
hledají odpovědi na životní otázky, va
rovat je a podávat jim pomocnou ruku.

Před dvaceti lety vydalo První před
sednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů 
dokument „Rodina – prohlášení světu“. 
Toto inspirované prohlášení jsme 
zakončili těmito slovy: „Varujeme ty je
dince, kteří porušují smlouvy cudnosti, 
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kteří týrají nebo zneužívají manžel
ského partnera nebo své potomstvo 
nebo kteří neplní rodinné zodpověd
nosti, že jednoho dne se budou zod
povídat před Bohem. Dále varujeme, 
že rozpad rodiny přivede na jedince, 
obce a národy pohromy předpověděné 
dávnými i současnými proroky.“ 5

Jako apoštolové potvrzujeme 
toto naléhavé varování znovu i dnes. 
Pamatujte prosím na to, že přikázání 
a smlouvy jsou nedocenitelné pravdy 
a nauky, které se nacházejí na staré 
dobré lodi Sion, u jejíhož kormidla 
stojí sám Bůh.

Další důležitou naukou, které se 
máme držet, je svěcení sabatu. To nám 
pomáhá zůstat neposkvrněnými od 
světa, poskytuje nám to fyzický odpo
činek a každého z nás to po duchovní 
stránce občerstvuje prostřednictvím 
toho, že každou neděli uctíváme Otce 
a Syna.6 Činíme li sabatní den radostí, 
je to projev naší lásky k Nim.7

V rámci snahy učinit sabat radostí 
jsme požádali místní vedoucí a členy 
Církve, aby pamatovali na to, že shro
máždění svátosti patří Pánu a má být 
zakořeněno a zakotveno v Jeho učení. 
Při obřadu svátosti obnovujeme své 
smlouvy, upevňujeme svou lásku ke 

Spasiteli a připomínáme si Jeho oběť 
a Jeho Usmíření.

Tentýž duch uctívání má prostupovat 
i naše každoměsíční postní a svědecká 
shromáždění. To jsou shromáždění svá
tosti, při kterých mají členové příležitost 
stručně vyjádřit lásku k Nebeskému 
Otci a Ježíši Kristu a vděčnost za Ně 
a za znovuzřízené evangelium a vydat 
o tom osobní svědectví. Postní a svě
decké shromáždění je časem, kdy se 
můžeme podělit o krátké inspirující 
myšlenky a vydat posvátné svědectví. 
Není to čas na řečnění či proslovy.

Malé děti si mají procvičovat vy
dávání svědectví v Primárkách a s ro
diči při rodinném domácím večeru, 
než porozumějí důležitému významu 
svědectví.

Nedávný důraz kladený na to, 
abychom činili sabat radostí, je přímým 
důsledkem inspirace od Pána skrze ve
doucí Církve. Členové rady sboru mají 
pomáhat biskupstvu tím, že si vždy 
několik týdnů předem projdou hudbu 
a témata doporučená na jednotlivá 
shromáždění svátosti.

Jsme li o sabatu naplněni láskou 
k Pánu doma i na shromáždění, je to 
požehnáním pro každého z nás. Když 
jsou naše děti učeny cestám Páně, učí 

se pociťovat Jeho Ducha a reagovat 
na Něj. Budeme li pociťovat Ducha 
Páně, budeme mít všichni touhu 
přicházet každou neděli a přijímat 
svátost. A všichni, mladí i staří, kteří 
nesou těžká břemena, budou pociťovat 
duchovní povznesení a útěchu, kterou 
přináší sabatní den naplněný oddaným 
rozjímáním o našem Nebeském Otci 
a Pánu Ježíši Kristu.

Kristus je naštěstí vždy nablízku, 
čeká a je připraven nám pomoci, 
pokud Ho o to v modlitbě požádáme 
a jsme ochotni činit pokání a přijít 
k Němu.

Poté, co jsme se nyní zamysleli jen 
nad několika pravdami, jež se nachá
zejí na staré dobré lodi Sion, zůstaňme 
na palubě a pamatujme na to, že loď 
je podle definice dopravní prostředek 
a účelem dopravního prostředku je 
dovézt nás do cíle.

Cílem naší lodi jsou plná požehnání 
evangelia, království nebeské, celesti
ální sláva a přítomnost Boží!

Boží plán se naplňuje. Bůh je 
u kormidla a Jeho velká a mocná loď 
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a hrnky. Po názorné ukázce se jich ze
ptal, zda by si to někdo z nich nechtěl 
zkusit. Přihlásili se všichni.

Starší Aoba několik z nich požádal, 
aby přišli dopředu a novou zálibu si 
vyzkoušeli. Poté, co ho mladí viděli 
pracovat, si mysleli, že to bude snadné. 

Starší Richard J. Maynes
Předsednictvo Sedmdesáti

Svět, v němž žijeme, vyvíjí velký 
tlak na dobré lidi, ať jsou kdekoli, 
aby snižovali svá měřítka spra

vedlivého života nebo se jich vzdali. 
Navzdory zlovolnostem a pokušením, 
jež nás každý den obklopují, i v dnešní 
době můžeme nalézt a nalezneme pra
vou radost, když svůj život zaměříme 
na Krista.

Zaměříme li život na Ježíše Krista 
a Jeho evangelium, přinese nám to do 
života stabilitu a štěstí, jak to dokládají 
následující příklady.

Starší Taiichi Aoba ze Sedmdesáti, 
který bydlí v horské vesničce na ja
ponském ostrově Šikoku, byl požádán, 
aby učil lekci na konferenci mládeže. 
Tématem konference bylo: „Stůjte na 
svatých místech“. Když se starší Aoba 
zamyslel nad tématem a nad tím, čemu 
by měl učit, rozhodl se použít jako 
nástroj výuky své zaměstnání. Pracuje 
jako hrnčíř.

Starší Aoba řekl, že mladí lidé ve 
třídě ožili, když viděli, jak je schopen 
téměř zázračně proměnit hrnčířskou 
hlínu ve svých rukou v talíře, misky 

Radost plynoucí ze 
života zaměřeného  
na Krista
Máme- li v tomto životě nalézt opravdovou radost a pokoj,  
musí být náš život přesně zaměřen na Krista.

pluje směrem ke spasení a oslavení. 
Pamatujme na to, že tohoto cíle ne
můžeme dosáhnout tím, že vyskočíme 
z lodi a budeme se snažit doplavat 
tam sami.

Cílem této cesty ve smrtelnosti je 
oslavení, kterého není možné dosáh
nout bez využití prostředků evangelia 
Ježíše Krista – Jeho Usmíření, obřadů 
a základní nauky a zásad, jež se 
nacházejí v Církvi.

Právě v Církvi poznáváme Boží 
díla a přijímáme milost Pána Ježíše 
Krista, jež nám přináší spasení. 
Právě v Církvi činíme závazky 
a smlouvy, jež přináležejí k věčné 
 rodině a jež se stanou naším cestov
ním pasem k oslavení. Je to Církev, 
která je poháněna kněžstvím, jež 
nás vede nepředvídatelnými vodami 
smrtelnosti.

Buďme vděčni za krásnou starou 
dobrou loď Sion, protože bez ní by
chom byli vydáni na pospas dravému 
proudu, v němž bychom byli sami 
bez kormidla či vesel a byli bychom 
bezmocně hnáni silnými proudy 
vichru a vln protivníka.

Držte se pevně, bratři a sestry, 
a plujte dál na té úžasné lodi, Církvi 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů, 
a poté dosáhneme svého věčného 
cíle. Toto je mé svědectví a má 
modlitba za nás za všechny ve jménu 
Toho, po kom je stará dobrá loď Sion 
pojmenována, ve jménu našeho Pána 
a Spasitele Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
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89–92.
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Nov. 18, 1857, 291.

 3. Jan 13:20.
 4. Matouš 28:19–20.
 5. „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, 

listopad 2010, 129.
 6. Viz Nauka a smlouvy 59:9–23.
 7. Viz Izaiáš 58:13–14.
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Nikomu se však nepodařilo vytvořit ani 
jednoduchou misku. Namítali: „Nedo
kážu to!“ „Proč je to tak obtížné?“ „Je to 
moc těžké.“ A při těchto slovech létala 
hlína po celé místnosti.

Starší Aoba se jich zeptal, proč 
je pro ně hrnčířská práce tak těžká. 
Odpovídali různě: „Nemám s tím žádné 
zkušenosti“, „Nikdo mě neškolil“ nebo 
„Nemám na to talent“. Podle výsledku 
jejich práce byla jejich slova pravdivá; 
ale nejvýznamnějším důvodem jejich 
neúspěchu bylo to, že hlína nebyla na 
kruhu umístěna do středu. Mysleli si, že 
hlínu umístili do středu, ale z pohledu 

profesionála to nebylo přesně upro
střed. Poté jim řekl: „Zkusme to ještě 
jednou.“

Tentokrát starší Aoba umístil hlínu 
přesně do středu kruhu a poté začal 
kolem otáčet a uprostřed hlíny dělat 
otvor. Několik mladých to zkusilo 
znovu. Tentokrát začali všichni tleskat, 
když se ozvalo: „Páni, už se to netřese“, 
„Jde mi to“ nebo „Dokázala jsem to!“ 

Tvary samozřejmě nebyly dokonalé, ale 
výsledek byl úplně jiný než u prvního 
pokusu. Důvodem jejich úspěchu bylo 
to, že hlína byla umístěna přesně ve 
středu kruhu.

Svět, v němž žijeme, se podobá 
hrnčířskému kruhu a rychlost otáčení 
se zvyšuje. Tak jako hlína na kruhu 
musíme být i my přesně zaměřeni. 
Naší podstatou, středem našeho života, 
musí být Ježíš Kristus a Jeho evange
lium. Vést život zaměřený na Krista 
znamená, že se učíme o Ježíši Kristu 
a Jeho evangeliu a poté se řídíme Jeho 
příkladem a s přesností dodržujeme 
Jeho přikázání.

Dávný prorok Izaiáš řekl: 
„Ó Hospodine, ty jsi otec náš, my 
[hlína], ty pak učinitel náš, a tak jsme 
všickni dílo ruky tvé.“ 1

Zaměříme li život na Ježíše Krista, 
může nás vytvarovat tak, jak to po
třebujeme, abychom se mohli vrátit 

do Jeho přítomnosti a do přítomnosti 
Nebeského Otce v celestiálním králov
ství. Radost, kterou zakusíme v tomto 
životě, bude přímo úměrná tomu, jak 
důkladně se v životě zaměříme na 
učení, příklad a smírnou oběť Ježíše 
Krista.

Bratři a sestry, narodil jsem se do ví
cegenerační rodiny Svatých posledních 
dnů, a tak požehnání a radost ply
noucí z evangelia Ježíše Krista jakožto 
základu naší rodinné kultury byly ve
tkány do našeho každodenního života. 
Až jako mladý muž na misii na plný 
úvazek jsem si uvědomil, jak nesmírně 
pozitivní dopad má plnost evangelia 
Ježíše Krista na ty, kteří jeho požehnání 
v životě dosud nezakusili. Tento verš 
v Matoušovi popisuje proces, kterým 
procházejí lidé obrácení k evangeliu 
Ježíše Krista: „Podobno jest království 
nebeské pokladu skrytému v poli, 
kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí 

Máme-li v tomto životě nalézt opravdovou 
radost a pokoj, musí být náš život přesně –  
jako hlína na hrnčířském kruhu staršího  
Taiichiho Aoby – zaměřen na Krista.
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naplněn jsa pro něj, odchází a prodává 
všecko, což má, a koupí pole to.“ 2

Dovolte mi podělit se o příklad 
z Knihy Mormonovy znázorňující, co 
byl jeden obrácený ochoten zapla
tit za to, aby získal radost plynoucí 
z nalezení pokladu, o němž mlu
vil Ježíš v podobenství o pokladu 
skrytém v poli.

Vzpomeňte na Ammona 
a Lamoniho, kteří ve 20. kapitole 
Almy cestovali do města Middoni, 
aby našli Ammonova bratra Arona 
a vysvobodili ho z vězení. Cestou se 
setkali s Lamoniovým otcem, který 
byl králem nad celou zemí.

Král byl velmi rozzloben, že jeho 
syn Lamoni cestoval s Ammonem, 
nefitským misionářem, kterého pova
žoval za nepřítele. Měl za to, že jeho 
syn se měl zúčastnit velkých hodů, 
které pro své syny a svůj lid uspořádal. 
Král Lamanitů byl tak rozzlobený, že 
Lamonimu přikázal, aby Ammona zabil 
mečem. Když to Lamoni odmítl udělat, 
král vytasil svůj meč, aby ho za nepo
slušnost zabil; Ammon ale zakročil, 
aby Lamonimu zachránil život. Krále 
přemohl a mohl ho býval zabít.

Když se král ocitl v situaci, kdy mu 
šlo o život, řekl Ammonovi: „Jestliže 
mne ušetříš, dám ti, o cokoli požádáš, 
až do poloviny království.“ 3

Král byl ochoten za ušetření svého 
života zaplatit polovinu království. 
Musel být velmi udiven, když ho 
Ammon požádal jen o to, aby propustil 
jeho bratra Arona a jeho společníky 
z vězení, a o to, aby si jeho syn Lamoni 
mohl ponechat své království.

Později byl díky tomuto setkání 
Ammonův bratr Aron propuštěn 
z middonského vězení. Po propuštění 
byl inspirován k tomu, aby se vydal na 
místo, odkud král Lamanitů vládl zemi. 
Aron byl představen králi a měl výsadu 
učit ho zásadám evangelia Ježíše Krista, 

včetně velikého plánu vykoupení. 
Aronovo učení krále velmi inspirovalo.

Králova reakce na Aronovo učení se 
nachází v 15. verši 22. kapitoly Almy: 
„A stalo se, že poté, co mu Aron vysvět
lil tyto věci, král pravil: Co mám činiti, 
abych mohl míti tento věčný život, 
o němž jsi mluvil? Ano, co mám činiti, 
abych mohl býti zrozen z Boha, aby byl 
tento zlovolný duch vykořeněn z mé 
hrudi, a abych přijal jeho Ducha, abych 
mohl býti naplněn radostí a abych ne
byl posledního dne zavržen? Viz, pravil, 
vzdám se všeho, co mám, ano, opustím 
své království, abych mohl obdržeti 
tuto velikou radost.“

Zatímco pro zachování vlastního 
života byl král Lamanitů ochoten vzdát 
se poloviny království, tak pro to, aby 
získal radost plynoucí z pochopení, 
přijetí a následování evangelia Ježíše 
Krista, byl kupodivu ochoten vzdát 
se království celého.

Má manželka Nancy byla do Církve 
také obrácena. Mnohokrát se mi za 
ta léta zmínila o radosti, kterou v ži
votě pociťuje od chvíle, kdy poznala 
a přijala evangelium Ježíše Krista a žije 
podle něj. Toto jsou vzpomínky sestry 
Maynesové na její zážitky:

„Když mi bylo něco málo přes dva
cet, dospěla jsem v životě do bodu, kdy 
jsem věděla, že musím něco změnit, 
abych byla šťastnější. Měla jsem pocit, 
že žiji bez opravdového smyslu a cíle, 
a nevěděla jsem, kde najít to, co hle
dám. Vždy jsem věděla, že Nebeský 
Otec existuje, a občas jsem se i modlila 
a pociťovala jsem, že mi naslouchá.

Na počátku hledání jsem navštívila 
několik různých církví, ale vždy se mi 
vrátily tytéž pocity a sklíčenost. Jsem 
velmi požehnaná díky tomu, že má 
modlitba ohledně cíle a smyslu života 
byla nakonec zodpovězena a že mi do 
života vstoupila plnost evangelia Ježíše 
Krista. Poprvé jsem pociťovala, že můj 
život má smysl, a plán štěstí mi do 
života vnesl opravdovou radost.“

Další příběh z Knihy Mormonovy 
jasně ukazuje, jak nás vedení života 
zaměřeného na Krista může naplnit 
větším štěstím, i když nás obklopují 
neuvěřitelné těžkosti.

Poté, co prorok Lehi s rodinou 
opustil v roce 600 př. Kr. Jeruzalém, 
bloudili přibližně osm let v pus
tině, dokud nakonec nedorazili do 
země u pobřeží, kterou nazvali zemí 
Hojnosti. Nefi popisuje život v pustině 
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o porozumění. Jak naše důvěra v Něho 
poroste, budeme otevírat své srdce, 
snažit se konat Jeho vůli a čekat na od
povědi, jež nám pomohou porozumět.

Moje vlastní změna srdce započala, 
když jsem ve dvanácti letech začala 
hledat Boha. Kromě odříkávání mod
litby Páně 3 jsem vlastně ani nevěděla, 
jak se mám modlit. Pamatuji si, jak 
jsem poklekla v naději, že pocítím Jeho 
lásku, a zeptala se: „Kde jsi, Nebeský 
Otče? Vím, že musíš někde být, ale 
kde?“ Během celého dospívání jsem 
se ptala. V několika prchavých okamži
cích jsem sice seznala, že Ježíš Kristus 

Neill F. Marriottová
Druhá rádkyně v generálním předsednictvu Mladých žen

Starší Dallin H. Oaks hovořil na 
dubnové generální konferenci 
o tom, že musíme „napravit svůj 

život“.1 Domnívám se, že proces osobní 
nápravy začíná změnou srdce – bez 
ohledu na životní zkušenosti či místo 
narození.

Pocházím z oblasti Spojených států 
zvané Hluboký jih a v mládí jsem se 
ze slov jedné protestantské nábožen
ské písně dozvěděla, jak vypadá srdce 
opravdového učedníka – srdce, které 
prošlo změnou. Zamyslete se nad 
těmito slovy, jež jsou mi drahá:

Tvá vůle se staň, Pane!
Tvá vůle se staň!
Jsem hlínou,
již tvaruje Hrnčíře dlaň.
Pane, tvaruj život můj,
jak chceš Ty sám.
V Tvé ruce
se s pokorou odevzdávám.2

Jak my, moderní, zaneprázdnění 
a soupeřiví lidé, můžeme dosáhnout 
odevzdanosti a pokory? Jak zařídíme, 
aby byly cesty Páně i našimi cestami? 
Domnívám se, že je třeba začít tím, 
že se od Něj budeme učit a modlit se 

Odevzdáváme 
své srdce Bohu
Když se otevřeme Duchu, poznáme Boží cestu 
a budeme pociťovat Jeho vůli.

plný soužení takto: „Vytrpěli [jsme] 
mnohé strasti a mnohé obtíže, … 
dokonce tak mnohé, že je nemůžeme 
všechny vypsati.“ 4

V zemi Hojnosti dostal Nefi od 
Pána za úkol postavit loď, která je 
měla přepravit přes moře do zaslí
bené země. Po příjezdu do zaslíbené 
země dál vznikaly mezi těmi, kteří 
se v životě zaměřovali na Krista, 
a mezi nevěřícími, kteří následovali 
příklad Lamana a Lemuela, veliké 
rozepře. Nakonec byla hrozba, že 
mezi oběma skupinami dojde k násilí, 
tak velká, že se Nefi a ti, kteří násle
dovali učení Páně, oddělili a uprchli 
kvůli bezpečí do pustiny. V tomto 
okamžiku, přibližně 30 let poté, co 
Lehi s rodinou opustil Jeruzalém, 
pronáší Nefi slova, která jsou dobře 
zdokumentovaná a poněkud pře
kvapivá – zvláště poté, co v písmech 
psal o mnohých strastech a souže
ních, kterým tak dlouho čelili. Toto 
jsou jeho slova: „A stalo se, že jsme 
žili šťastně.“ 5 Navzdory těžkostem 
byli schopni žít šťastně, protože se 
v životě zaměřili na Krista a Jeho 
evangelium.

Bratři a sestry, máme li v tomto 
životě nalézt opravdovou radost 
a  pokoj, musí být náš život – tak 
jako hlína na hrnčířském kruhu – 
přesně zaměřen na Krista. Příklady 
krále Lamanitů, mé manželky Nancy 
a nefitského lidu tuto pravdivou 
zásadu potvrzují.

Vydávám vám dnes svědectví, 
že i my můžeme nalézt tento pokoj, 
štěstí a radost, rozhodneme li se vést 
život zaměřený na Krista. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Izaiáš 64:8.
 2. Matouš 13:44.
 3. Alma 20:23.
 4. 1. Nefi 17:6.
 5. 2. Nefi 5:27.
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skutečně žije, ale Nebeský Otec mě 
nechal hledat a čekat deset let.

V roce 1970, když mě misionáři učili 
o Otcově plánu spasení a o Spasitelově 
Usmíření, bylo mé čekání u konce. Při
jala jsem tyto pravdy a dala se pokřtít.

Na základě této znalosti Pánovy 
milosti a moci jsme si spolu s man
želem a dětmi vybrali toto rodinné 
motto: „Všechno dopadne dobře.“ Ale 
jak můžeme jeden druhému říkat tato 
slova, když přicházejí hluboké nesnáze 
a v daném okamžiku se nám nedostává 
odpovědí?

Když byla naše milá a způsobilá 
jednadvacetiletá dcera Georgia hospi
talizována v kritickém stavu následkem 
nehody na kole, naše rodina si řekla: 
„Všechno dopadne dobře.“ Během letu 
z naší misie v Brazílii do Indianapolis 
v Indianě, abych mohla být s ní, jsem 
se rodinného motta pevně držela. 
Naše krásná dcera však vstoupila do 
duchovního světa jen pár hodin před 
tím, než mé letadlo přistálo. Naší rodi
nou projel zármutek a šok jako zásah 
elektřinou – jak jsme se teď mohli na 
sebe podívat a i nadále říkat: „Všechno 
dopadne dobře“?

Po Georgiině fyzické smrti byly naše 
pocity zjitřené, nic se nám nedařilo, 
a i dnes prožíváme chvíle hlubokého 
zármutku, ale držíme se vědomí toho, 
že ve skutečnosti nikdy nikdo opravdu 
neumírá. Navzdory utrpení, které jsme 
prožili, když Georgiino fyzické tělo 
přestalo pracovat, jsme měli víru v to, 
že žije i nadále jako duch, a věříme, 
že pokud budeme lnout ke svým chrá
movým smlouvám, budeme s ní žít na 
věky. Víra v našeho Vykupitele a Jeho 
Vzkříšení, víra v Jeho kněžskou moc 
a víra ve věčné zpečetění nám umož
ňují vyslovovat naše motto s důvěrou.

President Gordon B. Hinckley 
řekl: „Uděláte li, co je ve vašich silách, 
všechno dopadne dobře. Vložte svou 
důvěru v Boha. … Pán nás neopustí.“ 4

Naše rodinné motto nezní: „Všechno 
dopadne dobře hned.“ Zaznívá z něj 
naděje, že to dopadne dobře z hle
diska věčnosti – nikoli nutně naděje 
v momentální výsledky. V písmech se 
píše: „Hledejte pilně, modlete se vždy 
a buďte věřící a všechny věci budou 
působiti společně pro dobro vaše.“ 5 To 
neznamená, že všechno je dobré, ale že 
v případě mírných a věrných všechno 

– to pozitivní, ale i to negativní – bude 
spolupůsobit k dobrému, přičemž na
časování náleží Pánu. Čekáme na Něj, 
někdy jako Job ve svém utrpení, a jsme 
si vědomi toho, že Bůh „uráží, on i ob
vazuje; raní, ruka jeho také léčí“.6 Mírné 
srdce přijímá zkoušku a čeká, až přijde 
čas uzdravení a celistvosti.

Když se otevřeme Duchu, poznáme 
Boží cestu a budeme pociťovat Jeho 
vůli. Zjistila jsem, že během svátosti, 
kterou nazývám srdcem sabatu, je 
poučné se po modlitbě za odpuštění 
hříchů zeptat Nebeského Otce: „Otče, 
co mám udělat dalšího?“ Když se s po
korou odevzdáme Pánu, může být naše 
mysl vedena k něčemu dalšímu, co je 
třeba, abychom změnili – k něčemu, 
co omezuje naši schopnost přijímat 
duchovní vedení, či dokonce uzdravení 
a pomoc.

Například možná k někomu cho
vám pečlivě skrývanou zášť. Když se 
zeptám, zda je ještě něco dalšího, co je 
třeba vyznat, vstoupí mi jasně do mysli 
ono „tajemství“. Duch Svatý v podstatě 
šeptá: „S upřímností ses ptala, zda je 
ještě něco dalšího, a zde je odpověď. 
Tvá zášť tě brzdí v pokroku a je ti ke 
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škodě při vytváření zdravých vztahů. 
Nech to už být.“ Ano, je to náročné; 
možná máme pocit, že naše nevraživost 
je docela ospravedlněná; ale odevzdat 
se Pánu je jediná možnost, jak dosáh
nout trvalého štěstí.

Časem a postupně se nám Jeho 
milostí dostává síly a vedení – možná 
nás to povede k navštěvování chrámu, 
k hlubšímu studiu Spasitelova Usmíření 
nebo k tomu, abychom si promluvili 
s biskupem, profesionálním porad
cem, či dokonce s lékařem. Uzdravení 
našeho srdce začíná tehdy, když se po
drobíme Bohu a začneme Ho uctívat.

Opravdové uctívání začíná tehdy, 
když je naše srdce před Otcem 
a Synem upřímné. V jakém stavu je 
naše srdce dnes? Paradoxem je, že 
k tomu, abychom měli uzdravené 
a věrné srdce, musíme nejprve dovolit, 
aby se před Pánem zlomilo. „A budete 
mi přinášeti jako oběť srdce zlomené 
a ducha zkroušeného,“ 7 praví Pán. 

V důsledku toho, že obětujeme své 
srdce neboli vůli Pánu, získáváme du
chovní vedení, které potřebujeme.

S tím, jak roste naše porozumění 
Pánově milosti a milosrdenství, 
zjišťujeme, že naše svéhlavé srdce 
začíná praskat a lámat se vděčností. 
Pak k Jednorozenému Synu Božímu 
vztáhneme ruce v touze být s Ním 
spřaženi jhem. Zatímco o to se zlome
ným srdcem usilujeme, dostává se nám 
prostřednictvím Ducha Svatého nové 
naděje a dalšího vedení.

Usilovně se snažím zbavit touhy 
smrtelníků mít všechno po svém, neboť 
jsem si nakonec uvědomila, jak je to 
nedostatečné, omezené a podřadné ve 
srovnání s tím, co nabízí Ježíš Kristus. 
„ Jeho cesta je cestou, která vede ke 
štěstí v tomto životě a k věčnému 
životu ve světě příštím.“ 8 Dokážeme 
milovat Ježíše Krista a Jeho cestu více, 
než milujeme sebe sama a svůj vlastní 
program?

Někteří si možná myslí, že už příliš 
mnohokrát selhali, a cítí se příliš slabí 
na změnu hříšných skutků či světských 
tužeb srdce. Nicméně jakožto Izrael 
smlouvy se nepokoušíme změnit znovu 
a znovu jen svými vlastními silami. 
Obracíme li se s upřímností na Boha, 
bere nás takové, jací jsme – a udělá 
z nás víc, než si dovedeme představit. 
Uznávaný teolog Robert L. Millet píše 
o „zdravé touze se zlepšovat“, jež je 
vyvážena duchovním „ujištění[m], že 
v Ježíši Kristu a skrze Něho toho do
sáhneme“.9 S vědomím toho můžeme 
Nebeskému Otci upřímně říci:

Do péče Tvé cele se odevzdám,
jen láskou Tvou toužím žít,
Tvou vůli s radostí vykonám
a budu tím, kým chceš mne mít.10

Když nabízíme své zlomené srdce 
Ježíši Kristu, On naši oběť přijímá. 
Bere nás zpátky. Bez ohledu na ztráty, 
rány a odmítnutí, jež jsme utrpěli, Jeho 
milost a uzdravení mají větší moc než 
cokoli jiného. Jsme li opravdu spřaženi 
se Spasitelem, můžeme s důvěrou říci: 
„Všechno dopadne dobře.“ Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Dallin H. Oaks, „Podobenství o rozsévači“, 

Liahona, květen 2015, 32.
 2. „Have Thine Own Way, Lord“, The 

Cokesbury Worship Hymnal, č. 72.
 3. Viz Matouš 6:9–13.
 4. Gordon B. Hinckley, Jordan Utah 

South regional conference, priesthood 
session, Mar. 1, 1997; viz také „Excerpts 
from Addresses of President Gordon 
B. Hinckley“, Ensign, Oct. 2000, 73.

 5. Nauka a smlouvy 90:24.
 6. Job 5:18.
 7. 3. Nefi 9:20.
 8. „Žijící Kristus – svědectví apoštolů“, 

Liahona, duben 2000, 3; zvýraznění 
přidáno.

 9. Robert L. Millet, After All We Can Do: 
Grace Works (2003), 133.

 10. „Půjdu tam, kde chceš mne mít“, 
Náboženské písně, č. 169.
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Zamysleme se nad tím, co se 
v Novém zákoně píše o bohatém mla
dém knížeti. Byl to spravedlivý mladý 
muž, který již dodržoval Desatero 
přikázání, ale chtěl být ještě lepší. 
Chtěl dosáhnout věčného života.

Když se setkal se Spasitelem, zeptal 
se: „Čehož mi se ještě nedostává?“ 3

Ježíš bohatému mladému muži 
okamžitě odpověděl a dal mu radu, 
která byla určena přímo jemu. „Řekl 
mu Ježíš: Chceš li dokonalým býti, jdiž 
a prodej statek svůj, a rozdej chudým, 
… a poď, následuj mne.“ 4

To mladého muže ohromilo; na 
takovou oběť nikdy nepomyslel. Měl 
dost pokory na to, aby se obrátil na 
Pána, ale nikoli dost víry na to, aby se 
řídil božskou radou, jíž se mu dostalo. 
Když dostaneme odpověď, musíme být 
ochotni jednat.

President Harold B. Lee učil: „Každý 
z nás, chceme li dosáhnout doko
nalosti, si musí jednou položit tuto 
otázku: ‚Čehož mi se ještě nedostává?‘“ 5

Znal jsem jednu věrnou matku, která 
se pokořila a zeptala se: „Co mi brání 
v pokroku?“ V jejím případě přišla 

a stoupali výše. Duch Svatý je ideální 
společník na cesty. Pokud budeme po
korní a budeme ochotni se učit, vezme 
nás za ruku a povede nás domů.

Cestou se však musíme ptát Pána, 
kudy přesně máme jít. Musíme po
ložit několik obtížných otázek, jako 
například: „Co musím změnit?“ „Jak se 
mohu zlepšit?“ „Které své slabé stránky 
potřebuji posílit?“

Starší Larry R. Lawrence
Sedmdesátník

Jako mladý dospělý jsem se za
čal zajímat o Církev. Nejprve mě 
k evangeliu přitahoval příklad mých 

přátel z řad Svatých posledních dnů, ale 
nakonec mě začala lákat ona jedinečná 
nauka. Když jsem se dozvěděl, že věrní 
muži a ženy mohou neustále činit 
pokrok a nakonec se stát takovými jako 
naši nebeští rodiče, upřímně jsem užasl. 
Ta představa se mi moc líbila; pociťoval 
jsem, že je to pravda.

Nedlouho po svém křtu jsem 
studoval Kázání na hoře a zjistil jsem, 
že Ježíš učil tutéž pravdu o věčném 
pokroku i v Bibli. Řekl: „Buďtež vy tedy 
dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest 
v nebesích, dokonalý jest.“ 1

Nyní jsem členem Církve už přes 
40 let, a kdykoli si v písmech přečtu 
tento verš, připomenu si účel našeho 
života zde na zemi. Přišli jsme proto, 
abychom se učili a zlepšovali se, až 
budeme postupně posvěceni neboli 
zdokonaleni v Kristu.

Cesta učednictví není jednoduchá. 
Říká se jí cesta soustavného zdoko
nalování.2 Když se ubíráme po oné 
těsné a úzké cestě, Duch nás neustále 
vyzývá k tomu, abychom se zlepšovali 

Čehož mi se ještě 
nedostává?
Pokud budeme pokorní a budeme ochotni se učit, Duch Svatý  
nás vezme za ruku a povede nás domů. Cestou se však musíme  
ptát Pána, kudy přesně máme jít.
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odpověď od Ducha okamžitě: „Přestaň 
si stěžovat.“ Tato odpověď ji překva
pila; nikdy neměla pocit, že by si nějak 
zvlášť stěžovala. Poselství od Ducha 
Svatého však hovořilo velmi jasně. 
V příštích dnech si začala všímat toho, 
že má ve zvyku si stěžovat. S vděčností 
za ono vnuknutí, aby se zdokonalila, se 
rozhodla sčítat svá požehnání namísto 
obtíží. Po několika dnech pocítila ze 
strany Ducha vřelý souhlas.

Jeden pokorný mladý muž, který 
si nemohl najít tu pravou, se na Pána 
obrátil s žádostí o pomoc: „Co mi zne
možňuje být tím pravým?“ zeptal se. Na 
mysl a do srdce mu vstoupila odpověď: 
„Očisti svou řeč.“ V tom okamžiku si 
uvědomil, že součástí jeho slovníku se 
stalo několik hrubých výrazů, a zavázal 
se, že to změní.

Jedna svobodná sestra odvážně 
položila otázku: „Co musím změnit?“ 
a Duch jí našeptal: „Neskákej lidem do 
řeči.“ Duch Svatý opravdu dává rady na 
míru. Je to naprosto upřímný společ
ník a řekne nám to, co nikdo jiný neví 
nebo co nám nemá odvahu sdělit.

Jeden navrátivší se misionář zjistil, 
že je ve stresu kvůli velmi náročnému 
rozvrhu. Snažil se najít čas na práci, 
studium, rodinu a církevní povolání. 
Požádal Pána o radu: „Jak mohu 
pociťovat pokoj s tím vším, co mu
sím dělat?“ Odpověď nezněla tak, jak 
očekával; dostalo se mu vnuknutí, že 
má s větší pečlivostí dodržovat den 
sabatu a světit ho. Rozhodl se zasvětit 
neděli službě Bohu – odložit onen den 
práci do školy, a místo toho studovat 
evangelium. Tato malá úprava mu 

přinesla pokoj a rovnováhu, o něž 
usiloval.

Před lety jsem v jednom církev
ním časopise četl příběh dívky, která 
chodila na vysokou školu a už nebyd
lela doma. Byla pozadu s učením, její 
společenský život nebyl takový, jak si 
představovala, a celkově byla nešťastná. 
Nakonec jednoho dne padla na kolena 
a zvolala: „Co mohu udělat, aby se můj 
život zlepšil?“ Duch Svatý zašeptal: 
„Vstaň a ukliď si pokoj.“ Toto vnuknutí 
pro ni bylo velkým překvapením, ale 
byl to přesně ten impuls, který potřebo
vala. Poté, co si utřídila své věci a dala 
je do pořádku, pocítila, jak její pokoj 
naplnil Duch a pozdvihl ji v srdci.

Duch Svatý nám neříká, abychom 
zdokonalili vše naráz. Pokud by tak 
 činil, odradilo by nás to a vzdali by
chom to. Duch s námi pracuje naším 
vlastním tempem, krok za krokem, 
neboli jak učí Pán: „Řádku za řádkou, 
předpis za předpisem, … a požeh
naní jsou ti, již poslouchají předpisy 
moje …; neboť tomu, kdo přijímá, 
dám více.“ 6 Když vás třeba Duch Svatý 
nabádá k tomu, abyste častěji říkali dě
kuji, a vy na to zareagujete, pak možná 
získá pocit, že nastal čas přejít k ně
čemu náročnějšímu – jako například 
naučit se říkat: „Omlouvám se, byla 
to moje chyba.“

Ideální čas na položení otázky 
„Čehož mi se ještě nedostává?“ je při 
přijímání svátosti. Apoštol Pavel učil, 
že je to chvíle určená k sebezpyto
vání.7 V této uctivé atmosféře, kdy se 
v myšlenkách obracíme k nebi, nám 
Pán může jemně říci, na čem dalším 
musíme pracovat.

I mně se v životě, stejně jako vám, 
dostalo mnoha poselství od Ducha, 
která mi ukázala, jak se zdokonalit. 
Dovolte mi podělit se o několik osob
ních příkladů poselství, jež jsem si vzal 
k srdci. Mezi tato vnuknutí patří:



35LISTOPAD 2015

• Nezvyšuj hlas.
• Buď organizovaný; napiš si každý 

den seznam věcí, které je třeba 
udělat.

• Lépe se starej o své tělo tím, že 
budeš jíst více ovoce a zeleniny.

• Choď častěji do chrámu.
• Než se začneš modlit, chvíli 

přemítej.
• Ptej se na radu své ženy.
• A buď trpělivý, když řídíš; nepře

kračuj povolenou rychlost. (Na 
tom posledním stále pracuji.)

Tím, co nám umožňuje zdokonalo
vat se neboli posvětit se, je Spasitelova 
smírná oběť. Vlastními silami bychom 
to nikdy nedokázali, ale Boží milost 
postačuje k tomu, aby nám pomohla. 
Starší David A. Bednar kdysi podotkl: 
„Většina z nás jasně chápe, že Usmíření 
je pro hříšníky. Nejsem si ale jist, zda 
víme a chápeme, že Usmíření je určeno 
také pro svaté – pro dobré muže a ženy, 
kteří jsou poslušní, způsobilí a zásadoví 
a kteří se snaží stát lepšími.“ 8

Chtěl bych každému z vás navrh
nout, abyste někdy brzy, možná dnes 
večer při modlitbě, provedli jakési 
duchovní cvičení. S pokorou po
ložte Pánu tuto otázku: „Co mi brání 
v pokroku?“ Jinými slovy: „Čehož mi 
se ještě nedostává?“ Pak tiše čekejte na 
odpověď. Budete li upřímní, brzy bu
dete mít jasno. Bude to zjevení určené 
jen pro vás.

Možná vám Duch řekne, že je třeba, 
abyste někomu odpustili. Nebo se vám 
může dostat poselství, abyste si pečli
věji vybírali filmy, které zhlédnete, či 
hudbu, kterou posloucháte. Možná po
cítíte inspiraci, abyste byli poctivější ve 
svých obchodních záležitostech nebo 
štědřejší v postních obětech. Možností 
je nekonečně mnoho.

Duch nám může ukázat naše 
slabosti, ale je schopen ukázat nám 

i naše silné stránky. Někdy je třeba se 
zeptat, co děláme dobře, aby nás Pán 
mohl pozvednout a povzbudit. Když si 
pročítáme své patriarchální požehnání, 
připomínáme si, že Pán zná náš božský 
potenciál. Raduje se z každého našeho 
kroku vpřed. To, kam směřujeme, je 
pro Něj mnohem důležitější než naše 
rychlost.

Buďte vytrvalí, bratři a sestry, 
a nikdy se nenechte odradit. Budeme 
muset jít až za hrob, než skutečně 
dosáhneme dokonalosti, ale zde ve 
smrtelnosti můžeme položit základy. 
„Naší povinností je být dnes lepší, než 
jsme byli včera, a zítra být lepší, než 
jsme dnes.“ 9

Pokud duchovní růst není v našem 
životě prioritou, pokud nejsme na cestě 
soustavného zdokonalování, pak se 
nám nedostane důležitých zkušeností, 
které nám Bůh chce dát.

Před lety jsem četl následující slova 
presidenta Spencera W. Kimballa, 
která na mě udělala trvalý dojem. 
Řekl: „Zjistil jsem, že kde je srdce 
naplněné modlitbou, hlad po spraved
livosti, upuštění od hříchů a poslušnost 

přikázání Božích, tam Pán vylévá 
více a více světla, dokud nakonec 
nevznikne moc dostatečná k tomu, 
aby pronikla nebeským závojem. … 
Člověku s takovou mírou spravedlivosti 
se dostává nesmírně cenného zaslíbení, 
že jednoho dne uzří tvář Páně a bude 
vědět, že On je.“ 10

Modlím se o to, abychom této 
vrcholné zkušenosti jednou dosáhli 
i my, když dovolíme Duchu Svatému, 
aby nás dovedl domů. Ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼
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 3. Matouš 19:20.
 4. Matouš 19:21.
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Harold B. Lee (2000), 197.
 6. 2. Nefi 28:30.
 7. Viz 1. Korintským 11:28.
 8. David A. Bednar, „Usmíření a putování 

smrtelností“, Liahona, duben 2012, 14.
 9. Joseph Fielding Smith, Doctrines of 

Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. (1954–1956), 2:18.

 10. Spencer W. Kimball, „Give the Lord Your 
Loyalty“, Tambuli, Feb. 1981, 47.
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„Pokoj buď duši tvé; protivenství tvé 
a strasti tvé potrvají jen malou chvilku;

A potom, jestliže v tom vytrváš 
dobře, Bůh tě oslaví na výsosti.“ 
(NaS 121:7–8.)

Příjemné slovo Boží nás naplňuje 
nadějí, neboť víme, že ti, kteří jsou 
ve zkouškách věrní, budou mít větší 
odměnu v království nebeském a že 
„po mnohém soužení přicházejí požeh
nání“. (Viz NaS 58:3–4.)

Příjemné slovo Boží promlouvané 
skrze proroky nám dodává jistotu, 
že naše věčné pečetění, podpořené 
naší věrností božským zaslíbením, 
která nám byla dána za naši udat
nou službu ve věci pravdy, požeh
nají nám i našemu potomstvu. (Viz 
Orson F. Whitney, Conference Report, 
Apr. 1929, 110.)

Také nám dodává jistotu, že poté, 
co budeme mít za sebou život na
plněný vírou, nepřijdeme o žádné 
požehnání kvůli tomu, že jsme ne
udělali to, k čemu jsme nedostali 
příležitost. Budeme li žít věrně až 
do okamžiku své smrti, budeme 

Nevěra manželského partnera může 
zničit vztah, který, jak jsme doufali, měl 
být věčný.

Tyto a mnohé další strasti patřící 
k tomuto zkušebnímu stavu nás někdy 
nutí klást si tutéž otázku, kterou položil 
i Prorok Joseph Smith: „Ó Bože, kde 
jsi?“ (NaS 121:1.)

V těchto těžkých okamžicích života 
přináší příjemné slovo Boží, které 
uzdravuje zraněnou duši, našemu srdci 
a mysli toto poselství útěchy:

Starší Francisco J. Viñas
Sedmdesátník

Mnozí z nás, kteří se sešli na této 
konferenci, si přišli „vyslech
nouti příjemné slovo Boží, ano, 

slovo, jež hojí zraněnou duši“. ( Jákob 
2:8.) Toto slovo lze najít v písmech 
a v poselstvích od našich vedoucích 
a dodává nám naději a útěchu v tem
ných obdobích strastí.

Skrze životní zkušenosti poznáváme, 
že radost na tomto světě není úplná, 
ale v Ježíši Kristu naše radost úplná 
je. (Viz NaS 101:36.) On nám dodá 
sílu, abychom nemuseli trpět žádným 
druhem strastí, leda tím, který byl 
 pohlcen v radosti z Krista. (Viz Alma 
31:38.)

Naše srdce se může svírat úzkostí, 
když vidíme někoho blízkého trpět 
bolestmi kvůli strašlivé nemoci.

Úmrtí někoho, koho máme rádi, 
nám může v duši zanechat prázdné 
místo.

Když některé naše děti sejdou 
z cesty evangelia, můžeme pociťovat 
vinu a nejistotu ohledně jejich věčného 
osudu.

Naděje na uzavření celestiálního 
sňatku a založení rodiny v tomto životě 
může s postupem času slábnout.

Týrání či zneužívání ze strany těch, 
kteří nás mají milovat, nám může v duši 
zanechat hluboké bolestivé stopy.

Příjemné slovo Boží
Příjemné slovo Boží nám ukazuje, že je zapotřebí,  
abychom v životě neustále činili pokání, abychom  
si tak mohli uchovávat vliv Ducha Svatého.
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„mít všechna požehnání, oslavení 
a slávu, kterou budou mít každý muž 
nebo žena, kteří tuto příležitost měli“. 
(Viz The Teachings of Lorenzo Snow, 
ed. Clyde J. Williams [1984], 138.)

Je ale důležité chápat, že některá 
utrpení a soužení nám mohou vstoupit 
do života i proto, že nečiníme oprav
dové pokání z hříchů. President Marion 
G. Romney učil: „Utrpení a strasti, 
jimiž lidé na této zemi procházejí, jsou 
důsledkem hříchů, z nichž nečinili po
kání a které nebyly prominuty. … Tak 
jako utrpení a zármutek doprovázejí 
hřích, tak i štěstí a radost doprovázejí 
odpuštění hříchů.“ (Conference Report, 
Apr. 1959, 11.)

Proč nedostatek pokání způsobuje 
utrpení a bolest?

Jednou z možných odpovědí je to, 
že „trest byl připojen a [byl dán] spra
vedlný zákon, který přinesl … výčitky 
svědomí“. (Viz Alma 42:18; viz také 
verš 16.) Prorok Joseph Smith učil, že 
my jsme těmi, kteří se sami zatracují, 

a že muka zklamání v naší mysli jsou 
tak pronikavá jako jezero žhnoucí 
ohněm a sírou. (Viz Učení presidentů 
Církve: Joseph Smith [2008], 222.)

Pokud se pokoušíme uchlácholit 
svědomí snahou „kvůli hříchům svým 
[se i v tom nejmenším] omlouvati“ 
(Alma 42:30) nebo snahou hříchy 
skrývat, pak dosáhneme jen jediného 
– urazíme Ducha (viz NaS 121:37) a od
dálíme své pokání. Tento druh úlevy 
– kromě toho, že je dočasný – nám 
do života nakonec přinese více bolesti 
a zármutku a oslabí naši schopnost 
obdržet odpuštění hříchů.

I pro tento druh utrpení nám 
příjemné slovo Boží přináší útěchu 
a naději; říká nám, že existuje úleva 
od bolesti způsobené následky hříchu. 
Tato úleva přichází díky smírné oběti 
Ježíše Krista a nabývá účinnosti, když 
v Něj projevujeme víru, činíme pokání 
a jsme poslušni Jeho přikázání.

Je důležité si uvědomit, že podobně 
jako odpuštění hříchů je i pokání 

proces, a ne něco, co se stane v jeden 
konkrétní okamžik. Vyžaduje důsled
nost v každém kroku.

Například když přijímáme svátost, 
ukazujeme Pánu, že na Něj budeme 
vždy pamatovat a budeme dodržovat 
Jeho přikázání. Takové je vyjádření 
našeho upřímného záměru.

V okamžiku, kdy na Něj začneme 
pamatovat a dodržovat Jeho přikázání 
každý den, nikoli jen v den sabatu, 
začíná postupně působit odpuštění na
šich hříchů a začíná se naplňovat Jeho 
zaslíbení, že budeme mít Jeho Ducha.

Bez náležité poslušnosti, která musí 
doprovázet náš záměr, se může účinek 
odpuštění zanedlouho vytratit a spo
lečenství Ducha se začne vzdalovat. 
Riskujeme, že budeme Pána ctít svými 
rty, ale naše srdce se od Něj bude vzda
lovat. (Viz 2. Nefi 27:25.)

Příjemné slovo Boží nás, kromě po
skytování útěchy, také upozorňuje na 
to, že tento proces obdržení odpuštění 
hříchů může být přerušen, pokud se 
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zapleteme do marností světa, a může 
být znovu zahájen skrze víru, pokud 
začneme činit upřímné pokání a poko
říme se. (Viz NaS 20:5–6.)

Co může patřit mezi ony marnosti, 
které mohou být překážkou v procesu 
obdržení odpuštění hříchů a které se 
týkají svěcení sabatního dne?

Například to, že přicházíme pozdě 
na shromáždění svátosti bez opráv
něného důvodu; že přicházíme, aniž 
bychom nejprve zpytovali sami sebe, 
a jíme chléb a pijeme z kalichu ne
hodně (viz 1. Korintským 11:28); nebo 
že přicházíme, aniž bychom nejprve 
vyznali své hříchy a požádali kvůli nim 
Boha o odpuštění.

Další příklady: když jsme neuctiví 
tím, že posíláme zprávy na elektro
nických zařízeních; když ze shro
máždění odcházíme hned po přijetí 
svátosti; nebo když se doma věnu
jeme činnostem, které jsou pro tento 
posvátný den nevhodné.

Co může být jedním z důvodů, proč 
se nám, kteří toto vše známe, často 
nedaří sabatní den světit?

V knize Izaiášově můžeme najít 
odpověď, jež, ač se týká sabatu, se 
týká i dalších přikázání, která musíme 
dodržovat: „Jestliže odvrátíš od [sabatu] 

nohu svou, abys nevykonával líbosti 
své v den svatý můj.“ (Izaiáš 58:13.)

Klíčová slova znějí: „[odvrátit] nohu 
svou, abys nevykonával líbosti své“ – 
jinak řečeno: konat Boží vůli. Naše vůle 
– ovlivněná touhami, chutěmi a váš
němi přirozeného člověka – je často 
v rozporu s vůlí Boží. Prorok Brigham 
Young učil, že „když člověk svou 
vůli, touhy a pocity dokonale podřídí 
Bohu a tomu, co Bůh požaduje, pak je 
takový člověk posvěcen. Je li má vůle 
pohlcena ve vůli Boží, povede mě to 
ke všemu dobrému, a nakonec mě 
to korunuje nesmrtelností a věčnými 
životy.“ (Deseret News, Sept. 7, 1854, 1.)

Příjemné slovo Boží nás vyzývá, 
abychom využili moci Kristova 
Usmíření a uplatnili ji na sebe a stali 
se smířenými s Jeho vůlí, nikoli s vůlí 
ďábla a těla, abychom tak mohli 
být skrze Jeho milost spaseni. (Viz 
2. Nefi 10:24–25.)

Příjemné slovo Boží, které zde dnes 
sdílíme, nám ukazuje, že je zapotřebí, 
abychom v životě neustále činili po
kání, abychom si tak mohli co nejdéle 
uchovávat vliv Ducha Svatého.

Společenství Ducha z nás učiní lepší 
lidi. Bude nám „do duše našeptávat 
pokoj a radost, … bude [nám] ze srdce 

odnímat zášť, nenávist, závist, svár 
a veškeré zlo; a [naší] jedinou touhou 
bude konat dobro, uskutečňovat spra
vedlivost a budovat království Boží“. 
(Viz Učení: Joseph Smith, 98.)

Díky vlivu Ducha Svatého se ne
budeme urážet ani nebudeme urážet 

druhé; budeme se cítit šťastněji a naše 
mysl bude čistší. Naše láska k druhým 
vzroste. Budeme ochotněji odpouštět 
a šířit štěstí mezi lidmi kolem sebe.

Budeme pociťovat vděčnost, když 
uvidíme, jak druzí činí pokrok, a bu
deme v druhých hledat dobro.

Modlím se o to, abychom zaku
sili radost plynoucí ze snahy žít ve 
spravedlivosti a abychom si v životě 
uchovávali společenství Ducha Svatého 
skrze upřímné a neutuchající pokání. 
Staneme se lepšími lidmi a naše rodiny 
budou požehnány. O těchto zásadách 
svědčím v posvátném jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼

San Pedro, Belize
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Když jsem byl mladý misionář 
přidělený do Britské misie, mou první 
oblastí služby byl okrsek Bristol, jak 
se tehdy nazýval. Jeden z místních 
církevních vedoucích kladl důraz na to, 
aby misionáři sloužící v této oblasti byli 
„dobře stavění jako bristolské lodě“.

Nejprve jsem nerozuměl, co tím má 
na mysli. Záhy jsem se seznámil s his
torií a významem tohoto námořnického 
rčení „být dobře stavěný jako bristolské 
lodě“. V minulosti byl Bristol druhým 
nejrušnějším přístavem ve Spojeném 
království. Měl velmi vysoký rozdíl 
hladin mezi přílivem a odlivem, přesně 
13 metrů, což byl druhý největší takový 
rozdíl na světě. Při odlivu, když voda 
ustoupila, staré lodě často narážely na 
dno a přepadávaly na bok, a pokud 
nebyly dobře stavěné, poškodily se. 
A navíc vše, co nebylo pečlivě uloženo 
nebo přivázáno, začalo létat sem a tam 
a zničilo se nebo poškodilo.5 Když 
jsem pochopil, co tato slova znamenají, 
bylo mi jasné, že onen vedoucí nám, 
misionářům, říká, že musíme být spra
vedliví, poslušni pravidel a připraveni 
na obtížné situace.

Tatáž výzva se týká i každého z nás. 
Rčení „být dobře stavění jako bristolské 
lodě“ bych popsal slovy „být hodni 
vstupu do chrámu – v časech dobrých 
i zlých“.

Zatímco kolísání přílivu a odlivu 
v Bristolském kanálu lze do jisté míry 
předpovídat a připravit se na ně, 
bouře a pokušení tohoto života jsou 
často nepředvídatelné. Víme ale toto: 
zcela jistě přijdou! Abychom dokázali 
překonat těžkosti a pokušení, kterým 
všichni nevyhnutelně čelíme, bude za
potřebí spravedlivé přípravy a božsky 
daných způsobů ochrany. Musíme se 
rozhodnout, že budeme hodni vstupu 
do chrámu bez ohledu na to, co nás 
v životě potká. Budeme‐li připraveni, 
nebudeme se bát.6

s Bohem Otcem, naším Stvořitelem, 
a s Jeho milovaným Synem Ježíšem 
Kristem, naším Spasitelem.4

Starší Quentin L. Cook
Kvorum Dvanácti apoštolů

Prorok Lehi prohlásil: „Není li 
žádné spravedlivosti, není žád
ného štěstí.“ 1

Protivníkovi se daří zasazovat do 
mysli mnoha lidí jeden velký mýtus. 
On a jeho vyslanci prohlašují, že ve 
skutečnosti je naším nejdůležitějším 
rozhodnutím volba mezi štěstím a po
těšením nyní v tomto životě a štěstím 
v životě, který přijde (o němž protivník 
tvrdí, že možná ani neexistuje). Tento 
mýtus se nezakládá na pravdě, ale je 
velmi lákavý.2

Tím nejvyšším a nejvznešenějším 
účelem Božího plánu štěstí je to, aby 
spravedliví učedníci a rodiny spojené 
smlouvou byli sjednoceni v lásce, 
harmonii a pokoji v tomto životě 3 a aby 
obdrželi celestiální slávu ve věčnostech 

Být dobře stavění  
jako bristolské lodě:  
být hodni vstupu do 
chrámu – v časech 
dobrých i zlých
Dodržování posvátných zásad evangelia nám umožní  
být hodni vstupu do chrámu a najít štěstí v tomto životě  
a dovede nás zpět do nebeského domova.
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Štěstí v tomto životě a štěstí v životě, 
který přijde, je vzájemně propojeno 
spravedlivostí. Dokonce i v době mezi 
smrtí a vzkříšením jsou „duchové těch, 
kteří jsou spravedliví, … přijati do stavu 
štěstí, který se nazývá ráj, do stavu 
odpočinutí, do stavu pokoje“.7

Na počátku Spasitelova pozemského 
působení v Izraeli a později i mezi 
Nefity mluvil Spasitel o štěstí v tomto 
životě a ve věčnosti. Vyzdvihl obřady, 
ale také kladl velký důraz na morální 
jednání. Například učedníci měli slí
bena požehnání, pokud budou lačnět 
a žíznit po spravedlivosti, budou milo
srdní a čistí v srdci, budou mírotvorci 
a budou se řídit dalšími základními 
morálními zásadami. Jakožto základní 
naukové poselství náš Pán Ježíš Kristus 

jasně zdůraznil spravedlivé postoje 
i chování v každodenním životě. Jeho 
učení nejenže nahradilo a přesahovalo 
prvky Mojžíšova zákona,8 ale také zavr
hovalo falešné lidské filosofie.

Evangelium Ježíše Krista již mnoho 
staletí inspiruje osobní přesvědčení 
a stanovuje měřítka chování, pokud jde 
o to, co je spravedlivé, žádoucí a mo
rální a co přináší štěstí, blaženost a ra
dost. Avšak zásady a základní morálka, 
kterým Spasitel učil, jsou v dnešním 
světě intenzivně napadány. Je napadáno 
celé křesťanství. Mnozí věří tomu, že to, 
co je morální, se zásadně změnilo.9

Žijeme v náročné době. Existuje čím 
dál větší tendence „nazýva[ti] zlo dob
rem a dobro zlem“.10 Svět, který zdůraz
ňuje velebení sama sebe a světskost, je 

velmi znepokojující. Jeden význačný au
tor, který není naší víry, to vyjádřil takto: 
„Naneštěstí vidím jen málo důkazů 
toho, že lidé jsou v nastávající době 
ve skutečnosti šťastnější, nebo že jejich 
dětem se daří lépe, nebo že panuje 
sociální spravedlnost nebo že klesající 
míra sňatků a řídnoucích rodokmenů 
… slibuje něco více než větší osamělost 
pro většinu a celkovou stagnaci.“ 11

Od nás, Spasitelových učedníků, se 
očekává, že budeme plánovat a připra

vovat se. V plánu štěstí je naší ústřední 
řídící zásadou mravní svoboda jednání 
a na našich rozhodnutích záleží.12 
Spasitel toto zdůrazňoval během 
celého svého působení – například 
v podobenstvích o pošetilých pannách 
a o hřivnách.13 V každém z nich Pán 
schvaloval připravenost a činorodost 
a odsuzoval odkládání a zahálku.

Uznávám, že navzdory nesmírnému 
štěstí obsaženému v Otcově božském 
plánu se toto štěstí někdy může zdát 
velmi daleko a mimo rámec naší sou
časné situace. Nám, učedníkům bojují
cím s obtížemi, to může připadat mimo 
náš dosah. Současná pokušení a roz
ptýlení mohou z naší omezené per
spektivy vypadat přitažlivě. A naopak 

Nahoře: Stejně jako v případě starých lodí v bristolském přístavu budou i v našem životě chvíle, 
kdy nastane odliv a vše, co nás drží nad vodou, bude pryč. Budete-li uprostřed takových zkoušek 
žít tak, abyste byli hodni vstupu do chrámu, bude držet pohromadě vše, na čem skutečně záleží. 
Vpravo: Uplatňujeme-li sebeovládání a žijeme-li spravedlivě, posiluje to naši schopnost odolávat 
pokušením.



41LISTOPAD 2015

odměny za to, že těmto pokušením 
odoláme, se mohou zdát vzdálené 
a nedosažitelné. Ale opravdové po
chopení Otcova plánu ukazuje, že 
odměna za spravedlivost je dostupná 
přímo nyní. Zlovolnost, jako například 
nemorální chování, není nikdy součástí 
řešení. Alma to řekl jasně svému synu 
Koriantonovi: „Viz, pravím ti, zlovolnost 
nikdy nebyla štěstím.“ 14

Naši nauku jasně formuloval 
Amulek v Almovi 34:32: „Vizte, tento 
život je dobou na to, aby se lidé připra
vili na setkání s Bohem; ano, vizte, den 
tohoto života je dnem na to, aby lidé 
vykonávali práce své.“

Jak se tedy máme v tak obtížné 
době připravit? Kromě způsobilosti 
ke vstupu do chrámu existuje mnoho 
zásad, které přispívají ke spravedlivosti. 
Zdůrazním tři.

Zaprvé – spravedlivé sebeovládání 
a chování

Myslím si, že někdy se na nás milu
jící Otec v nebi musí dívat se stejným 
pobavením, s jakým se díváme na 
vlastní děti, když se učí a rostou. My 
všichni při získávání zkušeností klopý
táme a padáme.

Velmi se mi líbil konferenční proslov 
presidenta Dietera F. Uchtdorfa z roku 
2010 15 o známém experimentu se 
žvýkacími bonbony, který byl proveden 
v 60. letech na Stanfordské univerzitě. 
Možná si vzpomenete, že čtyřleté děti 
dostaly vždy jeden žvýkací bonbon. 
Pokud dokázaly čekat 15 nebo 20 mi
nut, aniž by ho snědly, dostaly druhý 
bonbon. Na videích, která při tom byla 
pořízena, je vidět, jak se mnoho dětí 
kroutí, aby bonbon nesnědly. Některým 
se to nepodařilo.16

Profesor, který tento experiment 
prováděl, Dr. Walter Mischel, napsal 
vloni knihu, v níž uvedl, že se k této 
studii rozhodl zčásti kvůli zájmu 

o otázku sebeovládání a zčásti kvůli 
své vlastní závislosti na kouření. 
Obzvlášť znepokojen byl poté, co 
všeobecná zpráva hlavního lékařského 
výboru USA z roku 1964 došla k zá
věru, že kouření způsobuje rakovinu 
plic.17 Na základě mnohaletého vý
zkumu jeden z jeho kolegů uvedl, že 
„sebeovládání je jako sval – čím více ho 
používáte, tím je silnější. Vyhnete li se 
jednou nějakému pokušení, pomůže 
vám to získat schopnost odolat dalším 
pokušením v budoucnu.“ 18

Zásadou věčného pokroku je to, že 
uplatňujeme li sebeovládání a žijeme li 
spravedlivě, posiluje to naši schop
nost odolávat pokušením. To platí 
jak v duchovní oblasti, tak v časných 
záležitostech.

Vynikajícím příkladem jsou naši 
misionáři. Rozvíjejí křesťanské vlast
nosti a kladou důraz na poslušnost 
a duchovnost. Očekává se od nich, 
že se budou řídit striktním časovým 
rozvrhem a budou trávit dny službou 
druhým. Vypadají slušně a konzerva
tivně, což je v kontrastu s ležérním 
a neslušným způsobem oblékání, jenž 
je v dnešní době tak rozšířený. Jejich 
chování a vzezření vyjadřuje mravnost 
a vážnost.19

V současnosti je přibližně 230 000 
mladých lidí, kteří buď jako misionáři 
slouží, nebo kteří se vrátili z misionář
ské služby v posledních pěti letech. 
Vypěstovali si úžasnou duchovní sílu 
a sebekázeň, kterou musí neustále pou
žívat, jinak tyto vlastnosti zakrní stejně 
jako svaly, které se nepoužívají. Každý 
z nás si musí vytvořit a vykazovat 
takové chování a vzezření, na základě 
nichž bude zjevné, že jsme opravdoví 
následovníci Krista. Ti, kteří upouštějí 
od spravedlivého chování nebo od 
spořádaného a slušného vzezření, se 
vystavují životním stylům, které nepři
nášejí ani radost, ani štěstí.

Znovuzřízené evangelium nám 
poskytuje nákres plánu štěstí a motiv 
k tomu, abychom pochopili a prak
tikovali sebeovládání a vyhýbali se 
pokušení. Také nás učí činit pokání, 
když se dopustíme přestupků.

Zadruhé – dodržování sabatu prohloubí 
spravedlivost a bude ochranou pro rodinu

Prvotní křesťanská Církev přesu
nula dodržování sabatu ze soboty na 
neděli, aby si tím připomínala Pánovo 
Vzkříšení. Ostatní základní posvátné 
účely sabatu zůstaly nezměněny. Pro 
židy i křesťany je sabat symbolem 
mocných Božích skutků.20

Nedávno jsem se s manželkou 
a s dvěma kolegy a jejich manželkami 
zúčastnil židovského šabatu (sabatu) 
u našich blízkých přátel, Roberta 
Abramse a jeho manželky Diany, u nich 
doma v New Yorku.21 Sešli jsme se na 
začátku židovského sabatu v pátek ve
čer. Účelem bylo vzdát poctu Bohu ja
kožto Stvořiteli. Začali jsme požehnáním 
rodiny a zpěvem sabatní náboženské 
písně.22 Pak následovalo obřadní omytí 
rukou, požehnání chleba, pronesení 
modliteb, košer jídlo, předčítání písma 
a zpěv sabatních písní ve slavnostním 
duchu. Naslouchali jsme hebrejským 
slovům a sledovali přitom anglický 
překlad. Ty nejpůsobivější starozákonní 
verše, jež byly čteny, jsou drahé i nám 
a pocházejí z Izaiáše, kde se píše, že 
sabat je radostí,23 a z Ezechiela, kde 
se píše, že sabat bude „znamení mezi 
mnou a vámi, aby známé bylo, že já 
jsem Hospodin Bůh váš“.24

Z tohoto úžasného večera na nás 
nejvíce zapůsobily láska v oné rodině, 
oddanost a zodpovědnost vůči Bohu. 
Když jsem o tomto zážitku přemýšlel, 
vybavilo se mi nesmírné pronásledo
vání, kterému židé po celá staletí čelí. 
Dodržování sabatu je nepochybně 
věčnou smlouvou, která židovský 
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národ zachovává a žehná mu a která 
je naplněním písem.25 Rovněž přispívá 
k mimořádnému rodinnému způsobu 
života a štěstí, jež se v životě mnoha 
Židů projevují.26

Pro členy Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů je dodržování 
sabatu formou spravedlivého jednání, 
které žehná rodinám a posiluje je, 
spojuje nás se Stvořitelem a prohlubuje 
štěstí. Sabat nám může pomoci oddělit 
se od všeho povrchního, nevhodného 
či nemorálního. Umožňuje nám žít 
v tomto světě, ale nebýt z tohoto světa.

V posledních šesti měsících do
šlo v Církvi k nanejvýš pozoruhodné 
změně. Jde o reakci členů na obno
vený důraz na sabat ze strany Prvního 
předsednictva a Kvora Dvanácti a na 
výzvu presidenta Russella M. Nelsona, 
abychom sabat učinili radostí.27 Mnoho 
členů rozumí tomu, že opravdové 
svěcení dne sabatu je útočištěm před 
bouřemi života. Je také znamením naší 
oddanosti vůči Otci v nebi a hlubšího 
pochopení posvátnosti shromáždění 
svátosti. Přestože před sebou máme 
ještě dlouhou cestu, začali jsme úžasně. 
Vyzývám každého z nás, abychom se 
i nadále touto radou řídili a zlepšovali 
to, jak o sabatu uctíváme Boha.

Zatřetí – jsme- li spravedliví, získáváme 
božskou ochranu

Součástí Otcova božského plánu je 
i to, že jsme požehnáni darem Ducha 
Svatého. Tento dar je „právo míti stálé 
společenství Ducha Svatého, kdykoli 
je člověk toho hoden“.28 Máme li 

evangelium v životě na prvním místě, 
slouží tento člen Božstva jako čisticí 
prostředek. Také je varovným hlasem 
před zlem a ochranným hlasem před 
nebezpečím. Zatímco plujeme vodami 
života, je následování vnuknutí Ducha 
Svatého zcela zásadní. Duch nám 
bude pomáhat vyhýbat se pokušením 
a nebezpečí, bude nás utěšovat a po
vede nás v těžkých dobách. „Ovoce 
pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, 
tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, 
krotkost, středmost.“ 29

Dodržování posvátných zásad 
evangelia nám umožní být hodni 
vstupu do chrámu a najít štěstí v tomto 
životě a dovede nás zpět do nebeského 
domova.

Drazí bratři a sestry, život není 
snadný a nikdy snadný být neměl. Je 
to doba prověřování a zkoušek. Stejně 
jako v případě starých lodí v bristol
ském přístavu budou i v našem životě 
chvíle, kdy nastane odliv a bude se 
zdát, že vše, co nás v tomto světě drží 
nad vodou, je pryč. Možná narazíme 
na dno, nebo dokonce i přepadneme 
na bok. Uprostřed takových zkoušek 
vám slibuji, že budete li žít tak, abyste 
byli hodni vstupu do chrámu, bude 
držet pohromadě vše, na čem skutečně 
záleží. Dojde k naplnění všech slad
kých požehnání pokoje, štěstí a radosti 
spolu s požehnáními věčného života 
a celestiální slávy s naším Nebeským 
Otcem a Jeho Synem Ježíšem Kristem. 
O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista, 
amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. 2. Nefi 2:13. Tento verš je součástí 

paralelismu v Knize Mormonově. Je 
zajímavé, že mnozí proroci, jejichž 
spisy a kázání jsou v Knize Mormonově 
obsaženy, používali tento literární styl 
k tomu, aby zdůraznili důležité naukové 
myšlenky. Viz například 2. Nefi 9:25 
( Jákob) či 2. Nefi 11:7 (Nefi).

 2. Viz 2. Nefi 28.
 3. Viz 4. Nefi 1:15–17.

 4. Viz Nauka a smlouvy 59:23.
 5. Viz Wiktionary, „shipshape and Bristol 

fashion“, wiktionary.org.
 6. Viz Nauka a smlouvy 38:30.
 7. Alma 40:12; zvýraznění přidáno.
 8. Viz shrnutí kapitoly Matouš 5 v anglickém 

vydání Bible SPD.
 9. Viz Carl Cederstrom, „The Dangers of 

Happiness“, New York Times, July 19, 2015, 
Sunday Review section, 8.

 10. 2. Nefi 15:20.
 11. Ross Douthat, „Gay Conservatism and 

Straight Liberation“, New York Times, 
June 28, 2015, Sunday Review section, 11.

 12. Viz 2. Nefi 2.
 13. Viz Matouš 25:1–30.
 14. Alma 41:10.
 15. Viz Dieter F. Uchtdorf, „Pokračujte 

s trpělivostí“, Liahona, květen 2010, 56.
 16. Viz Walter Mischel, The Marshmallow 

Test: Mastering Self- Control (2014); viz 
také Jacoba Urist, „What the Marshmallow 
Test Really Teaches about Self Control“, 
Atlantic, Sept. 24, 2014, theatlantic.com.

 17. Viz Mischel, The Marshmallow Test, 
136–138.

 18. Maria Konnikova, „The Struggles of 
a Psychologist Studying Self Control“, 
New Yorker, Oct. 9, 2014, newyorker.
com, citován Roy Baumeister, profesor 
psychologie na Floridské státní univerzitě, 
který se zabývá silou vůle a sebeovládáním.

 19. Viz Malia Wollan, „How to Proselytize“, 
New York Times Magazine, July 19, 
2015, 21. Cituje Maria Diase z brazilského 
Misionářského výcvikového střediska.

 20. Viz Průvodce k písmům, „Sabat“.
 21. Starší Von G. Keetch s manželkou Bernice 

a John Taylor s manželkou Jan šli se mnou 
a mou ženou na krásnou oslavu sabatu 
k Robertu Abramsovi a jeho manželce 
Diane 8. května 2015. Pan Abrams slouží 
již ve čtvrtém funkčním období jako vrchní 
státní zástupce ve státě New York a již 
mnoho let patří k přátelům naší Církve. 
Pan Abrams pozval také dva své židovské 
kolegy s manželkami.

 22. Zpívali jsme sabatní píseň Shalom 
Aleichem [„Pokoj s vámi“].

 23. Viz Izaiáš 58:13–14.
 24. Ezechiel 20:20.
 25. Viz Exodus 31:16–17.
 26. Viz Joe Lieberman, The Gift of Rest: 

Rediscovering the Beauty of the Sabbath 
(2011). Úžasná kniha senátora Liebermana 
popisuje židovský sabat a poskytuje 
inspirující pohled na věc.

 27. Viz Izaiáš 58:13–14; viz také Russell 
M. Nelson, „Sabat je radostí“, Liahona, 
květen 2015, 129–132.

 28. Průvodce k písmům, „Duch Svatý“.
 29. Galatským 5:22.
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Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.
Je li někdo proti, projevte to stejným 

způsobem.
Průběh vyjádření podpory byl vzat 

na vědomí.
V souvislosti s povoláním do Kvora 

Dvanácti tímto uvolňujeme Ronalda 
A. Rasbanda jako člena Předsednictva 
Sedmdesáti a staršího Rasbanda a star
šího Dalea G. Renlunda jako členy 
Prvního kvora Sedmdesáti.

Ti, kteří se chtějí připojit k poděko
vání za jejich službu, tak mohou učinit 
pozvednutím ruky.

Navrhujeme s poděkováním za 
oddanou službu uvolnit staršího Dona 
R. Clarkeho jako člena Prvního kvora 
Sedmdesáti a starší Koichiho Aoyagiho 
a Bruce A. Carlsona jako členy 
Druhého kvora Sedmdesáti a jmenovat 
je emeritními generálními autoritami.

Kdo je proti, může to projevit stej
ným způsobem.

Průběh vyjádření podpory byl vzat 
na vědomí.

Navrhujeme vyjádřit podporu rád
cům v Prvním předsednictvu a členům 
Kvora Dvanácti apoštolů jako proro
kům, vidoucím a zjevovatelům.

Přednesl president Henry B. Eyring
První rádce v Prvním předsednictvu

Bratři a sestry, president Monson mě 
požádal, abych vám nyní před
stavil generální autority, územní 

sedmdesátníky a generální předsed
nictva pomocných organizací Církve 
k hlasování pro vyjádření podpory.

Navrhujeme vyjádřit podporu 
Thomasi Spenceru Monsonovi jako 
prorokovi, vidoucímu a zjevovateli 
a presidentovi Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů; Henrymu 
Bennionu Eyringovi jako prvnímu 
rádci v Prvním předsednictvu a Dieteru 
Friedrichu Uchtdorfovi jako druhému 
rádci v Prvním předsednictvu.

Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku.
Je li někdo proti, zvedněte prosím 

ruku.
Průběh vyjádření podpory byl vzat 

na vědomí.
Navrhujeme vyjádřit podporu 

Russellu M. Nelsonovi jako presi
dentovi Kvora Dvanácti apoštolů 
a následujícím členům tohoto kvora 
– jsou to: Russell M. Nelson, Dallin 
H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert 
D. Hales, Jeffrey R. Holland, David 
A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, Neil L. Andersen 
a noví členové Kvora Dvanácti: Ronald 
A. Rasband, Gary E. Stevenson a Dale 
G. Renlund.

Ti, kteří jsou pro, dejte to prosím 
najevo zvednutím ruky.

Sobotní odpolední zasedání | 3. října 2015

Vyjádření podpory 
úředníkům Církve
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neboť „duše má se těší z jasnosti …, 
[abychom se mohli] poučiti“.2

Prožíváte rozhodující období svého 
života. Rozhodnutí, která činíte (misie, 
vzdělání, manželství, zaměstnání 
a služba v Církvi), budou utvářet váš 
věčný osud. To znamená, že budete 
neustále hledět dopředu – hledět do 
budoucnosti.

Jako pilot armádního letectva jsem 
se naučil této zásadě: nikdy nelétejte 
naschvál do bouřky. (Ani vám nebudu 
říkat, jak jsem na to přišel.) Místo toho ji 
obleťte, zvolte jinou trasu nebo počkejte 
s přistáním, dokud se bouře nerozptýlí.

Milovaní mladí dospělí bratři a se
stry, chtěl bych vám pomoci „proletět, 
jak se patří,“ blížícími se bouřemi 
posledních dnů. Vy jste piloti. Vaší 
zodpovědností je zvážit následky 
každého rozhodnutí, jež činíte. Ptejte se 
sami sebe: „Pokud učiním toto rozhod
nutí, co nejhoršího se může stát?“ Vaše 
spravedlivá rozhodnutí zabrání tomu, 
abyste sešli z cesty.

Zamyslete se: pokud se rozhodnete 
nenapít se alkoholu, nestane se z vás 
alkoholik! Pokud se rozhodnete nikdy 
se nezadlužit, vyhnete se možnosti 
zkrachování!

Starší Robert D. Hales
Kvorum Dvanácti apoštolů

O dnešním pokolení mladých 
dospělých toho bylo řečeno 
a napsáno mnoho. Dle 

výzkumů se mnozí vzpírají organi
zovanému náboženství. Mnozí jsou 
zadlužení a nezaměstnaní. Většina po
važuje manželství za dobrou myšlenku, 
ale mnozí se zdráhají onen krok učinit. 
Čím dál větší počet z nich nechce mít 
děti. Bez evangelia a inspirovaného 
vedení mnozí scházejí na podivné 
cesty a bloudí.

Mladí dospělí členové Církve zůstá
vají naštěstí v těchto znepokojivých ten
dencích pozadu, zčásti proto, že jsme 
požehnáni plánem evangelia. Součástí 
tohoto věčného plánu je držet se pevně 
železné tyče – lnout k Božímu slovu 
a slovu Jeho proroků. Je třeba, aby
chom pevněji uchopili onu tyč, která 
nás vede zpátky k Němu. Dnešek je pro 
každého z nás dnem rozhodnutí.1

Když jsem se jako chlapec chystal 
udělat nějaké nerozvážné rozhodnutí, 
tatínek mi občas říkával: „Roberte, 
narovnej se a leť, jak se patří!“ Však 
to znáte. V duchu jeho prostých slov 
bych chtěl dnes promluvit konkrétně 
k mladým – našim ušlechtilým mladým 
– a k ušlechtilým mladým dospělým, 

Jak čelit výzvám 
dnešního světa
Rozhodnutí, která činíte (misie, vzdělání, manželství, zaměstnání  
a služba v Církvi), budou utvářet váš věčný osud.

Ti, kdo si přejí připojit se k nám 
ve vyjádření díků za jejich vynikající 
službu, ať prosím zvednou ruku.

Také uvolňujeme Serhie A. Kovalova 
jako územního sedmdesátníka.

Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve 
vyjádření díků za jeho službu, zved
něte prosím ruku.

Dnes také oznamujeme uvolnění 
bratra Johna S. Tannera jako prvního 
rádce v generálním předsednic
tvu Nedělní školy a bratra Devina 
G. Durranta jako druhého rádce 
v generálním předsednictvu Nedělní 
školy. Jak již bylo dříve oznámeno, 
bratr Tanner byl jmenován do funkce 
rektora univerzity BYU Havaj.

Všichni ti, kteří se k nám chcete při
pojit ve vyjádření díků těmto bratřím 
za jejich službu a oddanost, dejte to 
prosím najevo zvednutím ruky.

Bratr Devin G. Durrant je nyní 
povolán sloužit jako první rádce v ge
nerálním předsednictvu Nedělní školy 
a bratr Brian K. Ashton byl povolán 
sloužit jako druhý rádce v generálním 
předsednictvu Nedělní školy.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.
Je někdo proti?
Navrhujeme vyjádřit podporu ostat

ním generálním autoritám, územním 
sedmdesátníkům a generálním před
sednictvům pomocných organizací, 
tak jak jsou nyní povoláni.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.
Je někdo proti?
Průběh vyjádření podpory byl vzat 

na vědomí. Ty, kteří u kteréhokoli ná
vrhu hlasovali proti, vyzýváme, aby  
se obrátili na svého presidenta kůlu.

Bratři a sestry, ceníme si vaší víry 
a modliteb ve prospěch vedoucích 
Církve.

Nyní prosíme nové členy Kvora 
Dvanácti apoštolů, aby zaujali svá místa 
na pódiu. Všichni tři budou mít příleži
tost promluvit k nám zítra dopoledne. ◼
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Jedním z účelů písem je ukazovat 
nám, jak spravedliví lidé reagují na 
pokušení a na zlo. Stručně řečeno, 
vyhýbají se tomu! Jozef utekl od 
Putifarovy manželky.3 Lehi vzal svou 
rodinu a opustil Jeruzalém.4 Maria 
a Jozef uprchli do Egypta, aby tak 
unikli zlovolnému plánu, který osnoval 
Heródes.5 V každém ze zmíněných pří
padů Nebeský Otec tyto věřící varoval. 

Podobně dá vědět i nám, zda máme 
bojovat, utéci, či se nechat unášet prou
dem událostí kolem nás. Bude k nám 
promlouvat prostřednictvím modlitby, 
a když se budeme modlit, budeme 
mít Ducha Svatého, který nás povede. 
Máme písma, učení žijících proroků, 
patriarchální požehnání, rady inspiro
vaných rodičů a vedoucích kněžství 
a pomocných organizací, a zejména 
tichý a jemný hlas Ducha.

Pán vždy dodrží své zaslíbení: „Já 
vás povedu kupředu.“ 6 Zbývá jediná 
otázka – necháme se vést? Budeme 
poslouchat Jeho hlas a hlas Jeho 
služebníků?

Svědčím o tom, že bude li se Pán na 
vás moci spolehnout, budete se moci 
spolehnout i vy na Něj.7 Budete li Ho 
milovat a dodržovat Jeho přikázání, 

budete mít Jeho Ducha, aby byl s vámi 
a vedl vás. „Vlož důvěru svou v toho 
Ducha, který pobízí činiti dobro. … 
Skrze to budeš znáti všechny věci, … 
které se týkají věcí spravedlivosti.“ 8

Mohu vám na základě těchto zá
sad dát několik praktických rad?

Mnoho lidí z vaší generace čelí 
zničujícímu zadlužení. Když jsem byl 
mladý dospělý, byl presidentem mého 
kůlu investiční bankéř na Wall Street. 
Učil mě: „Bohatý jsi tehdy, když doká
žeš šťastně žít v mezích svých příjmů.“ 
Jak se to dělá? Plaťte desátek a poté 
šetřete! Pokud vyděláte víc, ušetřete víc. 
Nesoupeřte s druhými, kdo má dražší 
hračky. Nekupujte to, co si nemůžete 
dovolit.

Mnozí mladí dospělí ve světě se za
dluží, aby získali vzdělání, ale pak zjistí, 
že škola stojí více, než budou schopni 
splácet. Usilujte o stipendia a granty. 
Pracujte na částečný úvazek, je li to 
možné, což vám pomůže uhradit část 
nákladů. Bude to vyžadovat jisté oběti, 
ale pomůže vám to uspět.

Vzdělání vás připravuje k zís
kání lepších pracovních příležitostí. 
Ocitnete se v lepším postavení, kdy 

budete moci sloužit a žehnat lidem 
kolem sebe. Ocitnete se na cestě 
celoživotního studia. Posílí vás to, 
abyste dokázali bojovat proti nevědo
mosti a omylu. Jak učil Joseph Smith: 
„Poznání odstraňuje temnotu, nejistotu 
a pochyby; neboť tyto věci nemohou 
existovat tam, kde je poznání. … 
V poznání se skrývá moc.“ 9 „Býti 
učený je dobré, poslouchají li rady 
Boží.“ 10 Vzdělání vás připraví na to, 
co je před vámi, včetně manželství.

A opět – mohu být upřímný? Stezka, 
která vede k manželství, prochází kra
jinou zvanou chození na rande! Rande 
je příležitostí k dlouhým rozhovorům. 
Když chodíte na rande, vzájemně se co 
nejlépe poznejte. Seznamte se s rodi
nou toho druhého, pokud to jde. Jsou 
vaše cíle slučitelné? Sdílíte tytéž názory 
a pocity ohledně přikázání, Spasitele, 
kněžství, chrámu, rodičovství, povolání 
v Církvi a služby druhým? Sledujete, 
jak se ten druhý chová ve stresu, jak 
reaguje na úspěch i na selhání, jak 
odolává hněvu a jak se vyrovnává 
s nezdary? Ponižuje ten, s nímž chodíte, 
druhé lidi, nebo je naopak pozvedá? 
Odpovídají jeho postoje, mluva 

Drammen, Norsko
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a chování tomu, s čím byste chtěli 
každý den žít?

Je třeba dodat, že žádný z nás si ne
bere dokonalost ; bereme si potenciál. 
Pravé manželství není o tom, co chci já; 
ale také o tom, co chce ona – ta, která 
bude mou společnicí – a čím potřebuje, 
abych byl.

Zkrátka řečeno, nechoďte až do 
třiceti let na rande jen proto, abyste se 
„pobavili“, přičemž budete odkládat 
manželství ve prospěch jiných zájmů 
a činností. Proč? Protože chození na 
rande a sňatek nejsou konečným 
cílem. Jsou branou k tomu, kam se 
v konečném důsledku chcete vydat. 
„Z té příčiny opustí muž otce svého 
i matku svou, a přídržeti se bude 
manželky své.“ 11

Vaší zodpovědností nyní je, abyste 
byli hodni člověka, kterého si chcete 
vzít. Pokud si chcete vzít dobrého, 
přitažlivého, upřímného, šťastného, 
pracovitého a duchovně založeného 
člověka, buďte takovými i vy sami. 
Pokud takovým člověkem jste, a dosud 
nejste ženatý či vdaná, buďte trpěliví. 
Čekejte na Pána. Svědčím o tom, že 

Pán zná vaše tužby a miluje vás za vaši 
věrnou oddanost vůči Němu. Má pro 
vás plán, ať už to bude v tomto životě, 
nebo v tom příštím. Naslouchejte Jeho 
Duchu. „Nesnažte se raditi Pánu, ale 
snažte se bráti radu z ruky jeho.“ 12 Ať 
již v tomto životě, nebo v příštím, Jeho 
zaslíbení se naplní. „Jste li připraveni, 
nebudete se báti.“ 13

Pokud zrovna neoplýváte finančními 
prostředky, nevadí. Jeden úžasný člen 
Církve mi nedávno řekl: „Nevychoval 
jsem své děti pomocí peněz – vychoval 
jsem je pomocí víry.“ V tom se skrývá 
hluboká pravda. Začněte uplatňovat 
víru v každé oblasti svého života. 
Pokud tak neučiníte, budete trpět 
tím, co bych nazval „zakrnělostí víry“. 
Samotná síla potřebná k tomu, abyste 
uplatňovali svou víru, zeslábne. A tak 
používejte víru každý den, a budete 
„[se stávat] silnějšími a silnějšími … 
a pevnějšími a pevnějšími ve víře 
v Krista“.14

V rámci přípravy na manželství 
se ujišťujte, že jste způsobilí přijímat 
svátost a mít chrámové doporučení. 
Choďte pravidelně do chrámu. Služte 

v Církvi. Kromě plnění církevních 
povolání se řiďte příkladem Spasitele, 
který prostě „chodil, dobře čině“.15

Možná máte ohledně rozhodnutí, 
jež jsou před vámi, vážné otázky. 
Když jsem byl mladý dospělý, vyhle
dával jsem rady u rodičů a u věrných 
poradců, jimž jsem důvěřoval. Jedním 
z nich byl vedoucí kněžství; ten druhý 
byl učitel, který ve mě věřil. Oba mi 
řekli: „Pokud chceš mou radu, buď 
připraven se jí řídit.“ Chápal jsem, co 
to znamená. S modlitbou si vybírejte ta
kové mentory, kterým leží na srdci vaše 
duchovní blaho. S nasloucháním radám 
svých vrstevníků buďte opatrní. Pokud 
chcete více, než nyní máte, natáhněte 
se vzhůru, nikoli vedle sebe! 16

Pamatujte na to, že nikdo se nemůže 
natáhnout vzhůru za vás. Pouze vaše 
víra a modlitby zapříčiní, že se po
zdvihnete a prožijete mocnou změnu 
srdce. Pouze vaše odhodlání být 
poslušný vám může změnit život. Díky 
Spasitelově smírné oběti, kterou za vás 
přinesl, máte tu moc v sobě.17 Máte 
svobodu jednání, máte silné svědec
tví, jste li poslušní, a můžete se řídit 
Duchem, který vás vede.

Nedávno jeden mladý filmař uvedl, 
že má pocit, že je součástí „generace 
marnotratných“ – generace, která 
„hledá naději, radost a naplnění, ale 
hledá je na všemožných špatných 
místech a špatným způsobem“.18

Ve Spasitelově podobenství o mar
notratném synovi čekala na onoho 
syna mnohá požehnání, ale než je 
mohl získat, musel pečlivě přezkou
mat svůj život, svá rozhodnutí a svou 
situaci. Zázrak, který poté nastal, je 
v písmech popsán prostými slovy: 
„[Přišel] pak sám k sobě.“ 19 Smím 
vás vyzvat, abyste přišli sami k sobě? 
V Církvi, když je třeba učinit důležitá 
rozhodnutí, často pořádáme schůzku 
rady. Rodinné rady slouží podobnému 
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vybízí k tomu, abychom „slyšeli hlas 
velikého Vysvoboditele svého“.4

Nést, podpírat, vysvobodit. To jsou 
mocná a povzbudivá mesiášská slova. 
Vyjadřují pomoc a naději pro bezpečný 
přesun z místa, kde jsme, na místo, 
kde být potřebujeme – ale kam se bez 
pomoci dostat nemůžeme. Tato slova 
rovněž naznačují břímě, zápas a vy
čerpání – slova nanejvýš vhodná pro 
popsání poslání Toho, kdo nás zapla
cením nevýslovné ceny pozvedá, když 
upadneme; kdo nás nese kupředu, 
když síla vyprchá; kdo nás přivádí 
v bezpečí domů, když se zdá, že bez
pečí je daleko mimo náš dosah. „Otec 
můj mne poslal,“ řekl, „abych mohl býti 

Starší Jeffrey R. Holland
Kvorum Dvanácti apoštolů

Rád bych se přidal k vám ostat
ním a přivítal staršího Ronalda 
A. Rasbanda, staršího Garyho 

E. Stevensona a staršího Dalea 
G. Renlunda a jejich manželky v té 
nejvybranější společnosti, jakou si 
vůbec dokáží představit.

Když Izaiáš prorokoval o Spasitelově 
Usmíření, napsal: „On nemoci naše 
vzal, a bolesti naše vlastní on nesl.“ 1 
V jednom vznešeném vidění posled
ních dnů se klade důraz na to, že Ježíš 
„přišel na svět, … aby nesl hříchy 
světa“.2 Dávná i novodobá písma 
svědčí o tom, že „je vykoupil a podpíral 
je a nesl je po všechny dávné dny“.3 
Jedná známá náboženská píseň nás 

Aj, matka tvá
Žádná láska ve smrtelnosti se neblíží čisté lásce Ježíše Krista více než 
nesobecká láska, kterou ke svému dítěti chová oddaná matka.

účelu. Možná byste mohli uspořá
dat něco, co bych nazval „osobní 
radou“. Po modlitbě zůstaňte chvíli 
o samotě. Zamyslete se nad tím, 
co vás čeká. Položte si tyto otázky: 
„Ve kterých oblastech svého života 
potřebuji posílit, abych mohl posilo
vat druhé? Kde chci být od nynějška 
za rok? Za dva roky? Jaká rozhodnutí 
musím učinit, abych se tam dostal?“ 
Pamatujte na to, že jste pilotem a vše 
je ve vašich rukou. Svědčím o tom, že 
když přijdete sami k sobě, Nebeský 
Otec přijde k vám. Utěšující rukou 
svého Svatého Ducha vám bude na 
cestě pomáhat.

Vydávám své svědectví o tom, že 
Bůh žije. Vydávám své zvláštní svě
dectví o tom, že Spasitel vás miluje. 
„Nepůjdeme dál v [ Jeho] veliké věci? 
Jděte kupředu, a ne zpátky.“ 20 Když 
Ho budete následovat, bude vás po
silovat a podporovat. Přivede vás do 
vašeho nejvyššího domova. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Viz Nauka a smlouvy 105:35.
 2. 2. Nefi 25:4.
 3. Viz Genesis 39.
 4. Viz 1. Nefi 2.
 5. Viz Matouš 2.
 6. Nauka a smlouvy 78:18.
 7. Viz Nauka a smlouvy 88:63.
 8. Nauka a smlouvy 11:12, 14.
 9. Učení presidentů Církve: Joseph Smith 

(2008), 264.
 10. 2. Nefi 9:29.
 11. Genesis 2:24.
 12. Jákob 4:10.
 13. Nauka a smlouvy 38:30.
 14. Helaman 3:35.
 15. Skutkové 10:38.
 16. Viz Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently 

(1975), 145.
 17. Viz Nauka a smlouvy 58:28.
 18. Nathan Clarkson, v: Emma Koonse, 

„‚Confessions of a Prodigal Son‘ 
Writer Says ‚We Are All Prodigals‘, 
Modern Retelling of Story Aimed at 
Millennials“, Christian Post, Jan. 26, 2015, 
christianpost.com.

 19. Lukáš 15:17.
 20. Nauka a smlouvy 128:22.
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pozvednut na kříži; … aby jako já jsem 
byl … pozvednut, právě tak byli lidé 
pozvednuti [ke mně].“ 5

Slyšíte však v těchto slovech ještě 
další oblast lidského snažení, při němž 
také používáme slova jako nést a 
nosit, podpírat a pozvedat, namáhat 
se a přivést na svět ? To, co Ježíš řekl 
Janovi přímo při samotném uskuteč
ňování Usmíření, říká i nám všem: 
„Aj, matka tvá“! 6

Dnes u tohoto řečnického pultu pro
hlašuji to, co zde již bylo řečeno v mi
nulosti – že žádná láska ve smrtelnosti 
se neblíží čisté lásce Ježíše Krista více 
než nesobecká láska, kterou ke svému 
dítěti chová oddaná matka. Když chtěl 
Izaiáš, který prorokoval o Mesiáši, vy
jádřit Jehovovu lásku, použil myšlenku 
mateřské oddanosti. „Zdaliž se může 
zapomenouti žena nad nemluvňátkem 
svým?“ ptá se. Jak absurdní, naznačuje 
– ačkoli ne natolik absurdní, jako když 
se domníváme, že na nás kdy zapo
mene Kristus.7

Takováto odhodlaná láska „je trpě
livá a je dobrotivá, … nehledá své, … 
ale … snáší všechny věci, věří všem vě
cem, doufá ve všechny věci a ve všech 
věcech vytrvá“.8 A co je nejpovzbudi
vější, tato věrnost „nikdy nepomíjí“.9 
„Neboť hory se odvrátí a vrchy se 
pohnou,“ pravil Jehova, „laskavost má 
se však od tebe neodvrátí.“ 10 A totéž 
říkají i naše matky.

Uvědomte si, že nás nejen nosí 
v sobě, ale také nám dál pomáhají nést 
naše břímě. Mateřství je tak ohromu
jící výkon vzhledem k tomu, že nás 
matky nosí nejen před narozením, ale 
i po celý život. Samozřejmě, že jsou 
i smutné výjimky, ale většina matek 
intuitivně a instinktivně ví, že toto je 
posvátná zodpovědnost nejvyššího 
stupně. Tíha tohoto poznání, zvláště 
na mladých mateřských bedrech, 
může být velmi odstrašující.

Jedna úžasná mladá matka mi 
nedávno napsala: „Jak to, že lidská 
bytost může milovat dítě tak hluboce, 
že se kvůli tomu ochotně vzdá pod
statné části své svobody? Jak to, že 
může být láska smrtelníka tak silná, že 
se dobrovolně podrobuje zodpověd
nosti, zranitelnosti, úzkosti a zármutku 
a dál se vrací pro další porci téhož? 
Jaký druh lásky ve smrtelnosti ve vás 
dokáže vyvolat pocit, že jakmile máte 
dítě, váš život již nikdy nebude znovu 
váš? Mateřská láska je dozajista božská. 
Není pro to žádné jiné vysvětlení. To, 
co matky dělají, je důležitou součástí 
Kristova díla. Toto poznání by mělo 
stačit na to, abychom věděly, že vliv 
takovéto lásky bude v rozmezí mezi 
tím, co je neúnosné, až po to, co je 
nadpozemské, a bude působit znovu 
a znovu, dokud nebudeme moci – až 
bude v bezpečí spaseno poslední dítě 
na zemi – společně s Ježíšem říci: 

‚[Otče!] Dílo jsem vykonal[a], kteréž jsi 
mi dal, abych činil[a].‘ 11 “

S vytříbenými slovy tohoto dopisu, 
která nám nadále zní v mysli, mi dovolte 
podělit se o tři zážitky, které odrážejí 
vznešený vliv matek a které jsem prožil 
během své církevní služby v průběhu 
pouhých několika uplynulých týdnů:

Můj první příběh je příběh varovný – 
připomíná nám, že ne každé mateřské 
úsilí má pohádkový konec, přinejmen
ším ne ihned. Tato připomínka vyplývá 
z mého rozhovoru s jedním milovaným 
přítelem, kterého znám již přes 50 let 
a který umíral vzdálen této Církvi, 
o níž v srdci věděl, že je pravdivá. Bez 
ohledu na to, jak moc jsem se snažil ho 
utěšit, nedokázal jsem mu pomoci pocí
tit pokoj. Nakonec ke mně byl upřímný. 
„Jeffe,“ řekl, „ať již bude jakkoli boles
tivé stát před Bohem, nedokážu snést 
pomyšlení na to, že budu stát před svou 
matkou. Evangelium a její děti pro ni 
znamenalo vše. Vím, že jsem ji zarmou
til, a to nyní zarmucuje mě.“

Jsem si naprosto jistý, že po jeho 
odchodu ho jeho matka přijala s ote
vřenou a láskyplnou náručí; právě to 
totiž rodiče dělají. Ale varovná část 
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tohoto příběhu spočívá v tom, že děti 
mohou své matce zlomit srdce. I zde 
můžeme vidět další srovnání s tím, co 
je božské. Nemusím nám připomínat, 
že Ježíš zemřel na zlomené srdce – byl 
vyčerpán a znaven tím, že nesl hříchy 
světa. A tak kéž v každém okamžiku 
pokušení i my, podobně jako to učinil 
Spasitel, pohlédneme na svou matku 
a ušetříme jim oběma zármutek z toho, 
že bychom se dopustili hříchu.

Zadruhé chci mluvit o jednom mla
dém muži, který vstoupil způsobile do 
misijního pole, ale v důsledku svého 
rozhodnutí se vrátil domů dříve kvůli 
přitažlivosti k osobám stejného po
hlaví a kvůli určitému traumatu, které 
v tomto ohledu prožil. Byl sice dál 
způsobilý, ale jeho víra byla na kritické 
úrovni, jeho emocionální břímě bylo 
čím dál těžší a jeho duchovní bolest 
hlubší a hlubší. Cítil se střídavě dot
čeně, zmateně, rozzlobeně a sklíčeně.

Jeho president misie, jeho president 
kůlu a jeho biskup věnovali bezpočet 
hodin tomu, aby mu pomáhali – bá
dali, plakali a dávali mu požehnání, 
ale většina jeho ran byla tak osobní, 
že přinejmenším některé z nich před 
nimi skrýval. Celou duší se v tomto 
příběhu snažil svému dítěti pomáhat 
milovaný otec, ale kvůli velmi nároč
ným pracovním podmínkám se často 
stávalo, že oněm dlouhým a temným 
nocím duševního zápolení museli čelit 
jen sám chlapec a jeho matka. Dnem 
a nocí, nejprve týdny a poté měsíce, 
které se spojily v celá léta, usilovali 
společně o uzdravení. Během období 
zatrpklosti (většinou jeho, ale někdy 
i její) a nekončících obav (většinou 
jejích, ale někdy i jeho) svými slovy 
přinášela – zde je opět to krásné, ob
tížené slovo „nést“ – přinášela svému 
synovi svědectví o Boží moci, o Jeho 
Církvi, ale především o Jeho lásce 
k němu. A jedním dechem svědčila 

i o své vlastní neoblomné a nehynoucí 
lásce k němu. Aby k sobě přivedla dva 
absolutně klíčové a nezbytné pilíře 
své existence, evangelium Ježíše Krista 
a svou rodinu, vylévala ustavičně svou 
duši v modlitbě. Postila se a plakala, 
plakala a postila se, a pak naslouchala 
a naslouchala, když jí syn opakovaně 
vyprávěl o zármutku ve svém srdci. 
A tak ho nosila znovu – jen tentokrát 
to netrvalo devět měsíců. Tentokrát 
měla pocit, že bolestivé procházení 
ztýranou krajinou jeho zoufalství bude 
trvat věčně.

Ale díky milosti Boží, její houžev
natosti a pomoci desítek církevních 
vedoucích, přátel, rodinných přísluš
níků i profesionálů se tato vytrvalá 
matka dočkala toho, že její syn došel 
domů, do zaslíbené země. S jistým 
smutkem připouštíme, že toto po
žehnání nepřichází, či přinejmenším 
dosud nepřišlo, ke všem rodičům, kteří 
se trápí kvůli rozmanitým situacím, 
v nichž se jejich děti nacházejí. Zde 
však existovala naděje. A musím říci, že 
sexuální orientace tohoto syna se nijak 
zázračně nezměnila – to ani nikdo 

neočekával. Ale krok za krokem se 
změnilo jeho srdce.

Začal znovu chodit na shromáždění. 
Rozhodl se přijímat ochotně a způso
bile svátost. Znovu získal chrámové 
doporučení a přijal povolání sloužit jako 
učitel ranního semináře, ve kterém se 
mu úžasně dařilo. A nyní, po pěti letech, 
na vlastní žádost a s církevní pomocí, 
znovu vstoupil do misijního pole, aby 
dokončil svou službu Pánu. Plakal jsem 
nad odvahou, bezúhonností a odhodlá
ním tohoto mladého muže a jeho rodiny 
vyřešit tyto problémy a pomoci mu 
uchovat si víru. Ví, že toho dluží hodně 
mnoha lidem, ale také ví, že nejvíce 
toho dluží dvěma mesiášským postavám 
ve svém životě, které ho zrodily a nesly, 
pracovaly s ním a osvobodily ho – 
svému Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu, a své 
odhodlané, spásné a zcela svaté matce.

A nakonec jeden zážitek ze zno
vuzasvěcení chrámu Mexico City 
v Mexiku před pouhými třemi týdny. 
Právě tam, během dojemné zasvě
covací bohoslužby, jsem s presiden
tem Henrym B. Eyringem uviděl stát 
naši milovanou přítelkyni Lisu Tuttle 
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za ně a plakal nad nimi.3 Poté jejich ro
dičům řekl: „Pohleďte na maličké své.“ 4

Slovo pohlédnout zde znamená 
zamyšleně se podívat. Co si Ježíš přál, 
aby rodiče ve svých maličkých spat
řili? Přál si, aby alespoň letmo zahlédli 
jejich božský potenciál?

Když dnes pohlížíme na své děti 
a na svá vnoučata, co si Spasitel 
přeje, abychom v nich spatřovali? 

Starší Bradley D. Foster
Sedmdesátník

Bratři a sestry, účastníme se bitvy 
se světem. V minulosti s námi svět 
soupeřil o čas a energii našich 

dětí. Dnes svádí boj o jejich totožnost 
a mysl. Mnohé hlasité a prominentní 
hlasy se snaží určovat, kdo naše děti 
jsou a čemu by měly věřit. Nesmíme 
společnosti dovolit, aby přetvářela 
naši rodinu k obrazu světskému. Tuto 
bitvu musíme vyhrát my. Závisí na 
tom všechno.

Děti v Církvi zpívají často píseň, 
která je učí o jejich pravé totožnosti: 
„Já Boží dítě jsem, na svět mne Bůh 
poslal a krásný pozemský domov 
On s rodiči mi dal.“ Poté nás děti 
prosí: „Uč mne, veď mne, kráčej se 
mnou. … Chci rozumět Jeho slovům, 
ať cestu k Němu znám.“ 1

President Russell M. Nelson nás na 
poslední generální konferenci učil, že 
odteď se musíme věnovat „uvážlivém[u] 
rodičovství“.2 Toto jsou nebezpečné 
časy. Dobrou zprávou je však to, že 
Bůh věděl, že tomu tak bude, a poskytl 
nám v písmech rady, jak můžeme svým 
dětem a vnoučatům pomáhat.

V Knize Mormonově se Spasitel 
zjevil Nefitům. Shromáždil kolem sebe 
jejich malé děti. Požehnal jim, modlil se 

Nikdy není příliš brzy 
a nikdy není příliš pozdě
Nikdy není příliš brzy a nikdy není příliš pozdě na to, abychom své děti 
učili, vedli je a kráčeli s nimi – protože rodiny jsou věčné.

Pieperovou. Stála tam ale s určitými 
obtížemi, protože jednou rukou 
podpírala svou milovanou, ale těžce 
postiženou dceru Doru, a druhou 
rukou se snažila ovládat Dořinu 
nefunkční pravou ruku, aby tato pos
tižená, ale věčně drahocenná dcera 
Boží dokázala mávat bílým kapes
níčkem a se zvuky srozumitelnými 
jen jí a nebeským andělům provolávat 
slova: „Hosana, hosana, hosana Bohu 
a Beránku“.12

Všem matkám, ať jsou kdekoli, mi
nulým, současným i budoucím, pra
vím: „Děkuji vám. Děkuji vám za to, 
že rodíte, za to, že formujete duše, že 
formujete charakter, a za to, že pro
jevujete čistou lásku Kristovu.“ Matce 
Evě, Sáře, Rebece a Ráchel, Marii 
z Nazarétu i Matce v nebi pravím: 
„Děkuji vám za vaši zcela zásadní roli 
při naplňování účelů věčnosti.“ Všem 
matkám, ať již jsou v jakékoli situaci, 
včetně těch, které s něčím zápolí 
(a všechny někdy budou), pravím: 
„Pokoj s vámi. Věřte v Boha a v sebe 
samy. Počínáte si lépe, než si myslíte. 
Ve skutečnosti jste spasitelkami na 
hoře Sion13 a vaše láska, podobně 
jako láska Mistra, kterého následujete, 
‚nikdy nepomíjí‘.14 “ Nikomu jinému 
nemohu vzdát větší hold. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Izaiáš 53:4.
 2. Nauka a smlouvy 76:41.
 3. Nauka a smlouvy 133:53; viz také Izaiáš 

63:9.
 4. „Izraeli, Bůh tě volá“, Náboženské písně, 

č. 7.
 5. 3. Nefi 27:14.
 6. Jan 19:27.
 7. Viz Izaiáš 49:15.
 8. Moroni 7:45; viz také 1. Korintským 

13:4–7.
 9. Moroni 7:46; viz také 1. Korintským 13:8.
 10. 3. Nefi 22:10; viz také Izaiáš 54:10.
 11. Jan 17:4.
 12. Viz History of the Church, 2:427–428.
 13. Viz Abdiáš 1:21.
 14. Moroni 7:46; viz také 1. Korintským 13:8.
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Uvědomujeme si, že naše děti tvoří 
největší skupinu zájemců naší Církve? 
Co musíme dělat, aby to vedlo k jejich 
trvalému obrácení?

Spasitel nás o trvalém obrácení učí 
v knize Matoušově. Poblíž Galilejského 
moře se shromáždila velká skupina lidí, 
aby si vyslechli, čemu Ježíš učí.

Při této příležitosti vyprávěl příběh 
o setí semínek – podobenství o rozsé
vači.5 Když ho vykládal svým učední
kům, a nakonec i nám, řekl: „Každý, 
kdož slyší slovo o tom království a 
nerozumí, přichází ten zlý a uchva
cuje to, což jest vsáto v srdce jeho.“ 6 
Poselství pro rodiče je jasné: mezi 
nasloucháním a porozuměním je roz
díl. Pokud naše děti evangeliu pouze 
naslouchají, ale nerozumějí mu, Satan 
dostává příležitost, aby jim tyto pravdy 
ze srdce vyňal.

Pokud jim však dokážeme po
moci zapustit kořeny hlubokého 
obrácení, evangelium Ježíše Krista jim 
v zápalu dnů, kdy život bude těžký, 
a on těžký bude, může dát v ni
tru něco, co nemůže být ovlivněno 
zvenčí. Jak můžeme zajistit, aby jim 
tyto mocné pravdy nešly jedním uchem 
tam a druhým ven? Pouhé vyslechnutí 
slov nejspíš nebude stačit.

Všichni víme, že slova se vyvíjejí. 
Někdy říkáme svá slova, a děti slyší 
ta svá. Malým dětem byste třeba řekli: 
„Jsi jako zaseknutá gramofonová 
deska.“ Nejspíš by na to odpověděly: 
„Tati, co je to gramofonová deska?“

Nebeský Otec si přeje, abychom 
byli úspěšní, protože to koneckonců 
byly Jeho děti, než se staly dětmi na
šimi. Jako rodiče v Sionu jste obdrželi 
dar Ducha Svatého. Když se budete při 
výuce svých dětí modlit o vedení, „on 
vám ukáže všechny věci, které máte 
činiti“.7 Když rozvíjíte proces učení 
se, „moc Ducha Svatého to nese do 
srdce dětí“.8

Nenapadá mě lepší příklad toho, 
jak někomu pomoci získat porozu
mění, než je příběh Helen Kellerové. 
Helen byla slepá a hluchá a žila ve 
světě, který byl temný a tichý. Na 
pomoc jí přišla učitelka jménem 
Anne Sullivanová. Jak byste učili 
dítě, které vás nevidí ani neslyší?

Anne se dlouho nedařilo s Helen 
komunikovat. Jednoho dne ji kolem 
poledne vzala ke studni. Chytla jí 
ruku, přesunula ji pod pumpu a za
čala pumpovat. Na druhou ruku jí 
pak  vyhláskovala slovo V- O- D- A. 
Nic se nedělo. A tak to zkusila znovu. 
V- O- D- A. Helen stiskla Anninu ruku, 
protože tomu začínala rozumět. Do 
 setmění se naučila 30 slov. Během 
několika měsíců se naučila 600 slov 
a byla schopná číst Braillovo písmo. 
Helen Kellerová nakonec získala vyso
koškolský titul a pomohla změnit svět 
pro lidi, kteří nevidí či neslyší.9 Byl to 
zázrak a její učitelka byla tím, kdo tento 
zázrak vykonal. A totéž vykonáte i vy, 
rodiče.

Když jsem sloužil jako presi
dent kůlu svobodných dospělých 
na BYU Idaho, viděl jsem výsledky 
působení dalšího úžasného učitele. 
Tento zážitek mi změnil život. Jednoho 
úterního večera jsem měl pohovor 

s mladým mužem z Mexico City, který 
chtěl sloužit na misii. Jmenoval se 
Pablo. Položil jsem mu otázky ohledně 
jeho svědectví a touhy sloužit. Jeho od
povědi byly dokonalé. Pak jsem se ho 
zeptal na způsobilost. Jeho odpovědi 
byly přesné. Vlastně byly tak dobré, 
že jsem si říkal: „Možná nerozumí 
tomu, na co se ho ptám.“ Otázky jsem 
tedy přeformuloval a usoudil jsem, že 
přesně ví, co jsem měl na mysli, a že je 
naprosto upřímný.

Tento mladý muž na mě tak zapů
sobil, že jsem se ho zeptal: „Pablo, kdo 
ti pomohl k tomu, abys mohl v tomto 
stádiu svého života stát před Pánem 
tak vzpřímeně?“

Odpověděl: „Můj tatínek.“
Řekl jsem: „Pablo, pověz mi svůj 

příběh.“
Pablo pokračoval: „Když mi bylo 

devět, tatínek si mě vzal stranou a řekl: 
‚Pablo, také mi kdysi bylo devět. Je 
možné, že se někdy setkáš s něčím 
z tohohle: Budeš svědkem toho, jak 
spolužáci podvádějí. Možná budou 
kolem tebe lidé, kteří budou mluvit 
hrubě. Možná budeš mít dny, kdy se 
ti nebude chtít jít na shromáždění. 
Až toto nebo cokoli, co by ti dělalo 
starosti, nastane, chtěl bych, aby sis 
o tom se mnou přišel promluvit, a já 
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ti pomohu to zvládnout. A pak ti řeknu, 
co bude dál.‘“

„Tak co ti, Pablo, tatínek řekl, když 
ti bylo 10?“

„Varoval mě před pornografií 
a neslušnými vtipy.“

„A když ti bylo 11?“ zeptal jsem se.
„Varoval mě před vším, co může 

být návykové, a připomenul mi, 
abych používal svobodu jednání.“

Toto byl otec, který svému synovi 
rok za rokem, řádku za řádkou, tu 
trochu a tam trochu 10 pomáhal nejen 
naslouchat, ale také porozumět. Pablův 
otec věděl, že naše děti se učí, když 
jsou připraveny se učit, a ne jen tehdy, 
když jsme my připraveni je učit. Když 
jsme toho večera odesílali Pablovu při
hlášku na misii, byl jsem na něho hrdý, 
ale ještě hrdější jsem byl na jeho otce.

Onoho večera jsem si cestou domů 
říkal: „Jaký bude Pablo jednou otec?“ 
A odpověď byla naprosto jasná: bude 
přesně takový jako jeho otec. Ježíš řekl: 
„Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, 
jediné což vidí, an Otec činí.“ 11 Toto 
je vzor toho, jak Nebeský Otec žehná 
svým dětem z generace na generaci.

Když jsem o svém zážitku s Pablem 
dál přemýšlel, byl jsem smutný, protože 
mé čtyři dcery již byly dospělé a mých 
devět vnoučat, která jsem tehdy měl, 
nežilo poblíž. Poté jsem přemýšlel: 

„Jak bych jim jen mohl pomoci tak, jak 
Pablův otec pomohl jemu? Neuteklo 
již příliš mnoho času?“ Když jsem se 
v srdci pomodlil, Duch mi našeptal tuto 
hlubokou pravdu: „Nikdy není příliš 
brzy a nikdy není příliš pozdě tento 
důležitý proces započít.“ Hned jsem 
věděl, co to znamená. Nemohl jsem se 
dočkat, až budu doma. Požádal jsem 
svou manželku Sharol, aby všechny 
naše děti obvolala a řekla jim, že je 
potřebujeme navštívit; že jim chci něco 
důležitého říct. Můj naléhavý tón je 
poněkud vylekal.

Začali jsme u mé nejstarší dcery 
a jejího manžela. Řekl jsem: „Chtěli 
jsme vám s maminkou dát vědět, že 
i nám bylo kdysi tolik, co vám. Bylo 
nám 31 a měli jsme malou rodinu. 
Máme jistou představu o tom, co by vás 
mohlo potkat. Mohou to být finanční či 
zdravotní problémy. Může to být krize 
víry. Můžete se prostě cítit ohromeni 
životem. Až tyto věci nastanou, byli 
bychom rádi, abyste si o tom s námi 
promluvili. My vám to pomůžeme 
zvládnout. Nechceme se vám neustále 
plést do života, ale chceme, abyste 
věděli, že vás vždy budeme podpo
rovat. A když už jsme pohromadě, 
chci vám říct o pohovoru, který jsem 
nedávno měl s jedním mladým mužem 
jménem Pablo.“

Po příběhu jsem řekl: „Nechceme, 
abyste propásli příležitost pomáhat 
svým dětem a našim vnoučatům tyto 
důležité pravdy pochopit.“

Bratři a sestry, nyní si s hlubším 
pochopením uvědomuji, co ode mě 
Pán jako od otce a dědečka očekává 
ohledně toho, jak mohu své rodině 
pomoci nejen naslouchat, ale také 
porozumět.

S rostoucím věkem často přemítám 
o těchto slovech:

Čase, ó čase, vydej se zpět
a dovol, aby se na jedinou noc mohly 

znovu stát mými maličkými! 12

Vím, že nemohu vrátit čas, ale 
nyní aspoň vím, že nikdy není příliš 
brzy a nikdy není příliš pozdě na to, 
abychom své děti učili, vedli je a kráčeli 
s nimi – protože rodiny jsou věčné.

Svědčím o tom, že Nebeský Otec 
nás natolik miloval, že poslal svého 
Jednorozeného Syna, aby prožil 
život smrtelníka, aby nám Ježíš mohl 
říct: „Byl jsem tam, kde jste nyní vy, 
vím, co bude dál, a pomohu vám 
to zvládnout.“ Vím, že pomůže. Ve 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. „Já Boží dítě jsem“, Náboženské písně, 

č. 185.
 2. Viz Russell M. Nelson, „Sabat je radostí“, 

Liahona, květen 2015, 131.
 3. Viz 3. Nefi 17:21.
 4. 3. Nefi 17:23.
 5. Viz Matouš 13:1–13.
 6. Matouš 13:19; zvýraznění přidáno.
 7. 2. Nefi 32:5.
 8. 2. Nefi 33:1.
 9. Viz „Anne Sullivan“, biography.com/

people/anne sullivan 9498826; „Helen 
Keller“, biography.com/people/helen 
 keller 9361967.

 10. Viz Izaiáš 28:10.
 11. Jan 5:19.
 12. Upravená báseň Elizabeth Akers Allenové 

„Rock Me to Sleep“, William Cullen Bryant, 
ed., The Family Library of Poetry and Song 
(1870), 222–223.
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jsme vyzýváni, abychom pravidelně na
vštěvovali chrám, podle toho, jak nám 
to dovolují osobní okolnosti. Návštěva 
chrámu vyžaduje oběť v podobě času 
a prostředků, zvláště od těch, kteří 
musí cestovat na velkou vzdálenost. 
Tuto oběť lze však považovat za část 
oné první míle.

Na druhou míli se začínáme vydávat 
tehdy, když pochopíme slova „najděte, 
vezměte a učte“ 4 – když vyhledáme 
jména předků a připravíme je pro 
chrámové obřady, když pomáháme in
dexovat, když sloužíme jako chrámoví 
pracovníci a když se snažíme pomá
hat druhým mít v chrámu hodnotné 
zážitky.

Když jsem sloužil jako územní 
sedmdesátník, jeden z kůlů zastou
pených v mé koordinační radě se zú
častnil velké návštěvy chrámu. Chrám, 
který členové navštívili, je malý, a na
neštěstí několik členů, navzdory absol
vování dlouhé dvanáctihodinové cesty, 
nemohlo do chrámu vstoupit, protože 
byla překročena denní kapacita.

přátelství nebo jako součást božských 
povinností rodiče, manžela či manželky 
nebo člena rodiny – nebo zkrátka 
z toho, že jsme součástí Boží rodiny.

Uvedu na příkladech čtyři způsoby, 
jak může být naše břímě lehčí, když si 
vzájemně pomáháme.

1. Spasitel řekl: „Kdokoli tě bude 
nutiti jíti míli, jdi s ním dvě.“ 3 Například 

Starší Hugo Montoya
Sedmdesátník

V průběhu života jsme zkoušeni 
a pokoušeni. Máme také příle
žitost používat svobodu jednání 

a vzájemně si pomáhat. Tyto pravdy 
jsou součástí úžasného a dokonalého 
plánu Nebeského Otce.

President John Taylor učil: „Slyšel 
jsem, jak Prorok Joseph při jedné příle
žitosti řekl Dvanácti: ,Budete muset pro
jít všemožnými zkouškami. A je právě 
tak nezbytné, abyste byli zkoušeni, 
jako to bylo nezbytné pro Abrahama 
a další muže Boží, a (řekl dále, že) Bůh 
vás bude stíhat a sevře vás a bude vás 
zkoušet až do krajnosti.‘“ 1

Jakmile dosáhneme věku zodpo
vědnosti, běžně nás potkávají zkoušky 
a pokušení. Někdy se mohou stát 
těžkými břemeny, ale když je úspěšně 
překonáme, můžeme díky nim zesílit 
a vyrůst.

Naštěstí tato břemena nemusíme 
nést sami. Alma učil: „Přejete [si] přijíti 
do stáda Božího a býti nazýváni lidem 
jeho a jste ochotni nésti si navzájem 
břemena svá, aby byla lehká.“ 2 Tato 
slova naznačují, že máme zodpo
vědnost si navzájem pomáhat. Tato 
zodpovědnost může přicházet v rámci 
církevního povolání, nějakého úkolu, 

Zkoušeni a pokoušeni – 
ale ne bez pomoci
Vím, že jakožto děti Nebeského Otce si můžeme vzájemně pomáhat  
ve svých zkouškách a pokušeních.
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Několik dnů po této cestě jsem 
tento kůl navštívil a zeptal jsem se 
presidenta, zda bych mohl mluvit 
s některými členy, kteří se ten den 
do chrámu nedostali. Jeden bratr, 
s nímž jsem mluvil, mi řekl: „Bratře, 
nedělejte si starosti. Byl jsem u domu 
Páně. Seděl jsem na zahradě na lavičce 
a přemítal jsem v duchu o obřadech. 
Měl jsem pak možnost do chrámu jít, 
ale místo toho jsem přenechal místo 
jinému bratrovi, který přijel do chrámu 
poprvé, aby byl zpečetěn s manželkou. 
Měli pak možnost zúčastnit se dvou 
zasedání. Pán mě zná a požehnal mi, 
a nevadí mi to.“

2. Usmívejte se. Tato prostá činnost 
může pomoci těm, kteří se cítí nějak 
přemoženi nebo přetíženi. Během 
kněžského zasedání letošní dubnové 
generální konference jsem seděl na 
 pódiu jako jedna z pěti nově povo
laných generálních autorit. Seděli 
jsme tam, kde nyní sedí sestry z před
sednictev pomocných organizací. 
Byl jsem velmi nervózní a cítil jsem 

se přemožen kvůli svému novému 
povolání.

Když jsme zpívali píseň mezi 
proslovy, měl jsem silný dojem, že 
se na mě někdo dívá. Pomyslel jsem 
si: „V této budově je přes 20 000 lidí 
a většina z nich se dívá tímto směrem. 
Samozřejmě, že se na tebe někdo dívá.“

Zpívali jsme dál a já jsem měl znovu 
silný dojem, že mě někdo sleduje. 
Podíval jsem se na řadu, kde sedělo 
Dvanáct apoštolů, a uviděl jsem presi
denta Russella M. Nelsona, jak je celý 
otočený a dívá se směrem k místu, kde 
jsme seděli my. Potkali jsme se očima 
a on mě pozdravil širokým úsměvem. 
Onen úsměv mi do mého úzkostí napl
něného srdce vnesl pokoj.

Ježíš Kristus po svém Vzkříšení 
navštívil své jiné ovce. Povolal a vy
světil dvanáct učedníků a ti s touto 
pravomocí sloužili lidem. Samotný Pán 
Ježíš Kristus stál mezi nimi. Požádal je, 
aby poklekli a modlili se. Nevím, zda 
se těchto dvanáct nově povolaných 
a vysvěcených učedníků cítilo svým 

povoláním přemoženo, ale v písmech 
se píše: „Stalo se, že Ježíš jim žehnal, 
když se k němu modlili; a tvář jeho se 
na ně usmála a zář tváře jeho je ozá
řila.“ 5 Na poslední generální konferenci 
jeden úsměv okamžitě a neobyčejně 
ulehčil mé břímě.

3. Vyjadřujte druhým soucit. Jste li 
nositelé kněžství, používejte prosím 
svou moc ve prospěch Božích dětí 
a dávejte jim požehnání. Vyjadřujte 
lidem, kteří trpí nebo procházejí něja
kými strastmi, útěchu a povzbuzení.

4. Základním kamenem Božího 
plánu je Usmíření Pána Ježíše Krista. 
Alespoň jednou týdně máme podobně 
jako president Joseph F. Smith pře
mítat o „veliké a podivuhodné lásce 
projevené Otcem a Synem v příchodu 
Vykupitele na svět“.6 Když zveme 
druhé, aby přišli na shromáždění 
a přijali způsobile svátost, umožní to 
více dětem Nebeského Otce přemítat 
o Usmíření. A pokud nejsme způsobilí, 
můžeme činit pokání. Pamatujte na 
to, že Syn Nejvyššího sestoupil pod 
všechno a vzal na sebe naše prohřešky, 
hříchy, přestupky, nemoci, bolesti, 
strasti a pocity osamělosti. Písma učí, že 
Kristus, „který vystoupil na výsosti, tak 
také sestoupil pod všechny věci, čímž 
postihl všechny věci“.7

Nezáleží na tom, jaké jsou naše 
osobní problémy – ať již je to nemoc, 
dlouhodobá osamělost nebo zakoušení 
pokušení a zkoušek od protivníka, 
Dobrý Pastýř je připraven nám pomoci. 
Volá nás jménem a říká: „Poďtež ke 
mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi 
jste, a já vám odpočinutí dám.“ 8

Rád bych tyto čtyři body shrnul:
Zaprvé – jděte druhou míli.
Zadruhé – usmívejte se prosím. 

Váš úsměv pomáhá druhým.
Zatřetí – vyjadřujte soucit.
Začtvrté – zvěte druhé, aby přišli 

na shromáždění.



55LISTOPAD 2015

jsme, že prožijeme zábavný den s přá
teli a potěšíme se přírodními krásami.

Věděli jsme, že tato pozoruhodná 
24 kilometrová cesta vede i po želez
ničních mostech přes hluboké kaňony 
a dlouhými tunely skrze členité hory. 
A tak jsme se vybavili svítidly připevně
nými na helmách a na kolech.

Ti, kteří již tudy jeli, nás upozornili, 
že v tunelech je tma a že potřebujeme 
opravdu silná svítidla. Když jsme se se
šli před masivním kamenným vjezdem 
do Taftova tunelu, správce nám popsal 
několik nebezpečí na cestě, včetně 
hlubokých příkopů na krajnici, nerov
ných stěn a naprosté tmy. Netrpělivě 
jsme vyrazili do tunelu. Po několika 
minutách nás obklopila předpovídaná 
tma. Svítidla, která jsem si vzal, nebyla 
dost silná, a záhy nás zahalila temnota. 
Najednou jsem začal být znepokojený, 
zmatený a dezorientovaný.

Styděl jsem se přiznat přátelům a ro
dině svou úzkost. I když jsem zkušený 
cyklista, v tu chvíli jsem měl pocit, jako 
bych na kole nikdy nejel. Byl jsem stále 
zmatenější a měl jsem problém udržet 
se na kole vzpřímeně. Nakonec jsem 
o svém neklidu řekl ostatním a jel jsem 

Starší Vern P. Stanfill
Sedmdesátník

Nedávno jsme se s manželkou 
rozhodli více si vychutnat krásu 
oblasti nedaleko našeho domova 

v severozápadní Montaně. Rozhodli 
jsme se vyrazit na kole na stezku 
Hiawatha Trail, což je přestavěná želez
niční trasa, která protíná Skalisté hory 
mezi státy Montana a Idaho. Čekali 

Rozhodněte  
se pro světlo
Musíme se rozhodnout dbát prorockých rad, rozpoznávat  
a následovat duchovní nabádání, být poslušni Božích  
přikázání a usilovat o osobní zjevení.

Vydávám vám své svědectví 
o Spasiteli. Ježíš je Kristus, Syn žijícího 
Boha, a On žije. Vím, že celou svou 
mocí a silou podporuje Otcův plán. 
Vím, že president Thomas S. Monson 
je žijící prorok. Je držitelem všech 
klíčů nutných k úspěšnému usku
tečňování Božího díla na zemi. Vím, 
že jakožto děti Nebeského Otce si 
můžeme vzájemně pomáhat ve svých 
zkouškách a pokušeních. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. John Taylor, v: Učení presidentů Církve: 

Joseph Smith (2008), 229.
 2. Mosiáš 18:8.
 3. Matouš 5:41.
 4. Viz Quentin L. Cook, „Our Father’s Plan 

Is about Families“ (proslov pronesený 
na konferenci RootsTech 2015 Family 
History Conference, 14. února 2015), 
lds. org/ topics/ family  history/ fdd/ 
plan  about  families  full ; viz také lds. org/ 
media  library/ video/ 2015–07–01  find  
take  teach.

 5. 3. Nefi 19:25; zvýraznění přidáno.
 6. Nauka a smlouvy 138:3.
 7. Nauka a smlouvy 88:6.
 8. Matouš 11:28.
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poblíž silnější svítilny jednoho z přátel. 
Vlastně každý ve skupině se začal držet 
těsně kolem něho. Jeli jsme v jeho 
blízkosti a dočasně se spoléhali na jeho 
svítidlo a na společné světlo celé sku
piny, a tak jsme pokračovali hlouběji 
do temného tunelu.

Poté, co uplynulo snad již něko
lik hodin, jsem v dálce spatřil světlo. 
Téměř ihned jsem začal pociťovat klid, 
že vše dopadne dobře. Jel jsem dál 
a spoléhal se na světlo svých přátel 
a na zvětšující se světlo v dáli. Jak 
narůstalo a sílilo, postupně se mi vracel 
klid. Daleko před koncem tunelu jsem 
již nepotřeboval pomoc svých přátel. 
Šlapali jsme rychle do pedálů směrem 
ke světlu a všechna má úzkost se vytra
tila. Dokonce ještě předtím, než jsme 
vjeli do zářivého a hřejivého ranního 
světla, jsem pociťoval klid.

Žijeme ve světě, v němž každý z nás 
prochází zkouškami víry. Můžeme mít 
pocit, že jsme na tyto zkoušky připra
veni – ale pak zjistíme, že naše příprava 
nebyla dostatečná. A tak jako mě můj 
přítel upozorňoval na temnotu, jsme 
varováni i my v dnešní době. Hlasy 
apoštolů nás nabádají, abychom se 
vybavili silným svítidlem duchovní síly.

Podobně se můžeme cítit duchovně 
rozpačitě, nepříjemně nebo zmateně 

ve chvíli, kdy se setkáme se zkouškou 
víry. Obvykle bude intenzita a délka 
trvání těchto pocitů záviset na tom, jak 
na ně zareagujeme. Pokud neuděláme 
nic, mohou nás pochyby, pýcha, a na
konec odpadlictví od světla odvést.

Díky zážitku v tunelu jsem získal ně
kolik důležitých ponaučení. O některá 
se s vámi podělím.

Zaprvé – bez ohledu na to, jak 
intenzivní je temnota pochybností, 
my rozhodujeme o tom, jak dlouho 
a do jaké míry ji na sebe necháme 
působit. Musíme pamatovat na to, 
jak moc nás Nebeský Otec a Jeho Syn 
milují. Neopustí nás ani nedopustí, 
abychom byli přemoženi, budeme li 
usilovat o Jejich pomoc. Vzpomeňte na 
Petrův zážitek v nepříznivých vlnách 
Galilejského moře. Když pocítil, jak 
ho obklopuje chladná temnota, uvědo
mil si okamžitě svůj problém a v tom 
okamžiku se rozhodl volat o pomoc. 
Nepochyboval o Spasitelově moci 
ho zachránit; zkrátka zvolal: „Pane, 
pomoz mi.“ 1

V našem životě může mít nabídnutá 
Spasitelova ruka podobu pomoci od 
důvěryhodného přítele, vedoucího či 
milujícího rodiče. Když se prodíráme 
temnotou, není nic špatného na tom 
spoléhat se dočasně na světlo těch, 

kteří nás mají rádi a kteří si pro nás 
přejí to nejlepší.

Když se nad tím pozorně zamys
líme, proč bychom měli naslouchat 
cynickým hlasům bez tváře z oné 
novodobé veliké a prostorné stavby 
a ignorovat naléhání těch, kteří nás 
mají upřímně rádi? Tito všudypřítomní 
odmítači se snaží druhé spíše srážet 
než pozvedat a zesměšňovat než po
vznášet. Jejich posměšná slova se nám 
mohou zavrtávat do života, často skrze 
vteřinové elektronické rušivé vlivy, 
které jsou pečlivě a záměrně vytvořeny, 
aby zničily naši víru. Je moudré vložit 
své věčné blaho do rukou neznámých 
lidí? Je moudré vyhledávat osvícení od 
těch, kteří nám žádné světlo nemohou 
dát nebo kteří mají osobní cíle, jež 
nám mohou být skryté? Kdyby nám 
byli tito anonymní jednotlivci otevřeně 
představeni, nevěnovali bychom jim 
ani okamžik svého času, ale protože 
využívají sociální sítě a jsou před naším 
pohledem skryti, získávají nezaslouže
nou důvěryhodnost.

Naše rozhodnutí dbát na ty, kteří 
se posmívají posvátným věcem, nás 
vzdálí od spásného a životadárného 
světla Spasitele. Jan zaznamenal: „Tedy 
Ježíš opět jim mluvil, řka: Já jsem světlo 
světa. Kdož mne následuje, nebude 
choditi v temnostech, ale bude míti 
světlo života.“ 2 Pamatujte – pomáhat 
nám posílit víru mohou ti, kteří nás 
mají opravdu rádi.

Tak jako jsem se já styděl v tunelu, 
se i my můžeme stydět požádat o po
moc, když máme nějaké pochybnosti. 
Možná jsme těmi, k nimž druzí vzhlí
želi, aby od nich čerpali sílu, a nyní 
sami potřebujeme pomoc. Když si 
uvědomíme, že světlo a útěcha, které 
nám Spasitel může nabídnout, jsou da
leko cennější, než abychom o ně kvůli 
pýše přišli, pak nám mohou inspirovaní 
církevní vedoucí, rodiče a důvěryhodní 
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přátelé pomoci. Jsou připraveni pomoci 
nám získat duchovní ujištění, které nás 
opevní před zkouškami víry.

Zadruhé – abychom si vypěsto-
vali vlastní duchovní sílu, musíme 
důvěřovat Pánu. Nemůžeme se na
vždy spoléhat na světlo druhých. Věděl 
jsem, že tma v tunelu nebude trvat neu
stále, pokud budu dál šlapat do pedálů 
vedle svých přátel a v bezpečí skupiny. 
Ale očekával jsem, že jakmile uvidím 
světlo, budu schopen pokračovat 
v jízdě sám. Pán nás učí: „Přibližte se 
mi, a já se přiblížím vám; hledejte mne 
pilně, a naleznete mne; proste, a obdr
žíte; klepejte, a bude vám otevřeno.“ 3 
Musíme jednat a očekávat, že pokud se 
k Pánu přiblížíme, On splní svůj slib, že 
nás pozvedne z temnoty. Protivník se 
nás ale bude snažit přesvědčit, že jsme 
nikdy vliv Ducha nepociťovali a že je 
snazší se prostě přestat snažit.

President Dieter F. Uchtdorf nám 
radí, abychom zpochybnili „své pochyb
nosti, než [zpochybníme] svou víru“.4 
V mém sboru nedávno jeden mladý 
muž řekl: „Pocítil jsem určité věci, které 
nelze vysvětlit jinak, než že jsou od 
Boha.“ Toto je duchovní bezúhonnost.

Když zápolíme s otázkami nebo 
jsme pokoušeni pochybovat, máme 
pamatovat na duchovní požehnání 

a pocity, které prostoupily naše srdce 
a život v minulosti, a vložit víru v Ne
beského Otce a v Jeho Syna Ježíše 
Krista. Připomíná mi to radu ze známé 
náboženské písně: Nepochybujte 
o Pánu ani o Jeho dobrotivosti, neboť 
se osvědčil i v časech minulých.5 Igno
rování a zlehčování minulých duchov
ních zážitků nás od Boha vzdálí.

Naše úsilí dosáhnout světla bude 
posíleno ochotou rozpoznat chvíle, kdy 
v našem životě září. Novodobé písmo 
toto světlo definuje a dává zaslíbení 
těm, kteří ho přijímají: „To, co je od 
Boha, je světlo; a ten, kdo přijímá 
světlo a zůstává v Bohu, přijímá více 
světla; a to světlo je jasnější a jasnější, 
až přijde dokonalý den.“ 6 Právě tak, 
jako když jsme šlapali do pedálů smě
rem ke světlu, tak čím jsme vytrvalejší, 
tím jasněji budeme v životě pociťovat 
Pánův vliv. Podobně jako u světla 
na konci tunelu nám Jeho vliv dodá 
sebedůvěru, odhodlání, útěchu a, co je 
nejdůležitější, i moc poznat, že On žije.

Zatřetí – neexistuje temnota tak 
neprostupná, tak hrozivá ani tak 
obtížná, že by ji nebylo možné svět-
lem překonat. Starší Neil L. Andersen 
nedávno učil: „Tak jak se ve světě stále 
více šíří zlo, tak je zde i vyrovnávací 
duchovní moc pro spravedlivé. Tak jak 

svět odplouvá z duchovních kotvišť, 
tak Pán připravuje cestu pro ty, kteří 
Ho hledají, a nabízí jim větší ujištění, 
větší potvrzení a větší sebedůvěru na 
duchovní cestě, kterou se ubírají. Dar 
Ducha Svatého se v nastávajícím sou
mraku stává jasnějším světlem.“ 7

Bratři a sestry, nejsme ponecháni 
o samotě, aby nás ovlivňoval každý 
rozmar a každá změna v postoji světa, 
ale máme moc rozhodnout se pro víru 
místo pochybností. Abychom měli 
přístup k oné slibované vyrovnávací 
duchovní moci, musíme se rozhodnout 
dbát prorockých rad, rozpoznávat 
a následovat duchovní nabádání, být 
poslušni Božích přikázání a usilovat 
o osobní zjevení. Musíme se rozhod
nout. Kéž se rozhodneme pro světlo 
Spasitele. Ve jménu Ježíše Krista, 
amen. ◼
ODKAZY
 1. Viz Matouš 14:25–31.
 2. Jan 8:12.
 3. Nauka a smlouvy 88:63.
 4. Dieter F. Uchtdorf, „Pojďte, přidejte se 
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 5. „We Thank Thee, O God, for a Prophet“, 

Hymns, č. 19.
 6. Nauka a smlouvy 50:24.
 7. Neil L. Andersen, „A Compensatory Spiri

tual Power for the Righteous“ (zasvěcující 
shromáždění během Vzdělávacího týdne 
na Univerzitě Brighama Younga, 18. srpna 
2015), speeches. byu. edu. 
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například Lamana a Lemuela. Stejně jako 
Nefi byli „zrozen[i] z dobrých rodičů“ 
a byli poučováni „ve všech vědomos
tech svého otce“.2 Přesto reptali kvůli 
tomu, že jejich otec je vizionářským mu
žem. Zdálo se jim, že jeho rozhodnutí 
odporují logice, protože neznali věcí 
Božích, a proto nechtěli věřit.3

Je zajímavé, že díky svým rozhod
nutím měli přístup ke zkušenostem, 
jež jim mohly umožnit budovat víru. 
Opustili svůj domov a bohatství. Trpěli 
při svém putování pustinou. Nakonec 
pomohli se stavbou lodi a souhlasili 
s cestou do neznámé země.

Nefi prošel týmiž zkušenostmi. 
Avšak budovaly tyto činy jejich víru? 
Nefiovu víru posílily, ale Lamana 
a Lemuela vedly k ještě většímu cy
nismu a hněvu. Tito bratři dokonce 
viděli a slyšeli anděla, ale naneštěstí 
dále pochybovali.4

Smrtelný život není jednoduchý 
pro nikoho z nás. Přicházíme na zemi, 

to tím, že jsme obráceni k evangeliu 
Ježíše Krista.

Přijetí zjevení závisí na stavu a záměru 
našeho srdce

Uvažoval jsem o příbězích něko
lika jednotlivců z písem. Vezměte si 

Starší James B. Martino
Sedmdesátník

Když jsem byl mladý muž, moji 
rodiče vstoupili do Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů. 

Věděli jsme, že se rodiče učí s misio
náři, ale misionářskými lekcemi pro
cházeli jen oni sami.

Po tomto překvapivém oznámení 
jsme s bratry začali naslouchat misioná
řům také a moji bratři přijali poselství 
Znovuzřízení s radostí. I když jsem byl 
zvědavý, příliš se mi nechtělo něco 
v životě měnit. Nicméně jsem přijal 
výzvu modlit se o to, zda je Kniha 
Mormonova slovo Boží, ale odpověď 
jsem nedostal.

Možná se divíte, proč Nebeský Otec 
na tuto modlitbu neodpověděl; i mně 
to vrtalo hlavou. Od té doby jsem 
poznal, že Moroniův slib je přesný. 
Bůh vskutku odpovídá na naše mod
litby ohledně pravdivosti evangelia, 
ale tehdy, když máme upřímné srdce 
a opravdový záměr.1 Neodpovídá jen 
proto, že jsme zvědaví.

Možná máte v životě něco, co vám 
není jasné. Možná máte problém, který 
nedokážete příliš vysvětlit. Rád bych 
se podělil o několik myšlenek, jež 
vám mohou pomoci získat odpovědi 
nebo pomoc, kterou hledáte. Začíná 

Obraťte se na Něj, 
a odpovědi přijdou
Buďte poslušní, pamatujte na chvíle, kdy jste v minulosti pociťovali  
Ducha, a proste s vírou. Vaše odpověď přijde.
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abychom byli zkoušeni a prověřo
váni. To, jak zareagujeme na životní 
zkušenosti, často velmi ovlivní naše 
svědectví. Zamyslete se nad některými 
reakcemi Lamana a Lemuela: Reptali, 
když je jejich otec požádal o něco 
obtížného.5 Pokusili se získat mosazné 
desky, ale když se jim nedařilo, vzdali 
to. Měli postoj: „Zkusili jsme to; co ještě 
můžeme udělat?“ 6

Jednou byli dokonce zarmouceni 
svým špatným chováním a žádali 
o  odpuštění.7 Modlili se a odpuštění 
získali. Ale v písmech se píše, že si 
pak znovu začali stěžovat a odmítali 
se modlit. Přišli za Nefim a řekli mu, 
že nedokáží „porozuměti slovům, 
jež promlouval [jejich] otec“.8 Nefi se 
jich zeptal, zda se „tázali … Pána“.9 
Všimněte si, jak odpověděli: „Netázali; 
neboť Pán nás s žádnými takovými 
věcmi neobeznamuje.“ 10

Soustavná poslušnost nám umožňuje 
získat odpovědi

Nefiova odpověď bratrům je klíčem, 
jak i my můžeme trvale dostávat odpo
vědi na modlitby:

„Proč jen nezachováváte přikázání 
Páně? Proč jen chcete zahynouti pro 
tvrdost srdce svého?

Nepamatujete na věci, jež Pán pra
vil? – Nebudete li zatvrzovati srdce své 
a budete li mne žádati ve víře věříce, že 
obdržíte, a budete li pilně zachovávati 
přikázání má, zajisté budete s těmito 
věcmi obeznámeni.“ 11

Znám několik navrátivších se 
 misionářů, kteří měli nepopiratelné 
duchovní zkušenosti, ale nejspíše ne
dostatek určitých duchovních návyků 
způsobil, že zapomněli na chvíle, kdy 
k nim Bůh promlouval. Těmto misio
nářům a nám všem říkám: „Jestliže se 
vám chtělo zpívati píseň vykupitelské 
lásky, chtěl bych se zeptati, cítíte se 
tak nyní?“ 12 Pokud se tak nyní necítíte, 

můžete se tak znovu cítit, ale zvažte 
Nefiovu radu. Buďte poslušní, pama
tujte na chvíle, kdy jste v minulosti 
pociťovali Ducha, a proste s vírou. 
Vaše odpověď přijde a vy pocítíte 
Spasitelovu lásku a pokoj. Možná se 
to nestane tak rychle a tak, jak si pře
jete, ale odpověď přijde. Nevzdávejte 
to! Nikdy to nevzdávejte!

Porovnejme Lamana a Lemuela se 
syny Mosiášovými. Obě skupiny mužů 
byly vychovány ve spravedlivých ro
dinách, a přesto zbloudily. Obě vyzval 
anděl k pokání; ale čím se lišila zkuše
nost synů Mosiášových?

Zkoušky vybudují naši víru
Jejich misionářský úspěch je neza

pomenutelný. K cestám Páně se obrá
tily tisíce lidí. Často však zapomínáme, 
že na začátku misie bylo jejich „srdce 
… skleslé a [oni] byli hotovi vrátiti se 
nazpět, [avšak] Pán [je] utěšil“. Pán 
jim poradil, aby „snáše[li] s trpělivostí 
strasti své“.13

Při studiu písem se dozvídáme Pánovu vůli
Proč zkoušky posílily víru a od

danost synů Mosiášových namísto 

toho, aby je vedly k reptání či po
chybnostem? Klíčem je to, že „zesí
lili v poznání pravdy; neboť to byli 
muži zdravého  rozumu a zkoumali 
pilně písma, aby znali slovo Boží“.14 
Všichni budeme čelit zkouškám a mít 
otázky, ale pamatujme, že se musíme 
„neustále … pevně drž[eti] tyče ze 
železa“.15 „Slova Kristova [nám] řeknou 
vše, co [máme] činiti.“ 16 Musíme ze 
studia písem učinit každodenní součást 
svého života, neboť to otevře dveře 
zjevení.

Modlitba spojená s půstem  
přivolává zjevení

Ohledně synů Mosiášových „to 
není vše; věnovali se velice modlitbě 
a půstu; tudíž měli ducha proroctví 
a ducha zjevení“.17 Modlitba a půst 
nám umožní být vnímaví k duchovním 
nabádáním. Rozmlouvání s Nebeským 
Otcem, zatímco se záměrně zdržujeme 
jídla a pití, nám umožňuje „rozvázati 
svazky bezbožnosti [a] roztrhnouti 
snopky obtěžující“.18 Modlitba spojená 
s půstem umožní, že až budeme volat, 
Pán nás vyslyší, a když zavoláme, 
řekne: Zde jsem.19
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Obraťte se na Něj
Tyto osobní zbožné návyky – 

poslušnost, studium písem, modlitba 
a půst – syny Mosiášovy posílily. 
Nedostatek týchž zbožných návyků 
byl hlavním důvodem, proč byli Laman 
a Lemuel zranitelní vůči pokušení rep
tat a pochybovat.

Pociťujete li pokušení reptat, máte li 
pochybnosti vedoucí k nevíře, zdají li 
se vám zkoušky těžší, než dokážete 
snést, obraťte se na Něj. Pokud jste se 
odvrátili či si hledali omluvy pro své 
chování, obraťte se na Něj. Pamatujete 
si na to, jak vnesl „pokoj do [vaší] 
mysli …? Jaké větší svědectví [můžete] 
míti než od Boha?“ 20 Zeptejte se sami 
sebe: „Jsem tomu, jak žil Kristus, stejně 
blízko jako dřív?“ Prosím, obraťte se 
na Něj.

Dovolte mi vrátit se k mému pří
běhu. Nakonec jsem začal být upřímný. 
Vzpomínám si, jak se mě misionář, 
který mě učil, zeptal, zda jsem připra
ven na křest. Odpověděl jsem, že mám 
ještě nějaké otázky. Tento moudrý 
misionář mi řekl, že mi na ně může dát 
odpověď, ale nejdříve musím odpově
dět já na jeho otázku. Zeptal se mě, zda 
je Kniha Mormonova pravdivá a zda 
je Joseph Smith prorok. Řekl jsem mu, 
že nevím, ale chci to zjistit.

Díky otázkám se prohloubila má 
víra. Odpovědi v mém případě nepři
cházely najednou, ale postupně. Všiml 
jsem si, že když jsem zkoušel ona slova 
a začal jsem uplatňovat trochu víry, 
Kniha Mormonova se pro mě stala 
lahodnou, osvítila mé porozumění 
a vpravdě rozšířila mou duši. Nakonec 
jsem pocítil to, co písma popisují jako 
bobtnání v prsou.21 V té chvíli jsem 
pocítil přání dát se pokřtít a svěřit svůj 
život Ježíši Kristu.

Skutečně vím, že Kniha Mormonova 
je slovo Boží. Vím, že Joseph Smith byl 
prorok. Ano, stále jsou věci, kterým 

nerozumím, ale mé svědectví o pravdě 
mě dále přibližuje ke Spasiteli a buduje 
mou víru.

Bratři a sestry, pamatujte na Nefiho 
a na syny Mosiášovy, kteří měli du
chovní zkušenosti a pak jednali s ví
rou, a díky tomu získali odpovědi 
a jejich věrnost rostla. Porovnejte to 
s Lamanem a Lemuelem, kteří pochy
bovali a reptali. I když někdy jednali 
správně, skutky bez víry jsou mrtvé. 
Abychom získali odpovědi, musíme 
mít víru i skutky.

Doufám, že zatímco jste dnes dopo
ledne naslouchali, Duch vám vnesl do 
mysli a srdce něco, co můžete udělat 
pro to, abyste získali odpovědi na své 
otázky nebo abyste našli inspirované 
řešení svého problému. Vydávám 
posvátné svědectví o tom, že Ježíš 

je Kristus. Obraťte se na Něj a získáte 
odpovědi na své modlitby. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Viz Moroni 10:4.
 2. 1. Nefi 1:1.
 3. Viz 1. Nefi 2:11–12.
 4. Viz 1. Nefi 4:3–4.
 5. Viz 1. Nefi 3:5.
 6. Viz 1. Nefi 3:14.
 7. Viz 1. Nefi 7:20–21.
 8. 1. Nefi 15:7.
 9. 1. Nefi 15:8.
 10. 1. Nefi 15:9.
 11. 1. Nefi 15:10–11.
 12. Alma 5:26.
 13. Alma 26:27.
 14. Alma 17:2.
 15. 1. Nefi 8:30.
 16. 2. Nefi 32:3.
 17. Alma 17:3.
 18. Izaiáš 58:6.
 19. Viz Izaiáš 58:9.
 20. Nauka a smlouvy 6:23.
 21. Viz Alma 32:27–28.
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Proč vytrpěl tyto smrtelné těž
kosti „všeho druhu“? Alma vysvětlil: 
„A vezme na sebe slabosti jejich, aby 
nitro jeho mohlo býti naplněno milosr
denstvím podle těla, aby poznal podle 
těla, jak pomoci lidu svému podle 
slabostí jeho.“ (Alma 7:12.)

Apoštol Pavel například prohlásil, 
že díky tomu, že Spasitel „sám trpěl, 
pokoušín byv, může také pokušení 
trpícím spomáhati“. (Židům 2:18.) 
Podobně tomu učil i president James 
E. Faust: „Vzhledem k tomu, že Spasitel 
vytrpěl vše, co bychom kdy mohli pocí
tit nebo zažít, může pomáhat slabým 
stát se silnějšími.“ 2

Náš Spasitel zažil a vytrpěl „podle 
těla“ plnost všech těžkostí smrtel
ného života, aby tak mohl „podle 
těla“ vědět, jak „pomoci [neboli jak 
poskytnout úlevu] lidu svému podle 
slabostí jeho“. A tak zná naše zá
pasy, naše zármutky, naše pokušení 
a naše utrpení, neboť je všechny 
ochotně  prožil jako důležitou část 
svého Usmíření. A díky tomu Mu 
Jeho Usmíření dává moc, aby nám 

Jen si to představte! Spasitel v rámci 
svého Usmíření vytrpěl „bolesti a strasti 
a pokušení všeho druhu“. President 
Boyd K. Packer vysvětlil: „On žádný 
dluh splácet nemusel. Nedopustil se 
ničeho špatného. Nicméně souhrn veš
keré viny, zármutku a trápení, bolesti 
a ponížení, veškerého duševního, cito
vého a fyzického utrpení, které člověk 
kdy poznal – to vše On pociťoval.“ 1

Starší Dallin H. Oaks
Kvorum Dvanácti apoštolů

Ve smrtelnosti máme jistotu smrti 
a břemene hříchu. Usmíření 
Ježíše Krista tyto dvě jistoty smr

telného života kompenzuje. Zatímco 
se ale prodíráme smrtelností, máme 
kromě smrti a hříchu ještě mnoho dal
ších těžkostí. Spasitel nám může díky 
témuž Usmíření poskytnout potřebnou 
sílu, abychom tyto těžkosti smrtelného 
života zdolávali. A to je téma mého 
dnešního proslovu.

I.
Většina záznamů v písmech 

o Usmíření se týká toho, že Spasitel 
zlomil pouta smrti a trpěl za naše hří
chy. Alma učil o těchto základních zá
sadách ve svém kázání zaznamenaném 
v Knize Mormonově. Také nám ale 
poskytl ta nejsrozumitelnější ujištění, 
která se v písmech nacházejí, ohledně 
toho, že Spasitel rovněž vytrpěl bolesti, 
nemoci a slabosti svého lidu.

Alma popsal tuto část Spasitelova 
Usmíření: „A on půjde, trpě bolesti 
a strasti a pokušení všeho druhu; 
a to se stane, aby se naplnilo slovo, 
jež praví, že na sebe vezme bolesti 
a nemoci lidu svého.“ (Alma 7:11; 
viz také 2. Nefi 9:21.)

Posilováni Usmířením 
Ježíše Krista
Spasitel má díky svému Usmíření moc poskytovat úlevu  
a pomoc v každé bolesti a strasti smrtelnosti.
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pomáhal – dodával nám sílu, abychom 
to vše snášeli.

II.
Ačkoli je Almovo učení v sedmé 

kapitole ohledně této základní moci 
plynoucí z Usmíření nejsrozumitelnější 
ze všech veršů, pojednává se o něm 
v rámci celých písem.

Ježíš na počátku svého půso
bení vysvětlil, že byl poslán „uzdra
vovati skroušené srdcem“. (Lukáš 
4:18.) Bible často vypráví o tom, 
jak uzdravoval druhé z jejich ne
mocí. (Viz Lukáš 5:15; 7:21.) Kniha 
Mormonova zaznamenává, jak uzdra
vil ty, „kteří byli jakkoli sužováni“. 
(3. Nefi 17:9.) Matoušovo evangelium 
vysvětluje, že Ježíš uzdravoval druhé, 
„aby se  naplnilo povědění skrze 
Izaiáše proroka, řkoucího: Onť vzal 
na se mdloby naše, a neduhy nesl“. 
(Matouš 8:17.)

Izaiáš učil, že Mesiáš ponese naše 
„nemoci“ a „bolesti“. (Izaiáš 53:4.) 
Izaiáš nás také učil, jak nás bude Pán 
posilovat: „Nebojž se, nebo jsem já 
s tebou; nestrachujž se, nebo já jsem 
Bůh tvůj. Posilním tě, a pomáhati 
budu tobě.“ (Izaiáš 41:10.)

A tak zpíváme:

Tak já s tebou jsem, tobě netřeba se bát,
vždyť já jsem tvůj Bůh, nepadneš, 

zůstaneš stát.
Pomoc tvoje jsem pro jakýkoli čas, …
i když budeš klesat, já pozvednu tě zas.3

Když apoštol Pavel mluvil o někte
rých svých těžkostech ve smrtelnosti, 
napsal: „Všecko mohu v Kristu, kterýž 
mne posiluje.“ (Filipenským 4:13.)

A tak vidíme, že Spasitel má 
díky svému Usmíření moc poskyto
vat úlevu a pomoc v každé bolesti 
a strasti smrtelnosti. Někdy Jeho moc 

uzdravuje určitou slabost, ale písma 
i naše zkušenosti nás učí, že někdy 
nám poskytuje úlevu nebo pomoc tím, 
že nám dává sílu nebo trpělivost naše 
slabosti snášet.4

III.
Jaké jsou ony smrtelné bolesti, strasti 

a slabosti, které Spasitel prožil a kvůli 
nimž trpěl?

My všichni máme čas od času bo
lesti, strasti a slabosti. Kromě toho, co 
zažíváme kvůli svým hříchům, je smr
telnost plná častých zápolení, zármutků 
a trápení.

My i ti, které máme rádi, trpíme 
nemocemi. V určitou dobu každý 
z nás zažije bolest kvůli nějakému 
 zranění při úrazu nebo kvůli ji
ným fyzickým či duševním obtížím. 
Každý z nás trpí a truchlí v souvis
losti s úmrtím blízkého člověka. My 
všichni zažíváme nezdary v osobních 

Každý z nás trpí a truchlí v souvislosti s úmrtím 
blízkého člověka.

Rasové a etnické předsudky vytvářejí bolestné 
pocity odmítnutí – pro mládež i pro dospělé.

Spasitel má moc poskytovat úlevu a pomoc v každé bolesti a strasti smrtelnosti.  
Poskytuje nám úlevu nebo pomoc tím, že nám dává sílu nebo trpělivost naše slabosti snášet.

Pro mnohé je bolestivá či je trvale oslabuje 
slabost v podobě deprese.
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zodpovědnostech, v rodinných vztazích 
či v zaměstnání.

Když manželský partner nebo dítě 
nepřijímá to, o čem víme, že je prav
divé, a schází z cesty spravedlivosti, 
zažíváme obzvláště stresující bolest – 
právě tak jako otec marnotratného syna 
v Ježíšově nezapomenutelném podo
benství. (Viz Lukáš 15:11–32.)

Žalmista prohlásil: „Mnohé úzkosti 
jsou spravedlivého, ale Hospodin ze 
všech jej [vysvobozuje].“ (Žalm 34:20.)

A tak naše náboženské písně 
obsahují toto pravdivé ujištění: „Země 
nemá bolest, kterou nebesa nemohou 
uzdravit.“ 5 To, co nás uzdravuje, je náš 
Spasitel a Jeho Usmíření.

Pro dospívající je zvláště bolestný 
pocit odmítnutí, kdy se zdá, že jejich 
vrstevníci si užívají šťastných vztahů 
a akcí a záměrně je vyčleňují z ko
lektivu. Rasové a etnické předsudky 
vytvářejí další bolestné pocity odmít
nutí – pro mládež i pro dospělé. Život 
je plný mnoha dalších těžkostí, jako 

jsou například nezaměstnanost či jiné 
změny našich plánů.

A to mluvím stále jen o slabostech, 
které nejsou způsobeny našimi hříchy. 
Někteří se rodí s tělesnými či duševními 
postiženími, která způsobují osobní 
trápení jim a obtíže těm, kteří je mají 
rádi a kteří se o ně starají. Pro mnohé 
je bolestivá či je trvale oslabuje slabost 
v podobě deprese. Další bolestivé trá
pení se týká toho, když člověk žije sám. 
Ti, kteří těmito okolnostmi trpí, mají pa
matovat na to, že náš Spasitel si rovněž 
prošel tímto druhem bolesti a že skrze 
své Usmíření nám nabízí sílu, abychom 
to dokázali snášet.

Jen málo slabostí je pro náš časný 
či duchovní život více ochromujících 
než závislosti. Některé z nich, napří
klad  závislost na pornografii nebo 
na drogách, jsou nejspíše způsobeny 
hříšným chováním. I když člověk 
z takového chování učiní pokání, 
závislost může přetrvávat. I z tohoto 
ochromujícího sevření lze najít úlevu 

skrze odhodlanou sílu dostupnou od 
Spasitele. Totéž platí i u závažných 
 problémů, jež prožívají lidé poslaní 
kvůli zločinům do vězení. Jeden 
nedávný dopis svědčí o síle, kterou 
může obdržet i ten, kdo se v takové 
situaci nachází: „Vím, že náš Spasitel 
kráčí i po těchto chodbách, a často 
mezi těmito vězeňskými zdmi pociťuji 
Kristovu lásku.“ 6

Moc se mi líbí svědectví naší 
básnířky a přítelkyně Emmy Lou 
Thayneové. Ve verších, které nyní zpí
váme jako náboženskou píseň, napsala:

Kdo setře slzu mou?
Kdo balzám vtírá?
Když jenom radu zlou svět umí dát?
Když srdce sténá mi, svár duši svírá,
když zloba nedá mi
dál klidně spát?

Kdo na mé zoufání,
kdo, když se soužím,
kdo jenom podá mi lék, o němž sním?
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Kdo je mou útěchou, po níž tak toužím?
Kdo zklidní duši mou?
Jen Boží Syn. 7

IV.
Kdo může skrze Usmíření Ježíše 

Krista získat pomoc a posilu? Alma učil, 
že Spasitel „na sebe vezme bolesti a ne
moci lidu svého“ a že bude „pom[áhat] 
lidu svému“. (Alma 7:11, 12; zvýraznění 
přidáno.) Kdo je v tomto zaslíbení 
Jeho lidem? Jsou to všichni smrtel
níci – všichni ti, kteří budou mít skrze 
Usmíření užitek ze vzkříšení? Nebo to 
jsou jen vybraní služebníci, kteří jsou 
způsobilí díky obřadům a smlouvám?

Slovo lid má v písmech mnoho vý
znamů. Nejpřiměřenější význam nauky, 
že Spasitel bude pomáhat „lidu svému“, 
se nachází v tom, co použil Ammon, 
když učil, že „Bůh pamatuje na každý 
lid, ať je v kterékoli zemi“. (Alma 
26:37.) To je také to, co měli na mysli 
andělé, když oznamovali narození 
děťátka Krista: „Radost [veliká], kteráž 
bude všemu lidu.“ (Lukáš 2:10.)

Spasitel je díky tomu, že prožil smír
nou oběť ve smrtelnosti, schopen utěšit, 
uzdravit a posílit všechny muže a ženy, 
ať jsou kdekoli, ale jsem přesvědčen, 
že tak činí jen v případě těch, kteří Ho 
hledají a žádají Ho o pomoc. Apoštol 
Jakub učil: „[Pokořte] se před oblíčejem 

Páně, a povýšíť vás.“ ( Jakub 4:10.) 
Tohoto požehnání jsme hodni tehdy, 
když v Něj věříme a modlíme se o  
Jeho pomoc.

Miliony zbožných lidí se modlí 
k Bohu, aby je pozvedl z jejich strastí. 
Spasitel zjevil, že „sestoupil pod 
všechny věci“. (NaS 88:6.) Starší Neal 
A. Maxwell učil: „Tím, že ‚sestoupil 
pod všechny věci‘, dokonale a osobně 
rozumí širokému spektru lidského 
utrpení.“ 8 Dokonce bychom mohli říci, 
že tím, že sestoupil pod toto všechno, 
je v dokonalém postavení, aby nás 
pozvedl a dodal nám sílu potřebnou 
k tomu, abychom své strasti snášeli. 
Musíme Ho jen požádat.

Pán v novodobém zjevení mnoho
krát prohlašuje: „Tudíž, budete li mne 
prositi, obdržíte; budete li klepati, bude 
vám otevřeno.“ (Například NaS 6:5; 
11:5; viz také Matouš 7:7.) Nebeský 
Otec a Jeho Milovaný Syn Ježíš Kristus 
díky své všeobjímající lásce skutečně 
slyší a vhodným způsobem zodpo
vídají modlitby všech těch, kteří Je 
s vírou hledají. Apoštol Pavel napsal: 
„Naději máme v Bohu živém, kterýž jest 
ochránce všech lidí, a zvláště věřících.“ 
(1. Timoteovi 4:10.)

Vím, že je to pravda. Usmíření 
našeho Spasitele toho přináší více 
než jen ujištění o nesmrtelnosti skrze 

všeobecné vzkříšení a než jen poskyt
nutí možnosti být očištěni od hříchu 
skrze pokání a křest. Jeho Usmíření 
nám také umožňuje volat k Tomu, kdo 
zažil všechny naše slabosti smrtel
ného života, aby nám dal sílu snášet 
břemena smrtelnosti. Zná naše bolesti 
a je připraven nám pomáhat. Podobně 
jako milosrdný samaritán, když nás On 
najde zraněné u cesty, ošetří nám rány 
a postará se o nás. (Viz Lukáš 10:34.) 
Uzdravující a posilující moc Ježíše 
Krista a Jeho Usmíření je k dispo
zici nám všem, kteří o to požádáme. 
O tom svědčím a také svědčím o na
šem Spasiteli, který toto vše umožňuje.

Jednoho dne všechna tato břemena 
smrtelnosti pominou a již nebude žád
ných bolestí. (Viz Zjevení 21:4.) Modlím 
se o to, abychom všichni chápali naději 
a sílu Usmíření našeho Spasitele – ujiš
tění o nesmrtelnosti, příležitost obdržet 
věčný život a posilující moc, kterou 
můžeme obdržet, pokud o ni jen požá
dáme. Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Boyd K. Packer, „Nesobecká a posvátná 

oběť Spasitele“, Liahona, duben 2015, 38.
 2. James E. Faust, „Usmíření – naše největší 

naděje“, Liahona, leden 2002, 22.
 3. „Jak pevný to základ“, Náboženské písně, 

č. 39.
 4. Viz všeobecně Jeffrey R. Holland, Christ 

and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon (1997), 
223–234; David A. Bednar, „Usmíření 
a putování smrtelností“, Liahona, duben 
2012, 12–19; Bruce C. Hafen a Marie 
K. Hafen, „‚Fear Not, I Am with Thee‘: The 
Redeeming, Strengthening, and Perfecting 
Blessings of Christ’s Atonement“, Religious 
Educator, vol. 16, no. 1 (2015), 11–31, 
zejména 18–25; Tad R. Callister, The 
Infinite Atonement (2000), 206–210.

 5. „Come, Ye Disconsolate“, Hymns, č. 115.
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Bobby O. Hales, který dohlíží na Henryovu 
pobočku nápravného zařízení Central Utah 
Correctional Facility.

 7. „Kdo setře slzu mou?“ Náboženské písně, 
č. 69.

 8. Neal A. Maxwell, „Apply the Atoning Blood 
of Christ“, Ensign, Nov. 1997, 23.
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Víra mladého Brazilce
Před měsícem jsem se v Brazílii 

setkal s Aroldem Cavalcantem. Byl 
pokřtěný v 21 letech jako první člen 
Církve ve své rodině. Jeho víra plála 
jasným plamenem a on se hned 
začal připravovat na službu na misii. 
Naneštěstí Aroldově matce lékaři di a
gnos tikovali rakovinu. O tři měsíce poz
ději, pouhých několik dní před smrtí, 
se s Aroldem podělila o svou největší 

Starší Neil L. Andersen
Kvorum Dvanácti apoštolů

Spasitel si všímal síly či slabosti 
víry u těch, kteří byli kolem Něj. 
Jedné ženě obdivně řekl: „Veliká 

jest víra tvá.“ 1 U jiných bědoval: „Ó [vy] 
malé víry.“ 2 Dalších se ptal: „Kdež jest 
víra vaše?“ 3 A dalšího Ježíš vyznamenal 
slovy: „V [celém] Izraeli tak veliké víry 
jsem nenalezl.“ 4

Ptám se sám sebe: „Jak Spasitel 
nahlíží na mou víru?“ A dnes se 
ptám i vás: „Jak Spasitel nahlíží 
na vaši víru?“

Víra v Pána Ježíše Krista není cosi 
éterického, co se volně vznáší ve 
vzduchu. Víra k nám nepřichází náho
dou, ani s námi nezůstává jako nějaké 
právo od narození. Jak se praví v pís
mech, je to „podstata …, důvod [věcí] 
neviditelných“.5 Víra vysílá duchovní 
světlo a toto světlo je rozeznatelné.6 
Víra v Ježíše Krista je dar z nebe, který 
přichází, když se rozhodneme věřit 7 
a když o něj usilujeme a držíme se 
ho. Vaše víra buď sílí, nebo slábne. 
Víra je zásada moci, důležitá nejen 
v tomto životě, ale i pro náš pokrok 
za závojem.8 Milostí Kristovou budeme 
jednoho dne spaseni skrze víru v Jeho 
jméno.9 Budoucnost vaší víry nezáleží 
na náhodě, ale na rozhodnutí.

Generální kněžské zasedání | 3. října 2015

Víra není otázkou 
náhody, ale rozhodnutí
Víra v Ježíše Krista je dar z nebe, který přichází, když se rozhodneme  
věřit a když o něj usilujeme a držíme se ho.

starost: neměli žádné příbuzné, kteří 
by jim pomohli. Aroldo musel přijmout 
plnou zodpovědnost za své dvě mladší 
sestry a mladšího bratra. A toto také své 
umírající matce ve vší vážnosti slíbil.

Během dne pracoval v bance a po 
večerech studoval na univerzitě. Dál 
dodržoval smlouvy křtu, ale jeho na
děje na misii na plný úvazek se rozply
nula. Jeho misií byla péče o rodinu.

O několik měsíců později, při 
přípravě proslovu na shromáždění 
svátosti, studoval Aroldo slova, která 
káravě pronesl Samuel ke králi Saulovi. 
„Poslouchati,“ četl, „lépe jest, nežli 
obětovati.“ 10 Aroldo dostal zdánlivě 
nemožnou inspiraci, že musí uposlech
nout prorokovu výzvu sloužit na misii. 
Nenechal se zastrašit překážkami, které 
před ním ležely, a s nesmírnou vírou 
vykročil kupředu.

Snažil se ušetřit každé brazilské 
cruzeiro, které jen mohl. Ve věku 23 let 
obdržel povolání na misii. Řekl svému 
bratrovi, kolik má každý měsíc vybrat 
z jeho účtu, aby zabezpečil rodinu. 
Aroldo přesto neměl dost peněz na 
zaplacení plných nákladů na misii 
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a na výdaje na živobytí pro svého 
bratra a sestry, ale s vírou nastoupil do 
MTC. O týden později obdržel první 
z mnoha požehnání. Banka, která dříve 
staršího Cavalcanteho zaměstnávala, 
nečekaně zdvojnásobila částku, kterou 
měl dostat po skončení svého zaměst
nání. Tento zázrak, společně s dalšími, 
zajistil potřebné zdroje pro misii i pro 
rodinu během jeho nepřítomnosti.

Dnes, o dvacet let později, slouží 
bratr Cavalcante jako president kůlu 
Recife Brazil Boa Viagem. Když o tom 
přemýšlel, řekl o oné době toto: „Když 
jsem se snažil žít spravedlivě, pociťoval 
jsem Spasitelovu lásku a vedení. Má 
víra rostla a umožnila mi překonávat 
mnoho těžkostí.“ 11 Aroldova víra se 
nedostavila díky náhodě, ale díky 
rozhodnutí.

Existuje mnoho křesťanů a křesťa
nek s hlubokou vírou v Pána Ježíše 
Krista, a my si jich vážíme a respektu
jeme je.

Již nejsme na neutrální půdě
Ale bratří, nám bylo dáno něco 

dalšího – kněžství Boží, moc Boží, 
kterou na zemi znovuzřídili svatí 
andělé. Tím se od ostatních lišíte. Již 
nestojíte na neutrální půdě. Vaše víra 
nebude růst díky náhodě, ale díky 
rozhodnutí.

To, jak žijeme, naši víru buď posi
luje, nebo oslabuje. Modlitba, posluš
nost, čestnost, čisté myšlenky a skutky 
a nesobeckost – to vše víru posiluje. 
Bez toho víra oslabuje. Proč Spasitel 
řekl Petrovi: „Jáť jsem prosil za tebe, 
aby nezhynula víra tvá“? 12 Protože 
existuje protivník, který nachází po
těšení v ničení naší víry! Ochraňujte 
víru neúnavně a neúprosně.

Upřímné otázky
Důležitou součástí budování víry 

je hledání odpovědí na upřímné 
otázky. Při tom používáme svůj inte
lekt i pocity. Pán řekl: „Budu mluviti 
k tobě v mysli tvé a v srdci tvém.“ 13 
Ne všechny odpovědi přijdou oka
mžitě, ale většinu otázek lze skrze 
upřímné studium a hledání odpovědí 
od Boha vyřešit. Avšak používání 
rozumu, aniž bychom použili srdce, 
duchovní odpovědi nepřinese. „Božích 
věcí nezná žádný,“ jedině skrze Ducha 
Božího.14 A aby nám Ježíš pomohl, 
slíbil nám „jiného Utěšitele“ a nazval 
ho „Duch[em] pravdy“.15

Víra nikdy nepožaduje odpověď 
na každou otázku, ale usiluje o ujištění 

a odvahu jít kupředu, a někdy si i při
znat: „Nevím všechno, ale vím toho 
dost, abych mohl dál kráčet po cestě 
učednictví.“ 16

Když se člověk noří do neustálých 
pochybností živených odpověďmi 
od nevěřících a nevěrných lidí, osla
buje to jeho víru v Ježíše Krista a ve 
Znovuzřízení.17 „[Přirozený] člověk 
nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha 
Božího; nebo jsou jemu bláznovství.“ 18

Například otázky týkající se Proroka 
Josepha Smitha nejsou ničím novým. 
Jeho kritikové je vznášeli a vznášejí již 
od doby, kdy toto dílo začalo. Dovolte 
mi dát členům Církve, kteří pohledem 
skrze barevné brýle 21. století upřímně 
zpochybňují události nebo citáty 
týkající se Proroka Josepha z doby 
téměř před 200 lety, jednu přátelskou 
radu: pro teď nechte bratra Josepha 
na pokoji! V budoucnu budete mít 
stokrát více informací, než kolik jich 
je k dispozici v dnešních vyhledá
vacích portálech na internetu, a tyto 
informace budou pocházet od našeho 
vševědoucího Otce v nebi.19 Považte 
Josephův život v úplnosti – narozen 
v chudobě a jen s malým formálním 
vzděláním, přeložil Knihu Mormonovu 
za necelých 90 dní.20 Desítky tisíc 
upřímných a oddaných mužů a žen 
přijaly dílo Znovuzřízení. Ve věku 38 let 
Joseph zpečetil své svědectví vlastní 
krví. Svědčím o tom, že Joseph Smith 
byl prorok Boží. Vyrovnejte se s tím 
a jděte dál!

Aroldo Cavalcante (vlevo) se svými sestrami  
a bratrem. Na zdi visí portrét jejich matky. 
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Dary, jež prohlubují naši víru
Bible i Kniha Mormonova nám po

skytují nádherné ujištění o tom, že Ježíš 
je Kristus, Syn Boží. V ruce držím výtisk 
prvního vydání Knihy Mormonovy ve 
francouzštině, který vydal John Taylor, 
když v roce 1852 zahájil svou práci 
ve Francii. Celá Kniha Mormonova 
nebo její části jsou nyní k dispozici ve 
110 jazycích z celého světa. Poskytuje 
duchovní i hmatatelný důkaz o pravdi
vosti Znovuzřízení. Kdy jste si napo
sledy přečetli Knihu Mormonovu od 
začátku do konce? Přečtěte si ji znovu. 
Posílí to vaši víru.21

Dalším darem od Boha, který pro
hlubuje naši víru, je to, že jsme vedeni 
Prvním předsednictvem a Kvorem 
Dvanácti. Dnes jsme vyjádřili pod
poru třem novým členům Dvanácti, 
a já vítám staršího Rasbanda, star
šího Stevensona a staršího Renlunda 
do tohoto posvátného kruhu Kvora 
Dvanácti. Pavel řekl:

„[Povolal] apoštoly … [a] proroky; …
Pro [zdokonalování] svatých …:
Až bychom se sběhli všickni v jed

notu víry a známosti Syna Božího. …
Abychom již více nebyli … zmítající 

se a točící každým větrem učení“ těch, 
kteří v chytrosti čekají na oklamávání 
lstivé.22

Vedení Prvním předsednictvem 
a Dvanácti nám pomáhá chránit víru.

I když může být počáteční plamínek 
vaší víry malý, spravedlivá rozhodnutí 
přinášejí větší důvěru v Boha a vaše 
víra roste. Těžkosti smrtelného života 
vanou proti vám a zlovolné síly číhají 
v temnotě a doufají, že vaši víru uhasí. 
Když ale budete nadále činit spraved
livá rozhodnutí, důvěřovat Bohu a ná
sledovat Jeho Syna, Pán vám sešle více 
světla a poznání a vaše víra se stane 
vyrovnanou a neochvějnou. President 
Thomas S. Monson řekl: „Nemějte 
obavy. … Budoucnost je tak jasná 
jako vaše víra.“ 23

Porter, Zane a Max Openshawovi
Víra mladých mužů této Církve 

je pozoruhodná!
12. června letošního roku jsem do

stal e mailem zprávu o tom, že biskup 
jednoho utažského sboru, jeho man
želka a dvě jejich děti se zabili při le
tecké nehodě. Biskup Mark Openshaw 
pilotoval letadlo, které startovalo 
z malého letiště a najednou začalo 
padat z nebe a zřítilo se k zemi. Biskup 
Openshaw, jeho manželka Amy a jejich 
děti Tanner a Ellie při nehodě zahynuli. 
Jejich pětiletý syn Max byl zázračným 
způsobem vymrštěn z letadla v sedačce 
a měl jen polámané kosti.

Dozvěděl jsem se, že v té době slou
žil na misii Majuro na Marshallových 
ostrovech starší Porter Openshaw a že 
jejich 17tiletý syn Zane byl zrovna na 
školním výměnném pobytu v Německu.

Zavolal jsem staršímu Openshawovi, 
který byl na Vánočním ostrově. I když 
mu nečekané úmrtí jeho matky, otce, 
bratra a sestry zlomilo srdce, ihned pro
jevil starost o své dva mladší bratry.

Nakonec se starší Openshaw a jeho 
bratr Zane rozhodli, že oněm bratrům 
mohou doma pomoci další příbuzní 
a známí a že Porter má na misii zůstat. 
Věděli, že přesně tak by si to jejich 
rodiče přáli.

Když jsem mluvil se starším 
Openshawem, pociťoval jsem jeho 
smutek, ale i neuhasitelný plamen 
víry. „Jsem si jist,“ řekl mi, „a vím to 
bez jakýchkoli pochybností, že svou 
rodinu znovu uvidím. … Síla v našich 
zkouškách se vždy nachází v … Pánu 
Ježíši Kristu. … Ruka všemohoucího 
Boha [mně] i mým bratrům v [této] 
velmi těžké zkoušce velmi očividně 
pomáhá.“ 24

Se Zanem jsem se poprvé setkal 
na pohřbu. Když jsem se díval na 
čtyři rakve, které v kapli stály před 
námi, žasl jsem nad vírou tohoto 
17tiletého mladíka, který promlou
val ke shromážděným. „Dnes,“ řekl, 
„jsme se sešli s pokorným srdcem 
a se ztrápenou duší, abychom vzpo
mněli na život mé maminky, tatínka, 
Tannera a Ellie. … Povídali jsme si 
spolu, plakali jsme spolu, vzpomínali 
jsme spolu a pociťovali jsme spolu 
ruku Boží. …

I když může být počáteční plamínek vaší víry 
malý, spravedlivá rozhodnutí přinášejí větší 
důvěru v Boha a vaše víra roste.

Starší Porter Openshaw slouží v misii  
Majuro na Marshallových ostrovech.
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Den poté, co jsem dostal zprávu 
o nehodě, jsem v batohu našel do
pis od maminky. Psala v něm: ‚Zane, 
pamatuj si, kdo jsi a odkud pocházíš. 
Budeme se za tebe modlit a bude 
se nám stýskat.‘“ Zane pokračoval: 
„Maminka nemohla pronést vhodnější 

poslední slova. Vím, že ona, společně 
s Tannerem, Ellie a tatínkem, … se 
za [mé bratry] a za mě modlí. Vím, že 
… se modlí o to, abych pamatoval na 
to, kdo jsem, … protože jsem stejně 
jako vy dítě Boží a On mě poslal sem. 
Svědčím o tom, že … bez ohledu na 
to, jak osamoceně se cítíme, Bůh nás 
nikdy neopustí.“ 25

Drazí přátelé, vaše víra nezačala 
narozením ani neskončí smrtí. Víra je 
rozhodnutí. Posilujte svou víru a žijte 
tak, abyste si zasloužili tato Spasitelova 
uznalá slova: „Veliká jest víra tvá.“ 
Budete li tak činit, slibuji vám, že vaše 
víra vám skrze milost Ježíše Krista 
jednoho dne umožní stát s těmi, které 
máte rádi, čistí a neposkvrnění v pří
tomnosti Boží. Ve jménu Ježíše Krista, 
amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Matouš 15:28.
 2. Matouš 6:30.
 3. Lukáš 8:25.
 4. Matouš 8:10.
 5. Židům 11:1.
 6. Viz Alma 32:35.
 7. Viz L. Whitney Clayton, „Rozhodněte 

se věřit“, Liahona, květen 2015, 36–39.
 8. Viz Lectures on Faith (1985), 3.
 9. Viz Efezským 2:8.
 10. 1. Samuelova 15:22.
 11. Osobní konverzace s Aroldem 

Cavalcantem, 29. srpna 2015, v brazilském 
Salvadoru a také e mail datovaný 31. srpna 
2015. V příběhu o závazku Arolda 

Cavalcanteho, který přijal od své matky, 
že se bude starat o své sestry a bratra, je 
toho obsaženo mnohem více. V průběhu 
let po smrti matky otevřeně mluvil o svém 
bratrovi a sestrách jako o svých „dětech“. 
Během misie v dopisech a v telefonátech 
o Vánocích a na Den matek často řešil 
osobní těžkosti jednotlivých členů rodiny. 
Aroldo po své misii přijal skrze velkou 
osobní oběť finanční zodpovědnost za 
jejich vzdělání a za misii svého bratra. 
Čekal, dokud se jeho sestry nevdají 
a jeho bratr neožení, než sám ve věku 
32 let uzavřel sňatek. Dodnes si jsou 
jako rodina velmi blízcí.

 12. Lukáš 22:32.
 13. Nauka a smlouvy 8:2.
 14. 1. Korintským 2:11.
 15. Jan 14:16–17.
 16. Viz Adam Kotter, „When Doubts and 

Questions Arise“, Liahona, Mar. 2015, 
39–41.

 17. Starší Neal A. Maxwell kdysi řekl: „Někteří 
trvají na tom, že budou zkoumat Církev 
pouze očima jejích odpadlíků – to je jako 
dotazovat se Jidáše, abychom porozuměli 
Ježíšovi. Odpadlíci nám vždy řeknou 
více o sobě než o tom, odkud odešli.“ 
(„All Hell Is Moved“ [Brigham Young 
University devotional, Nov. 8, 1977], 3, 
speeches. byu. edu. )

 18. 1. Korintským 2:14.
 19. „Nikdy jsem vám neřekl, že jsem dokonalý; 

ale ve zjeveních, kterým jsem učil, nejsou 
chyby žádné.“ (Učení presidentů Církve: 
Joseph Smith [2008], 518.)

 20. Viz John W. Welch a Tim Rathbone, 
„The Translation of the Book of Mormon: 
Basic Historical Information“ (Foundation 
for Ancient Research and Mormon 
Studies, 1986).

 21. Duchovní svědectví o Knize Mormonově 
je pro obrácení Svatých posledních dnů 
ústředním bodem. Je to svědectví, které 
je nutné znovu a znovu obnovovat. 
Pokud se tak neděje, duchovní pocity 
slábnou a člověk si pak již nepamatuje 
sílu, kterou kdysi pociťoval. „A lidé počali 
zapomínati na ona znamení a divy, které 
slyšeli, a počali méně a méně žasnouti 
nad … divem z nebe, natolik, že počali 
býti zatvrzelí v srdci svém a zaslepení 
v mysli své a přestávali věřiti všemu, co 
slyšeli a viděli, … a [začali věřiti], že nauka 
o Kristu je pošetilostí a marnou věcí.“ 
(3. Nefi 2:1–2.)

 22. Efezským 4:11–14.
 23. Thomas S. Monson, „Buďte dobré mysli“, 

Liahona, květen 2009, 92.
 24. Osobní e mail od staršího Portera 

Openshawa, 23. srpna 2015.
 25. Slova Zanea Openshawa na pohřbu členů 

jeho rodiny, 22. června 2015.

Nakonec se starší Openshaw a jeho bratr 
Zane (na fotografii s mladším bratrem Maxem) 
rozhodli, že bratrům mohou doma pomoci  
další příbuzní a známí a že Porter má na misii 
zůstat. Věděli, že přesně tak by si to jejich 
rodiče přáli.
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Během několika prvních pokusů upadl, 
plakal a uštědřil nám pohled, kterým 
říkal: „Už nikdy – nikdy – to znovu 
nezkusím! Budu prostě dál jen lézt.“

Starší Randall K. Bennett
Sedmdesátník

Během jednoho nedávného set
kání s úžasnými Svatými posled
ních dnů mě zabolelo u srdce. 

Zazněla otázka: „Kdo si přeje znovu 
žít s Nebeským Otcem?“ Všichni zvedli 
ruku. Další otázka zněla: „Kdo věří, že 
v tom uspěje?“ Většina rukou naneštěstí 
a překvapivě klesla.

Když vnímáme rozdíl mezi tím, kým 
jsme nyní, a tím, kým se chceme stát, 
mnozí z nás jsou v pokušení rozhod
nout se vzdát se víry a naděje.1

„Žádná nečistá věc nemůže přebývati 
s Bohem“,2 a proto budeme muset být 
očištěni od hříchu 3 a posvěceni,4 aby
chom s Ním opět mohli žít. Kdybychom 
to museli zvládnout sami, nikdo z nás 
by to nedokázal. Ale my na to sami ne
jsme. Ve skutečnosti nejsme nikdy sami.

Díky Ježíši Kristu a Jeho Usmíření 
nám je dostupná pomoc nebes.5 
Spasitel pravil: „Budete li míti víru ve 
mne, budete míti moc učiniti jakoukoli 
věc, která je pro mne žádoucí.“ 6 Když 
uplatňujeme víru, víra roste.

Zamysleme se spolu nad třemi 
zásadami, které nám pomohou na 
naší cestě zpět k Otci v nebi.

Buďme jako děti
První zásadu ilustruje náš nejmladší 

vnuk. Poté, co se naučil lézt a stát, 
byl připraven na to, aby zkusil chodit. 

Váš další krok
Váš milující Nebeský Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus vás láskyplně vyzývají, 
abyste učinili další krok směrem k Nim. Nečekejte. Učiňte ho právě teď.

Když klopýtl, jeho milující rodiče si 
neřekli, že je beznadějný případ nebo 
že nikdy nebude chodit. Místo toho 
natáhli ruce, volali ho k sobě, a on se 
s očima upřenýma na ně opět pokusil 
udělat krok k jejich láskyplnému objetí.

Milující rodiče jsou vždy připraveni 
s otevřenou náručí, aby uvítali i ten nej
menší krok, který uděláme tím správ
ným směrem. Vědí, že naše ochota 
zkoušet to znovu a znovu povede 
k pokroku a k úspěchu.

Spasitel učil, že k tomu, abychom 
zdědili království Boží, se musíme stát 
takovými jako malé děti.7 V duchov
ním smyslu je tedy první zásadou to, 
že musíme dělat to, co jsme dělali 
jako malé děti.8



70 GENERÁLNÍ KNĚŽSKÉ ZASEDÁNÍ | 3. ŘÍJNA 2015

S dětskou pokorou a ochotou zamě
řit se na našeho Otce v nebi a našeho 
Spasitele se k Nim krůček po krůčku 
vydáváme, aniž bychom propadali 
beznaději, přestože padáme. Náš milu
jící Nebeský Otec se raduje z každého 
věrného krůčku; a i když spadneme, 
raduje se z každého našeho úsilí vstát 
a zkusit to znovu.

Jednejme s vírou
Druhou zásadu dokládají dva věrní 

Svatí, kteří oba hluboce toužili po tom, 
aby si našli věčného společníka. Oba 
s modlitbou činili kroky plné víry.

Jurij, Svatý posledních dnů z Ruska, 
si našetřil peníze a přinesl určitou oběť, 
aby mohl podniknout dlouhou cestu 
do chrámu. Ve vlaku si povšiml krásné 
ženy s jasnou tváří a měl pocit, že by se 
s ní měl podělit o evangelium. Nevěděl, 
co přesně má udělat, a tak si začal číst 
Knihu Mormonovu a doufal, že si toho 
ona všimne.

Jurij netušil, že ona žena, Marija, 
je Svatá posledních dnů. Marija, aniž 
by ji napadlo, že Jurij je také členem 
Církve, se řídila nabádáním, aby se 
s ním podělila o evangelium, a tak 
začala rovněž číst Knihu Mormonovu, 
přičemž doufala, že si toho on všimne.

Když pak Jurij a Marija ve stejný 
okamžik zvedli hlavu, užasli nad tím, 
že vidí v rukou toho druhého Knihu 

Mormonovu; a ano, poté, co se do 
sebe zamilovali, byli spolu zpeče
těni v chrámu. Dnes Jurij a Marija 
Kutepovovi z ruské Voroněži jakožto 
věční společníci významně přispívají 
k růstu Církve ve své zemi.

Důraz zde není kladen jen na ochotu 
tohoto páru jednat s vírou. Rovněž se 
zde dostává ke slovu druhá zásada – 
Pán nám vždy více než vyrovná naši 
ochotu jednat s vírou. Naše ochota 
učinit určitý krok je nejen odměněna 
– je překonána Pánovými zaslíbenými 
požehnáními.

Nebeský Otec a náš Spasitel nám 
touží žehnat. Koneckonců, žádají pou
hou desetinu toho, čím nám žehnají, 
a pak nám slibují, že se otevřou okna 
nebes.9

Kdykoli ochotně jednáme s vírou 
v Ježíše Krista a učiníme další krok, 
obzvláště je li to krok nepříjemný, který 
vyžaduje změnu nebo pokání, je nám 
požehnáno silou.10

Svědčím o tom, že Pán nás povede 
vždy k dalším krokům – a i během 
nich. Svou mocí učiní více, než co je 
srovnatelné s naším úsilím, pokud 
budeme ochotni se i nadále snažit, činit 
pokání a postupovat kupředu s vírou 
v našeho Nebeského Otce a Jeho Syna 
Ježíše Krista.

Duchovní dary jsou slíbeny ne
jen těm, kteří milují Boha a dodržují 

všechna Jeho přikázání, ale naštěstí 
i těm z nás, kteří „se snaží tak činiti“.11 
Ti, kteří se neustále snaží, dostávají sílu.

Mezi základní každotýdenní uka
zatele vytyčující naši cestu zpět k Otci 
v nebi patří trvalá smlouva obřadu 
svátosti a naše zachovávání sabatu. 
President Russell M. Nelson na minulé 
generální konferenci učil, že sabat 
je Pánův dar pro nás. Naše oddané 
každotýdenní zachovávání sabatu je 
znamením pro Pána, že Ho milujeme.12

Každý sabatní den dosvědčujeme, že 
jsme „ochotni vzíti na sebe [ Jeho] jméno 
… a vždy na něj pamatovati a zachová
vati jeho přikázání“.13 Za naše kajícné 
srdce a náš závazek Pán na oplátku 
obnovuje slíbené odpuštění hříchů 
a umožňuje nám „vždy míti jeho Ducha, 
aby byl s [námi]“.14 Vliv Svatého Ducha 
nás zdokonaluje, posiluje, učí a vede.

Pokud ve snaze pamatovat na Něj 
o každém sabatu obracíme skrze tyto 
dva důležité ukazatele své srdce ke 
Spasiteli, On naše úsilí více než vy
rovná svými zaslíbenými požehnáními. 
Je nám slíbeno, že na základě odda
ného zachovávání sabatního dne nám 
bude patřit plnost země.15

Cesta zpátky k Otci v nebi vede do 
domu Páně, kde máme to požehnání 
obdržet spásné obřady sami pro sebe 
i za své zesnulé blízké. President Boyd 
K. Packer učil, že „obřady a smlouvy se 
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Shora zleva ve směru 
hodinových ručiček jsou na 
fotografiích členové Církve 
a misionáři z těchto míst: 
Drammen v Norsku; Arica  
v Chile; Belize City v Belize; 
Athens v Georgii, USA; Cavite 
City, provincie Cavite, na 
Filipínách; Orange County 
v Kalifornii, USA; Kyjev na 
Ukrajině; a Bermejillo, stát 
Durango, v Mexiku.
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stávají našimi doporučeními pro vstup 
do [Boží] přítomnosti“.16 Modlím se 
o to, abychom všichni byli vždy hodni 
chrámového doporučení a používali ho 
k pravidelné službě.

Překonávejme přirozeného člověka
Třetí zásada zní takto: musíme čelit 

sklonu přirozeného člověka odkládat 
věci na později, opomíjet je nebo se 
vzdávat.17

Zatímco kráčíme dál po cestě 
smlouvy, děláme chyby, někdy i opa
kovaně. Někteří z nás zápolí s chová
ním či se závislostmi, u nichž máme 
pocit, že je nejsme schopni překonat. 
Ale víra v Nebeského Otce a v Ježíše 
Krista je zásada činu a moci.18 Jsme li 
ochotni jednat, bude nám požehnáno 
silou k tomu, abychom činili pokání, 
a silou k tomu, abychom se změnili.

Selžeme jen tehdy, pokud neuči
níme další věrný krok kupředu. A ne
selžeme, a nemůžeme selhat, pokud 
budeme věrně spřaženi se Spasitelem 
– s Tím, kdo nikdy neselhal a nikdy 
nás nezklame!

Slíbená požehnání
Slibuji vám, že každý vírou napl

něný krok se setká s pomocí z nebe. 
Vedení se dostaví tehdy, když se 
budeme modlit k Nebeskému Otci, 
spoléhat se na Spasitele a následovat 
Ho a naslouchat Svatému Duchu. Síla 
přijde díky smírné oběti Ježíše Krista.19 
Uzdravení a odpuštění přijde díky 
Boží milosti.20 Moudrost a trpělivost 
přijdou tehdy, když budeme důvěřovat 
v Pánovo načasování. A ochrana přijde 
tehdy, když budeme následovat Božího 

žijícího proroka, presidenta Thomase 
S. Monsona.

Byli jste stvořeni, abyste „mohli 
míti radost“ 21 – radost, kterou budete 
pociťovat, když se způsobile vrátíte 
k Nebeskému Otci a ke Spasiteli 
a vkročíte do Jejich vřelého objetí.

O těchto absolutních pravdách vy
dávám svědectví. Váš milující Nebeský 
Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus žijí. Oni vás 
znají. Milují vás. Láskyplně vás vyzývají, 
abyste učinili další krok směrem k Nim. 
Nečekejte. Učiňte ho právě teď. V po
svátném jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Viz Moroni 7:40–41.
 2. 1. Nefi 10:21; viz také Mojžíš 6:57.
 3. Viz Alma 5:21, 27; Nauka a smlouvy 50:28.
 4. Viz Moroni 10:32.
 5. Viz Mosiáš 4:6–7; Alma 34:9; Moroni 7:41.
 6. Moroni 7:33.
 7. Viz 3. Nefi 11:38.
 8. Viz Mosiáš 3:19; Moroni 8:10.
 9. Viz Malachiáš 3:10; Nauka a smlouvy 41:1.
 10. Viz Moroni 7:33.
 11. Nauka a smlouvy 46:9.
 12. Viz Russell M. Nelson, „Sabat je radostí“, 

Liahona, květen 2015, 129–132.
 13. Moroni 4:3; viz také Nauka a smlouvy 20:77.
 14. Nauka a smlouvy 20:77.
 15. Viz Nauka a smlouvy 59:9–10, 13, 15–16.
 16. Boyd K. Packer, „Covenants“, Ensign, 

May 1987, 24.
 17. Viz Mosiáš 3:19.
 18. Viz Lectures on Faith (1985), 3.
 19. Viz Moroni 7:33.
 20. Viz Moroni 10:32.
 21. 2. Nefi 2:25.
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a přijal to babylonské, musel být 
ohromný. On však zůstal věrný své 
víře – slovem i skutkem.

Mnozí z vás vědí, jaké to je, bránit 
nějakou nepopulární pravdu. V inter
netovém slangu dnešní doby říkáme, 
že jsme „flamováni“ těmi, kteří s námi 
nesouhlasí. Daniel však neriskoval 
jen veřejné zesměšnění. Každý, kdo 
v Babylonu zpochybňoval náboženské 
autority, pochopil, co znamená – obra
zně i doslova – být „flamován“ neboli 
upálen. Však se zeptejte Danielových 
přátel Sidracha, Mizacha a Abdenága.2

Nevím, zda bylo pro Daniela snadné 
být v takovém prostředí věřícím. 
Někteří lidé jsou požehnáni věřícím 
srdcem – u nich se zdá, že k nim víra 
přichází jako dar z nebe. Já se ale 
domnívám, že Daniel byl podobný 
mnohým z nás, kteří musí na svém svě
dectví pracovat. Jsem si jistý, že Daniel 
trávil mnoho hodin na kolenou v mod
litbě, pokládal své otázky a obavy na 
oltář víry a čekal na Pána, až mu udělí 
porozumění a moudrost.

A Pán Danielovi žehnal. Ačkoli jeho 
víra byla zpochybňována a napadána, 
on zůstával věrný tomu, o čem z vlastní 
zkušenosti věděl, že je správné.

Daniel věřil. Daniel nepochyboval.
A pak měl jednou v noci král 

Nabuchodonozor sen, který ho zne
pokojoval. Shromáždil svou skupinu 
učenců a rádců a požadoval, aby mu 
jeho sen popsali a vyložili jeho význam.

To však samozřejmě nedoká
zali. Omlouvali se slovy: „To, oč nás 
žádáš, nikdo nedokáže.“ To však 
Nabuchodonozora o to více rozlítilo 
a vydal příkaz, aby všichni mudrci, 
kouzelníci, věštci a rádci byli rozsekáni 
na kusy – včetně Daniela a dalších 
mladých studentů z Izraele.

Vy, kteří znáte knihu Danielovu, 
víte, co se dělo dál. Daniel požádal 
Nabuchodonozora o trochu času 

Daniel vyrůstal jako následovník 
Jehovy. Věřil v Boha Abrahamova, 
Izákova a Jákobova a uctíval Ho. 
Studoval slova proroků a věděl, jak 
Bůh jedná s lidmi.

Nyní ale, ve velmi mladém věku, byl 
vězněným studentem v Babylonu. Tlak, 
aby se vzdal svého starého přesvědčení 

President Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce v Prvním předsednictvu

Babylon a Daniel
Před dvěma tisíci šesti sty lety byl 

Babylon silnou světovou velmocí. 
Jeden dávný historik napsal, že zdi 
Babylonu, které město obklopovaly, 
byly vysoké až 90 metrů a silné až 
25 metrů. „Pokud jde o velkolepost,“ 
napsal, „neexistuje jiné město, které 
by se tomu … jen přiblížilo.“ 1

Babylon byl ve své době celo
světovým centrem učenosti, práva 
a filosofie. Jeho vojenská moc byla 
nepřekonatelná. Rozdrtila sílu Egypta. 
Napadla, vypálila a vyplenila assyr
ské hlavní město Ninive. Bez potíží 
dobyla Jeruzalém a odvedla ty nej
lepší a nejbystřejší děti Izraele zpět 
do Babylonu, aby tam sloužily králi 
Nabuchodonozorovi.

Jedním z těchto zajatců byl mladý 
muž jménem Daniel. Mnoho učenců se 
domnívá, že Danielovi bylo v té době 
mezi 12 a 17 lety. Pomyslete na to, drazí 
mladí nositelé Aronova kněžství: Daniel 
byl nejspíš ve vašem věku, když byl 
přiveden na královský dvůr, aby se tam 
vzdělával v jazyce, zákonech, nábožen
ství a vědě světského Babylonu.

Umíte si představit, jaké to asi bylo, 
být donucen opustit domov, jít pěšky 
800 kilometrů do cizího města a být 
školen v náboženství svých nepřátel?

Nebojte se, toliko věřte
Když se rozhodneme uvěřit, použít víru ku pokání a následovat našeho 
Spasitele Ježíše Krista, otevíráme duchovní oči úžasným věcem,  
které si jen stěží dokážeme představit.
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a pak se se svými věrnými společníky 
obrátil na zdroj své víry a morální síly. 
Modlili se k Bohu a prosili o božskou 
pomoc pro tento rozhodující oka
mžik svého života. A pak „zjevena jest 
Danielovi u vidění … ta věc tajná“.3

Daniel, onen mladík z porobeného 
národa, který byl šikanován a proná
sledován za to, že věřil ve své zvláštní 
náboženství, šel před krále a vyložil 
mu jeho sen a jeho význam.

Od onoho dne se Daniel, v přímém 
důsledku své věrnosti Bohu, stal důvě
ryhodným poradcem krále a po celém 
Babylonu byl znám svou moudrostí.

Chlapec, který věřil své víře a žil po
dle ní, se stal mužem Božím. Prorokem. 
Knížetem spravedlivosti.4

Jsme jako Daniel?
Nás všech, kteří jsme nositeli sva

tého kněžství Božího, se ptám: jsme 
jako Daniel?

Jsme oddaní Bohu?
Praktikujeme to, co kážeme, nebo 

jsme jen nedělní křesťané?
Odrážejí naše každodenní skutky 

zřetelně to, čemu podle svých slov 
věříme?

Pomáháme chudým a potřebným, 
nemocným a sužovaným? 5

Děláme s nadšením to, co hlásáme, 
nebo o tom jen mluvíme?

Bratří, bylo nám toho mnoho dáno. 
Jsme učeni božským pravdám znovu
zřízeného evangelia Ježíše Krista. Je 
nám svěřena kněžská pravomoc, aby
chom pomáhali bližním a budovali na 
zemi Boží království. Žijeme v době ve
likého vylévání duchovní moci. Máme 
plnost pravdy. Máme klíče kněžství, 
které pečetí na zemi i v nebi. Posvátná 
písma a učení žijících proroků jsou 
dostupné snadněji než kdy předtím.

Drazí přátelé, neberme tyto věci 
na lehkou váhu. S těmito požehná
ními a výsadami přicházejí veliké 

zodpovědnosti a povinnosti. Chopme 
se jich a naplňujme je.

Z dávného Babylonu zbyly jen 
ruiny. Jeho lesk a sláva jsou již dávno 
minulostí. Ale světskost a zlovolnost 
Babylonu žijí dodnes. Nyní je na nás, 

abychom žili jako věřící ve světě nevěří
cích. Naším úkolem je každý den uplat
ňovat zásady znovuzřízeného evangelia 
Ježíše Krista a žít podle Božích přiká
zání. Budeme si muset uchovat klid 
pod tlakem vrstevníků, vyhýbat se 
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vlivu populárních trendů či falešných 
proroků, nevšímat si výsměchu bezbož
ných, odolávat pokušení onoho zlého 
a překonávat vlastní lenost.

Jen si to představte. O co snazší by 
pro Daniela bylo prostě se přizpůsobit 
stylu babylonského života? Klidně se 
mohl vzdát oněch omezujících pravidel 
chování, která dal Bůh dětem Izraele. 
Klidně mohl hodovat na bohatých krá
lovských hostinách a oddávat se svět
ským potěšením přirozeného člověka. 
Vyhnul by se posměchu.

Byl by oblíbený.
Zapadl by snadno mezi ostatní.
Jeho cesta by byla mnohem méně 

komplikovaná.
To vše samozřejmě jen do té doby, 

kdy si král vyžádal vyložení svého snu. 
Pak by Daniel zjistil, že stejně jako 
ostatní babylonští „mudrci“ i on ztratil 
spojení s tím pravým zdrojem světla 
a moudrosti.

Daniel ve své zkoušce obstál. Naše 
zkouška stále probíhá.

Odvaha věřit
Satan, náš protivník, chce, aby

chom byli neúspěšní. Součástí jeho 

snahy o zničení naší víry je šíření lží. 
Vychytrale nás přesvědčuje, že pochy
bovači, skeptici a cynici jsou světaznalí 
a inteligentní, zatímco ti, kteří věří 
v Boha a Jeho zázraky, jsou naivní 
či slepí nebo mají vymytý mozek. 
Satan nám bude tvrdit, že je populární 
zpochybňovat duchovní dary a učení 
pravých proroků.

Kéž bych tak dokázal pomoci 
každému pochopit tuto jednoduchou 
pravdu: věříme v Boha kvůli tomu, co 
v srdci a v mysli víme, a ne kvůli tomu, 
co nevíme. Naše duchovní zkušenosti 
a zážitky jsou někdy natolik posvátné, 
že je nedokážeme vyjádřit jazykem 
světa, ale to neznamená, že nejsou 
skutečné.

Nebeský Otec připravil pro své děti 
duchovní hostinu a poskytuje nám 
ty nejvybranější pokrmy, jaké si jen 
dokážeme představit – avšak místo aby 
si cynici tyto duchovní dary užívali, tak 
se spokojují s pouhým pohledem zpo
vzdálí a usrkávají ze šálku skepticismu, 
pochybností a neúcty.

Proč by chtěl někdo kráčet životem, 
spokojen se světlem svíčky svého vlast
ního porozumění, když by se, pokud 

by se obrátil na Nebeského Otce, mohl 
těšit ze zářivého slunce duchovního 
poznání, které by mu rozšířilo mysl 
moudrostí a naplnilo duši radostí?

Když mluvíme s lidmi o víře a o svém 
přesvědčení, slýcháme často větu: 
„Kdybych tak dokázal věřit jako ty.“

Tato věta obsahuje další Satanův 
klam – že víra je dostupná jen někomu, 
a ne všem. Na víře není nic magického. 
Avšak prvním nezbytným krokem je 
touha věřit! Bůh nikomu nestraní.6 
On je váš Otec. Přeje si s vámi mluvit. 
K tomu je však potřeba projevit trochu 
vědecké zvědavosti – je potřeba vy
zkoušet slovo Boží – a uplatnit trochu 
víry.7 Také je potřeba trocha pokory. 
A vyžaduje to otevřené srdce a otevře
nou mysl. Vyžaduje to hledání – v pra
vém smyslu tohoto slova. A možná 
to nejtěžší – vyžaduje to trpělivost 
a čekání na Pána.

Pokud nevyvineme žádné úsilí 
k tomu, abychom uvěřili, jsme jako muž, 
který odpojí lampu ze zásuvky a pak ji 
obviňuje, že nevydává žádné světlo.

Nedávno mě překvapilo a zarmou
tilo, když jsem se doslechl o jednom 
nositeli Aronova kněžství, který se 
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zjevně pyšnil tím, že se vzdálil od 
Boha. Řekl: „Pokud se mi Bůh zjeví, 
tak budu věřit. Do té doby ale budu 
hledat pravdu jen pomocí vlastního 
rozumu a intelektu, který mi bude 
osvětlovat cestu.“

Neznám srdce tohoto mladého 
muže, ale bylo mi ho velice líto. Jak 
snadno zavrhl dary, které mu Pán 
poskytoval! Tento mladý muž odpojil 
lampu ze zásuvky a pak byl zjevně 
uspokojen svým chytrým zjištěním, 
že žádné světlo nesvítí.

Tento postoj se naneštěstí zdá být 
v dnešní době dosti populární. Pokud 
důkazní břemeno vkládáme na Boha, 
tak máme pocit, že si můžeme dovolit 
nebrat Boží přikázání vážně a nenést 
zodpovědnost za svůj vztah s naším 
Nebeským Otcem.

Bratří, dovolte mi vyjádřit se 
jasně: na cynickém postoji není 

nic vznešeného ani působivého. 
Skepticismus je snadný – to dokáže 
každý. Věrný život však vyžaduje mo
rální sílu, oddanost a odvahu. Ti, kteří 
se pevně drží víry, jsou mnohem půso
bivější než ti, kteří podlehnou pochyb
nostem, když vyvstanou nejasné nebo 
matoucí otázky či záležitosti.

Ale nemělo by nás překvapit, že 
společnost si víry nijak neváží. Svět 
v celé své historii zavrhoval vše, čemu 
nerozumí. A obzvláště se mu nedaří 
chápat to, co není vidět. Ale pouhý 
fakt, že něco nevidíme fyzickýma 
očima, neznamená, že to neexis
tuje. Ve skutečnosti „jsouť věci na 
nebi a na zemi, o kterýchž … nemá 
zdání“ žádná naše učebnice, vědecké 
periodikum ani světská filosofie.8 
Vesmír je plný velkých a úžasných 
divů – věcí, které lze pochopit jen 
duchovníma očima.

Slib víry
Když se rozhodneme uvěřit, použít 

víru ku pokání a následovat našeho 
Spasitele Ježíše Krista, otevíráme du
chovní oči úžasným věcem, které si jen 
stěží dokážeme představit. A tím budou 
naše přesvědčení a víra sílit, a my toho 
uvidíme dokonce ještě více.9

Bratří, svědčím o tom, že i v těch 
nejtěžších chvílích vám Spasitel řekne 
totéž, co řekl jednomu úzkostlivému 
otci na lidmi zaplněné ulici v Galileji: 
„Neboj se, toliko věř.“ 10

Můžeme se rozhodnout uvěřit.
Neboť ve víře objevíme počátek světla.
Objevíme pravdu.11

Najdeme pokoj.12

Díky své víře nebudeme nikdy 
hladovět ani žíznit.13 Dary Boží milosti 
nám umožní být věrni naší víře a naplní 
nám duši jako „studnic[e] vody prýštící 
se k životu věčnému“.14 Budeme zaží
vat skutečnou a trvalou radost.15

A proto, drazí přátelé, moji milovaní 
bratří v kněžství Božím:

Mějte odvahu věřit.
Nebojte se, toliko věřte.
Buďte jako Daniel.
Modlím se o to, aby každý z nás – ať 

mladý, či starý – nalezl obnovenou sílu, 
odvahu a touhu věřit. Ve jménu našeho 
Mistra, Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Herodotos, The History of Herodotus, 

přel. George Rawlinson, 4 sv. (1875), 1:244.
 2. Sidrach, Mizach a Abdenágo byli vhozeni 

do hořící pece. (Viz Daniel 3.)
 3. Daniel 2:19.
 4. Viz Daniel 2.
 5. Viz Nauka a smlouvy 52:40.
 6. Viz Skutkové 10:34–35.
 7. Alma 32:27.
 8. William Shakespeare, Hamlet, 1. jednání, 

5. scéna, řádky 167–168.
 9. Viz Nauka a smlouvy 50:24.
 10. Marek 5:36.
 11. Viz Moroni 10:3–5.
 12. Viz Izaiáš 26:3.
 13. Viz Jan 6:35.
 14. Jan 4:14.
 15. Viz 2. Nefi 2:25.
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Nikdy nezapomenu na její úsměv, když 
si vzala svátost a pak natáhla ruku, 
aby pohladila tohoto jáhna po hlavě, 
a docela nahlas řekla: „Děkuji ti!“

Tento jáhen zkrátka jen vykonával 
svou kněžskou povinnost. A přesto 
tento jáhnův skutek Pán poté rozhojnil. 
Z toho, jak tato sestra vyjádřila upřím
nou vděčnost za jáhnovu službu, bylo 
zřejmé, že pamatovala na Spasitele. 
Díky tomu, že jí jáhen podal svátost, 
byla ujištěna o tom, že s ní bude Duch. 
Onoho dne v pečovatelském domově 
nebyla osamocena. A ani onen já
hen nebyl ve své skromné službě 
osamocen.

Když jde mladý učitel v Aronově 
kněžství učit nějakou rodinu, možná 
nevnímá, že je společníkem Páně 
v Jeho díle. Dodnes si pamatuji prosté 
svědectví jednoho mladého domácího 
učitele, který přišel k nám domů. Duch 
potvrdil jeho slova mně i mé rodině. 
On si možná ten den nepamatuje, 
ale já ano.

Pán znovu zvelebí úsilí mladého 
muže, až bude povolán knězem. 
Například první křest, který vykoná, 
bude křest nějakého mladého člověka, 
kterého on nezná. Možná si bude dělat 
starosti s tím, zda řekne ta pravá slova 
a zda obřad vykoná správně.

Ale Pán, jehož je tento mladík slu
žebníkem, jeho povolání zvelebí. Ten, 
koho pokřtí, se rozhodl kráčet po cestě 
k věčnému životu. Pán vykoná svůj 
větší díl. Vykonal Ho jednou i pro mě, 
když mi chlapec, kterého jsem pokřtil, 
se slzami stékajícími po tváři do ucha 
řekl: „Jsem čistý. Jsem čistý.“

Jak budete přecházet z jedné 
kněžské služby do další, uvidíte, že 
Pán je v tomto díle s vámi. Poznal 
jsem to před lety na setkání s jed
ním presidentem kvora starších na 
konferenci kůlu. Na konferenci bylo 
oznámeno více než 40 jmen mužů, 

Modlím se o to, aby viděl pravou 
podstatu oné příležitosti.

Může si myslet, že jeho úkolem 
v Pánově zastoupení je roznášet pod
nos se svátostí lidem, kteří sedí na shro
máždění svátosti. Pánovým záměrem 
ale není jen to, aby si lidé vzali chléb 
a vodu. Jeho záměrem je to, aby dodr
žovali smlouvu, která je bude posouvat 
po cestě k věčnému životu. A aby toto 
nastalo, Pán musí tomu, komu jáhen 
nabídne podnos, dát nějaký duchovní 
zážitek.

Tohoto jsem byl svědkem v jednom 
pečovatelském domově, když se jáhen 
naklonil, aby podal podnos jedné 
bělovlasé paní. Podívala se na chléb, 
jako by to bylo něco drahocenného. 

President Henry B. Eyring
První rádce v Prvním předsednictvu

Milovaní bratří, jsme vděční, že 
Pán povolal staršího Ronalda 
A. Rasbanda, staršího Garyho 

E. Stevensona a staršího Dalea 
G. Renlunda apoštoly Pána Ježíše 
Krista. Podporujeme je celým srdcem, 
modlitbami i vírou.

Známe jejich velké schopnosti. 
Přesto však budou, jako my všichni, 
ve svém povolání potřebovat ujištění, 
že Pán je v tomto svém díle s nimi. 
Toto ujištění potřebuje při přijetí 
nového povolání jak nejnovější jáhen, 
tak i ten nejzkušenější vysoký kněz.

A toto ujištění se prohlubuje, když 
poznáváte, že Pán vás povolal skrze 
své služebníky. Svým povzbuze
ním bych vám chtěl pomoci poznat, 
že když konáte svůj díl práce, Pán 
k vašemu úsilí připojí svou moc.

Jakékoli povolání, které v Pánově 
království přijímáme, vyžaduje více než 
jen náš lidský úsudek a osobní schop
nosti. Tato povolání vyžadují pomoc 
od Pána, která přijde. Dokonce i nový 
jáhen pozná, že to je pravda, a bude 
to dál poznávat v průběhu let.

Jeden z mých vnuků je zde dnes 
večer na svém prvním kněžském 
zasedání. Před šesti dny byl vysvěcen 
jáhnem. Možná očekává, že prvním 
projevem jeho kněžských povinností 
bude roznášení svátosti příští neděli. 

V tomto díle nejste sami
Jak budete přecházet z jedné kněžské služby do další, uvidíte,  
že Pán je v tomto díle s vámi.
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kteří měli obdržet Melchisedechovo 
kněžství.

President kůlu se ke mně naklo
nil a pošeptal mi: „Všichni tito muži 
byli méně aktivní perspektivní starší.“ 
V úžasu jsem se presidenta zeptal, jaký 
měl program na jejich záchranu.

Ukázal na mladého muže v zadní 
řadě kaple. A řekl: „Tamhle je. Většina 
těch mužů byla přivedena zpět díky 
tomuto presidentovi kvora starších.“ 
Seděl v zadní řadě, neformálně oble
čen, s nataženýma a překříženýma no
hama v otlučených vysokých botách.

Požádal jsem presidenta kůlu, aby 
mně ho po shromáždění představil. 
Když jsme se setkali, řekl jsem tomuto 
mladému muži, že jsem překvapen tím, 
čeho dosáhl, a zeptal jsem se ho, jak 
to dokázal. Pokrčil rameny. Očividně si 
nemyslel, že na tom má nějaké zásluhy.

Pak jemným hlasem dodal: „Znám 
každého neaktivního chlapíka v tomto 
městě. Většina z nich má pick upy. I já 
mám takové auto. Nechávám ho mýt 
tam, kde ho myjí i oni. Časem se stali 
mými přáteli.

A pak čekám, až se jim v životě 
stane něco nepříjemného. Vždy 
k tomu dojde. Oni mi o tom vyprávějí. 
Já poslouchám a nehledám na nich 
chyby. Když pak říkají: ‚V mém životě 
je něco špatně. Musí zkrátka existo
vat něco lepšího,‘ já jim řeknu, co jim 
chybí a kde to mohou najít. Někdy 
mi věří, a když mi věří, přivedu je 
s sebou.“

Asi chápete, proč byl skromný. Bylo 
to proto, že věděl, že odvedl svůj malý 

díl práce a Pán udělal zbytek. Pán byl 
tím, kdo se dotkl srdce oněch mužů, 
když měli nějaké potíže. Pán byl tím, 
kdo jim dal pocítit, že pro ně musí 
existovat něco lepšího, a kdo jim dal 
naději, že to mohou najít.

Tento mladý muž, který byl – po
dobně jako vy – služebníkem Páně, 
prostě věřil, že když vykoná svůj malý 
díl, Pán oněm mužům pomůže kráčet 
po cestě vedoucí domů a ke štěstí, 
které jim může poskytnout jedině On. 
Tento muž také věděl, že Pán ho povo
lal jako presidenta kvora starších právě 
proto, že vykoná svůj díl práce.

Během vaší služby nastanou oka
mžiky, kdy nebudete mít tak pozoru
hodný a viditelný úspěch jako tento 
mladý president kvora starších. A to je 
chvíle, kdy si budete muset být jisti tím, 
že Pán, který ví, že vykonáte svůj díl 
práce, vás povolal skrze své oprávněné 
služebníky. Mít víru v povolání od 
Pánových služebníků bylo nesmírně 

důležité i v misionářské službě mého 
pradědečka Henryho Eyringa.

Byl pokřtěn 11. března 1855 
v St. Louis ve státě Missouri. Erastus 
Snow ho krátce poté vysvětil do úřadu 
kněze. President kůlu St. Louis, John 
H. Hart, ho 6. října povolal na misii ke 
kmeni Čerokézů.1 11. října byl vysvě
cen starším. A 24. října se na koni vydal 
na misii k Čerokézům. Bylo mu 20 let 
a byl obráceným členem teprve sedm 
měsíců.

Pokud měl nějaký nositel kněžství 
důvod cítit se nekvalifikovaný či nepři
pravený, byl to Henry Eyring. Jediný 
důvod, kvůli němuž měl odvahu jít, byl 
ten, že v srdci věděl, že ho povolal Bůh 
skrze své oprávněné služebníky. To 
bylo zdrojem jeho odvahy. A to musí 
být zdrojem i naší odvahy vytrvat, ať 
již máme v kněžství jakékoli povolání.

Poté, co starší Eyring sloužil tři 
náročné roky, a po úmrtí presidenta 
misie, byl on jmenován novým 

Oslo, Norsko
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presidentem misie a byla mu vyjádřena 
podpora na shromáždění konaném 
6. října 1858. Byl překvapen a šokován 
podobně, jako by byl šokován nový 
jáhen. Napsal: „Bylo pro mě dosti neče
kané být povolán do takového zodpo
vědného úřadu, ale pokud to byla vůle 
bratří, s radostí jsem to přijal, ačkoli 
jsem zároveň pociťoval svou velkou 
slabost a nedostatek zkušeností.“ 2

V roce 1859 se, nyní již jako pre
sident Eyring, vydal k Čerokézům, 
Kríkům a Čoktům. Díky jeho úsilí Pán 
přivedl, jak to Henry popsal, „do Církve 
řadu lidí“. Zorganizoval dvě odbočky, 
ale poznamenal, že „jen velmi málo 
jich žije evangeliem“.3

O rok později Henry čelil obtížné 
situaci, kdy političtí představitelé lidí, 
kterým sloužil, již nedovolovali misio
nářům Svatých posledních dnů, aby 
pokračovali ve své práci. Když přemítal 
o tom, co má dělat, vzpomněl si na po
kyny od svého předchozího presidenta 
misie, že si má prodloužit misii až do 
roku 1859.4

V říjnu onoho roku Henry napsal 
presidentu Brighamu Youngovi a žádal 
ho o pokyny, ale na svou otázku nedo
stal odpověď. Henry napsal: „Vzhledem 
k tomu, že jsem nedostal žádnou 
zprávu od Předsednictva Církve, volal 

jsem k Pánu v modlitbě a žádal jsem 
Ho, aby mi zjevil svou mysl a vůli 
ohledně mého dalšího setrvání či mé 
cesty do Sionu.

A pokračoval: „V odpověď na mod
litbu mi byl dán tento sen. Zdálo se mi, 
že jsem přijel do [Salt Lake] City a ihned 
jsem se vydal do kanceláře [presidenta 
Brighama] Younga, kde jsem ho zastihl. 
Řekl jsem mu: ‚[Presidente] Youngu, 
odešel jsem z misie, přišel jsem ze své 
vůle, ale pokud to není správně, jsem 
ochoten se vrátit a misii dokončit.‘ 
[Prorok mu ve snu] odpověděl: ‚Byl 
jsi tam dost dlouho, je to v pořádku.‘“

Henry si napsal do deníku: 
„Vzhledem k tomu, že jsem již předtím 
měl sny, které se doslova vyplnily, měl 
jsem víru domnívat se, že tak tomu 
bude i v tomto případě, a tak jsem 
se začal ihned chystat na cestu.“

Do Salt Lake City dorazil 29. srpna 
1860 – přičemž většinou šel pěšky. 
O dva dny později vstoupil do kan
celáře presidenta Brighama Younga.5

Henry tento zážitek popsal těmito 
slovy: „Zastavil jsem se u [presidenta] 
Younga, který [mne] velmi laskavě při
jal. Řekl jsem mu: ‚[Presidente] Youngu, 
přišel jsem, aniž by pro mě někdo po
slal – pokud je to špatně, jsem ochoten 
se vrátit a misii dokončit.‘ [Brigham 

Young] odpověděl: ‚To je v pořádku, 
očekávali jsme tě.‘“

Henry popsal svou radost těmito 
slovy: „A tak se mi onen sen doslova 
vyplnil.“ 6

Jeho radost vyplývala z potvrzení, že 
Pán s ním pracoval a že nad ním bděl. 
Poznal to, co platí pro každého z nás – 
že Pánovi služebníci jsou inspirováni, 
aby poznali Jeho vůli. A Henry Eyring 
získal potvrzení, podobně jako to vím 
i já, že prorok jakožto president kněž
ství, je Bohem inspirován, aby bděl nad 
Pánovými služebníky a staral se o ně 
a povolával je.

Ať již je vaše povolání v kněžství 
jakékoli, možná jste měli někdy pocit, 
že Nebeský Otec o vás neví. Můžete 
se pomodlit, abyste poznali Jeho vůli, 
a díky upřímné touze udělat cokoli, 
o co vás požádá, obdržíte odpověď.

Nebeský Otec vám umožní pocítit, 
že vás zná, že si cení vaší služby a že 
začínáte být hodni Pánova pozdravu, 
který si tolik přejete slyšet: „To dobře, 
služebníče dobrý a věrný, nad málem 
byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustano
vím. Vejdiž v radost pána svého.“ 7

Modlím se o to, aby každý nosi
tel kněžství s vírou projevoval zájem 
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o záchranu každé duše, za niž je 
zodpovědný. Bůh připojí k úsilí svého 
služebníka svou moc. Dotkne se srdce 
druhých, aby učinili taková rozhod
nutí, která je povedou po cestě evan
gelia ke štěstí a stranou od hříchu.

Modlím se i o to, aby každý nositel 
kněžství ve svém kněžském povolání 
pociťoval láskyplnou a pozornou péči 
Nebeského Otce, Spasitele a proroka 
Božího.

Vydávám vám své zvláštní svědec
tví, že jsme ve službě vzkříšeného 
Pána Ježíše Krista. Svědčím o tom, že 
povolal vás i mě do své služby a že 
zná naše schopnosti a pomoc, kterou 
budeme potřebovat. Když věnujeme 
Jeho službě vše, co máme, požehná 
našemu úsilí tak, že to přesáhne naše 
nejtoužebnější očekávání. Svědčím 
o tom, že Boží prorok, který je pre
sidentem celého kněžství na zemi, 
je inspirován Bohem.

Jsem vděčný za příklady věrných 
nositelů kněžství po celém světě. 
Nebeský Otec a Spasitel jsou vděčni 
za to, že konáte svůj díl práce. Znají 
vás, bdí nad vámi a milují vás. Ve 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Viz „Minutes of the Conference“, St. Louis 

Luminary, Oct. 13, 1855, 187.
 2. Dopis Henryho Eyringa Brighamu 

Youngovi, 7. října 1858, dokumenty 
z kanceláře Brighama Younga, Knihovna 
církevní historie, Salt Lake City.

 3. Zpráva Henryho Eyringa úřadu 
církevního historika, srpen 1860, 
Missionary Reports, Knihovna církevní 
historie, Salt Lake City.

 4. Viz dopis Henryho Eyringa Brighamu 
Youngovi, 9. října 1859, dokumenty 
z kanceláře Brighama Younga, Knihovna 
církevní historie, Salt Lake City.

 5. Viz President’s Office Journals, Aug. 31, 
1860, sv. D, 137, Brigham Young Office 
Files, Church History Library, Salt 
Lake City.

 6. Vzpomínky Henryho Eyringa, 1896, 
strojopis, 27–28, Knihovna církevní 
historie, Salt Lake City.

 7. Matouš 25:23.

se, zda je přijmeme, nebo odmítneme. 
Naše rozhodnutí v tomto ohledu určují 
náš osud.

Jsem si jist, že nejvyšším cílem 
každého z nás je věčný život v přítom
nosti našeho Nebeského Otce a Jeho 
Syna, Ježíše Krista. Je proto naprosto 
nezbytné, abychom celý život činili 
taková rozhodnutí, která nás k tomuto 
velikému cíli dovedou. Víme však, že 
protivník je odhodlán nám to překa
zit. On a jeho zástupy se neúnavně 
snaží zmařit naše spravedlivé touhy. 

President Thomas S. Monson

Milovaní bratří, je skvělé být opět 
s vámi. Slova, která jsme dnes 
večer již slyšeli, nás inspirovala. 

Modlím se, abych i já byl veden v tom, 
co mám říci.

Mé dnešní poselství pro vás je 
přímočaré. Jde o toto: Dodržujte 
přikázání.

Boží přikázání nejsou dána proto, 
aby nás stresovala nebo aby nám 
bránila ve štěstí. Pravý opak je pravdou. 
Ten, který nás stvořil a který nás miluje, 
velmi dobře ví, jak musíme žít, aby
chom mohli obdržet tu nejvyšší mož
nou míru štěstí. Poskytl nám vodítka, 
která, pokud se jimi budeme řídit, 
nás bezpečně provedou touto často 
zákeřnou smrtelností. Připomeňme si 
slova jedné známé náboženské písně: 
„Dbej přikázání! Ta mír vždy dají, 
vždy tě ochrání.“ 1

Náš Nebeský Otec nás natolik 
miluje, že říká: Nezalžeš; nepokradeš; 
nezcizoložíš; milovati budeš bližního 
svého jako sebe samého; a tak dále.2 
Přikázání dobře známe. On ví, že když 
budeme dodržovat přikázání, náš 
život bude šťastnější, více uspokojující 
a méně komplikovaný. Naše těžkosti 
a problémy bude snazší nést a my bu
deme získávat Jeho slíbená požehnání. 
Ale i když nám dává zákony a přiká
zání, umožňuje nám také rozhodnout 

Dodržujte přikázání
Ten, který nás stvořil a který nás miluje, velmi dobře ví, jak musíme žít, 
abychom mohli obdržet tu nejvyšší možnou míru štěstí.
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Představují hrob a neustálou hrozbu 
pro naše věčné spasení, pokud my 
naopak nejsme neúnavní ve svém 
odhodlání a úsilí dosáhnout svého cíle. 
Apoštol Petr nás varuje: „Bděte; nebo 
protivník váš ďábel jako lev řvoucí 
obchází, hledaje, koho by sežral.“ 3

Ačkoli v životě nikdy nejsme 
osvobozeni od pokušení, vy, mladí 
muži, jste ve věku, kdy můžete být 
obzvláště zranitelní. Léta dospívání jsou 
často léta, kdy se cítíte vnitřně nejistí, 
kdy máte pocit, že na nic nestačíte, 
kdy se snažíte najít si své místo mezi 
vrstevníky a kdy se snažíte zapadnout 
do kolektivu. Můžete být pokoušeni 
snižovat svá měřítka a jít s davem, jen 
aby vás přijímali ti, které byste rádi 
měli za přátele. Buďte prosím silní 
a dávejte si pozor na cokoli, co by vás 
mohlo připravit o požehnání věčnosti. 
Rozhodnutí, která činíte právě tady 
a teď, mají věčnou důležitost.

V 1. Korintským čteme: „Tak 
mnoho … rozdílů hlasů jest na světě.“ 4 
Obklopují nás přesvědčující hlasy, lstivé 
hlasy, zlehčující hlasy, sofistikované 
hlasy a matoucí hlasy. A mohl bych 
dodat, že tyto hlasy jsou velmi hlasité. 
Nabádám vás, abyste je ztlumili a místo 
toho na sebe nechali působit onen 
tichý a jemný hlas, který vás povede 

do bezpečí. Pamatujte na to, že někdo 
s pravomocí vám po vašem křtu vložil 
ruce na hlavu, konfirmoval vás za člena 
Církve a řekl: „Přijmi Ducha Svatého.“ 5 
Otevřete své srdce i duši a naslouchejte 
tomuto zvláštnímu hlasu, který svědčí o 
pravdě. Jak slíbil prorok Izaiáš: „Ušima 
svýma slýchati slovo … [budeš]: Toť jest 
ta cesta, choďte po ní.“ 6 Kéž jsme vždy 
naladěni tak, abychom dokázali slyšet 
tento utěšující a vůdčí hlas, jenž nás 
udrží v bezpečí.

Když nedbáme přikázání, otevírá 
to cestu tomu, co nazývám morovými 
ranami naší doby. Patří k nim mor uvol
něných mravů, mor pornografie, mor 
drog, mor nemorálnosti a mor potratů, 
abych jmenoval jen pár. Písma nám ří
kají, že „původcem všech těchto věcí“ 7 
je protivník. Víme, že on je „otcem 
všech lží, aby klamal a zaslepoval lidi“.8

Snažně vás prosím, abyste se vyhý
bali všemu, co by vás připravilo o štěstí 
zde ve smrtelnosti a o věčný život ve 
světě, který přijde. Protivník vás bude 
se svými klamy a lžemi svádět dolů po 
kluzkém svahu až k vašemu zničení, 
pokud mu to dovolíte. Na onom 
kluzkém svahu budete nejspíš dříve, 
než si vůbec uvědomíte, že už nedo
kážete zastavit. Všichni jste už volání 
protivníka někdy slyšeli. Vychytrale 

říká: Pro jednou se nic nestane; dělá 
to každý; nebuď staromódní; doba se 
změnila; to nikomu neublíží; tvůj život 
je jen tvůj. Protivník nás zná a ví, která 
pokušení pro nás bude těžké ignorovat. 
Je naprosto nezbytné, abychom byli 
neustále ve střehu, abychom takovým 
lžím a pokušením nepodlehli.

Budeme muset mít velkou odvahu, 
máme li zůstat věrnými a opravdovými 
uprostřed těchto stále sílících tlaků 
a zákeřných vlivů, jež nás obklopují 
a jež překrucují pravdu, ničí vše, co je 
dobré a slušné, a snaží se nám místo 
toho podstrkávat lidské filosofie tohoto 
světa. Pokud by přikázání napsali lidé, 
pak by jejich změna prostřednictvím 
libovůle nebo legislativního či jaké
hokoli jiného postupu byla výsadním 
právem lidí. Přikázání nám však dal 
Bůh. Se svou svobodou jednání je 
můžeme přehlížet. Nemůžeme je však 
změnit, stejně jako nemůžeme změnit 
důsledky, jež vyplývají z toho, když 
přikázání neposloucháme nebo je 
porušujeme.

Kéž si uvědomujeme, že naše 
největší štěstí v tomto životě pramení 
z toho, že se řídíme Božími přikázáními 
a jsme poslušni Jeho zákonů! Mám 
moc rád slova ve 32. kapitole Izaiáše, 
verš 17: „[Dílem spravedlivosti bude 
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pokoj; a důsledkem spravedlivosti bude 
utišení a bezpečí na věky.]“ Takový po
koj a takové bezpečí se mohou dostavit 
jedině skrze spravedlivost.

Pokud jde o hřích, nesmíme sami 
sobě dovolit udělat ani tu nejmenší 
odchylku. Nesmíme sami sobě dovolit 
uvěřit tomu, že můžeme Boží přiká
zání porušit „jen trošičku“, neboť hřích 
nás může popadnout železnou rukou, 
z jejíhož sevření je pak extrémně boles
tivé se vymanit. Závislosti, jež mohou 
vzniknout z drog, alkoholu, porno
grafie či nemorálnosti, jsou skutečné 
a je téměř nemožné se jich zbavit bez 
obrovského zápolení a značné pomoci.

Pokud někdo z vás při svém pu
tování klopýtl, ujišťuji vás, že existuje 
cesta zpět. Tento proces se nazývá po
kání. Ačkoli tato cesta je obtížná, závisí 
na ní vaše věčné spasení. Co jiného 
by si mohlo zasluhovat více vašich sil? 
Naléhám na vás, abyste se tady a teď 

rozhodli, že podniknete všechny kroky 
nutné k tomu, abyste učinili úplné 
pokání. Čím dříve to uděláte, tím dříve 
se budete moci těšit z onoho pokoje, 
utišení a bezpečí, o nichž mluvil Izaiáš.

Nedávno jsem slyšel svědectví ženy, 
která se svým manželem sešla z cesty 
bezpečí, porušila přikázání a během 
toho téměř zničila jejich rodinu. Když 
oba konečně prohlédli skrz silný závoj 
závislosti a uvědomili si, jak nešťast
nými se v životě stali a jak moc zraňo
vali své blízké, začali se měnit. Proces 
pokání jim připadal dlouhý a občas 
byl bolestivý, ale s pomocí vedoucích 
kněžství a také s pomocí rodiny a blíz
kých přátel se vrátili zpátky.

Podělím se s vámi o část svědectví 
této sestry o uzdravující moci pokání: 
„Jak může člověk, který je ztracenou 
ovcí a kterého svírá [hřích], dosáhnout 
tohoto pokoje a štěstí, jež pociťujeme 
nyní? Jak se to stane? Odpovědí je 

… dokonalé evangelium, dokonalý 
Syn a Jeho oběť za mě. … Tam, kde 
byla temnota, je nyní světlo. Tam, kde 
bylo zoufalství a bolest, je nyní radost 
a naděje. Jsme nekonečně požehnáni 
onou změnou, která se může dostavit 
jedině skrze pokání, jež je umožněno 
Usmířením Ježíše Krista.“

Náš Spasitel zemřel, aby poskytl 
tento požehnaný dar vám i mně. 
Navzdory tomu, že taková cesta je 
obtížná, je ono zaslíbení skutečné. 
Těm, kteří činí pokání, Pán řekl:

„Budou li hříchové vaši jako červec 
dvakrát barvený, jako sníh zbělejí.“ 9

„A … nezpomenu [na ně] více.“ 10

Je třeba, abychom v sobě celý život 
živili silné svědectví studiem písem, 
modlitbou a přemítáním o pravdách 
evangelia Ježíše Krista. Když bude naše 
svědectví o evangeliu, o Spasiteli a o na
šem Nebeském Otci pevně zakořeněno, 
bude mít vliv na vše, co děláme.

Svědčím o tom, že každý z nás je 
milovaným synem našeho Otce v nebi, 
poslaným na zemi v této době za kon
krétním účelem a obdařeným kněž
stvím Božím, s nímž můžeme sloužit 
druhým a konat Boží dílo zde na zemi. 
Je nám přikázáno žít tak, abychom byli 
tohoto kněžství neustále hodni.

Drazí bratří, kéž dodržujeme při
kázání! Budeme li tak činit, je pro nás 
připravena úžasná a nádherná odměna. 
Kéž tohoto požehnání dosáhneme, 
o to se modlím ve jménu Ježíše Krista, 
našeho Spasitele a Vykupitele, amen. ◼

ODKAZY
 1. „Dbej přikázání“, Náboženské písně, č. 187.
 2. Viz Exodus 20:1–17; Matouš 22:39.
 3. 1. Petrova 5:8.
 4. 1. Korintským 14:10.
 5. Viz Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 20.3.10.
 6. Izaiáš 30:21.
 7. 2. Nefi 26:22.
 8. Mojžíš 4:4.
 9. Izaiáš 1:18.
 10. Jeremiáš 31:34.
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Božství. Obhroublé poznámky se podle 
všeho staly běžnou součástí televizních 
pořadů, filmů, knih a hudby. Vzdu
chem poletují nactiutrhačné poznámky 
a hněvivé komentáře. Hovořme s dru
hými s láskou a s úctou, udržujme svou 
řeč čistou a vyhýbejme se slovům či 
poznámkám, které by mohly někoho 
ranit či urazit. Kéž následujeme příklad 
Spasitele, který během své služby ho
vořil tolerantně a laskavě.

Další vlastností, kterou Pavel zmi
ňuje, je pravá láska, jež je definována 
jako „čistá láska Kristova“.3 Jsem pře
svědčen o tom, že ve sféře našeho vlivu 
jsou lidé, kteří jsou osamělí, nemocní 
nebo kteří ztrácejí odvahu. Máme pří
ležitost jim pomoci a pozvednout je na 
duchu. Spasitel přinášel naději zoufa
lým a slabým dodával sílu. Uzdravoval 
nemocné, způsobil, že chromí chodili, 
slepí viděli a hluší slyšeli. Dokonce 
křísil mrtvé k životu. Během své služby 
podával, naplněn pravou láskou, 
pomocnou ruku každému člověku 
v nouzi. Když budeme následovat Jeho 
příklad, požehnáme životu mnohých, 
včetně toho svého.

Dále máme být příkladem v du
chu. Podle mě to znamená, že máme 

v řeči, v [chování], v lásce, v duchu, 
u víře, v čistotě.“ 2

Jsem přesvědčen, že druhý verš do 
značné míry objasňuje, jak dosáhnout 
toho, co stojí v tom prvním. Příkladem 
věrných se stáváme tím, že žijeme 
podle evangelia Ježíše Krista v řeči, 
v chování, v pravé lásce, v duchu, ve 
víře a v čistotě. Když tak činíme, bude 
naše světlo zářit a druzí ho uvidí.

Každý z nás přišel na zemi s tím, 
že mu bylo dáno Světlo Kristovo. 
Budeme li se řídit příkladem Spasitele 
a žít tak, jak žil a učil On sám, bude 
toto světlo hořet v našem nitru a svítit 
na cestu druhým.

Apoštol Pavel uvádí šest vlastností 
věřícího člověka – vlastností, které 
našemu světlu umožní zářit. Podívejme 
se na každou z nich.

Prvním dvěma vlastnostem se budu 
věnovat zároveň – být příkladem v řeči 
a v chování. Slova, která používáme, 
mohou pozvedat a inspirovat, nebo 
mohou zraňovat a ponižovat. V dneš
ním světě se setkáváme se záplavou 
klení, která nás očividně obklopuje 
téměř na každém kroku. Je těžké 
nezaslechnout, jak někdo lehkovážně 
a bezmyšlenkovitě vyslovuje jména 

President Thomas S. Monson

Bratři a sestry, je skvělé být opět 
s vámi. Jak víte, od doby, kdy jsme 
se v dubnu naposledy setkali, nás 

zarmoutila ztráta tří našich milovaných 
apoštolů – presidenta Boyda K. Packera, 
staršího L. Toma Perryho a staršího 
Richarda G. Scotta. Vrátili se do svého 
nebeského domova. Stýská se nám po 
nich. Jsme velmi vděční za jejich příklad 
křesťanské lásky a za inspirované učení, 
které nám všem zanechali.

Srdečně vítáme naše nejnovější apo
štoly – staršího Ronalda A. Rasbanda, 
staršího Garyho E. Stevensona a star
šího Dalea G. Renlunda. Jsou to muži, 
kteří jsou zasvěceni dílu Páně. Mají 
dobré předpoklady k tomu, aby zastá
vali důležité postavení, k němuž byli 
povoláni.

Nedávno, když jsem četl písma 
a přemítal o nich, mi v mysli utkvěly 
zejména dva verše. Oba jsou nám 
dobře známy. První z nich je z Kázání 
na hoře: „Tak svěť světlo vaše před 
lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví 
Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“ 1 
Druhý verš z písem mi přišel na mysl, 
když jsem přemítal o významu toho 
prvního. Je z epištoly apoštola Pavla 
Timoteovi: „Buď příkladem věrných 

Nedělní dopolední zasedání | 4. října 2015

Buďte příkladem 
a světlem
Když se budeme řídit příkladem Spasitele, budeme  
mít příležitost být světlem v životě druhých.

Bermejillo, stát Durango, Mexiko
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v životě usilovat o laskavost, vděč
nost, odpouštění a dobrou vůli. Tyto 
vlastnosti nám dodají ducha, který se 
dotkne života lidí okolo nás. Během 
let jsem měl příležitost setkat se s bez
počtem jednotlivců, kteří takového 
ducha mají. Když jsme s nimi, zažíváme 
zvláštní pocit – pocit, díky němuž tou
žíme být v jejich společnosti a řídit se 
jejich příkladem. Vyzařují Světlo Kris
tovo a pomáhají nám pociťovat lásku, 
kterou k nám Kristus chová.

Abych doložil, že druzí lidé toto 
světlo vyzařující z čistého a milujícího 
ducha vnímají, podělím se s vámi o zá
žitek, který jsem měl před mnoha lety.

V té době se vedoucí Církve setkávali 
s úředníky v Jeruzalémě, aby vypraco
vali smlouvu o pronájmu pozemku, na 
němž mělo být postaveno Jeruzalémské 
středisko Církve. Aby Církev obdržela 
potřebná povolení, musela odsouhla
sit, že její členové, kteří budou v tomto 
středisku působit, nebudou hlásat evan
gelium. Poté, co došlo ke zmíněné do
hodě, jeden z izraelských představitelů, 
který byl dobře obeznámen s Církví 

i s jejími členy, poznamenal, že ví, že 
Církev bude ujednání o tom, že nebude 
hlásat evangelium, dodržovat. „Ale,“ 
řekl na adresu studentů, kteří měli ono 
středisko navštěvovat, „co uděláte s tím 
světlem, které jim vyzařuje z očí?“ 4 Kéž 
toto zvláštní světlo neustále září v našem 
nitru, aby ho druzí mohli rozpoznat 
a vážit si ho.

Být příkladem ve víře znamená, 
že vkládáme důvěru v Pána a v Jeho 
slovo. Znamená to, že chováme 
a živíme v sobě přesvědčení, které 
povede naše myšlenky i skutky. Naše 
víra v Pána Ježíše Krista a v Nebeského 
Otce bude mít vliv na vše, co děláme. 
Uprostřed zmatků naší doby, konfliktů 
svědomí a vřavy každodenního života 
se pevná víra stává kotvou našeho 
života. Mějte na paměti, že víra a po
chybnost nemohou v mysli existovat 
současně, neboť jedno vždy rozptýlí 
druhé. Znovu zdůrazňuji, co nám bývá 
neustále opakováno – že k tomu, aby
chom získali a udrželi si víru, kterou 
potřebujeme, je nezbytné, abychom 
četli a studovali písma a přemítali 

o nich. Rozmlouvání s Nebeským Ot
cem skrze modlitbu je životně důležité. 
Nemůžeme si dovolit to zanedbávat, 
protože protivník a jeho zástupy 
neúnavně hledají skulinu v naší zbroji, 
selhání naší věrnosti. Pán pravil: „Hle
dejte pilně, modlete se vždy a buďte 
věřící a všechny věci budou působiti 
společně pro dobro vaše.“ 5

A nakonec máme být čistí, což 
znamená mít čisté tělo, mysl a ducha. 
Víme, že naše tělo je chrám, se kterým 
se má zacházet s uctivostí a respektem. 
Naše mysl má být naplněna povzná
šejícími a zušlechťujícími myšlenkami 
a stranit se toho, co by ji mohlo poskvr
nit. Abychom mohli mít Ducha Svatého 
jako svého stálého společníka, musíme 
toho být hodni. Bratři a sestry, čistota 
nám vnese pokoj do mysli a budeme 
díky ní hodni obdržet Spasitelova za
slíbení. On řekl: „Blahoslavení čistého 
srdce, nebo oni Boha viděti budou.“ 6

Dokážeme li být příkladem v řeči, 
v chování, v lásce, v duchu, ve víře 
a v čistotě, budeme způsobilí k tomu, 
abychom byli světlem světa.



88 NEDĚLNÍ DOPOLEDNÍ ZASEDÁNÍ | 4. ŘÍJNA 2015

Chtěl bych vám všem, a obzvláště 
vám, mladým lidem, říci, že s tím, 
jak se svět čím dál více vzdaluje od 
zásad a měřítek, které nám dal milující 
Nebeský Otec, budeme vyčnívat z davu, 
protože jsme jiní. Budeme vyčnívat, 
protože se oblékáme cudně. Budeme 
jiní, protože neklejeme a nepožíváme 
látky, které škodí našemu tělu. Budeme 
jiní, protože se vyhýbáme nevhodnému 
humoru a ponižujícím poznámkám. 
Budeme jiní, protože jsme se rozhodli 
nenaplňovat svou mysl tím, co nám 
předkládají média a co je přízemní 
a ponižující a co odhání z našeho 
domova a života Ducha. Zcela jistě 
budeme vyčnívat, když budeme činit 
rozhodnutí související s morálkou – 
rozhodnutí, která se budou držet zásad 
a měřítek evangelia. Toto vše, co nás 
odlišuje od většiny lidí ve světě, nám 
zároveň poskytuje ono světlo a onoho 
ducha, které budou zářit v čím dál tím 
temnějším světě.

Často je obtížné být jiný a stát osa
mocen uprostřed davu. Je přirozené se 
obávat, co si druzí pomyslejí či řeknou. 
Slova tohoto žalmu nám mohou dodat 
útěchu: „Hospodin světlo mé a spasení 

mé, kohož se budu báti? Hospodin síla 
života mého, kohož se budu [báti]?“ 7 
Když učiníme Krista středobodem 
svého života, naše obavy nahradí od
vaha pramenící z našeho přesvědčení.

Život žádného z nás není dokonalý 
a občas nás výzvy a obtíže, jimž čelíme, 
mohou přemáhat, a naše světlo kvůli 
tomu začne pohasínat. Avšak s pomocí 
Nebeského Otce, která jde ruku v ruce 
s podporou, jíž se nám dostává od 
ostatních, můžeme znovu získat ono 
světlo, které nám znovu bude svítit na 
cestu a bude zdrojem světla, jež možná 
potřebují druzí.

Pro objasnění se s vámi podě
lím o působivá slova své oblíbené 
básně, kterou jsem poprvé četl před 
mnoha lety:

Cizince jsem potkal jda noční tmou,
jehož lampa byla vyhaslou;
tedy jsem zastavil
a nový život jeho lampě vlil.

Poté přišla bouře,
která otřásla světem,
a když vítr přestal dout,
tu má lampa nebyla již světlem!

Ale cizinec se ke mně vrátil
a jeho lampa žhnula dál;
on držel drahý plamen
a mé lampě znovu život dal.8

Bratři a sestry, denně jsme ob
klopeni příležitostmi zazářit, ať již se 
nacházíme v jakékoli situaci. Když 
se budeme řídit příkladem Spasitele, 
budeme mít příležitost být světlem 
v životě druhých, ať již členů své rodiny 
či přátel, svých spolupracovníků, pou
hých známých nebo zcela cizích lidí.

Každému z vás říkám, že jste syn 
nebo dcera našeho Nebeského Otce. 
Přišli jste z Jeho přítomnosti, abyste po 
určitou dobu žili zde na zemi, aby se 
ve vás odrážela láska a učení Spasitele 
a abyste odvážně nechali své světlo 
zářit tak, aby to všichni viděli. Až toto 
období na zemi skončí, pak, pokud vy
konáte svůj díl práce, se vám dostane 
nádherného požehnání a budete se 
moci vrátit, abyste s Ním žili na věky.

V těchto slovech Spasitele se skrývá 
velké ujištění: „Já jsem světlo světa. 
Kdož mne následuje, nebude choditi 
v temnostech, ale bude míti světlo 
života.“ 9 O Něm svědčím. On je náš 
Spasitel a Vykupitel, náš Přímluvce 
u Otce. On je náš Příklad a naše síla. 
On je „světlo, jež svítí v temnotě“.10 Kéž 
se každý z nás, kdo je v dosahu mého 
hlasu, zaváže, že Ho bude následovat, 
a stane se tak světlem zářícím světu, 
o to se modlím v Jeho svatém jménu, 
ve jménu Pána Ježíše Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Matouš 5:16.
 2. 1. Timoteovi 4:12.
 3. Moroni 7:47.
 4. Viz James E. Faust, „Světlo v jejich očích“, 

Liahona, listopad 2005, 20.
 5. Nauka a smlouvy 90:24.
 6. Matouš 5:8.
 7. Žalm 27:1.
 8. Lon Woodrum, „Lamps“, The Lighted 

Pathway, Oct. 1940, 17.
 9. Jan 8:12.
 10. Nauka a smlouvy 6:21.
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Když se zamýšlím nad těmi, kteří mi 
pomohli stát se tím, kým jsem, přijde 
mi jako první na mysl má drahá a ne
sobecká věčná společnice Melanie. Za 
ta léta mi pomohla stát se vytříbeněj
ším učedníkem Ježíše Krista. Její láska 
a podpora a láska a podpora našich 
pěti dětí, jejich manželských partnerů 
a našich 24 vnoučat jsou mi oporou. 
Drahá rodino, mám vás rád.

Stejně jako Nefi v dávné době 
jsem se i já narodil z dobrých rodičů 
silných v evangeliu a oni zas z dobrých 
rodičů šest generací nazpět. První mí 
předkové, kteří vstoupili do Církve, 
pocházeli z Anglie a z Dánska. Tito 
první pionýři obětovali vše evangeliu 
Ježíše Krista a zanechali svým po
tomkům odkaz, jímž se mohou řídit. 
Jsem velmi vděčný za vícegenerační 
rodinu Svatých posledních dnů a vím, 
že je to cíl hodný toho, abychom o něj 
usilovali všichni.

K tomu, abych se v životě připravil 
na toto nové povolání, přispělo ještě 
mnoho dalších lidí. Patří mezi ně mí 
přátelé a členové rodiny z dětství, první 
vedoucí, učitelé a celoživotní mentoři. 
Musím zmínit i ty z mé první misie 

Presidente Monsone, presidente 
Eyringu, presidente Uchtdorfe, mám 
vás rád a budu sloužit Pánu i vám ce
lým svým srdcem, mocí, myslí a silou.

Měl jsem velmi rád presidenta 
Boyda K. Packera a starší L. Toma 
Perryho a Richarda G. Scotta. Velice 
mi chybějí. Jsem požehnán tím, že 
jsem mohl být školen a učen přímo 
prostřednictvím těchto drahých bratří. 
Nejsem ani v nejmenším schopen 
kteréhokoli z nich nahradit, ale přesto 
mám tu výsadu být povolán do kvora, 
v němž sloužili oni, a pokračovat 
v Pánově službě.

Starší Ronald A. Rasband
Kvorum Dvanácti apoštolů

Drazí bratři a sestry na celém světě, 
jsem velmi vděčný Prvnímu před
sednictvu za to, že mě vyzvalo, 

abych se o tomto sabatním dni podělil 
o své prosté svědectví. Mé pocity lze 
vyjádřit těmito slovy oblíbené nábožen
ské písně Svatých posledních dnů:

Jak nesmírnou láskou mne Pán Ježíš 
miluje,

jak nezměrná je milost, s níž o mne 
pečuje! …

Jak vzácné je, že z trůnu božského 
sestoupil,

by duši mou pyšnou a vzpurnou  
sám vykoupil!

Že lásku svou projevil takovým jako já,
tu lásku, s níž spasení získává duše 

má. …
Ó, je to nádherné, tak nádherné! 1

Před několika dny se mi dostalo 
velké výsady setkat se s Prvním před
sednictvem a obdržet toto povolání od 
našeho drahého proroka, presidenta 
Thomase S. Monsona. Chci vám všem 
vydat svědectví o síle a lásce, s níž mi 
president Monson řekl: „Toto povolání 
přichází od Pána Ježíše Krista.“

Jsem přemožen a otřesen až do 
morku kostí při pomyšlení na důle
žitost a význam oněch slov, která tak 
láskyplně vyslovil náš milující prorok. 

Jak nesmírnou láskou
Mé svědectví o Ježíši Kristu je vybudováno z mnoha zvláštních zážitků, 
na jejichž základě jsem poznal velkou lásku, již chová ke každému z nás.
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na východě Spojených států a naše 
milované misionáře z Newyorské 
misie New York sever. Za ty mnohé, 
kteří ovlivnili a utvářeli můj život, 
jsem nanejvýš vděčný.

Vážím si toho, že jsem mohl sloužit 
se svými bratřími ze Sedmdesáti. 15 let 
jsem byl součástí jednoho z největ
ších kvor a láskyplných bratrstev 
Církve. Děkuji vám, mí drazí spolu
služebníci. Nyní se těším na to, že 
budu součástí nového kvora. Presi
dente Russelle M. Nelsone, hluboce 

si vážím vás a každého člena Kvora 
Dvanácti apoštolů.

Se sestrou Rasbandovou jsme 
byli požehnáni možností navštěvo
vat v rámci mnohých pověření členy 
v kongregacích a misiích po celém 
světě. Máme rádi Svaté posledních dnů 
všude na světě! Vaše víra prohlubuje 
naši víru; vaše svědectví posiluje naše 
svědectví.

Kdybych se s vámi mohl dnes 
podělit o jedno malé poselství, znělo 
by takto: Pán řekl: „Mil[ujte se] ve
spolek; jakož já miloval jsem vás.“ 2 
Jsem přesvědčen o tom, že neexistuje 
rozhodnutí, hřích či chyba, které byste 
mohli udělat vy či kdokoli jiný a které 
by změnily lásku, již k vám či k nim 
chová Pán. To neznamená, že omlouvá 
či schvaluje hříšné chování – jsem si 
jist, že to tak není. Ale znamená to, že 
máme s láskou přistupovat k bližnímu 
tím, že ho budeme zvát, přesvědčo
vat, sloužit mu a zachraňovat ho. Ježíš 
Kristus nebral zřetel na etnický původ, 
postavení a situaci lidí, když je učil této 
hluboké pravdě.

Mnohokrát se mě lidé ptali, kdy 
jsem získal své svědectví.

Nepamatuji si, že bych kdy nevěřil 
v Nebeského Otce a Ježíše Krista. Miluji 

Je od té doby, co jsem se o Nich dozvě
děl na klíně své andělské matky, která 
mi četla písma a příběhy z evangelia. 
Tato raná víra nyní přerostla ve znalost 
a svědectví o milujícím Nebeském Otci, 
který slyší naše modlitby a odpovídá na 
ně. Mé svědectví o Ježíši Kristu je vy
budováno z mnoha zvláštních zážitků, 
na jejichž základě jsem poznal velkou 
lásku, již chová ke každému z nás.

Jsem vděčný za Spasitelovo Usmíření 
a přeji si jako Alma promlouvat o něm 
pozounem Božím.3 Vím, že Joseph 
Smith je Boží prorok Znovuzřízení 
a že Kniha Mormonova je slovo Boží. 
Vím, že president Thomas S. Monson 
je pravý služebník Boží a prorok na 
zemi v dnešní době.

Modlím se, abychom, když budeme 
následovat našeho proroka, mohli 
mít v srdci pravou lásku vůči druhým 
a abychom se stali živoucím svědectvím 
a vpravdě oceňovali, „jak nesmírnou 
láskou [nás] Pán Ježíš miluje“. Kéž „je to 
nádherné, tak nádherné“ pro mne i pro 
vás! Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. „Jak nesmírnou láskou“, Náboženské písně, 

č. 113.
 2. Jan 13:34.
 3. Viz Alma 29:1.



91LISTOPAD 2015

president Monson znovu s laskavostí 
obrátil a popsal mi, jak ho před mnoha 
lety povolal apoštolem president David 
O. McKay a jak měl tentýž pocit nedo
statečnosti i on sám. Klidně mě poučil: 
„Biskupe Stevensone, Pán uschopní 
ty, které povolává.“ Tato uklidňující 
slova proroka mi byla zdrojem pokoje 
– klidu uprostřed bouře bolestného se
bezpytování a útěchy během následují
cích mučivých hodin, které od té doby 
během dnů a nocí uplynuly.

Později onoho dne jsem převyprávěl 
to, co jsem vám právě řekl, své drahé 
společnici Lese, když jsme seděli v ti
chém koutku na Chrámovém náměstí, 
odkud se nám naskýtal poklidný pohled 
na chrám a historickou budovu Taber
naclu. Když jsme se pokoušeli porozu
mět událostem onoho dne a zpracovat 
je, zjistili jsme, že naší kotvou jsou víra 
v Ježíše Krista a znalost velikého plánu 
štěstí. Což mě vede k tomu, abych vy
jádřil nejhlubší lásku, již k Lese pociťuji. 
Ona je sluncem mého života a je to 
pozoruhodná dcera Boží. Jejím životem 

Za několik okamžiků mi pak 
president Monson vysvětlil, že jedná 
na základě vůle Páně a sděluje mi mé 
povolání do Kvora Dvanácti. Zeptal 
se, zda toto povolání přijímám, na 
což jsem mu poté, co jsem zcela jistě 
velmi nedůstojně slyšitelně zalapal po 
dechu, zcela ohromen, dal kladnou 
odpověď. A pak, ještě předtím, než 
jsem mohl slovy vyjádřit nepopsatel
nou tsunami pocitů, především pocitů 
vlastní nedostatečnosti, se ke mně 

Starší Gary E. Stevenson
Kvorum Dvanácti apoštolů

Drazí bratři a sestry, mnoho desítek 
let se nekonala žádná generální 
konference, aby president Boyd 

K. Packer, starší L. Tom Perry nebo 
starší Richard G. Scott neseděli bezpro
středně za pódiem a nepromluvili na 
některém jejím zasedání. Máme na ně 
živé a dojemné vzpomínky a i já jim 
s úctou skládám hold – každý z nich 
byl tak jedinečně rozdílný, a přesto 
bylo jejich svědectví o Ježíši Kristu 
a Jeho Usmíření v dokonalém souladu.

Mimoto já, stejně jako vy, nacházím 
sílu v presidentu Thomasi S. Monsonovi 
jako prorokovi, vidoucím a zjevovateli 
a podporuji ho a obdivuji za jeho věr
nou a svědomitou apoštolskou službu, 
kterou vykonává už více než úctyhod
ných 50 let.

A tak tento týden v úterý ráno, krátce 
po deváté hodině, zrovna když začínala 
schůzka Biskupstva se členy předsed
nictva území Asie, kteří jsou zde na 
konferenci, mě zavolali, abych se setkal 
s presidentem Monsonem a jeho rádci. 
O chvíli později, když jsem vstupoval do 
zasedací místnosti vedle jeho kanceláře, 
jsem musel vypadat nervózně, protože 
jakmile jsem se posadil za stůl, vlídně 
promluvil, aby mě uklidnil. Poukázal na 
můj věk se slovy, že jsem podle všeho 
docela mladý, a dokonce navíc vypa
dám mladší, než jsem.

Jasné a cenné pravdy
Nebeský Otec nám štědře vynahrazuje život v nebezpečných časech tím, 
že zároveň žijeme v plnosti časů.
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se vine nesobecká služba a bezpodmí
nečná láska vůči všem lidem. Budu se 
snažit zůstat hoden požehnání našeho 
věčného svazku.

Nejhlubší lásku chci vyjádřit i našim 
čtyřem synům a jejich rodinám, při
čemž tři z nich jsou zde spolu se svými 
krásnými manželkami, matkami našich 
šesti vnoučat; ten čtvrtý, misionář, 
dostal zvláštní povolení zůstat vzhůru 
i po misionářské večerce a sleduje toto 
dění živě spolu se svým presidentem 
misie a jeho ženou v misijním domě 
na Tchaj wanu. Miluji každého z nich 
a velmi si vážím toho, jak oni milují 
Spasitele a evangelium.

Vyjadřuji lásku všem členům své 
rodiny – své drahé matce a otci, jenž 
vloni zemřel, kteří mi vštípili svědectví, 
jež mě provází nejspíše již od doby, 
z níž pocházejí mé nejranější vzpo
mínky. Dále vyjadřuji vděčnost svému 
bratru, sestrám a jejich věrným manžel
ským partnerům a stejně tak i rodině 
Lesy, přičemž mnozí z nich jsou zde 
dnes s námi. Touto sítí vděčnosti bych 

chtěl rovněž zachytit početné členy 
širší rodiny, přátele, misionáře, vedoucí 
a učitele, které jsem v životě poznal.

Byl jsem požehnán výsadou blízké 
spolupráce se členy Prvního před
sednictva, Dvanácti a Sedmdesáti a se 
členy předsednictev pomocných orga
nizací. Chci vyjádřit svou lásku a úctu, 
jež chovám ke každému z vás, sestry 
a bratři, a budu se snažit zůstat hoden 
vašeho přátelství i nadále. Předsedající 
biskupstvo se těší téměř nebeské jed
notě. Bude mi chybět každodenní set
kávání s biskupem Géraldem Caussém, 
biskupem Deanem M. Daviesem 
a s dalšími spolupracovníky.

Stojím před vámi jako důkaz slov 
Páně, jež jsou zaznamenána v prvním 
oddíle Nauky a smluv: „Aby plnost 
evangelia … mohla býti hlásána slabými 
a prostými do končin světa a před králi 
a vladaři.“ 1 Těmto slovům předchází Pá
novo vyjádření, z něhož je patrná láska, 
již chová Otec ke svým dětem: „Pročež 
já, Pán, znaje pohromu, která má přijíti 
na obyvatele země, zavolal jsem na 

služebníka svého Josepha Smitha ml. 
a mluvil jsem k němu z nebe a dal jsem 
mu přikázání.“ 2

Náš milující Nebeský Otec a Jeho 
Syn, Jehova, kteří znají konec od po
čátku,3 otevřeli nebesa a novou dispen
saci, aby vyvážili katastrofy, o kterých 
věděli, že mají přijít. Apoštol Pavel tyto 
nadcházející katastrofy popsal jako ne
bezpečné časy.4 Podle mě to znamená, 
že nám Nebeský Otec štědře vynahra
zuje život v nebezpečných časech tím, 
že zároveň žijeme v plnosti časů.

Když jsem se tento týden trápil kvůli 
své vlastní nedostatečnosti, dostalo 
se mi vnuknutí, které bylo zároveň 
pokáráním i útěchou – a to, abych se 
nezaměřoval na to, co nedokáži, ale 
spíše na to, co dokáži. Tyto prosté 
a drahocenné pravdy evangelia mohu 
dosvědčit.

Toto jsou slova, o která jsem se 
nesčetněkrát dělil jak s těmi, kteří patří 
k Církvi, tak s těmi, kteří jejími členy 
nejsou: „Bůh je náš [milující] Nebeský 
Otec. My jsme Jeho děti. … Pláče 
s námi, když trpíme, a raduje se, když 
děláme to, co je správné. Chce s námi 
rozmlouvat, a my s Ním můžeme 
rozmlouvat prostřednictvím upřímné 
modlitby. …

Nebeský Otec pro nás, své děti, 
zajistil způsob, … jak se vrátit k Němu, 
abychom žili v Jeho přítomnosti. … 
Středem plánu našeho Otce je usmíření 
vykonané Ježíšem Kristem.“ 5

Nebeský Otec poslal svého Syna na 
zemi, aby usmířil hříchy celého lidstva. 
O těchto jasných a cenných pravdách 
vydávám svědectví, a to činím ve 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Nauka a smlouvy 1:23.
 2. Nauka a smlouvy 1:17.
 3. Viz Abraham 2:8.
 4. Viz 2. Timoteovi 3:1.
 5. Kažte evangelium mé – příručka 

k misionářské službě (2005), 31.
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to budeš dělat Jeho způsobem.“ Uvě
domuji si, že tato moudrá rada mého 
staršího bratra je dnes ještě příhodnější.

Když si misionář nebo misionářka 
uvědomí, že v jejich povolání nejde 
o ně, ale spíše o Pána, o Jeho dílo 
a o děti Nebeského Otce, dojde v jejich 
službě k něčemu nádhernému. Mám 
dojem, že totéž platí i pro apoštola. 
V tomto povolání nejde o mě. Jde 
o Pána, o Jeho dílo a o děti Nebeského 
Otce. Bez ohledu na to, jaké pověření 
nebo povolání v Církvi máme, k tomu, 
abychom ho mohli vykonávat dobře, 
musíme vědět, že každý, komu slou
žíme, „je milovaný duchovní syn nebo 
dcera nebeských rodičů a jako takový 
má … božskou podstatu a určení“.2

V předchozí profesi jsem byl kar
diologem se specializací na selhávání 
a transplantaci srdce u pacientů, kteří 
byli vážně nemocní. Má žena často 
žertuje, že stát se jedním z mých pa
cientů je špatné znamení. Humor však 
odložme stranou. Ve své praxi jsem 
viděl mnoho lidí zemřít a vypěstoval 
jsem si jistý citový odstup, když se věci 
nevyvíjely dobře. Díky tomu byly po
city smutku a zklamání snesitelnější.

V roce 1986 došlo u mladého muže 
jménem Chad k selhání srdce a muselo 
mu být transplantováno nové. Patnáct 
let se mu dařilo velmi dobře. Dělal 
vše pro to, aby zůstal zdravý a vedl co 
možná nejnormálnější život. Sloužil na 
misii, pracoval a byl oddaným synem 
svým rodičům. Posledních pár let jeho 
života však bylo náročných a často 
pobýval v nemocnici.

Jednou večer byl přivezen na poho
tovost se zástavou srdce. S kolegy jsme 
se dlouho snažili obnovit krevní oběh. 
Nakonec bylo zřejmé, že se Chada oži
vit nepodaří. Přestali jsme se dále snažit 
a já jsem Chada prohlásil za mrtvého. 
Přestože jsem byl smutný a zklamaný, 
zachoval jsem si profesionální přístup. 

býti hlásána slabými a prostými do 
končin světa.“ 1 Já jsem jedním z těch 
slabých a prostých. Když jsem byl před 
několika desítkami let povolán bis
kupem sboru na východě Spojených 
států, zavolal mi můj starší a mnohem 
moudřejší bratr. Řekl: „Je třeba, abys 
věděl, že Pán tě nepovolal díky ně
čemu, co jsi udělal. Ve tvém případě je 
to pravděpodobně navzdory všemu, co 
jsi udělal. Pán tě povolal kvůli tomu, co 
tvým prostřednictvím potřebuje vyko
nat, a to se stane pouze v případě, že 

Starší Dale G. Renlund
Kvorum Dvanácti apoštolů

Drazí bratři a sestry, děkuji vám, 
že jste mi včera vyjádřili pod
poru jako členovi Kvora Dvanácti 

apoštolů. Je těžké vyjádřit, jak moc to 
pro mě znamená. Obzvláště vděčný 
jsem byl za projev podpory od dvou 
výjimečných žen v mém životě – mé 
manželky Ruth a naší drahé, velmi 
drahé dcery Ashley.

Mé povolání je dostačujícím dů
kazem pravdivosti Pánových slov, jež 
pronesl na počátku této dispensace: 
„Aby plnost evangelia mého mohla 

Očima Boha
Pokud máme úspěšně sloužit druhým, musíme na ně  
pohlížet očima rodiče – očima Nebeského Otce.

Busty presidentů Církve v Konferenčním centru 
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Pomyslel jsem si: „Chadovi se dostalo 
dobré péče. Žil o mnoho let déle, než 
by býval jinak žil.“ Tento citový odstup 
se však brzy zhroutil, když na pohoto
vost dorazili Chadovi rodiče a uviděli 
svého zesnulého syna ležet na nosít
kách. V tu chvíli jsem na Chada pohlédl 
očima jeho matky a otce. Viděl jsem 
ony velké naděje a velká očekávání, jež 
pro něho měli, a jejich touhu, aby žil 
jen o trochu déle a o trochu lépe. V tu 
chvíli jsem se rozplakal. S ironií obráce
ných rolí a s projevem laskavosti, který 
nikdy nezapomenu, Chadovi rodiče 
teď utěšovali mě.

Dnes již vím, že pokud máme 
v Církvi úspěšně sloužit druhým, 
musíme na ně pohlížet očima rodiče – 
očima Nebeského Otce. Teprve pak si 
můžeme začít uvědomovat skutečnou 
cenu duše. Teprve pak můžeme pocítit 
lásku, kterou Nebeský Otec chová ke 
všem svým dětem. Teprve pak můžeme 
pocítit, s jakou laskavostí o ně Spasitel 
pečuje. Nemůžeme zcela naplňovat 

svůj smluvní závazek, že budeme 
truchlit s těmi, kteří truchlí, a utěšovat 
ty, kteří mají útěchy zapotřebí, dokud 
na ně nebudeme pohlížet očima Boha.3 
Tento rozšířený náhled nám otevře 
srdce vůči zklamáním, obavám a trápe
ním druhých. Nebeský Otec nám však 
bude pomáhat a dodá nám útěchu, 
právě tak jako mi před lety dodali útě
chu Chadovi rodiče. Máme li zachraňo
vat druhé, jak nás k tomu často vyzývá 
president Thomas S. Monson, musíme 
mít oči k vidění, uši k slyšení a srdce, 
které zná a pociťuje.4

Teprve když se budeme dívat očima 
Boha, bude nás moci naplňovat „čistá 
láska Kristova“.5 O tuto pravou lásku 
máme Boha prosit každý den. Mormon 
nabádal: „Pročež, milovaní bratří moji, 
modlete se k Otci z celé síly srdce, aby
ste mohli býti naplněni touto láskou, 
kterou uděluje všem, kteří jsou pravými 
následovníky Syna jeho, Ježíše Krista.“ 6

Z celého srdce si přeji být pravým 
následovníkem Ježíše Krista.7 Miluji Ho. 

Obdivuji Ho. Svědčím o tom, že On 
skutečně žije. Svědčím o tom, že On je 
ten Pomazaný, onen Mesiáš. Jsem svěd
kem Jeho nedostižného milosrdenství, 
soucitu a lásky. Přidávám své svědectví 
ke svědectvím apoštolů, kteří v roce 
2000 prohlásili, „že Ježíš je žijící Kristus, 
nesmrtelný Syn Boží. … Je světlem, 
životem a nadějí světa.“ 8

Dosvědčuji, že vzkříšený Pán se 
spolu s Bohem, naším Nebeským 
Otcem, zjevil jednoho dne v roce 1820 
v lesíku v severní části státu New York, 
právě tak jak to řekl Joseph Smith. Klíče 
kněžství, které umožňují vykonávat ob
řady nutné pro spasení a oslavení, jsou 
dnes na zemi. Vím to. Ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Nauka a smlouvy 1:23.
 2. „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, 

listopad 2010, 129; prohlášení před
nesl president Gordon B. Hinckley jako 
součást svého proslovu na generálním 
shromáždění Pomocného sdružení, 
které se konalo 23. září 1995 v utažském 
Salt Lake City.

 3. Viz Mosiáš 18:8–10.
 4. Viz například Thomas S. Monson, 

„Záchranná akce“, Liahona, červenec 2001, 
57–60; „Naše zodpovědnost zachránit“, 
Liahona, říjen 2013, 4–5. President Monson 
tyto myšlenky znovu zdůraznil 30. září 
2015 ve svém poselství ke generálním 
autoritám, kdy shromážděným připome
nul, že znovu vyzdvihuje poselství, které 
předal generálním autoritám a územním 
sedmdesátníkům na školení na generální 
konferenci v dubnu 2009.

 5. Moroni 7:47.
 6. Moroni 7:48.
 7. Viz Nauka a smlouvy 18:27–28:

„A Dvanáct bude učedníky mými 
a vezmou na sebe jméno mé; a Dvanáct 
jsou ti, kteří si budou přáti vzíti na sebe 
jméno mé s celým úmyslem srdce.

A jestliže si přejí vzíti na sebe jméno mé 
s celým úmyslem srdce, jsou povoláni, aby 
šli do celého světa kázati evangelium mé 
každému stvoření.“

 8. „Žijící Kristus – svědectví apoštolů“, 
Liahona, duben 2000, 3. Tímto citátem 
jsem obrazně připojil svůj podpis k tomuto 
dokumentu, čímž se přidávám k témuž 
svědectví, jež vydali tehdejší apoštolové.
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kterou nemohu zapomenout, je to, co 
jsem viděl u těchto pozůstalých man
želek. V mysli mám vštípený pohled na 
vyrovnané sestry Donnu Smith Pac
kerovou a Barbaru Dayton Perryovou 
u lůžka svých manželů – obě naplněné 
láskou, pravdou a čistou vírou.

Když sestra Packerová seděla 
u manžela během jeho posledních 
hodin, vyzařoval z ní onen pokoj, který 
převyšuje veškeré chápání.1 I když si 
uvědomovala, že její milovaný společ
ník, s nímž strávila téměř 70 let, brzy 
odejde, projevovala klid a vyrovnanost 
vírou naplněné ženy. Vypadala anděl
sky – tak jako na této jejich fotografii 
při zasvěcení chrámu Brigham City 
v Utahu.

Tatáž láska a víra vyzařovala i ze 
sestry Perryové. Její oddanost manže
lovi i Pánu byla očividná a hluboce mě 
dojala.

Během posledních hodin jejich 
manželů a až dodnes tyto věrné ženy 
odrážejí sílu a odvahu, které ženy 

Měl jsem výsadu být se všemi těmito 
Bratřími během jejich posledních dnů 
a také jsem se krátce před úmrtím pre
sidenta Packera a staršího Scotta setkal 
se členy jejich nejbližší rodiny. Je pro 
mě těžké uvěřit tomu, že tito tři draho
cenní přátelé, tito vznešení služebníci 
Páně, jsou pryč. Chybí mi více, než to 
dokáži vyjádřit.

Když jsem o těchto nečekaných 
událostech přemítal, jedna z věcí, na 

President Russell M. Nelson
President Kvora Dvanácti apoštolů

Drazí starší Rasbande, Stevensone 
a Renlunde, my, vaši Bratří, 
vás vítáme v Kvoru Dvanácti 

apoštolů. Děkujeme Bohu za zjevení, 
jež dává svému proroku, presidentu 
Thomasi S. Monsonovi.

Bratři a sestry, když jsme se sešli na 
generální konferenci před šesti měsíci, 
nikdo z nás neočekával, že nadchá
zející změny zarmoutí u srdce členy 
celé Církve. Starší L. Tom Perry pronesl 
mocné poselství o nenahraditelné roli, 
kterou v Pánově plánu zastávají man
želství a rodina. Šokovalo nás, když 
jsme se o pouhých několik dnů později 
dozvěděli o rakovině, která nám ho 
záhy vzala.

I když se zdravotní stav presidenta 
Boyda K. Packera zhoršoval, byl nadále 
„statečným vojákem“ v díle Páně. Jeho 
zdraví bylo letos v dubnu chatrné, ale 
přesto byl odhodlán vydávat své svědec
tví, dokud mu stačil dech. Pak, pouhých 
34 dnů po odchodu staršího Perryho, 
prošel závojem i president Packer.

Starší Richard G. Scott sice chyběl 
na naší poslední generální konferenci, 
ale vzpomínali jsme na jeho mocné 
svědectví o Spasiteli, které vydával na 
mnoha konferencích dřívějších. A před 
pouhými 12 dny byl starší Scott povo
lán domů a znovu se setkal se svou 
milovanou Jeanene.

Prosba k mým sestrám
Potřebujeme vaši sílu, vaše obrácení, vaše přesvědčení, vaši schopnost 
vést, vaši moudrost a váš hlas.
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dodržující smlouvy vždy projevují.2 Bylo 
by nemožné změřit vliv, který takovéto 
ženy mají, nejen na svou rodinu, ale i na 
Pánovu Církev, jakožto manželky, matky 
a babičky; jako sestry a tety; jako uči
telky a vedoucí, a zvláště jako příkladné 
ženy a oddané obhájkyně víry.3

Toto platilo a platí v každé dispen
saci evangelia ode dnů Adama a Evy. 
Přesto se ženy z této dispensace liší 
od žen z kterékoli jiné, protože i tato 
dispensace se liší od kterékoli jiné.4 
Tato odlišnost s sebou přináší zároveň 
výsady i zodpovědnosti.

Před šestatřiceti lety, v roce 1979, 
pronesl president Spencer W. Kimball 
významné proroctví o vlivu, který tyto 
ženy dodržující smlouvy budou mít na 
budoucnost Pánovy Církve. Proroko
val: „Velká část onoho velkého růstu, 
který nastává v Církvi v posledních 
dnech, bude nastávat proto, že mnoho 
dobrých žen na tomto světě … bude 
ve velkých počtech přiváděno do 
Církve. To nastane do té míry, do jaké 
budou ženy Církve ve svém životě 
odrážet spravedlivost a schopnost se 
vyjádřit, a do té míry, do jaké budou 
ženy Církve považovány za pozoru
hodné a odlišné – v dobrém slova 
smyslu – od žen světa.“ 5

Drahé sestry, vy, které jste našimi 
životně důležitými společnicemi během 
tohoto závěrečného dějství, den, který 
president Kimball předvídal, je právě 
dnes. Vy jste ty ženy, které on viděl! 
Vaše ctnost, světlo, láska, poznání, od
vaha, charakter, víra a spravedlivý život 
budou v dosud nevídaných počtech 
přitahovat do Církve dobré ženy světa 
a s nimi i jejich rodiny! 6

My, vaši bratří, potřebujeme vaši 
sílu, vaše obrácení, vaše přesvědčení, 
vaši schopnost vést, vaši moudrost 
a váš hlas. Království Boží není a ne
může být úplné bez žen, které uzavírají 
posvátné smlouvy a poté je dodržují, 

bez žen, které dokáží promlouvat 
s mocí a pravomocí Boží! 7

President Packer prohlásil:
„Potřebujeme ženy, které jsou zorga

nizované, a ženy, které umějí organizo
vat. Potřebujeme ženy s manažerskými 
schopnostmi, které umějí plánovat a ří
dit a spravovat; ženy, které umějí učit, 
ženy, které umějí mluvit otevřeně. …

Potřebujeme ženy s darem roz
lišování, které dokáží vidět vývo
jové tendence ve světě a odhalit ty, 
které, ač jsou jakkoli populární, jsou 
povrchní a nebezpečné.“ 8

A dnes mi dovolte dodat, že potře
bujeme ženy, které umějí skrze víru 
uskutečňovat to, co je důležité, a které 
jsou odvážnými obhájkyněmi mrav
nosti a rodin v hříchem nemocném 
světě. Potřebujeme ženy, které jako 
pastýřky oddaně vedou Boží děti po 
cestě smlouvy směrem k oslavení; ženy, 
které umějí přijímat osobní zjevení, 
které rozumějí tomu, jaká moc a pokoj 
plynou z chrámového obdarování; 
ženy, které umějí svolávat moci nebes, 
aby chránily a posilovaly děti a rodiny; 
ženy, které neohroženě učí druhé.

Během svého života jsem byl ta
kovýmito ženami požehnán. Takovou 
ženou byla i má zesnulá manželka 
Dantzel. Budu navždy vděčný za její 
zásadní vliv, který měla na všechny 
aspekty mého života, včetně mého 
pionýrského úsilí v oblasti operování 
otevřeného srdce.

Před osmapadesáti lety jsem byl po
žádán, abych operoval jednu vážně ne
mocnou dívenku, která měla vrozenou 
srdeční vadu. Její starší bratr již předtím 
na podobnou vadu zemřel. Rodiče mě 
prosili o pomoc. Nebyl jsem ohledně 
výsledku operace příliš optimistický, 
ale slíbil jsem, že udělám vše, co je 
v mé moci, abych jí zachránil život. 
Navzdory mému nejlepšímu úsilí dítě 
zemřelo. Později ke mně titíž rodiče 

přinesli další svou dceru, tehdy teprve 
16timěsíční, která se také narodila s va
dou srdce. Znovu jsem na jejich žádost 
provedl operaci. I toto dítě zemřelo. 
Toto třetí zdrcující úmrtí v jedné rodině 
mě doslova odrovnalo.

Vracel jsem se domů zlomen 
zármutkem. Padl jsem na podlahu 
v obývacím pokoji a celou noc jsem 
proplakal. Dantzel byla celou dobu 
vedle mě a naslouchala, jak opakovaně 
prohlašuji, že již nikdy neprovedu 
operaci srdce. Pak, když bylo asi pět 
hodin ráno, se na mě Dantzel podí
vala a s láskou se mě zeptala: „Už ses 
vyplakal? Tak se běž obléknout. Vrať se 
do laboratoře. Pusť se do práce! Musíš 
se dál učit. Když toho nyní necháš, jiní 
se budou muset namáhavě naučit to, 
co ty již znáš.“

Tolik jsem tehdy potřeboval manžel
činu vizi, statečnost a lásku! Pustil jsem 
se znovu do práce a učil jsem se dál. 
Kdyby nebylo Dantzelina inspirova
ného pobídnutí, nevěnoval bych se dál 
operování otevřeného srdce a nebyl 
bych připraven provést v roce 1972 
operaci, která zachránila život presi
dentu Spenceru W. Kimballovi.9

Sestry, uvědomujete si záběr 
a rozsah svého vlivu, když pronášíte 

Sestra Barbara Perryová a starší L. Tom Perry 
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slova, která vám přicházejí do srdce 
a na mysl pod vedením Ducha? Jeden 
vynikající president kůlu mi vyprávěl 
o schůzce rady kůlu, na níž zápo
lili s jistým obtížným problémem. 
V jednom okamžiku si uvědomil, 
že dosud nepromluvila presidentka 
Primárek kůlu, a tak se jí zeptal, 
zda nemá nějaké nabádání. „Vlastně 
mám,“ odvětila a pak se s nimi po
dělila o myšlenku, která změnila celé 
směřování schůzky rady. President 
kůlu pokračoval: „Když promluvila, 
Duch mi dosvědčil, že propůjčila hlas 

zjevení, o které jsme jako členové 
rady usilovali.“

Drahé sestry, ať již je vaše povo
lání jakékoli, ať jste v jakékoli situaci, 
potřebujeme vaše nabádání, vaše 
postřehy a vaši inspiraci. Potřebujeme, 
abyste mluvily otevřeně a odvážně na 
radách sboru a kůlu. Potřebujeme, aby 
každá vdaná sestra promlouvala jako 
přispívající a rovnocenná společnice, 
zatímco v jednotě s manželem vede 
svou rodinu.10 Vy, sestry, ať vdané, či 
svobodné, vlastníte charakteristické 
schopnosti a zvláštní intuici, které jste 
obdržely jako dary od Boha. My, bratří, 
tento váš jedinečný vliv nedokážeme 
napodobit.

Jsme si vědomi toho, že vrcholným 
aktem celého stvoření bylo stvoření 
ženy! 11 Potřebujeme vaši sílu!

Útoky na Církev, její nauku a náš 
způsob života budou sílit. A kvůli tomu 
potřebujeme ženy, které mají skálo
pevné porozumění nauce Kristově 
a které toto porozumění budou použí
vat, zatímco budou učit a pomáhat 
vychovávat generaci odolnou vůči hří
chu.12 Potřebujeme ženy, které dokáží 
rozpoznat klam ve všech jeho podo
bách. Potřebujeme ženy, které umějí 
čerpat z moci, již Bůh poskytuje těm, 

kteří dodržují smlouvy, a které vyjadřují 
své názory s přesvědčením a s pravou 
láskou. Potřebujeme ženy, které mají 
odvahu a vizi naší matky Evy.

Mé drahé sestry, pro váš věčný život 
není nic důležitějšího než vaše vlastní 
obrácení. Právě spravedlivý život ob
rácených žen, které dodržují smlouvy, 
a k nim řadím i svou drahou man
želku Wendy, bude v upadajícím světě 
vyčnívat stále více, a tudíž bude v tom 
nejlepším slova smyslu považován za 
pozoruhodný a odlišný.

A tak dnes naléhavě žádám své 
sestry v Církvi Ježíše Krista Svatých po
sledních dnů, aby vykročily kupředu! 
Zaujměte – lépe než kdykoli předtím 
– své právoplatné a potřebné místo 
v rodině, ve společnosti a v království 
Božím. Naléhavě vás žádám, abyste 
naplnily proroctví presidenta Kimballa. 
A slibuji vám ve jménu Ježíše Krista, že 
když tak učiníte, Duch Svatý zvelebí 
váš vliv nevídaným způsobem!

Vydávám svědectví o tom, že Pán 
Ježíš Kristus opravdu žije a že Jeho 
vykupující, smírná a posvěcující moc je 
skutečná. A jako jeden z Jeho apoštolů 
vám děkuji, drahé sestry, a žehnám 
vám, abyste dosahovaly plné míry 
svých schopností a abyste naplňovaly 
míru svého stvoření, zatímco budeme 
bok po boku kráčet v tomto posvátném 
díle. Společně pak budeme pomáhat 
připravovat svět na Druhý příchod 
Pána. O tomto svědčím jako váš bratr 
ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Viz Filipenským 4:7.
 2. Patří mezi to i slzy – v souladu s přiká

záním plakat kvůli těm, které máme rádi, 
když z tohoto života odcházejí. (Viz Nauka 
a smlouvy 42:45.)

 3. Viz vliv Rebeky na Izáka a na jejich syna 
Jákoba v Genesis 27:46; 28:1–4.

 4. Viz Joseph Fielding Smith, Answers to 
Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. (1957–1966), 4:166. 
Poznámka: Všechny předešlé dispensace 

President Boyd K. Packer a sestra  
Donna S. Packerová
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Společně jsme se nasmáli, když to 
zkoušel znovu a znovu. Jeho tvář se 
rozzářila úsměvem, když se z původ
ního divokého shluku zvuků vynořo
vala známá melodie. Poselství začalo 
být jasné: „Já Boží dítě jsem, na svět 
mne Bůh poslal.“ 1 Zeptal jsem se And
rewa, zda v tomto poselství pociťuje 
nějaký rozdíl. Odpověděl: „Ano, dědo, 
vnímám to!“

Apoštol Pavel nás učil o přirovnání 
komunikace k hudebním nástrojům ve 
slovech, jež napsal Korintským:

„Však i bezdušné věci, vydávající 
zvuk, jako píšťalka neb harfa, kdyby 
rozdílného zvuku nevydávaly, kterak 

Starší Gregory A. Schwitzer
Sedmdesátník

Letos v létě byli u nás doma dva 
z našich vnuků, když se jejich 
rodiče účastnili akce kůlu na 

téma putování pionýrů. Naše dcera 
nám připomněla, aby chlapci, zatímco 
budou mimo domov, nezapomněli 
cvičit hru na klavír. Věděla, že během 
několikadenního pobytu u prarodičů 
je snadnější na cvičení zapomenout. 
Jednou odpoledne jsem si řekl, že si 
sednu k našemu 13letému vnukovi 
Andrewovi a poslechnu si, jak hraje.

Je to chlapec plný energie a rád 
bývá venku. Veškerý svůj čas by nej
raději strávil lovem a rybařením. Jak 
hrál na piano, viděl jsem na něm, že by 
raději chytal ryby v nedaleké řece. Po
slouchal jsem ho, jak vyťukává akordy 
jedné známé písně. Všechny tóny, jež 
hrál, měly stejný důraz a rytmus, a tak 
bylo těžké jasně rozpoznat melodii. 
Sedl jsem si k němu na lavici a vysvětlil 
jsem mu, jak je důležité, aby s trochu 
větším důrazem hrál tóny melodie 
a s trochu menším důrazem doprovod. 
Hovořili jsme o tom, že piano je něco 
více než jen mechanický zázrak. Může 
být nástavbou pro jeho hlas a pocity 
a může se stát úžasným nástrojem 
komunikace. Tak jako člověk v řeči 
plynule přechází od jednoho slova ke 
druhému, tak má plynout i melodie – 
od jednoho tónu ke druhému.

Nechť trubka jasně zazní
Svět potřebuje Kristovy učedníky, kteří dokáží předávat poselství 
evangelia jasně a od srdce.

byly omezeny na určitou malou část světa 
a skončily odpadlictvím. Naopak tato 
dispensace nebude omezena místem ani 
časem. Naplní svět a splyne s Druhým 
příchodem Páně.

 5. Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball (2006), 222–223.

 6. Když jsem se narodil, bylo v Církvi nece
lých 600 000 členů. Dnes jich je více než 
15 milionů. A tento počet bude dál růst.

 7. President Joseph Fielding Smith řekl 
sestrám z Pomocného sdružení: „Můžete 
hovořit s pravomocí, protože vám ji 
Pán udělil.“ Uvedl také, že Pomocnému 
sdružení „[byla] dána moc a pravomoc 
vykonávat mnohé věci. Dílo, které jeho 
členky vykonávají, je konáno s božskou 
pravomocí.“ („Relief Society – An Aid to 
the Priesthood“, Relief Society Magazine, 
Jan. 1959, 4, 5.) Tato slova rovněž citoval 
starší Dallin H. Oaks v konferenčním 
proslovu „Klíče a pravomoc kněžství“, 
Liahona, květen 2014, 51.

 8. Boyd K. Packer, „The Relief Society“, 
Ensign, Nov. 1978, 8; viz také M. Russell 
Ballard, Counseling with Our Councils: 
Learning to Minister Together in the 
Church and in the Family (1997), 93.

 9. Viz Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: 
Father, Surgeon, Apostle (2003), 146, 
153–156. Poznámka: V roce 1964 mě 
president Kimball ustanovil presidentem 
kůlu a požehnal mi, že úmrtnost se 
bude v mém pionýrském úsilí v oblasti 
operování srdečnicové chlopně snižovat. 
Ani jeden z nás tehdy netušil, že o osm 
let později budu provádět na presidentu 
Kimballovi operaci, která zahrnovala 
výměnu jeho slabé srdečnicové chlopně.

 10. „Když hovoříme o manželství jako 
o partnerství, hovořme o manželství jako 
o rovnocenném partnerství. Nechceme, 
aby naše ženy Svatých posledních dnů 
byly v tomto věčném úkolu tichými 
společnicemi nebo společnicemi 
s ručením omezeným ! Buďte prosím 
přispívajícím a rovnocenným 
společníkem.“ (Spencer W. Kimball, 
„Privileges and Responsibilities of 
Sisters“, Ensign, Nov. 1978, 106.)

 11. „Všechny účely tohoto světa a všeho, co 
ve světě bylo, by přišly vniveč bez ženy 
– závěrného kamene v kněžské klenbě 
stvoření.“ (Russell M. Nelson, „Lessons 
from Eve“, Ensign, Nov. 1987, 87.) „Eva 
[se] stala Božím závěrečným stvořením, 
velkolepým souhrnem veškerého 
úžasného díla, které předcházelo.“ 
(Gordon B. Hinckley, „Ženy v našem 
životě“, Liahona, listopad 2004, 83.)

 12. Viz Russell M. Nelson, „Children of the 
Covenant“, Ensign, May 1995, 33.
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by vědíno bylo, co se píská, aneb na 
harfu hrá?

Ano [trubka] vydala li by nejistý hlas, 
kdož se bude strojiti k boji?“ 2

Pokud někdy svět potřeboval Kristovy 
učedníky, kteří dokáží předávat poselství 
evangelia jasně a od srdce, je to právě 
nyní. Potřebujeme jasný zvuk trubky.

Naším nejlepším příkladem byl 
samozřejmě Kristus. Vždy projevoval 
odvahu stát za tím, co je správné. Kris
tus nás ve slovech, která znějí po celá 
staletí, vyzývá, abychom pamatovali 
na lásku k Bohu a k bližním, dodržo
vali všechna Boží přikázání a žili jako 
světlo světa. Nebál se vystupovat proti 
světským mocnostem či panovníkům 
své doby, zvláště když se stavěli proti 
Jeho poslání, jež obdržel od svého Ne
beského Otce. Jeho slova neměla mást, 
ale zapůsobit na srdce lidí. Zjevně znal 
a naplňoval vůli svého Otce ve všem, 
co říkal a dělal.

Také mám rád příklad Petra, který 
se v den letnic postavil lidem světa 
s odvahou a jasností. Toho dne se shro
máždili lidé z mnoha zemí a kritizovali 
první Svaté, protože je slyšeli mluvit 
v jazycích a mysleli si, že jsou opilí. 
Petr, kterého vedl Duch, se postavil 
a hájil Církev a její členy. Svědčil těmito 
slovy: „Muži Židé, a všickni, kteříž byd
líte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, 
a ušima pozorujte slov mých.“ 3

Pak citoval písma, která obsahovala 
proroctví o Kristu, a vydal toto pří
močaré svědectví: „Věziž tedy jistotně 
všecken dům Izraelský, žeť Bůh i Pá
nem ho učinil i Kristem, toho Ježíše, 
kteréhož jste vy ukřižovali.“ 4

Mnozí slyšeli jeho slova a pocítili 
Ducha. K prvotní Církvi se tehdy při
pojilo 3 000 duší. Toto je mocný důkaz 
toho, že jeden muž či jedna žena, kteří 
jsou ochotni svědčit, když svět jde 
očividně opačným směrem, mohou 
změnit věci k lepšímu.

Když se jako členové rozhod
neme postavit se a mocně svědčit 
o Boží nauce a o Jeho Církvi, něco 
se v nás změní. Naše tvář se začne 
podobat té Jeho. Přiblížíme se Jeho 
Duchu. On na oplátku půjde před 
námi a bude na pravici naší a na levici 
naší a Duch Jeho bude v srdci našem 
a andělé Jeho kolem nás, aby nás 
podpírali.5

Skuteční Kristovi následovníci se 
nesnaží nauku omlouvat, když zrovna 
neodpovídá současným světským 
představám. Dalším odvážným učed
níkem byl Pavel, který „se [nestyděl] za 
evangelium Kristovo; moc zajisté Boží 
jest k spasení každému věřícímu“.6 
Skuteční učedníci zastupují Pána i ve 
chvílích, kdy to možná není snadné 

či pohodlné. Skuteční učedníci touží 
inspirovat srdce lidí, ne na ně jen 
dělat dojem.

Postavit se za Krista nemusí být 
vždy pohodlné či příjemné. Jsem si 
jist, že tak tomu bylo, když byl Pavel 
předvolán před krále Agrippu, aby se 
obhájil a řekl svůj příběh. Pavel bez 
váhání vyznal svou víru s takovou 
mocí, že tento obávaný král připustil, 
že ho „téměř“ přesvědčil, aby se stal 
křesťanem.

Pavlova odpověď dosvědčila jeho 
touhu, aby lidé přesně porozuměli 
tomu, co říkal. Řekl králi Agrippovi, 
že jeho přáním není to, aby všichni, 
kdo ho slyšeli, se „téměř“ stali křes
ťany, ale že si spíše přeje, aby se 
„všickni“ stali Kristovými učedníky.7 
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Ti, kteří hovoří jasně, toho mohou 
dosáhnout.

Kdykoli jsem v životě studoval 
v Knize Mormonově příběh o Lehiově 
snu,8 pohlížel jsem na onu velikou 
a prostornou stavbu jen jako na místo 
pro vzpurné. Stavba byla naplněna 
lidmi, kteří se posmívali a ukazovali na 
věrné, kteří se drželi železné tyče, jež 
představuje slovo Boží, a šli ke stromu 
života, jenž představuje lásku Boží. Ně
kteří tomuto tlaku posmívajících se lidí 
nedokázali odolat, a sešli z cesty. Jiní 
se připojili k posměvačům v prostorné 
stavbě. Neměli snad odvahu postavit se 
statečně kritice nebo poselstvím světa?

Když pozoruji, jak se současný svět 
vzdaluje od Boha, mám pocit, že se 
tato prostorná stavba zvětšuje. Mnozí 
lidé dnes procházejí sály oné veliké 
a prostorné stavby a neuvědomují si, že 
se ve skutečnosti stávají součástí jejího 
životního stylu. Často podléhají poku
šením a světským poselstvím. Nakonec 
uvidíme, jak se i oni posmívají a jak se 

připojují k těm, kteří kritizují a posmí
vají se.

Mnoho let jsem si myslel, že onen 
posměšný dav si dělal legraci z toho, 
jak věrní žijí, ale tón a přístup hlasů 
z prostorné stavby dnešní doby se 
mění. Ti, kteří se často posmívají, se 
snaží přehlušit ono jednoduché posel
ství evangelia tím, že napadají některé 
stránky církevní historie nebo se ostře 
vymezují proti prorokovi či jiným ve
doucím. Rovněž útočí na samotné jádro 
naší nauky a zákonů Božích, jež byly 
dány od Stvoření země. My, jako učed
níci Ježíše Krista a členové Jeho Církve, 
se nesmíme nikdy pustit oné železné 
tyče. Musíme nechat ze své duše znít 
jasný zvuk trubky.

Oním jednoduchým poselstvím je 
to, že Bůh je náš milující Nebeský Otec 
a Ježíš Kristus je Jeho Syn. Evangelium 
je v těchto posledních dnech znovu
zřízeno skrze žijící proroky a důkazem 
je Kniha Mormonova. Cesta štěstí vede 
skrze základní jednotku rodiny, kterou 

původně zorganizoval a zjevil náš Ne
beský Otec. Toto je ta známá melodie 
poselství, kterou dokáží mnozí rozpoz
nat, protože ji slyšeli ve svém předsmr
telném životě.

Nadešel čas, abychom jako Svatí 
posledních dnů povstali a svědčili. Na
dešel čas, aby se tóny melodie evange
lia vznesly nad hluk světa. K poselství 
o Spasiteli a Vykupiteli tohoto světa 
připojuji i já své svědectví. On žije! Jeho 
evangelium je znovuzřízeno a požeh
nání štěstí a klidu je možné v tomto 
životě získat tím, že budeme žít podle 
Jeho přikázání a kráčet po Jeho cestě. 
To je mé svědectví ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. „Já Boží dítě jsem“, Náboženské písně, č. 185.
 2. 1. Korintským 14:7–8.
 3. Skutkové 2:14.
 4. Skutkové 2:36.
 5. Viz Nauka a smlouvy 84:88.
 6. Římanům 1:16.
 7. Viz Skutkové 26:26–30.
 8. Viz 1. Nefi 8.
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o Kristu. Všímám si toho, když sleduji 
děti v Církvi na Primárkách i při jiných 
příležitostech.

Jsem vděčný svým rodičům za to, že 
mě učili o Kristu. Neustále sleduji, jak 
Spasitelův příklad pomáhá mé drahé 
ženě i mně, když učíme vlastní děti.

Mám srdce naplněné radostí, když 
vidím své děti, jak vyprávějí příběhy 
o Kristu mým vnoučatům. Připomíná 
mi to jeden z mých oblíbených veršů 
z písem ve 3. Janově, kapitola 1, verš 4, 
který zní: „Nemámť větší radosti, 
než abych slyšel, že [děti mé] chodí 
v [pravdě].“ A proč by se to nemohlo 
týkat i vnoučat?

Jsem vděčný za naše vedoucí, kteří 
nás neustále učí o Kristu, o svěcení dne 
sabatu a o přijímání svátosti každou 
neděli na počest Spasitele.

Sabat a svátost nám budou přinášet 
mnohem větší radost, pokud budeme 
studovat příběhy o Kristu. Takto si 
vytváříme tradice, které budují naši 
víru a svědectví a rovněž ochraňují 
naši rodinu.

Před několika týdny, když jsem 
znovu studoval poselství presidenta 
Russella M. Nelsona z poslední ge
nerální konference a přemítal o dni 
sabatu, jsem pocítil hlubokou vděč
nost za požehnání a výsadu, že mohu 
přijímat svátost. Je to pro mě velmi 
slavnostní, posvátný a duchovní oka
mžik. Shromáždění svátosti je pro mě 
velikou radostí.

Když jsem o tom přemítal, pečlivě 
jsem studoval požehnání chleba a vody. 
Četl jsem si modlitby a hluboce jsem 
o nich a o obřadu svátosti přemýšlel. 
V mysli a v srdci jsem si začal prochá
zet události, které jsou s tím spojeny.

V duchu rozjímání jsem přemýš
lel o onom dni, o prvním dni svátku 
nekvašených chlebů, kdy Ježíš na 
otázku svých učedníků, kde se mají 
připravit na přesnice, odpověděl: „Jděte 

roucha s vírou, že se uzdraví, pokud 
se Ho jen dotkne.3

• Když se zjevil svým učedníkům 
a kráčel po moři.4

• Když šel s učedníky po cestě do 
Emaus a otvíral jejich porozumění 
písma.5

• Když se zjevil lidem na americkém 
kontinentu a řekl jim, aby k Němu 
přišli, vložili ruce do rány na Jeho 
boku a sáhli si na rány po hřebech 
na Jeho rukou a nohou, aby poznali, 
že je „Bůh Izraelský a Bůh celé země 
a že … byl zabit pro hříchy světa“.6

Raduji se z toho, že vím, že jsou 
rodiče, kteří vyprávějí dětem příběhy 

Starší Claudio R. M. Costa
Sedmdesátník

Mám rád píseň z Primárek,  
která zní: 

Vyprávěj mi příběhy o Ježíšovi, kterým 
tak rád naslouchám.

Vyprávěj mi, co učil a jaké rady dal.
Tak rád bych to všechno znal!
Vyprávěj mi prosím, čemu je naučil.1

Domnívám se, že založit tradici vy
právění příběhů o Ježíšovi našim dětem 
a rodině je velmi výjimečný způsob, jak 
doma světit den sabatu.

Určitě to do našeho domova 
vnese zvláštního ducha a poskytne to 
naší rodině příklady od samotného 
Spasitele.

Rád čtu a přemítám o životě Toho, 
který za mě a za nás všechny dal vše.

Rád čtu v písmech o Jeho bez
hříšném životě a po přečtení veršů 
popisujících události, které prožil, vždy 
zavřu oči a snažím se představit si tyto 
posvátné chvíle, které mě něčemu učí 
a duchovně mě posilují.

Jsou to například tyto chvíle:

• Když plivl na zem, ze slin udělal 
bláto, pomazal slepému muži oči 
a řekl: „Jdi, umej se v rybníku Siloe.“ 
A onen muž poslechl „a umyl se, 
i přišel, vida“.2

• Když uzdravil ženu, která trpěla 
krvácením a dotkla se okraje Jeho 

Že na Něj vždy pamatují
Rád čtu a přemítám o životě Toho, který za mě a za nás všechny dal vše.
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do města k jednomu, a rcete jemu: 
Vzkázalť Mistr: Čas můj blízko jest, 
u tebeť jísti budu beránka s učedlníky 
svými.“ 7

Snažil jsem se představit si učedníky, 
jak nakupují jídlo a pečlivě připravují 
stůl, aby s Ním onoho zvláštního dne 
pojedli – stůl pro 13 lidí, pro Něj a Jeho 
dvanáct učedníků, které miloval.

Plakal jsem, když jsem si předsta
voval Krista, jak s nimi jí a oznamuje 
jim: „Amen pravím vám, že jeden 
z vás mne zradí.“ 8

Přemýšlel jsem o zarmoucených 
učednících, jak se Ho ptají: „Zdali já 
[to] jsem, Pane?“ 9

A když mu tutéž otázku polo
žil Jidáš, Ježíš poklidně odvětil: 
„Ty jsi řekl.“ 10

Představoval jsem si ruce, které 
uzdravovaly, utěšovaly, povznášely 
a žehnaly, jak lámou chléb, když Ježíš 
řekl: „Vezměte, jezte, to jest tělo mé.“ 11

Pak vzal kalich s vínem, vzdal díky 
a podal jim ho se slovy: „Píte z toho 
všickni. Nebo to jest krev má nové 

smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na 
odpuštění hříchů.“ 12

V duchu jsem se díval na učedníky, 
jednoho po druhém, a v jejich očích 
jsem viděl starost o Mistra, kterého 
velmi milovali. Bylo to, jako kdybych 
tam seděl s nimi a vše sledoval. V srdci 
jsem pociťoval intenzivní bolest a byl 
jsem naplněn zármutkem a lítostí nad 
tím, co měl kvůli mně brzy prožít.

Má duše byla naplněna nesmírnou 
touhou být lepším člověkem. Kajícně 
a pln zármutku jsem si vroucně přál, 
abych byl schopen zastavit alespoň ně
kolik kapek Jeho krve a zabránit jejich 
prolití v Getsemanech.

Pak jsem přemítal o svátosti, kte
rou každý týden přijímáme na Jeho 
památku. Přitom jsem rozjímal o kaž
dém slově při žehnání chleba a vody. 
Hluboce jsem se zamýšlel nad slovy 
„a vždy na něj pamatovati“ při žehnání 
chleba a „že na něj vždy pamatují“ při 
žehnání vody.13

Rozjímal jsem o tom, co znamená 
vždy na Něj pamatovat.

Podle mě to znamená:

• Pamatovat na Jeho předsmrtelný 
život, kdy stvořil tuto nádhernou 
planetu.14

• Pamatovat na Jeho narození ve 
skromných podmínkách v jeslích 
v Betlémě v Judeji.15

• Pamatovat na to, jak jako teprve 
dvanáctiletý chlapec učil doktory 
v chrámu a kázal jim.16

• Pamatovat na to, jak odešel o sa
motě na poušť, aby se tam připravil 
na svou službu ve smrtelnosti.17

• Pamatovat na to, jak byl proměněn 
před svými učedníky.18

• Pamatovat na to, jak během Po
slední večeře se svými učedníky 
ustanovil svátost.19

• Pamatovat na to, jak odešel do 
zahrady getsemanské a trpěl za 
naše hříchy, bolesti, zklamání 
a nemoci tak nesmírně, že krvácel 
z každého póru.20

• Pamatovat na to, jak byl po tak 
mnohém utrpení a kruté bolesti 



103LISTOPAD 2015

dokonce ještě v Getsemanech 
zrazen polibkem jednoho ze svých 
učedníků, jehož nazýval přítelem.21

• Pamatovat na to, jak byl předveden 
před Piláta a Heródesa, aby byl 
souzen.22

• Pamatovat na to, jak Ho ponižo
vali, postrkovali, plivali na Něj, bili 
Ho a zbičovali důtkami, které mu 
trhaly maso.23

• Pamatovat na to, jak Mu surově na
sadili na hlavu trnovou korunu.24

• Pamatovat na to, jak musel nést 
svůj kříž na Golgotu a jak Ho tam 
na něj přibili, přičemž trpěl každým 
druhem fyzické a duchovní bolesti.25

• Pamatovat na to, jak na kříži pohlédl 
na ty, kteří Ho křižovali, a s nitrem 
naplněným pravou láskou pozdvihl 
oči k nebi a prosil: „Otče, odpusť 
jim, neboť nevědí, co činí.“ 26

• Pamatovat na to, jak, vědom si toho, 
že splnil své poslání spasit veškeré 
lidstvo, vložil svého ducha do rukou 
svého Otce, našeho Otce.27

• Pamatovat na Jeho Vzkříšení, které 
je zárukou našeho vlastního vzkří
šení a možnosti žít po Jeho boku 
po celou věčnost – v závislosti na 
našich rozhodnutích.28

Rozjímání o modlitbách svátosti 
a o jedinečných a významných slovech 
oněch modliteb mi dále připomíná, 
jak úžasné je během žehnání svátosti 
obdržet ono zaslíbení, že když na Něj 
budeme vždy pamatovat, budeme mít 
vždy Jeho Ducha, aby byl s námi.29

Věřím, že Pán má ohledně toho, kdy 
nám dát zjevení, své vlastní načasování. 
Porozuměl jsem tomu velmi jasně, 
když jsem studoval Kazatele 3:1, 6, 
kde se píše:

„Všeliká věc má jistý čas, a každé 
předsevzetí pod nebem svou chvíli. …

Čas hledání a čas ztracení, čas 
chování a čas zavržení.“

Svátost je pro Nebeského Otce 
rovněž časem k tomu, aby nás učil 
o Usmíření svého Milovaného Syna, 
našeho Spasitele Ježíše Krista, a pro 
nás je to čas získat o tom zjevení. Je to 
čas „[tlouci], a bude vám otevříno“,30 
čas žádat o toto poznání a obdržet ho. 
Je to čas uctivě Boha o toto poznání 
prosit. A budeme li tak činit, bez po
chyb se nám tohoto poznání dostane, 
což bude pro náš život nezměrným 
požehnáním.

Mám velmi rád sabat a svátost a to, co 
všechno to znamená. Miluji Pána z celé 
duše. Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. „Tell Me the Stories of Jesus“, Children’s 

Songbook, 57.
 2. Jan 9:7.
 3. Viz Lukáš 8:43–48.
 4. Viz Marek 6:45–52.
 5. Viz Lukáš 24:13–35.

 6. 3. Nefi 11:14.
 7. Matouš 26:18.
 8. Matouš 26:21.
 9. Matouš 26:22.
 10. Matouš 26:25.
 11. Matouš 26:26.
 12. Matouš 26:27–28.
 13. Nauka a smlouvy 20:77, 79.
 14. Viz Jan 1:1–3.
 15. Viz Lukáš 2:1–7.
 16. Viz Lukáš 2:41–52.
 17. Viz Matouš 4:1–11; Marek 1:12–13; 

Lukáš 4:1–13.
 18. Viz Matouš 17:1–9.
 19. Viz Matouš 26:26–28; Lukáš 22:14–20.
 20. Viz Lukáš 22:39–46.
 21. Viz Lukáš 22:47–48.
 22. Viz Lukáš 23:1–12.
 23. Viz Matouš 26:67; 27:26, 28, 30; 

Lukáš 22:63–65.
 24. Viz Matouš 27:29.
 25. Viz Jan 19:16–18.
 26. Lukáš 23:34.
 27. Viz Lukáš 23:46.
 28. Viz Lukáš 24:5–8.
 29. Viz Nauka a smlouvy 20:77, 79.
 30. Matouš 7:7.



104 NEDĚLNÍ DOPOLEDNÍ ZASEDÁNÍ | 4. ŘÍJNA 2015

shromáždění svátosti. Přijmeme li s ví
rou svátost, Duch Svatý pak bude moci 
ochraňovat nás i ty, které máme rádi, 
před pokušeními, která se dostavují 
s čím dál větší intenzitou a četností.

Společenství Ducha Svatého způso
buje, že to, co je dobré, je přitažlivější, 
a pokušení je méně zajímavé. To samo 
o sobě by měl být dostatečný důvod 
k odhodlání, že budeme hodni toho, 
aby byl Duch s námi vždy.

Tak jako nás Duch posiluje před 
zlem, tak nám i dává schopnost 
rozlišovat mezi pravdou a klamem. 
Pravdu, na níž záleží nejvíce, potvrzuje 
jedině zjevení od Boha. Náš lidský 
rozum a použití fyzických smyslů na to 
nestačí. Žijeme v době, kdy i ti nejmou
dřejší budou mít potíže odlišit pravdu 
od důmyslného podvodu.

Pán učil svého apoštola Tomáše, 
který si přál získat fyzický důkaz 
o Spasitelově Vzkříšení tím, že se do
tkne Jeho ran, že spolehlivějším důka
zem je zjevení: „Dí jemu Ježíš: Žes mne 
viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, 
kteříž neviděli, a uvěřili.“ ( Jan 20:29.)

aby byl s nimi.“ (NaS 20:77; zvýraznění 
přidáno.)

Mít vždy Ducha, aby byl s námi, 
znamená mít vedení a pokyny od 
Ducha Svatého v každodenním životě. 
Duch nás například může varovat, 
abychom odolali pokušení činit zlo.

Již jen z toho důvodu je snadné po
chopit, proč se Pánovi služebníci snaží 
prohloubit naši touhu uctívat Boha na 

President Henry B. Eyring
První rádce v Prvním předsednictvu

Drazí bratři a sestry, jsem vděčný, 
že s vámi mohu být v tento sa
batní den na generální konferenci 

Pánovy Církve. Pociťuji, podobně jako 
vy, Ducha Svatého svědčícího o slovech 
pravdy, která jsme zde již slyšeli.

Mým dnešním záměrem je posílit vaši 
touhu a odhodlání činit si nárok na dar, 
který je slíben každému z nás poté, co 
jsme pokřtěni. Při konfirmaci jsme slyšeli 
tato slova: „Přijmi Ducha Svatého.“ 1 Od 
té chvíle se náš život navždy změnil.

Pokud žijeme tak, abychom toho 
byli hodni, můžeme mít to požehnání, 
že Duch bude s námi nejen občas, tak 
jako to úžasným způsobem pociťujeme 
dnes, ale vždy. Ze slov modlitby ke 
svátosti víte, jak se toto zaslíbení na
plňuje: „Ó Bože, Věčný Otče, prosíme 
tě ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista, 
abys požehnal a posvětil tento chléb 
duším všech těch, kteří jej přijímají, 
aby jej mohli jísti na památku těla 
tvého Syna a tobě dosvědčiti, ó Bože, 
Věčný Otče, že jsou ochotni vzíti na 
sebe jméno tvého Syna a vždy na něj 
pamatovati a zachovávati jeho přiká
zání, jež jim dal.“

A pak přichází toto nádherné zaslí
bení: „Aby mohli vždy míti jeho Ducha, 

Duch Svatý jako 
váš společník
Pokud žijeme tak, abychom toho byli hodni, můžeme mít  
to požehnání, že Duch bude s námi nejen občas, ale vždy.
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Pravdy, které vytyčují cestu domů 
k Bohu, jsou potvrzovány Duchem 
Svatým. Nemůžeme jít do lesíku 
a vidět Otce a Syna, jak promlouvají 
k mladému Josephu Smithovi. Žádný 
fyzický důkaz ani logický argument 
nemůže potvrdit, že přišel Eliáš, jak 
bylo slíbeno, a že předal klíče kněžství, 
které nyní drží a používá žijící prorok, 
Thomas S. Monson.

Potvrzení o pravdě přichází k synu 
Božímu či k dceři Boží, kteří si činí 
nárok na právo obdržet Ducha Sva
tého. Vzhledem k tomu, že nám klamy 
a lži mohou být předkládány kdykoli, 
potřebujeme stálý vliv Ducha pravdy, 
díky němuž se budeme moci vyhnout 
okamžikům pochybností.

Když byl George Q. Cannon členem 
Kvora Dvanácti apoštolů, naléhavě 
nás žádal, abychom se neustále snažili 
o to, aby byl Duch s námi. Slíbil nám, 
a já to slibuji také, že pokud budeme 
takto postupovat, „nebude nám nikdy 
scházet poznání“ pravdy, „nebudeme 
nikdy na pochybách či v temnotách“ 
a naše „víra bude silná [a naše] radost 
… úplná“.2

Tuto neustálou pomoc plynoucí 
ze společenství Ducha Svatého potře
bujeme ještě z dalšího důvodu. Úmrtí 
blízkého člověka může nastat neče
kaně. A právě svědectví od Ducha Sva
tého o tom, že milující Nebeský Otec 
a vzkříšený Spasitel opravdu žijí, nám 
v případě ztráty někoho blízkého do
dává naději a útěchu. Když k takovému 
úmrtí dojde, musí být toto svědectví 
čerstvé.

A tak potřebujeme trvalé spo
lečenství Ducha Svatého z mnoha 
důvodů. Toužíme po něm, ale přesto 
ze zkušenosti víme, že není snadné si 
ho udržet. Každý z nás v každodenním 
životě přemýšlí o něčem a říká a dělá 
něco, co může Ducha urazit. Pán nás 
učil, že Duch Svatý bude naším stálým 

společníkem tehdy, když naše srdce 
bude „plné pravé lásky“ a když bude 
„ctnost [zdobit] myšlenky [naše] neu
stále“. (NaS 121:45.)

Těm, kteří zápolí s dodržováním 
vysokého měřítka nutného k tomu, 
aby byli hodni daru společenství Ducha, 
nabízím toto povzbuzení. Již jste zažili 
chvíle, kdy jste pociťovali vliv Ducha 
Svatého. Možná se to stalo i dnes.

Na tyto okamžiky inspirace můžete 
pohlížet jako na seménka víry, která 
popisoval Alma. (Viz Alma 32:28.) 
Každé z nich zasaďte. To můžete 
udělat tím, že budete jednat na zá
kladě nabádání, které jste pocítili. Tou 
nejcennější inspirací pro vás bude ta, 
když poznáte, co by si Bůh přál, abyste 
udělali. Ať jde o zaplacení desátku 
nebo o navštívení truchlícího přítele, 
měli byste to udělat. Ať již to je cokoli, 
udělejte to. Když projevíte ochotu 

uposlechnout, Duch vám pošle další 
nabádání ohledně toho, co by Bůh 
chtěl, abyste pro Něj vykonali.

Když uposlechnete, nabádání od 
Ducha budou přicházet častěji – budou 
se čím dál více blížit stálému společen
ství. Vzroste vaše schopnost rozhodo
vat se správně.

Můžete poznat, kdy tato nabádání 
k tomu, abyste pro Něj něco vykonali, 
pocházejí od Ducha, a nikoli z vlast
ních přání. Když jsou tato nabádání 
v souladu s tím, co řekli Spasitel a Jeho 
žijící proroci a apoštolové, můžete se 
s jistotou rozhodnout, že uposlechnete. 
Pán vám poté pošle svého Ducha, aby 
vás doprovázel.

Když například obdržíte duchovní 
nabádání světit sabatní den, zvláště 
tehdy, když se to zdá být obtížné, 
Bůh vám pošle svého Ducha, aby 
vám pomáhal.
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Tato pomoc se dostavila i k mému 
otci před mnoha lety, když ho práce 
zavedla do Austrálie. Byl v neděli sám 
a chtěl přijmout svátost. Nedokázal ale 
najít žádné informace o shromážděních 
Svatých posledních dnů. A tak se vydal 
pěšky ven. Na každé křižovatce se po
modlil, aby poznal, kudy má jít. Poté, 
co šel a různě odbočoval asi hodinu, 
se zastavil, aby se znovu pomodlil. 
Pocítil nabádání, že má zabočit do 
konkrétní ulice. Zanedlouho zaslechl 
zpěv vycházející z přízemí nedalekého 
bytového domu. Podíval se oknem do
vnitř a uviděl tam několik lidí, jak sedí 
poblíž stolu zakrytého bílým ubrusem 
a s podnosy se svátostí.

Možná se vám to nezdá jako něco 
velkého, ale pro něho to bylo úžasné. 
Věděl, že zaslíbení plynoucí z modlitby 
svátosti se naplnilo: „Vždy na něj pa
matovati a zachovávati jeho přikázání, 
jež jim dal; aby mohli vždy míti jeho 
Ducha, aby byl s nimi.“ (NaS 20:77.)

To byl jen jeden příklad toho, kdy 
se pomodlil a poté udělal to, co mu 
Duch řekl, že Bůh chce, aby udělal. 
A dělal to dál celé roky, podobně jako 
to budeme dělat vy i já. Nikdy nemluvil 

o své duchovnosti. Zkrátka dál dělal 
pro Pána ony maličkosti, k nimž byl 
nabádán.

Kdykoli ho nějaká skupina Sva
tých posledních dnů požádala, aby 
k nim promluvil, udělal to. Nezáleželo 
na tom, zda to bylo 10 lidí, nebo 50 
nebo jak moc byl unavený. Kdy
koli ho o to někdo požádal, vydával 
své svědectví o Otci, Synu a Duchu 
Svatém a o prorocích.

Jeho nejvyšší povolání v Církvi bylo 
ve vysoké radě kůlu Bonneville Utah, 
kde vytrhával plevel na kůlové farmě 
a učil ve třídě Nedělní školy. V průběhu 
let, když to potřeboval, mu byl Duch 
Svatý k dispozici jako jeho společník.

Stál jsem vedle svého otce v ne
mocničním pokoji. Na lůžku ležela má 
matka, jeho manželka, s níž byl 41 let. 
Dívali jsme se na ni hodiny. Začali jsme 
si všímat toho, že jí z tváře zmizely 
vrásky bolesti. Prsty na rukou, které 
měla zaťaté v pěst, se uvolnily. Ruce 
si volně položila podél těla.

Bolesti, které ji kvůli několika dese
tiletím rakoviny sužovaly, ustupovaly. 
V její tváři jsem viděl pokoj. Několikrát 
krátce vydechla, pak zalapala po dechu 

a spočinula bez hnutí. Stáli jsme tam 
a čekali, zda přijde další nádech.

Nakonec tatínek tiše pronesl: 
„Holčička se vrátila domů.“

Netekly mu žádné slzy. A to z toho 
důvodu, že Duch Svatý mu již dávno 
předtím jasně zjevil, kým ona je, odkud 
přišla, čím se stala a kam odchází. 
Duch mu mnohokrát svědčil o milují
cím Nebeském Otci, o Spasiteli, který 
zlomil moc smrti, a o tom, že chrámové 
pečetění, které měl se svou manželkou 
a rodinou, je skutečné.

Duch ho již dávno předtím ujistil, 
že díky její dobrotivosti a víře byla 
hodna návratu do nebeského domova, 
kde na ni bude pamatováno jako na 
úžasné dítě zaslíbení a kde bude se 
ctí přivítána.

Pro mého tatínka to bylo něco více 
než jen naděje. Duch Svatý mu dal 
poznat, že je to skutečnost.

Někteří by mohli říci, že jeho slova 
a obrazy v jeho mysli o nebeském 
domově byly jen sentimentálním názo
rem, zastřeným úsudkem manžela ve 
chvíli ztráty manželky. On ale poznal 
věčnou pravdu tím jediným způsobem, 
kterým ji můžete poznat i vy.
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Byl vědcem, který celý svůj dospělý 
život bádal po pravdě týkající se fyzic
kého světa. Používal nástroje vědy tak 
dobře, že ho uznávali jeho vrstevníci po 
celém světě. Většina z toho, čeho v che
mii dosáhl, přišla díky tomu, že v duchu 
viděl pohybující se molekuly a poté 
svou vizi potvrdil pokusy v laboratoři.

Avšak aby objevil pravdy, které pro 
něj a pro každého z nás byly nejdůle
žitější, vydal se jiným směrem. Jedině 
skrze Ducha Svatého můžeme vidět 
lidi a události tak, jak je vidí Bůh.

Tento dar měl i v nemocnici, poté, 
co mu zemřela manželka. Shromáž
dili jsme maminčiny věci, abychom je 
vzali domů. Tatínek pak poděkoval 
každé zdravotní sestře a lékaři, které 
jsme cestou k autu potkali. Pamatuji se, 
že jsem si s jistým podrážděním říkal, 
že bychom měli jít, abychom byli se 
svým zármutkem o samotě.

Nyní si uvědomuji, že on viděl něco, 
co mu mohl ukázat jedině Duch Svatý. 
Viděl ony lidi jako anděly, které Bůh 
poslal, aby pečovali o jeho drahou 
ženu. Možná sami sebe považovali za 
profesionální zdravotníky, ale tatínek 
jim děkoval v zastoupení Spasitele za 
jejich službu.

Vliv Ducha Svatého s ním přetrvával 
i poté, co jsme dorazili domů, kde moji 
rodiče bydleli. Pár minut jsme si poví
dali v obývacím pokoji. Tatínek se pak 
omluvil a odešel do sousední ložnice.

Po několika minutách se do obýva
cího pokoje vrátil. Radostně se usmíval. 
Přišel k nám a potichu řekl: „Měl jsem 
strach, že Mildred vstoupí do duchov
ního světa sama. Napadlo mě, že by se 
mohla v těch zástupech cítit ztracená.“

Pak radostně prohlásil: „Zrovna 
jsem se pomodlil. Vím, že s Mildred 
je všechno v pořádku. Čekala tam 
má matka, aby ji přivítala.“

Vzpomínám si, že když to řekl, 
usmíval jsem se při představě mé 

babičky, jak jí kmitají krátké nohy a ona 
pádí zástupy lidí, aby si byla jistá, že 
tam bude včas, aby se setkala se svou 
snachou a při jejím příchodu ji objala.

Jedním z důvodů, proč můj otec žá
dal o onu útěchu a obdržel ji, bylo to, 
že se vždy, již od dětství, modlil s vírou. 
Byl zvyklý na to, že dostával odpovědi, 
které mu přicházely do srdce a které 
mu poskytovaly útěchu a vedení. 
Kromě toho, že byl zvyklý se modlit, 
znal také písma a slova žijících pro
roků. A tak rozpoznal důvěrně známé 
našeptávání Ducha, které jste možná 
dnes pocítili i vy.

Společenství Ducha pro něj uči
nilo více než jen to, že ho utěšovalo 
a vedlo. Skrze Usmíření Ježíše Krista 
ho proměnilo. Když přijímáme ono 
zaslíbení, že budeme mít vždy Ducha, 
Spasitel nám může poskytnout očiš
tění nutné k získání věčného života, 
největšího Božího daru ze všech. 
(Viz NaS 14:7.)

Jistě si vzpomínáte na Spasitelova 
slova: „Nyní, toto je ono přikázání: 
Čiňte pokání, všechny končiny země, 
a pojďte ke mně a buďte pokřtěni ve 
jménu mém, abyste mohli býti posvě
ceni přijetím Ducha Svatého, abyste 
mohli posledního dne přede mnou 
státi bez poskvrny.“ (3. Nefi 27:20.)

Tato přikázání přicházejí s tímto 
zaslíbením od Pána:

„A nyní, vpravdě, vpravdě, pravím 
tobě, vlož důvěru svou v toho Ducha, 
který pobízí činiti dobro – ano, činiti 
správně, kráčeti pokorně, souditi spra
vedlivě; a toto je můj Duch.

Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, udě
lím ti ze svého Ducha, který osvítí mysl 
tvou, který naplní duši tvou radostí.“ 
(NaS 11:12–13.)

Vydávám vám svědectví, že Bůh 
Otec žije, že vzkříšený Ježíš Kristus 
vede svou Církev, že president Thomas 
S. Monson je držitelem všech klíčů 

kněžství a že zjevení skrze Ducha 
Svatého vede a posiluje Církev Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů a její 
pokorné členy.

Také svědčím, že tito úžasní muži, 
kteří k nám dnes promlouvali jako 
svědkové Pána Ježíše Krista a jako 
členové Kvora Dvanácti apoštolů, jsou 
povoláni Bohem. Vím, že Duch vedl 
presidenta Monsona, aby je povolal. 
A zatímco jste naslouchali jim a jejich 
svědectví, Svatý Duch vám potvrdil to, 
co vám nyní říkám já. Jsou povoláni 
Bohem. Podporuji je, mám je rád a vím, 
že i Pán je má rád a bude je v jejich 
službě podporovat. A to činím ve 
jménu Pána Ježíše Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 20.3.10.
 2. Viz George Q. Cannon, „Minutes 

of a Conference“, Millennial Star, 
May 2, 1863, 275–276.
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Vyžaduje to víru v Ježíše Krista, pokání, 
křest vodou a Duchem a vytrvání ve 
víře do konce.6 Toho nelze plně do
sáhnout v izolaci, takže jeden z hlav
ních důvodů, proč má Pán Církev, je 
vytvoření společenství Svatých, kteří 
si na „této těsné a úzké cestě, jež vede 
k věčnému životu“, budou navzájem 
pomáhat.7

„A [Kristus] dal některé zajisté apo
štoly, některé pak proroky, jiné pak 
evangelisty, jiné pak pastýře a učitele;

… K dílu služebnosti, pro vzdělání 
těla Kristova;

Až bychom se sběhli všickni v jed
notu víry a známosti Syna Božího, 
v muže dokonalého, v míru postavy 
plného věku Kristova.“ 8

Ježíš Kristus je „původcem i doko
navatelem [naší] víry“.9 Naše sjedno
cení se v těle Kristově – v Církvi – je 
důležitou součástí toho, že na sebe 
bereme Jeho jméno.10 Je nám řečeno, 
že dávná Církev „se často scházela, 
aby se postili a modlili a aby jeden 
s druhým mluvili o blahu svých duší“ 11 
a „aby slyšeli slovo Páně“.12 Tak je 
tomu v Církvi i dnes. Jsme spojeni ve 
víře a navzájem se učíme a vzděláváme 
a usilujeme o to, abychom dosáhli plné 
míry učednictví, „mír[y] postavy plného 
věku Kristova“. Snažíme se navzájem si 
pomáhat poznávat Syna Božího,13 do
kud nepřijde den, kdy „nebudou učiti 
více jeden každý bližního svého, … 
říkajíce: Poznejte Hospodina. Všickni 
zajisté napořád znáti mne budou, od 
nejmenšího z nich až do největšího 
z nich, dí Hospodin.“ 14

V Církvi se nejen učíme božské 
nauce, ale získáváme i zkušenosti 
s jejím uplatňováním. Jakožto tělo 
Kristovo si členové Církve navzájem 
slouží v rámci každodenního života. 
Nikdo nejsme dokonalý; můžeme se 
někoho dotknout nebo se urazit. Často 
se navzájem zkoušíme prostřednictvím 

a mezi rozdílnými národy. Tato organi
zace, Církev Ježíše Krista, byla založena 
na apoštolech a prorocích, přičemž 
sám Ježíš Kristus byl jejím hlavním 
úhelným kamenem.3 Její součástí byli 
i další úředníci, jako například sedmde
sátníci, starší, biskupové, kněží, učitelé 
či jáhnové. Ježíš po svém Vzkříšení 
podobně založil Církev i na západní 
polokouli.

V důsledku odpadlictví a rozpadu 
Církve, kterou Pán zorganizoval během 
svého působení na zemi, znovuzřídil 
pak Církev Ježíše Krista ještě jednou 
prostřednictvím Proroka Josepha Smitha. 
Dávný účel zůstává tentýž: totiž kázat 
dobrou zprávu evangelia Ježíše Krista 
a vykonávat obřady spasení – jinými 
slovy, přivádět druhé ke Kristu.4 A nyní 
se prostřednictvím této znovuzřízené 
Církve dostává zaslíbení vykoupení na 
dosah dokonce i duchům mrtvých, kteří 
toho během svého smrtelného života 
věděli o Spasitelově milosti jen málo, 
nebo vůbec nic.

Jak Pánova Církev naplňuje Jeho 
záměry? Je důležité si uvědomit, že nej
vyšším Božím záměrem je náš pokrok. 
Bůh si přeje, abychom pokračovali „od 
milosti k milosti, dokud neobdrž[íme] 
plnost“ 5 všeho, co nám může dát. To 
ovšem vyžaduje něco více než jen 
být milý nebo duchovně naladěný. 

Starší D. Todd Christofferson
Kvorum Dvanácti apoštolů

Celý život jsou pro mě generální 
konference Církve osvěžujícími 
duchovními událostmi a Církev 

samotná místem, kam přicházím po
znávat Pána. Vím, že jsou lidé, kteří se 
považují za nábožensky či duchovně 
zaměřené, přesto však odmítají účast 
v církvi, či dokonce potřebnost této 
instituce jako takové. Praktikování 
náboženství je pro ně čistě osobní zá
ležitostí. Církev je však výtvorem Toho, 
na Nějž se naše duchovnost zaměřuje 
– Ježíše Krista. Stojí za to se zamyslet, 
proč se Ježíš Kristus rozhodl použít 
církev, svou Církev, Církev Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů, aby konal dílo 
své a svého Otce – „uskutečniti nesmr
telnost a věčný život člověka“.1

Již od dob Adama bylo kázáno 
evangelium Ježíše Krista a skrze 
kněžský řád založený na rodině byly 
vykonávány nezbytné obřady spasení, 
jako například křest.2 Když společnost 
získala složitější strukturu než pouhé 
širší rodiny, Bůh rovněž povolal další 
proroky, posly a učitele. V Mojžíšově 
době se dočítáme o formálnější 
struktuře, jež zahrnovala starší, kněží 
a soudce. V historii Knihy Mormonovy 
Alma založil církev s kněžími a učiteli.

Poté, v zenitu času, Ježíš zorganizo
val své dílo tak, že evangelium mohlo 
být zakládáno zároveň ve více zemích 
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Proč Církev
Stojí za to se zamyslet, proč se Ježíš Kristus rozhodl použít církev, 
svou Církev, aby konal dílo své a svého Otce.
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svých osobních zvláštností. V rámci 
těla Kristova musíme dělat něco více, 
než se jen učit pojmům a vzletným 
slovům – musíme získat opravdovou 
přímou zkušenost, zatímco se učíme 
„žíti s druhými v lásce“.15

Toto náboženství se nezabývá jen 
samo sebou – jsme naopak všichni 
povoláni sloužit. Jsme očima, rukama, 
hlavou, nohama a dalšími částmi Kris
tova těla, a dokonce i „oudové, kteříž 
se zda[j]í nejmdlejší …, potřební jsou“.16 
Potřebujeme tato povolání a potřebu
jeme sloužit.

Jeden muž v mém sboru nejenže 
vyrůstal s tím, že ho rodiče v aktivitě 
v Církvi nepodporovali, ale dokonce se 
stavěli proti tomu. Na jednom shromáž
dění svátosti řekl: „Můj otec nedokáže 
pochopit, proč by někdo chtěl jít na 
shromáždění, když může jít lyžo
vat; ale já sem chodím opravdu rád. 
V Církvi kráčíme všichni po téže cestě 
a mě na ní inspiruje silná mládež, čisté 
děti a to, co vidím u ostatních dospě
lých a čemu se od nich učím. Toto spo
lečenství mě posiluje a radost ze života 
podle evangelia mi přináší potěšení.“

Sbory a odbočky Církve nám 
nabízejí každotýdenní setkání určené 
k oddechu a obnově sil, čas a místo, 

Bombaj, Indie
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kde můžeme nechat svět za zády – 
den sabatu. Je to den určený k tomu, 
abychom se těšili v Hospodinu,17 zažili 
duchovní uzdravení, které přichází díky 
svátosti, a obdrželi obnovené zaslíbení, 
že Jeho Duch bude s námi.18

Jedním z největších požehnání 
pramenících z toho, že jsme součástí 
těla Kristova, přestože se to v dané 
chvíli jako požehnání nejeví, je to, že 
jsme káráni za hříchy a chyby. Máme 
tendenci své chyby omlouvat a zdů
vodňovat si je, a občas zkrátka nevíme, 
v čem či jak bychom se měli zlepšit. 
Nebýt těch, kteří nás mohou poká
rat „v pravý čas s ostrostí, když [jsou 
pohnuti] Duchem Svatým“,19 bychom 
mohli postrádat odvahu se změnit 
a s větší dokonalostí následovat Mistra. 
Pokání je věcí jednotlivce, ale souná
ležitost na této někdy bolestivé cestě 
se nachází v Církvi.20

Při této rozpravě o Církvi jako 
o tělu Kristovu musíme vždy pama
tovat na dvě věci. Zaprvé – neusi
lujeme o obrácení do Církve, ale ke 
Kristu a k Jeho evangeliu, o obrácení, 
kterému Církev napomáhá.21 Kniha 
Mormonova to vyjadřuje nejlépe, když 
říká, že lidé „byli obráceni k Pánu a 
připojeni k církvi Kristově “.22 Zadruhé – 
musíme pamatovat na to, že zpočátku 
byla Církev rodina, a dokonce i dnes si 

rodina a Církev jako oddělené instituce 
navzájem slouží a posilují se. Ani jedna 
nenahrazuje tu druhou a Církev roz
hodně ani přinejlepším nemůže nahra
dit rodiče. Smyslem toho, že Církev učí 
evangeliu a vykonává kněžské obřady, 
je to, aby se rodiny mohly stát způsobi
lými získat věčný život.

Existuje druhý hlavní důvod, 
proč Spasitel pracuje skrze církev, 
svou Církev – a to je dosažení toho, 
co je zapotřebí a co není v silách 
jednotlivců nebo menších skupin. 
Zřejmým příkladem je třeba boj s chu
dobou. Je pravda, že jako jednotlivci 
či rodiny se staráme o fyzické potřeby 
druhých, „udělujíce si navzájem jak 
časně, tak duchovně, podle svých po
třeb a svého nedostatku“.23 Ale v Církvi 
jako celku se schopnost postarat se 
o chudé a potřebné násobí, což umož
ňuje naplňovat potřeby ve větší míře 
a zajistit, aby mnozí dosáhli soběstač
nosti, po níž touží.24 Dále je Církev se 
svými Pomocnými sdruženími a kněž
skými kvory schopna poskytovat po
moc mnoha lidem na mnoha místech 
zasažených přírodními katastrofami, 
válkami a pronásledováním.

Pokud by Spasitelova Církev 
neměla tyto schopnosti, nemohla by 
uskutečňovat Jeho pověření přinášet 
evangelium celému světu.25 Nebylo 

by apoštolských klíčů, struktury, finan
čních prostředků ani oddanosti a oběti 
tisíců a tisíců misionářů, jichž je ke 
konání tohoto díla zapotřebí. Pama
tujte, „toto evangelium království [musí 
být kázáno] po všem světě, na svědec
tví všechněm národům, a tehdáž přijde 
skonání“.26

Církev může stavět a provozovat 
chrámy, domy Páně, kde je možné 
provádět životně důležité obřady 
a smlouvy. Joseph Smith uvedl, že 
Božím záměrem při shromažďování 
Jeho lidu v jakékoli době je „postavit 
Pánu dům, ve kterém by mohl zjevo
vat svému lidu obřady svého domu 
a slávy svého království, a učit lid 
cestě spasení; neboť jsou určité obřady 
a zásady, které, když jsou vyučo
vány a prováděny, musí být konány 
na místě nebo v domě zbudovaném 
k tomuto účelu“.27

Věří li někdo, že všechny cesty ve
dou do nebe nebo že ohledně spasení 
neexistují žádné zvláštní požadavky, 
nebude vnímat potřebu hlásat evange
lium ani vykonávat obřady a uzavírat 
smlouvy v souvislosti s vykoupením 
žijících či mrtvých. My však nemluvíme 
jen o nesmrtelnosti, ale i o věčném 
životě – a pro ten jsou cesta evangelia 
a jeho smlouvy nezbytné. A Spasitel 
potřebuje Církev, aby je zpřístupnil 
všem Božím dětem – jak žijícím, tak 
zemřelým.

Poslední důvod, proč Pán ustano
vil svou Církev, o němž se zmíním, je 
naprosto jedinečný – Církev je, konec
konců, království Boží na zemi.

Když byla ve 30. letech 19. století 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů zakládána, Pán Proroku Josephu 
Smithovi řekl: „Pozdvihněte srdce své 
a radujte se, neboť vám bylo dáno 
království neboli jinými slovy klíče cír
kve.“ 28 Skrze pravomoc těchto klíčů za
chovávají kněžští úředníci Církve čistotu 
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Spasitelovy nauky a ucelenost Jeho 
spásných obřadů.29 Pomáhají připravit 
ty, kteří si je přejí přijmout, posoudit 
oprávnění a způsobilost těchto žadatelů 
a pak tyto obřady vykonat.

Pomocí klíčů království mohou 
Pánovi služebníci rozpoznat jak pravdu, 
tak klam, a opět s pravomocí říci: „Tak 
praví Pán.“ Naneštěstí někteří pociťují 
vůči Církvi odpor, protože si chtějí 
definovat své vlastní pravdy, ale ve 
skutečnosti je nesmírným požehnáním 
přijímat „poznání věcí, jak [skutečně] 
jsou a jak byly a jak přijdou“,30 nakolik 
si je Pán přeje odhalit. Církev chrání 
a vydává Boží zjevení – kánon písem.

Když Daniel vykládal sen baby
lonskému králi Nabuchodonozorovi 
a ozřejmil mu, „co se díti bude v [po
sledních] dnech“,31 prohlásil, že „Bůh 
nebeský [ustanoví] království, kteréž na 
věky nebude zkaženo, a království to 
na žádného jiného nespadne, ale ono 
potře a konec učiní všechněm [ostat
ním] královstvím, samo pak státi bude 

na věky“.32 Církev je oním proroko
vaným královstvím posledních dnů 
– nebyla vytvořena člověkem, ale byla 
ustanovena Bohem nebes a valí se jako 
kámen vylomený z hory, „kterýž nebý
val v rukou,“ aby naplnila zemi.33

Je určena k tomu, aby zbudovala 
Sion v přípravě na návrat a mileniální 
vládu Ježíše Krista. Než onen den na
stane, nebude královstvím v politickém 
smyslu – jak řekl Spasitel: „Království 
mé není z tohoto světa.“ 34 Je to spíše 
úložiště Jeho pravomoci na zemi, vy
konavatel Jeho svatých smluv, správce 
Jeho chrámů, ochránce a hlasatel Jeho 
pravdy, shromaždiště rozptýleného 
Izraele a „ochrana a … útočiště před 
bouří a před hněvem, až bude vylit 
bez zředění na celou zem“.35

Rozloučím se Prorokovou prosbou 
a modlitbou:

„Vzývejte Pána, aby království jeho 
mohlo vyjíti na zem, aby ho obyvatelé 
její mohli obdržeti a mohli býti připra
veni na dny, které přijdou, v nichž Syn 
Muže přijde dolů v nebi, oděn v jas 
slávy své, aby se sešel s královstvím 
Božím, jež je zřízeno na zemi.

Pročež, kéž království Boží vyjde, 
aby mohlo přijíti království nebeské, 
abys ty, ó Bože, mohl býti oslaven 
v nebi, tak jako na zemi, aby nepřátelé 
tvoji mohli býti podmaněni; neboť tvá 
je čest, moc i sláva, na věky věků.“ 36

Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼
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to kombinace 80 procent intenzivního 
přemítání a 20 procent zapamatování.

Má to dva prosté kroky:
Zaprvé – každý týden si vyberte 

nějaký verš z písem a dejte ho někam, 
kde ho budete mít denně na očích.

Zadruhé – každý den si ho několi
krát přečtěte nebo o něm přemýšlejte 
a celý týden přemítejte o jeho významu 
a o klíčových slovech.

Představte si povznášející důsledky 
této každotýdenní činnosti za šest mě
síců, za rok, za deset let či déle.

Při tomto úsilí pocítíte, že se prohlu
buje vaše duchovnost. Budete schopni 
smysluplněji učit a pozvedat ty, které 
máte rádi.

Rozhodnete li se každý týden zpře
mítat, možná se budete cítit jako ně
kdo, kdo dříve chodil šnorchlovat, ale 
teď se rozhodl zkusit se potápět. Díky 
tomuto rozhodnutí získáte hlubší po
rozumění zásadám evangelia a budete 
v životě požehnáni novými duchovními 
náhledy.

Když se budete každý týden za
mýšlet nad vybraným veršem, zapíší 
se vám jeho slova do srdce.4 Tato 

vyvíjené po nějaký čas může přinést 
významné výsledky.2

Druhá výzva
Má druhá výzva je zcela jiná než 

ta první a mnohem důležitější. Zní 
takto: Vyzývám vás, abyste každý 
týden „zpřemítali“ 3 jeden verš z písem. 
Slovo zpřemítat ve slovníku nenajdete, 
ale má místo v mém srdci. Co tedy 
znamená zpřemítat? Říkávám, že je 

Devin G. Durrant
První rádce v generálním předsednictvu Nedělní školy

Jsem povoláním investor. Vyznáním 
jsem učedníkem Ježíše Krista, Syna 
Božího.1 V obchodní praxi uplat

ňuji účinné finanční zásady. V životě 
podle víry se snažím řídit duchovními 
zásadami, jež mi pomohou stát se více 
takovým, jako je Spasitel.

Výzvy přinášejí požehnání
Mnoho osobních odměn jsem 

v životě získal díky tomu, že mě někdo 
vyzval ke splnění náročného úkolu. 
V tomto duchu bych chtěl každému 
z vás dát dvě výzvy. Ta první souvisí 
s financemi. Ta druhá má duchovní 
souvislosti. Obě výzvy, přijmete li je, 
budou vyžadovat po delší dobu discip
linované úsilí, chcete li sklidit odměnu.

První výzva
První výzva je prostá: Vyzývám 

vás, abyste každý týden ušetřili nějaké 
peníze. Ušetřená částka není nijak 
zvlášť důležitá – záleží na vás. Když si 
zvyknete šetřit, přinese vám to osobní 
prospěch. Rovněž můžete mít díky své 
píli možnosti finančně pomoci dru
hým. Představte si pozitivní důsledek 
každotýdenního šetření za šest měsíců, 
za rok, za deset let či déle. Malé úsilí 

Srdce mé o nich 
neustále přemítá
Upřímně se modlím, abyste se rozhodli intenzivněji  
a hlouběji přemítat o slovu Božím.
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slova se vám zapíší i do mysli. Jinak 
řečeno, lehce a přirozeně se je naučíte 
nazpaměť. Hlavním účelem zpřemí
tání je však poskytnout myšlenkám 
povznášející místo, kam se mohou 
ubírat – místo, kde budete nablízku 
Duchu Páně.

Spasitel řekl: „Neustále si v mysli 
ukládejte jako poklad slova života.“ 5 
Zpřemítání je prostý a povznášející 
způsob, jak toho dosáhnout.

Nefi podle mě také zpřemítal. 
Řekl: „Duše má se těší z písem a srdce 
mé [o nich neustále ] přemítá a píše 
je k poučení a ku prospěchu dětí 
mých.“ 6 Když přemítal o písmech 
a psal je, myslel na své děti. Co může 
vaší rodině přinést neustálé úsilí plnit 
mysl slovem Božím?

Můj verš
Nedávno jsem zpřemítal Almu 5:16. 

Zní takto: „Pravím vám, můžete si 
představiti, že slyšíte hlas Páně pravící 
vám v onen den: Pojďte ke mně, vy 
požehnaní, neboť vizte, díla vaše byla 
díly spravedlivosti na tváři země?“

Na konci týdne jsem měl v mysli 
zapsáno toto: Představte si, že slyšíte 
hlas Páně, jak říká: „Pojďte ke mně, vy 
požehnaní, neboť vizte, díla vaše byla 
díly spravedlivosti.“ (Alma 5:16.)

Jak vidíte, nenaučil jsem se celý 
verš slovo od slova. Znovu a znovu 
jsem však přemítal o hlavních částech 
verše a o tom, kde se nachází. Nejlepší 
na tomto postupu však bylo to, že 
mé myšlenky mohly směřovat někam 
výš. Celý týden jsem si představoval 
Spasitele, jak ke mně povzbudivě pro
mlouvá. Tato představa se mě dotýkala 
u srdce a inspirovala mě ke „skutkům 
spravedlivosti“. Právě to se může stát, 
když „[hledíme ke Kristu] v každé 
myšlence“.7

Musíme se bránit
Mohli byste se ptát: „Proč bych to 

měl dělat?“ Odpověděl bych, že žijeme 
v době, kdy se čím dál víc šíří zlo. Ne
lze jen přijmout současný stav a nechat 
se krmit ošklivými slovy a hříšnými 
obrázky téměř kamkoli se hneme, a nic 
nedělat. Musíme se bránit. Když si mysl 

plníme povznášejícími myšlenkami 
a obrazy, když na Něj vždy pamatu
jeme,8 nezbude místo na to nečisté 
a nevhodné.

V Knize Mormonově Ježíš Kristus 
všechny vyzývá, aby „přemít[ali] o vě
cech, o kterých … mluvil“.9 Pohlížejte 
na zpřemítání jako na přídavek k osob
nímu a rodinnému studiu písem, nikoli 
jako na jeho náhradu. Zpřemítání se 
podobá přidání nového postupně se 
uvolňujícího vitamínu k vaší současné 
duchovní stravě.

Je to příliš obtížné
Možná si řeknete: „Zpřemítání se mi 

zdá příliš obtížné.“ Nenechte se odra
dit. Obtížné může být dobré. Kristus 
nás vyzývá k mnoha obtížným věcem, 
neboť ví, že budeme díky svému úsilí 
požehnáni.10

Jeden náš mladý soused našel 
prostý způsob, jak zpřemítat. Dává 
si každý týden nějaký verš na do
movskou obrazovku svého telefonu. 
Nebo byste mohli zkusit podělit se 
o svůj verš se sourozencem, dítětem 
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či přítelem. S mou ženou Julií si takto 
pomáháme navzájem. Každou neděli 
si vybereme nějaký verš. Ona si dá ten 
svůj na ledničku. Já si ho dám do auta. 
Přes týden se bavíme o tom, co nás 
v souvislosti s našimi verši napadlo. 
Také si o nich rádi povídáme s našimi 
dětmi. Takto je pro ně zjevně snazší 
podělit se s námi o své myšlenky 
ohledně slova Božího.

S Julií jsme také členy internetové 
skupiny, v níž se rodina, přátelé a mi
sionáři mohou každý týden podělit 
o svůj verš z písem a příležitostně 
i o související myšlenku či svědectví. 
Jste li součástí nějaké skupiny, je snazší 
být důslední. Moje dcera na střední 
škole sdílí verše z písem se skupinou 
přátel na sociálních sítích a pomocí 
textových zpráv.

Neváhejte prosím do své skupiny 
přizvat i lidi jiné víry. I oni hledají způ
sob, jak pozvedat své myšlenky a cítit 
se blíže Bohu.

Jaký to má přínos?
A jaký to má přínos? S Julií zpřemí

táme jeden verš týdně už více než tři 
roky. Původně jsme si stanovili cíl 20 let. 
Nedávno mi řekla: „Když jsi mě zprvu 
vyzval, abych zpřemítala jeden verš 
z písem týdně po dobu 20 let, přemýš
lela jsem, zda vydržím měsíc. Už o tom 

nepochybuji. Je neuvěřitelné, jak mě 
baví dát si každý týden nějaký verš 
na ledničku a jak mě díky zpřemítání 
pokaždé, když ho uvidím, pozvedne 
na duchu.“

Jedna sestra z Texasu po šesti týd
nech zpřemítání řekla: „Mé svědectví 
se posílilo … a já jsem se přiblížila 
k Nebeskému Otci. … Líbí se mi, jak 
mě slovo Boží mění k lepšímu.“

Jeden náš náctiletý přítel napsal: 
„[Zpřemítání] mě opravdu baví, protože 
mi pomáhá zaměřit se na to, co je 
opravdu důležité.“

Jeden náš misionář uvedl: „Zpřemí
tám jeden verš týdně od června roku 
2014 a moc se mi to líbí. … Tyto verše 
z písem se mi staly jakoby přáteli, na 
něž se lze v nouzi spolehnout.“

Já osobně díky každotýdennímu 
zpřemítání více pociťuji Ducha. Má 
láska k písmům se prohlubuje i díky 
snaze o to, aby „ctnost zdob[ila] myš
lenky [mé] neustále“.11

Zamyslete se nad touto výzvou 
a vrcholným požehnáním, jež zmínil 
Nefi: „Budete li se tlačiti kupředu, ho-
dujíce na slově Kristově, a vytrváte li do 
konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti 
život věčný.“ 12 V duchu „[hodování] na 
slově Kristově“ je zpřemítání jako vzít si 
sousto chutného pokrmu a pak velmi 
pomalu žvýkat a plně si ho vychutnat.

Který verš je ten váš?
Budete zpřemítat jeden verš z pí

sem týdně až do konce měsíce? Až do 
konce roku? Možná i déle? S Julií jsme 
vyzvali všechny naše statečné misio
náře z texaského Dallasu, aby s námi 
zpřemítali 20 let. Cílovou čáru spolu 
překročíme za krátkých 17 let. Pak si 
stanovíme nový cíl, abychom pozvedali 
své myšlenky a přiblížili se ke Kristu.

Můžete zjistit, jak si vedeme, když 
se zeptáte: „Jaký je teď váš verš?“ Ale 
pokud to uděláte, buďte připraveni 
nám na oplátku říci ten svůj. Díky této 
výměně bude každý z nás povznesen.

Dokážete si představit, jak se změní 
život váš i vaší rodiny, když si budete 
zapisovat do srdce a do mysli nový verš 
z písem každý týden během několika 
dalších měsíců či let, nebo ještě déle?

Naším příkladem je Ježíš Kristus
Ježíš Kristus si musel písma zamilovat 

již v mladém věku. Nepochybně musel 
číst písma a přemítat o nich už jako 
malé dítě, aby mohl vést smysluplnou 
diskusi s moudrými doktory v chrámu, 
když Mu bylo 12 let.13 Svou službu 
zahájil ve 30 letech 14 a během ní se na 
písma odvolával již od samého počátku 
a často.15 Můžeme tedy bezpečně říci, 
že Ježíš strávil v rámci přípravy na své 
poslání nejméně 20 let studiem písem 
a přemítáním o nich. Co je třeba udělat 
dnes, abyste se duchovně připravili na 
budoucí příležitosti učit svou rodinu 
a druhé a žehnat jim?

Uplatněte víru a udělejte to
Abych to shrnul, doufám, že se 

rozhodnete každý týden ušetřit nějaké 
peníze. Uplatněte víru, ukázněte 
se a udělejte to. Také se upřímně 
modlím, abyste se rozhodli inten
zivněji a hlouběji každý týden pře
mítat o slovu Božím. Uplatněte víru, 
ukázněte se a udělejte to.
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Zatímco jsem šel dál, narazil jsem 
na skupinu amerických surfařů. Byli 
něčím viditelně rozrušeni, mluvili 
hlasitě a ukazovali na moře. Když jsem 
se jich zeptal, co se stalo, ukázali na 
místo hned za zálivem, kde se tříštily 
veliké vlny.

Starší Von G. Keetch
Sedmdesátník

Když jsem před časem navštívil 
Austrálii, jel jsem do krásného 
zálivu proslulého surfováním. Při 

procházce po pláži mě upoutala vel
kolepost mocných vln, které se tříštily 
těsně před zálivem, a menších vln, 
které se hrnuly blíže ke břehu.

Jak požehnaní a šťastní 
jsou ti, kteří dodržují 
přikázání Boží
Zábrany vytvořené Pánem pro nás vytvářejí bezpečný přístav,  
jenž nás chrání před zlými a ničivými vlivy.

Na rozdíl od mé první výzvy šetřit 
peníze si budete veškerý užitek ply
noucí z mé druhé výzvy ke spasení 
duše moci uchovat na věky – aniž 
by ho zkazili moli a rez světa.16

Starší D. Todd Christofferson 
nám dal tuto jasnou radu a zaslíbení: 
„Studujte písma pozorně a s rozmys
lem. Přemítejte o nich a modlete se 
o ně. Písma jsou zjevení, a přinesou 
zjevení další.“ 17

Závěr
Slibuji vám, že nebudete litovat, 

zapíšete li si do mysli a do srdce 
každý týden jeden verš z písem. Zaži
jete pocit neustálé duchovní smyslupl
nosti, ochrany a moci.

Pamatujte na slova Ježíše Krista: 
„Čiňte to, co jste viděli činiti mne.“ 18 
Kéž dokážeme v životě plně uplat
ňovat Jeho slova, o to se modlím 
ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Viz 3. Nefi 5:13.
 2. Viz Alma 37:6; Nauka a smlouvy 64:33.
 3. Ve španělštině užívám slova meditizar, 

což je kombinace slov meditar (přemítat) 
a memorizar (učit se nazpaměť).

 4. Viz 2. Korintským 3:3.
 5. Nauka a smlouvy 84:85; zvýraznění 

přidáno.
 6. 2. Nefi 4:15; viz také Deuteronomium 6:7; 

2. Nefi 4:16.
 7. Nauka a smlouvy 6:36.
 8. Viz Nauka a smlouvy 20:77, 79.
 9. 3. Nefi 17:3; viz také Moroni 10:3.
 10. Viz Matouš 16:25; 1. Nefi 2:20; 

Nauka a smlouvy 14:7.
 11. Nauka a smlouvy 121:45; zvýraznění 

přidáno.
 12. 2. Nefi 31:20; zvýraznění přidáno.
 13. Viz Lukáš 2:42, 46–47.
 14. Viz Lukáš 3:23.
 15. Viz Matouš 4:3–4; viz také Matouš 21:13. 

V několika dalších verších jsou použita 
slova „psánoť jest“ a podobné výrazy, 
z čehož je zjevná Ježíšova obeznámenost 
s písmy.

 16. Viz Matouš 6:19–20.
 17. D. Todd Christofferson, „Požehnání 

plynoucí z písem“, Liahona, květen 
2010, 35.

 18. 2. Nefi 31:12; viz také 3. Nefi 27:21.
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„Podívejte se tam,“ řekl jeden z nich 
rozzlobeně. „Vidíte tu zábranu?“ Když 
jsem se podíval pozorněji, opravdu jsem 
spatřil zábranu, která se táhla napříč 
celým ústím zálivu, právě tam, kde se 
tříštily veliké, vábivé vlny. Zdálo se, že 
zábrana byla vyrobena z pevného ple
tiva a na hladině ji držely plováky. Podle 
surfařů sahala až na samé dno oceánu.

Americký surfař pokračoval: 
„Naše cesta sem byla neopakovatelnou 
příležitostí si na těch velkých vlnách za
surfovat. Můžeme surfovat na menších 
vlnách uvnitř zálivu, ale surfování na 
těch velikých nám ta zábrana znemož
ňuje. Nemáme ponětí, proč tam ta zá
brana je. Víme jen to, že nám to zkazilo 
celou dovolenou.“

Zatímco američtí surfaři byli čím 
dál rozrušenější, upoutal mou pozor
nost jiný surfař, který seděl opodál – byl 
to starší muž a zjevně místní. Jak po
slouchal narůstající stížnosti ohledně 
oné zábrany, začal být netrpělivý.

Nakonec vstal a přistoupil ke 
skupině. Beze slova vytáhl z batohu 

dalekohled, podal ho jednomu ze sur
fařů a ukázal směrem k zábraně. Každý 
surfař se tam dalekohledem podíval. 
Když přišla řada na mě, spatřil jsem 
díky zvětšenému pohledu něco, co 
jsem předtím neviděl – hřbetní ploutve. 
U útesu na druhé straně zábrany se 
krmili velcí žraloci.

Surfaři rychle utichli. Onen starý sur
fař si vzal dalekohled zpět a chystal se 
odejít. Přitom pronesl slova, která nikdy 
nezapomenu: „Nebuďte k té zábraně 
příliš kritičtí,“ řekl. „Je to to jediné, co 
vás chrání, abyste nebyli sežráni.“

Stáli jsme na této krásné pláži 
a náš pohled na věc se náhle změnil. 
Zábrana, která se jevila jako krutá 
a omezující – která druhé zdánlivě 
připravovala o zábavu a nadšení z jízdy 
po největších vlnách – se stala něčím 
naprosto jiným. Díky novému porozu
mění nebezpečí, které číhalo těsně pod 
hladinou, nám nyní zábrana poskyto
vala ochranu, bezpečí a pokoj.

Zatímco kráčíme po cestách života 
a jdeme za svými sny, může být někdy 

obtížné rozumět Božím přikázáním 
a měřítkům, podobně jako jsme ne
rozuměli oné zábraně. Mohou se jevit 
jako přísná a neústupná a zatarasují 
cestu, která vypadá zábavně a lákavě 
a po které jde mnoho dalších lidí. Jak 
řekl apoštol Pavel: „Vidíme v zrcadle 
[a] skrze podobenství“ 1 tak omezeným 
pohledem, že často nedokážeme poro
zumět velkým nebezpečím skrývajícím 
se těsně pod hladinou.

Avšak Ten, který „postih[uje] 
všechny věci“,2 ví přesně, kde se 
tato nebezpečí nacházejí. Skrze svá 
přikázání a své láskyplné pokyny nám 
poskytuje božské vedení, abychom se 
nebezpečí mohli vyvarovat – abychom 
mohli jít v životě po cestě, která je 
chráněna před duchovními predátory 
a zejícími čelistmi hříchu.3

Lásku Bohu – a víru v Něho – pro
jevujeme tím, že se každý den ze všech 
sil snažíme následovat Jím stanovený 
směr, a tím, že dodržujeme přikázání, 
jež nám dal. Tuto víru a lásku projevu
jeme obzvláště v situacích, kdy plně 
nerozumíme tomu, z jakého důvodu 
nám Bůh dal nějaké příkazy nebo proč 
nám říká, abychom se vydali nějakou 
konkrétní cestou. Jakmile víme, že hned 
za zábranou se to hemží predátory s os
trými zuby, je poměrně snadné vydat se 
směrem uvnitř zábrany. Když však tím 
jediným, co vidíme, jsou senzační a lá
kavé vlny na druhé straně, pak jít nadále 
směrem uvnitř zábrany je mnohem těžší. 
A přesto právě v těchto chvílích – kdy se 
rozhodneme uplatnit víru, vložit důvěru 
v Boha a prokázat Mu lásku – nejvíce 
rosteme a nejvíce toho získáváme.

Ananiáš v Novém zákoně nechápal 
Pánův příkaz, aby vyhledal Saula – 
muže, který měl doslovné oprávnění 
zavírat lidi věřící v Krista do vězení – 
a požehnal mu. Avšak díky poslušnosti 
Božího příkazu Ananiáš napomohl 
duchovnímu zrození apoštola Pavla.4
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Když důvěřujeme Pánu, uplatňu
jeme víru, dodržujeme Jeho přikázání 
a ubíráme se směrem, který nám vytyčil, 
stáváme se více takovými, jakými si Pán 
přeje, abychom se stali. Právě „stávání 
se“ – ono obrácení srdce – je tím nejdů
ležitějším. Starší Dallin H. Oaks nás učil: 
„Nestačí, abychom se jen tak nechali 
unášet životem. Přikázání, obřady 
a smlouvy evangelia nejsou nějakým se
znamem vkladů, jež musí být vloženy na 
nějaký nebeský účet. Evangelium Ježíše 
Krista je plánem, který nám ukazuje, jak 
se stát takovými, jakými se podle přání 
Nebeského Otce máme stát.“ 5

Opravdová poslušnost tedy 
znamená, že se zcela oddáme Pánu 
a umožníme Mu, aby určoval náš směr 
ve vodách klidných i neklidných, a to 
s poznáním, že On z nás může učinit 
mnohem lepší bytosti, než bychom to 
kdy dokázali sami.

Když se podrobíme Jeho vůli, pocí
tíme nárůst pokoje a štěstí. Král Benia
min učil, že ti, kteří dodržují přikázání 

Boží, jsou „požehnan[í] a šťastn[í] … 
ve všech věcech, jak v časných, tak 
v duchovních.“ 6 Bůh si přeje, abychom 
pociťovali radost. Přeje si, abychom 
pociťovali pokoj. Přeje si, aby se nám 
dařilo. Přeje si, abychom byli v bezpečí, 
ochraňováni před světskými vlivy, jež 
nás obklopují.

Jinými slovy, Pánova přikázání 
nepředstavují jakýsi vysilující pod
vodní labyrint zábran, které se v tomto 
životě musíme zdráhavě naučit snášet, 
abychom v příštím životě mohli být 
oslaveni. Zábrany vytvořené Pánem pro 
nás spíše vytvářejí bezpečný přístav, 
jenž nás chrání před zlými a ničivými 
vlivy, které by nás jinak mohly stáhnout 
do hlubin beznaděje. Pán nám svá při
kázání dává z lásky a starostlivosti; mají 
nám přinášet radost v tomto životě,7 
právě tak jako nám mají přinést radost 
a oslavení v životě příštím. Ukazují 
nám, jak máme jednat – a co je důleži
tější, pomáhají nám porozumět tomu, 
kým se máme stát.

A jako ve všem dobrém a pravdi
vém, je naším nejlepším příkladem 
Ježíš Kristus. Největší skutek posluš
nosti v celé věčnosti se odehrál, když 
se Syn podrobil vůli Otce. Kristus 
s nejhlubší pokorou prosil, aby onen 
kalich mohl být od Něho odňat – zda 
by se mohl vydat jinou cestou než tou, 
která Mu byla určena – a podrobil se 
cestě, kterou si Otec přál, aby se vydal. 
Byla to cesta, která vedla skrze Getse
many a Golgotu, kde vytrpěl nepřed
stavitelná muka a utrpení a kde byl 
zcela opuštěn, když se vzdálil i Duch 
Jeho Otce. Tatáž cesta však třetího dne 
vyvrcholila prázdným hrobem, kdy 
v uších a v srdci těch, kteří Ho milovali, 
zaznělo zvolání: „Vstalť jest!“ 8 Součástí 
toho byla nepředstavitelná radost 
a útěcha vycházející z Jeho Usmíření 
pro všechny děti Boží v celé věčnosti. 
Kristus nám tím, že dovolil, aby Jeho 
vůle byla pohlcena ve vůli Otcově, dal 
naději na věčný pokoj, věčnou radost 
a věčný život.

Svědčím o tom, že jsme děti 
milujícího Boha. Svědčím o tom, že 
On si přeje, abychom byli v bezpečí, 
šťastní a požehnaní. Proto nám vytyčil 
cestu, jež vede zpět k Němu, a vytvořil 
zábrany, které nás na této cestě budou 
ochraňovat. Když se budeme touto 
cestou ubírat, jak nejlépe jen můžeme, 
nalezneme skutečné bezpečí, štěstí 
a pokoj. A když se podrobíme Jeho 
vůli, staneme se takovými, jakými 
si přeje, abychom se stali. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. 1. Korintským 13:12.
 2. Nauka a smlouvy 88:6.
 3. Viz Boyd K. Packer, „Spiritual Crocodiles“, 

Ensign, May 1976, 30–32.
 4. Viz Skutkové 9:10–18.
 5. Dallin H. Oaks, „Výzva stát se“, Liahona, 

leden 2001, 40.
 6. Mosiáš 2:41.
 7. Viz 2. Nefi 2:25.
 8. Viz Matouš 28:6; Marek 16:6.
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Zkusila jsem to znovu. „Chloe, když 
zůstaneš připoutaná, můžeme se stavit 
v obchodě pro něco dobrého!“

Po třech pokusech jsem si uvě
domila, že je to marné. Chloe byla 
rozhodnutá a žádná míra něčeho 
za něco ji nemohla přesvědčit, aby 
zůstala připoutaná.

Nemohly jsme celý den strávit 
sezením u kraje silnice, ale chtěla jsem 
dodržet zákon, a řídit s Chloe ve stoje 
bylo nebezpečné. Potichu jsem se 
pomodlila a uslyšela jsem našeptávání 
Ducha: „Uč ji.“

Otočila jsem se k ní čelem a odtáhla 
jsem si svůj pás od těla, aby ho viděla. 
Řekla jsem: „Chloe, mám na sobě bez
pečnostní pás, protože mě chrání. Ty 
na sobě ale pás nemáš, a proto nebu
deš v bezpečí. Byla bych moc smutná, 
kdyby ses zranila.“

Pohlédla na mě; téměř jsem viděla, 
jak se jí hlavou honí myšlenky, a s oba
vami jsem čekala na její reakci. Nako
nec se jí rozzářily její velké modré oči 

Řekla jsem: „Chloe, když zůstaneš 
připoutaná, tak si hned, jak přijedeme 
k babičce, můžeme hrát s plastelínou.“

Žádná odpověď.
„Chloe, když zůstaneš připoutaná, 

tak spolu hned, jak přijedeme, můžeme 
péct chleba.

Žádná odpověď.

Carole M. Stephensová
První rádkyně v generálním předsednictvu  
Pomocného sdružení

Když si naše nejstarší dcera Jen 
přivezla z porodnice svou třetí 
dceru, šla jsem jí domů pomoci. 

Když jsme nejstarší dcerku vypravily do 
školy, usoudily jsme, že Jen teď nejvíce 
potřebuje odpočinek. Největší pomocí 
bylo to, že jsem její dceru Chloe vzala 
k nám domů, aby její maminka a nová 
sestřička měly chvíli klid.

Připoutala jsem Chloe do sedačky, 
zapnula jsem si bezpečnostní pás a vy
jela jsem od jejich domu. Než jsme však 
dojely na konec ulice, Chloe si pás 
odepnula, stoupla si, dívala se mi přes 
rameno a povídala si se mnou! Zajela 
jsem ke kraji, vystoupila jsem a znovu 
jsem ji připoutala do sedačky.

Znovu jsme vyjely, ale ujely jsme jen 
kousek a ona se znovu dostala ze se
dačky. Všechny kroky jsem zopakovala, 
ale tentokrát Chloe stála, ještě než jsem 
stačila nastoupit a zapnout si svůj pás!

Seděla jsem tedy v autě zaparkova
ném u kraje silnice a vedla jsem bitvu 
s vůlí tříletého dítěte. A ono vítězilo!

Vyzkoušela jsem vše, abych ji 
přesvědčila, že je správné zůstat 
připoutaná v sedačce. Nepomohlo 
to! Rozhodla jsem tedy zkusit pří
stup něco za něco.

Milujete- li mne, přikázání 
má zachovávejte
Boží přikázání jsou projevem Jeho lásky k nám a poslušnost  
Jeho přikázání je projevem naší lásky k Němu.
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a řekla: „Babičko, chceš, abych na sobě 
měla pás, protože mě máš ráda!“

Vyjádřila jsem této drahocenné 
dívence lásku a auto naplnil Duch. Ne
chtěla jsem ten pocit ztratit, ale věděla 
jsem, že to je má příležitost, a tak jsem 
vystoupila a připoutala ji. Pak jsem 
se zeptala: „Chloe, zůstaneš prosím 
sedět v sedačce?“ Zůstala – až do 
obchodu pro něco dobrého! A zůstala 
připoutaná i cestou z obchodu k nám 
domů, kde jsme pekly chléb a hrály si 
s plastelínou, protože Chloe nic z toho 
nezapomněla!

Když jsem toho dne opět vyjížděla 
na silnici, vstoupil mi do mysli tento 
verš: „Milujete li mne, [přikázání má 
zachovávejte].“ 1 Máme pravidla, která 
děti učí, vedou a chrání. Proč? Protože 
je velmi milujeme. Dokud však Chloe 
neporozuměla tomu, že jsem si přála, 
aby zůstala připoutaná v sedačce, 
z lásky k ní, nebyla ochotná se poddat 
tomu, co vnímala jako omezení. Měla 
pocit, že pás omezuje její svobodu.

Tak jako Chloe můžeme i my 
vnímat přikázání jako omezení. Občas 
můžeme mít pocit, že Boží zákony 
omezují naši osobní svobodu, berou 
nám svobodu jednání a brání našemu 
růstu. Když však budeme usilovat 
o hlubší porozumění a umožníme Otci, 
aby nás učil, uvidíme, že Jeho zákony 
jsou projevem Jeho lásky k nám a po
slušnost Jeho zákonů je projevem naší 
lásky k Němu.

Ocitnete li se obrazně řečeno 
u kraje silnice, navrhuji několik zásad, 
jež vám, budete li se jimi řídit, pomo
hou dostat se bezpečně na „cestu víry 
a poslušnosti“.2

Zaprvé – důvěřujte Bohu. Důvě
řujte věčnému plánu, jejž pro vás má. 
Každý jsme „milovaný duchovní syn 
nebo dcera nebeských rodičů“. Jejich 
láska k nám je patrná z přikázání. 
Přikázání jsou důležité pokyny, jež 

nás učí, vedou a chrání při získávání 
pozemské zkušenosti.3

V „předsmrtelné říši“ jsme použi li 
svobodu jednání k přijetí Božího 
plánu 4 a poznali jsme, že poslušnost 
věčného Božího zákona je nutná 
k našemu úspěchu v Jeho plánu. Písma 
učí: „Je zákon, neodvolatelně ustano
vený v nebi před založením tohoto 
světa, na němž jsou všechna požehnání 
založena.“ 5 Jsme li poslušni zákona, 
získáváme požehnání.

Navzdory všem chybám, protiven
stvím a učení se, jež naši zkušenost 
ve smrtelnosti doprovázejí, Bůh nikdy 
neztrácí ze zřetele náš věčný potenciál, 
i když my někdy ano. Můžeme Mu 
důvěřovat, „protože Bůh si své děti 
přeje zpět“.6 A připravil pro nás cestu 
prostřednictvím Usmíření svého Syna 
Ježíše Krista. Usmíření „je … jádro 
plánu spasení“.7

Zadruhé – důvěřujte Ježíšovi. 
Tím nejvyšším vyjádřením poslušnosti 
a lásky je Usmíření Ježíše Krista. On se 
podrobil vůli Otce a dal za nás život. 
Řekl: „Budete li zachovávati přikázaní 
má, zůstanete v mém milování, jakož 

i já přikázaní Otce svého zachoval 
jsem, i zůstávám v jeho milování.“ 8

Ježíš rovněž učil:
„Milovati budeš Pána Boha svého 

z celého srdce svého, a ze vší duše své, 
a ze vší mysli své.

To jest přední a veliké přikázaní.
Druhé pak jest podobné tomu: Mi

lovati budeš bližního svého jako sebe 
samého.“ 9

Každou neděli máme příležitost 
přemítat o Spasitelově čisté lásce a pa
matovat na ni, když přijímáme symboly 
Jeho nekonečného Usmíření. Během 
svátosti sleduji ruce, které se natahují, 
aby podaly či přijaly chléb a vodu. 
Když natáhnu svou ruku a přijmu svá
tost, zavazuji se, že budu ochotná vzít 
na sebe Jeho jméno, vždy na Něj pama
tovat a dodržovat Jeho přikázání. A On 
slibuje, že budeme moci vždy „míti 
Jeho Ducha, aby byl s [námi]“.10

Zatřetí – důvěřujte našeptáváním 
Ducha. Vzpomínáte si, jak mi během 
zkušenosti s Chloe Duch našeptal verš 
z písem? Je v Janovi 14:15: „Milujete li 
mne, [přikázání má zachovávejte].“ 
A poté následují tyto důležité verše:
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„A jáť prositi budu Otce, a jiného 
Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal 
na věky;

Toho Ducha pravdy, jehož svět 
nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž 
ho zná, ale vy znáte jej, neboť u vás 
přebývá, a v vás bude.“ 11

Každý způsobilý konfirmovaný člen 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů má právo na společenství Ducha 
Svatého. Půst, modlitba, studium písem 
a poslušnost významně prohlubují naši 
schopnost slyšet a pociťovat nabádání 
Ducha.

Naplňují li vaši mysl pochybnosti 
a zmatek, Otec a Syn pošlou Ducha 
Svatého, aby vás varoval a bezpečně 
vás provedl nebezpečími tohoto 
putování ve smrtelnosti. Pomůže vám 
rozpomenout se, utěší vás a naplní 
vás „nadějí a dokonalou láskou“.12

Začtvrté – důvěřujte radám 
žijících proroků. Otec nám poskytl 
způsob, jak můžeme slyšet Jeho slovo 
a poznat Jeho zákon – skrze Jeho 
proroky. Pán prohlásil: „[Slova má] … 
všechna budou splněna, ať pravena 
mým vlastním hlasem nebo hlasem 
služebníků mých, to je totéž.“ 13

Žijící proroci nám nedávno udělili 
radu, že máme pamatovat „na den 
sobotní, aby[chom] jej světil[i]“,14 a žít 
podle zákona půstu. Poslušnost této 
prorocké rady nám umožňuje být po
slušnými Božího přikázání milovat Ho 
a milovat své bližní, když posilujeme 
svou víru v Ježíše Krista a podáváme 
pomocnou ruku druhým, abychom 
jim projevili lásku a pečovali o ně.15

Bezpečí spočívá v následování 
slova Páně předávaného skrze pro
roky. Bůh povolal presidenta Thomase 
S. Monsona, rádce v Prvním předsed
nictvu a členy Kvora Dvanácti apoštolů 
jako proroky, vidoucí a zjevovatele. Ve 
světě, v němž narůstají strach, rušivé 
vlivy, protivenství a zloba, se od nich 
můžeme poučit, jak na sporné záleži
tosti pohlížejí učedníci Ježíše Krista plní 
pravé lásky, jak se k nim vyjadřují a jak 
na ně reagují. Svědčí o Ježíši Kristu 
a jednají s pravou láskou – čistou lás
kou Ježíše Krista, jehož jsou svědky.

Po svém zážitku s Chloe jsem 
v písmech hledala verše, které nějak 
zmiňují přikázání a lásku. Našla jsem 
jich mnoho. Každý z těchto veršů nám 
připomíná, že Boží přikázání jsou 

projevem Jeho lásky k nám a posluš
nost Jeho přikázání je projevem naší 
lásky k Němu.

Svědčím o tom, že když budeme dů
věřovat našemu Věčnému Otci; důvěřo
vat Ježíši Kristu a používat víru v Jeho 
Usmíření; důvěřovat našeptáváním 
Ducha; a důvěřovat radám žijících pro
roků, najdeme od kraje silnice cestu, 
v níž budeme bezpečně pokračovat 
domů – nejen vytrvale, ale i s radostí. 
Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Jan 14:15.
 2. Neil L. Andersen, „Víte toho dost“, 

Liahona, listopad 2008, 14.
 3. Viz „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, 

listopad 2010, 129.
 4. Viz „Rodina – prohlášení světu“.
 5. Nauka a smlouvy 130:20.
 6. Russell M. Nelson, v: R. Scott Lloyd, „God 

Wants His Children to Return to Him, Elder 
Nelson Teaches“, Church News section of 
LDS. org, Jan. 28, 2014.

 7. Russell M. Nelson, „Připravte se na požeh
nání chrámu“, Liahona, říjen 2010, 49.

 8. Jan 15:10.
 9. Matouš 22:37–39.
 10. Viz Nauka a smlouvy 20:77, 79.
 11. Jan 14:16–17.
 12. Moroni 8:26.
 13. Nauka a smlouvy 1:38.
 14. Exodus 20:8.
 15. Viz Příručka 2: Správa Církve (2010), 6. 1. 2.
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Byl jsem mokrý, zablácený a pro
chladlý a díky své dětské představivosti 
jsem myslel, že na zahradě nejspíš 
zemřu. Nakonec jsem se jí zeptal, co 
musím udělat, abych mohl dovnitř. 
Než jsem se nadál, stál jsem na zahradě 
a babička na mě stříkala vodu z hadice. 
Po chvilce, která vypadala jako věčnost, 
mě babička prohlásila za čistého a do
volila mi vejít dovnitř. Uvnitř bylo teplo 
a já si mohl vzít suché a čisté oblečení.

S tímto podobenstvím z reálného 
života se prosím zamyslete nad těmito 
slovy Ježíše Krista: „A žádná nečistá 
věc nemůže vejíti do království jeho; 
tudíž nikdo nevejde v odpočinutí jeho, 
ledaže to budou ti, kteří omyli šat 
svůj v krvi mé pro svou víru a pokání 
ze všech hříchů svých, a pro věrnost 
svou do konce.“ 1

Když jsem stál u domu a babička na 
mě stříkala vodu, bylo to nepříjemné. 
Přijít o možnost vrátit se k Otci v nebi 
a být s Ním kvůli rozhodnutí zůstat 
v zablácené jámě hříchu nebo od ní 
být zašpinění, by byla věčná tragédie. 

dovnitř. Řekla, že kdyby mě pustila 
dovnitř, ušpinil bych od bláta celý dům, 
který právě uklidila. A tak jsem udělal 
to, co by v té situaci udělal každý deví
tiletý chlapec – běžel jsem k zadnímu 
vchodu, ale babička byla rychlejší, než 
jsem myslel. Rozčílil jsem se, dupl jsem 
si a dožadoval se vstupu dovnitř, ale 
dveře zůstaly zavřené.

Starší Allen D. Haynie
Sedmdesátník

Když mi bylo devět, přijela k nám 
na několik týdnů má bělovlasá, 
150 centimetrů vysoká babička 

z matčiny strany. Jednou odpoledne, 
když byla u nás, jsme se s dvěma 
staršími bratry rozhodli vykopat jámu 
v poli naproti našemu domu. Nevím, 
proč jsme to udělali; kluci občas rádi 
kopou jámy. Trochu jsme se ušpinili, 
ale ne tolik, abychom z toho měli velké 
potíže. Další chlapci ze sousedství vi
děli, jak zábavné je kopat jámu, a přišli 
nám na pomoc. Pak jsme byli všichni 
ještě špinavější. Země byla tvrdá, a tak 
jsme přitáhli zahradní hadici a dno 
jámy jsme zalili trochou vody, aby ze
mina změkla. Při dalším kopání jsme se 
ušpinili od bláta, ale jáma se zvětšovala.

Někdo ze skupiny navrhl, abychom 
z jámy udělali bazén, a tak jsme ji napl
nili vodou. Byl jsem ze všech nejmladší 
a chtěl jsem zapadnout mezi ostatní, 
a tak mě přemluvili, abych skočil do 
jámy a vyzkoušel ji. V tu chvíli jsem byl 
opravdu špinavý. Neměl jsem původně 
v úmyslu být celý od bláta, ale tak to 
dopadlo.

Když se začalo ochlazovat, přešel 
jsem ulici a chtěl jít domů. U vchodu na 
mě čekala babička a nechtěla mě pustit 

Pamatujme,  
v koho důvěřujeme
Naše naděje v to, že budeme opět žít s Otcem, závisí na  
Usmíření Ježíše Krista.
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Neměli bychom se oklamávat, pokud 
jde o to, co je potřeba k tomu, aby
chom se vrátili do přítomnosti Otce 
v nebi a mohli tam zůstat. Musíme 
být čistí.

Než jsme přišli na tuto zemi, zú
častnili jsme se jako duchovní synové 
a dcery Boží velké rady.2 Každý z nás 
dával pozor a nikdo neusínal. Na této 
radě představil Otec v nebi určitý plán. 
Protože tento plán zachovával naši svo
bodu jednání a vyžadoval, abychom se 

učili z vlastních zkušeností, a ne jen 
z Otcových, Otec věděl, že budeme 
hřešit. Také věděl, že kvůli hříchu bu
deme nečistí a nebudeme se moci vrá
tit do Jeho přítomnosti, protože místo, 
kde žije On, je dokonce čistší než dům 
uklizený mou babičkou.

Protože nás Otec v nebi miluje 
a Jeho účelem je „uskutečniti [naši] 
nesmrtelnost a věčný život“,3 zahrnoval 
Jeho plán i Spasitele – někoho, kdo 
by nám pomohl stát se čistými, bez 

ohledu na to, jak moc jsme se ušpinili. 
Když Otec v nebi oznámil, že budeme 
potřebovat Spasitele, myslím, že jsme 
se všichni podívali na Ježíše Krista, 
Prvorozeného v duchu, toho, který 
dospěl do bodu, kdy se stal takovým, 
jako je Otec.4 Věřím, že jsme všichni 
věděli, že to musí být On, že z nás by 
to nedokázal nikdo, ale On ano, a že 
to také udělá.

V zahradě getsemanské a na kříži 
na Golgotě Ježíš Kristus trpěl na těle 
i na duchu, třásl se bolestí, krvácel 
z každého póru a prosil Otce, aby od 
Něj odňal onen hořký kalich,5 a přesto 
ho vypil.6 Proč to udělal? Jak sám řekl, 
chtěl oslavit svého Otce a dokončit 
„přípravy své pro děti lidské“.7 Chtěl 
dodržet svou smlouvu a umožnit nám 
vrátit se domů. Co si přeje, abychom 
na oplátku udělali my? Jednoduše nás 
žádá, abychom vyznávali své hříchy 
a činili pokání, abychom nemuseli tr
pět tak jako On.8 Vyzývá nás, abychom 
se stali čistými a nezůstali přede dveřmi 
domu našeho Otce v nebi.

Ačkoli je lepší se v životě hříchu 
vyhýbat, pokud jde o působnost 
Usmíření Ježíše Krista, nezáleží na tom, 
jakých hříchů jsme se dopustili nebo 
jak hluboko jsme klesli do oné pří
slovečné jámy. Nezáleží na tom, že se 
stydíme nebo že jsme v rozpacích kvůli 
hříchům, které nás, jak řekl prorok 
Nefi, „tak snadno napadají“.9 Nezáleží 
na tom, že jsme jednou vyměnili své 
prvorozenství za misku čočovice.10

Na čem záleží, je to, že Ježíš Kristus, 
Syn Boží, trpěl „bolesti a strasti a poku
šení všeho druhu; … aby poznal podle 
těla, jak pomoci lidu svému podle 
slabostí jeho“.11 Na čem záleží, je to, že 
byl ochoten se sklonit,12 přijít na tuto 
zemi a sestoupit „pod všechny věci“ 13 
a snášet „mnohem mocnější odpor, 
než [by dokázal] kdokoli jiný“.14 Na 
čem záleží, je to, že Kristus se za nás 
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přimlouvá u Otce, „řka: Otče, viz utr
pení a smrt toho, který žádného hříchu 
neučinil, v němž se ti dobře zalíbilo; … 
Pročež, Otče, ušetři těchto bratří mých, 
kteří věří ve jméno mé, aby mohli přijíti 
ke mně a míti věčný život.“ 15 Na tomto 
skutečně záleží a to by nám všem mělo 
dát novou naději a odhodlání zkusit 
to ještě jednou, protože On na nás 
nezapomněl.16

Svědčím o tom, že Spasitel se od 
nás nikdy neodvrátí, budeme li Ho po
korně vyhledávat, abychom činili po
kání; nikdy nás nebude považovat za 
ztracený případ; nikdy neřekne „ale ne, 
zase ty!“; nikdy nás nezavrhne proto, 
že by nevěděl, jak těžké je vyhnout se 
hříchu. On tomu všemu rozumí doko
nale, včetně pocitů zármutku, studu 
a frustrace, jež jsou nevyhnutelným 
důsledkem hříchu.

Pokání je skutečné a funguje. Není 
to jen jakási fikce nebo výplod „šílené 
mysli“.17 Pokání má moc odejmout 
břemena a nahradit je nadějí. Může 
vést k mocné změně srdce, jejímž 
výsledkem bude to, že „již nemáme 
sklonu činiti zlo, ale neustále činiti 
dobro“.18 Pokání nutně nemůže být 
snadné. To, co má věčný význam, je 
zřídkakdy snadné. Ale výsledek za to 
stojí. President Boyd K. Packer ve svém 
posledním proslovu k Sedmdesátníkům 
v Církvi svědčil: „Jde o toto: Usmí
ření nezanechává žádné stopy, žádné 
šrámy. Co je spraveno, je spraveno. … 
Usmíření nezanechává žádné šrámy, 
žádné stopy. Zkrátka uzdravuje; a to, 
co uzdravuje, zůstává uzdraveno.“ 19

A tak naše naděje v to, že budeme 
opět žít s Otcem, závisí na Usmíření 
Ježíše Krista, na ochotě jediné bez
hříšné Bytosti vzít na sebe kolektivní 
tíhu přestupků celého lidstva, bez 
ohledu na skutečnost, že spravedlnost 
si na Ni nečinila žádný nárok. K tomu 
patří i hříchy, u nichž se někteří synové 

a dcery Boží zbytečně rozhodují, že 
za ně budou trpět sami.

Jako členové Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů přisuzujeme 
Spasitelovu Usmíření větší moc než vět
šina jiných lidí, protože víme, že pokud 
uzavřeme smlouvy, budeme neustále 
činit pokání a vytrváme do konce, 
Spasitel nás učiní svými spoludědici 20 
a stejně jako On obdržíme i my vše, 
co má Otec.21 Toto je velmi odvážná 
nauka, ale je pravdivá. Díky Usmíření 
Ježíše Krista je Spasitelova výzva „buď
tež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, 
kterýž jest v nebesích, dokonalý jest“ 22 
zcela splnitelná a nemusíme být frus
trovaní z toho, že je mimo náš dosah.

Písma učí, že všichni lidé „musejí 
býti souzeni podle svatého soudu 
Božího“.23 Onoho dne nebudeme 
mít žádnou možnost skrýt se v davu 
nebo ukázat prstem na druhé ve snaze 
vymluvit se z toho, že jsme nečistí. 
Naštěstí písma také učí, že naším 

konečným soudcem bude Ježíš Kristus, 
který trpěl za naše hříchy, který je na
ším Přímluvcem u Otce, který nás na
zývá svými přáteli a který nás miluje až 
do konce. Jedno z často přehlížených 
požehnání Usmíření Ježíše Krista je to, 
že „Otec … všecken soud dal Synu.“ 24

Bratři a sestry, pokud se cítíte sklí
čeně nebo si říkáte, zda se vůbec někdy 
dostanete z oné duchovní jámy, kterou 
jste si vykopali, pamatujte prosím na 
to, kdo stojí „mezi [námi] a spravedl
ností“, kdo je „naplněn soucitem vůči 
dětem lidským“ a kdo na sebe vzal naše 
nepravosti a přestupky a „uspokoji[l] 
požadavky spravedlnosti“.25 Jinými 
slovy, vzpomeňte si, jako to udělal 
Nefi ve chvíli, kdy o sobě pochyboval, 
„v koho důvěřu[jete]“,26 v Ježíše Krista, 
a poté čiňte pokání a těšte se opět z do
konalého jasu naděje.27 Ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼
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očišťování nás od hříchu, působení 
změny srdce a zpřístupnění spasení 
pro Boží děti na obou stranách závoje. 
I v naší době máme žijící proroky 
a apoštoly, kněžskou moc, duchovní 
dary a nebeská požehnání obřadů 
spasení.

Naše doba je nebezpečná – je to 
doba velikého zla a pokušení, doba 
zmatků a nepokojů. V této nebezpečné 
době nás Pánův prorok na zemi, pre
sident Thomas S. Monson, povolal, 
abychom zachraňovali zraněné duše,12 
s odvahou stáli za pravdou 13 a budovali 
království Boží.14 Bez ohledu na to, 
jakou máme v současné době úroveň 

„Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já 
činím, i on činiti bude, a větší nad ty 
činiti bude; nebo já jdu k Otci svému.“ 6

Ježíš tento slib splnil – ode dne 
letnic byli učedníci požehnáni křtem 
ohněm a Duchem Svatým.7 Skrze jejich 
víru v Krista, pokání a poslušnost se 
Duch Svatý stal jejich společníkem, 
změnil jim srdce a požehnal jim trva
lým svědectvím o pravdě.

Tyto dary a tato požehnání Pá
novy učedníky posilovaly. Ačkoli žili 
v nebezpečné a matoucí době, obdr
želi duchovní dar očí k vidění a uší 
k slyšení. Mocí Ducha Svatého začali 
vidět pravdu o věcech tak, jak skutečně 
jsou, obzvláště o Pánu Ježíši Kristu 
a Jeho díle mezi nimi.8 Duch Svatý 
osvítil jejich porozumění a oni usly
šeli hlas Páně zřetelněji. Evangelium 
Ježíše Krista jim proniklo hluboko do 
srdce.9 Byli stálí a poslušní.10 Kázali 
evangelium směle a s mocí a budovali 
království Boží.11 Radovali se v Pánu 
Ježíši Kristu.

S těmito věrnými muži a ženami 
v zenitu času toho máme hodně spo
lečného. I my žijeme v době, kdy Pán 
Ježíš Kristus koná mezi námi zázraky 
– včetně uzdravování nemocných, 

Starší Kim B. Clark
Sedmdesátník

Ježíš během svého působení ve 
smrtelnosti vykonal tak mocné zá
zraky uzdravování a učil s takovou 

pravomocí a mocí, že v písmech stojí: 
„A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. 
… I šli za ním zástupové mnozí.“ 1

Někteří lidé, kteří viděli, jak uzdra
vuje, a slyšeli, jak učí, Ho zavrhli. Jiní 
Ho po nějakou dobu následovali, ale 
poté s Ním již více nechodili.2 Pán Ježíš 
Kristus byl přímo před nimi, ale oni 
neviděli, kým skutečně je. Byli slepí 
a rozhodli se od Něho odvrátit. Ježíš 
o nich řekl:

„Přišel jsem k svým vlastním, 
a moji vlastní mne nepřijali.“ 3

„Ušima těžce slyšeli, a oči své 
zamhouřili.“ 4

Bylo však mnoho mužů a žen, 
včetně Jeho věrných apoštolů, kteří 
svůj život zaměřili na Něj. Ačkoli 
se potýkali s rušivými vlivy světa, 
se zmatkem ohledně toho, čemu 
učil, a dokonce i se strachem, věřili 
v Něho, milovali Ho a následovali Ho.

O nich Ježíš řekl: „Ale oči vaše bla
hoslavené, že vidí, i uši vaše, že slyší.“ 5

Těsně před svým utrpením v Get
semanech a na Kalvárii dal Ježíš svým 
učedníkům tento pozoruhodný slib: 

Oči k vidění  
a uši k slyšení
Budeme- li hledět ke Kristu a otevřeme- li oči a uši, Duch Svatý nám 
požehná, abychom viděli, jak Pán Ježíš Kristus pracuje v našem životě.
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duchovnosti, víry nebo poslušnosti, 
na práci, která nás čeká, to nebude sta
čit. Potřebujeme větší duchovní světlo 
a moc. Potřebujeme oči, které by zřetel
něji viděly, jak Spasitel pracuje v našem 
životě, a uši, které by slyšely Jeho hlas 
hlouběji v našem srdci.

Toto úžasné požehnání přichází 
tehdy, když otevřeme srdce a při
jmeme,15 skutečně přijmeme, Pána 
Ježíše Krista, Jeho nauku a Jeho Církev 
do svého života. Nemusíme být doko
nalí, ale musíme být dobří a musíme se 
zlepšovat. Musíme se snažit žít podle 
jasných a jednoduchých pravd evange
lia. Pokud na sebe vezmeme Kristovo 
jméno, jednáme s vírou v Něho, aby
chom činili pokání z hříchů, dodržovali 
Jeho přikázání a vždy na Něj pama
tovali, obdržíme společenství Ducha 
Svatého prostřednictvím milosrdenství 
a milosti Ježíše Krista.

Prostá poslušnost nám vnáší Ducha 
do srdce. Doma se modlíme s vírou, bá
dáme v písmech a světíme den sabatu. 
V kapli přijímáme svátost a uzavíráme 
posvátné sliby s Nebeským Otcem ve 
jménu Ježíše Krista. Ve svatém chrámu 
se účastníme posvátných obřadů v za
stoupení za bratry a sestry na druhé 
straně závoje. V rodině a v pověřeních 
od Pána pomáháme druhým, ulehču
jeme jim jejich břemena a zveme je, 
aby přišli ke Kristu.

Bratři a sestry, vím, že když toto vše 
budeme dělat, Duch Svatý přijde! Du
chovně porosteme, získáme s Duchem 
Svatým osobní zkušenosti a On se stane 
naším společníkem. Budeme li hledět 
ke Kristu a otevřeme li oči a uši, Duch 
Svatý nám požehná, abychom viděli, 
jak Pán Ježíš Kristus pracuje v našem 
životě a posiluje naši víru v Něj ujiště
ním a svědectvím. Čím dál více uvi
díme všechny své bratry a sestry tak, 
jak je vidí Bůh – s láskou a soucitem. 
Uslyšíme Spasitelův hlas v písmech, 

v našeptáváních Ducha a ve slovech ži
jících proroků.16 Uvidíme, že moc Boží 
spočívá na Jeho prorokovi a na všech 
vedoucích Jeho pravé a živé Církve, 
a budeme s jistotou vědět, že toto je 
Boží svaté dílo.17 Uvidíme a pochopíme 
sami sebe a svět kolem nás tak, jak to 
činí Spasitel. Získáme to, co apoštol 
Pavel nazývá „mysl[í] Kristov[o]u“.18 
Budeme mít oči k vidění a uši k sly
šení a budeme budovat království Boží.

Život se může stát těžkým, matoucím, 
bolestným a odrazujícím. Svědčím vám 
o tom, že světlo evangelia Ježíše Krista 
pronikne skrze zmatek, bolest a temnotu 
prostřednictvím společenství Ducha Sva
tého. Ať už se dostaví jako pozoruhodná 
průtrž, nebo jako jemný příliv, tato 
nádherná duchovní moc naplní kajícnou 
zraněnou duši uzdravující láskou a útě
chou; temnotu rozptýlí světlem pravdy; 
a sklíčenost vypudí nadějí v Krista. 
Uvidíme tato požehnání přicházet a pro
střednictvím svědectví Ducha poznáme, 
že to v našem životě pracuje Pán Ježíš 
Kristus. Naše břemena budou skutečně 
„pohlcen[a] radostí“ z Vykupitele.19

Zkušenost, kterou před mnoha 
lety získali moji rodiče, ukazuje, jak je 
důležité, aby oči viděly a uši slyšely, 
a jaká moc z toho plyne. V roce 1982 
byli rodiče povoláni, aby sloužili ve 
Filipínské misii Davao. Když maminka 
otevřela povolávací dopis a uviděla, 
kam byli povoláni, zvolala k tatínkovi: 
„To ne! Musíš jim zavolat a říct jim, že 
na Filipíny jet nemůžeme. Vědí přece, 
že máš astma.“ Tatínek trpěl astmatem 
již mnoho let a maminka si o něj dělala 
velké starosti.

O několik dnů později maminka 
tatínka probudila přibližně o půl 
třetí ráno. Řekla: „Merline, slyšel 
jsi ten hlas?“

„Ne, žádný hlas jsem neslyšel.“
„Ale já jsem dnes v noci třikrát sly

šela tentýž hlas, jak říká: ‚Proč si děláš 
starosti? Copak nevíš, že já vím, že má 
astma? Postarám se o něho a postarám 
se i o tebe. Připrav se na službu na 
Filipínách.‘“

Rodiče na Filipínách opravdu sloužili 
a byla to pro ně úžasná zkušenost. 
Duch Svatý byl jejich společníkem 
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tsunami a smetla vše, co jí stálo v cestě 
– auta, domy, továrny a pole. Byl jsem 
těmito tragickými obrázky ohromen 
a plakal jsem. Usilovně jsem se modlil 
o to, aby na lidech žijících v této ob
lasti, které mám velmi rád, spočinula 
ochrana a pomoc Nebeského Otce.

Později se potvrdilo, že všichni mi sio
náři a členové Církve jsou v pořádku. 
Mnozí členové však byli nějak zasaženi 
a přišli o členy rodiny, o domov a o vy
bavení domácnosti. Zahynulo téměř 
20 000 lidí, byly zničeny celé vesnice 
a mnoho lidí bylo nuceno opustit svůj 
domov v důsledku havárie jaderné 
elektrárny.

Starší Koichi Aoyagi
Emeritní člen Sedmdesáti

11. března 2011 jsem stál na ná
stupišti tokijského vlakového 

nádraží Shinagawa. Chystal jsem se na
vštívit japonskou misii Kobe. Přibližně ve 
14:46 došlo k velkému zemětřesení o síle 
9 stupňů. Kvůli silným otřesům jsem 
nebyl schopen stát a pevně jsem se držel 
zábradlí u schodiště. Na podlahu začalo 
padat osvětlení ze stropů, které byly 
poblíž. Celé Tokio propadlo panice.

Naštěstí jsem nebyl zraněn a o čtyři 
hodiny později mi přineslo úlevu zjiš
tění, že je v pořádku i celá má rodina.

V televizi vysílali záplavu děsivých 
a šokujících záběrů. Do oblasti misie 
Sendai se přihrnula obrovská vlna 

Drž se cesty své
Dávejte Boha na první místo, bez ohledu na zkoušky, kterým čelíte.  
Milujte Boha. Mějte víru v Krista a svěřte se Mu ve všem.

a byli požehnáni a ochraňováni. Tatí
nek tam žádné problémy s astmatem 
neměl. Sloužil jako první rádce v před
sednictvu misie a spolu s maminkou 
školili stovky misionářů a tisíce věr
ných Svatých posledních dnů v rámci 
přípravy na příchod sborů a kůlů 
na ostrov Mindanao. Byli požehnáni 
očima k vidění a ušima k slyšení.

Bratři a sestry, vydávám svědectví 
o Ježíši Kristu. Vím, že žije. On je náš 
Spasitel a Vykupitel. Vím, že když Ho 
přijmeme do svého života a budeme 
žít podle jasných a jednoduchých 
pravd Jeho evangelia, budeme se těšit 
společenství Ducha Svatého. Budeme 
mít drahocenný dar očí k vidění a uší 
k slyšení. O tom svědčím v posvát
ném jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Matouš 4:24–25.
 2. Viz Jan 6:66.
 3. 3. Nefi 9:16.
 4. Skutkové 28:27; viz také Matouš 13:15.
 5. Matouš 13:16.
 6. Jan 14:12.
 7. Viz Skutkové 2:1–4.
 8. Viz například Skutkové 10:9–15.
 9. Viz Enos 1:3.
 10. Viz Skutkové 2:42.
 11. Viz Skutkové 4:8–12.
 12. Viz Thomas S. Monson, „Ohlédněme 

se zpět a postupujme vpřed“, Liahona, 
květen 2008, 90.

 13. Viz Thomas S. Monson, „Posilniž se 
a zmužile se měj“, Liahona, květen 2014, 
66–69.

 14. Viz Thomas S. Monson, „Víra v práci na 
spasení“, Celosvětové školení vedoucích, 
červen 2013, lds. org/ broadcasts.

 15. Slovo přijmout má několik významů, 
které jsou v tomto kontextu důležité: 
vstřebat skrze mysl nebo smysly, umožnit 
vstup, přijmout jako pravdivé, uvěřit 
a uvítat. (Viz Merriam- Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. [2003], „receive“.)

 16. Viz Nauka a smlouvy 18:34–36; 68:3–4.
 17. President Harold B. Lee učil, že obdržení 

tohoto svědectví je nutné, máme li se stát 
obrácenými k Pánu. (Viz „Be Loyal to 
the Royal within You“ [Brigham Young 
University devotional, Sept. 11, 1973], 4, 
speeches. byu. edu. )

 18. 1. Korintským 2:16.
 19. Alma 27:17; viz také Alma 31:38.
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Katastrofy podobné této působí 
v mnoha částech světa velké škody 
a ztrátu mnoha životů. Byli jsme 
varováni, že ve světě bude docházet 
ke katastrofám, válkám a nesčetným 
nesnázím.

Když nás náhle postihnou takové 
zkoušky, můžeme se ptát: „Proč se to 
stalo právě mně?“ nebo „Proč musím 
trpět zrovna já?“

Dlouho poté, co jsem se obrátil 
k evangeliu, jsem na otázku „Proč zaží
vám zkoušky?“ neměl jasnou odpověď. 
Rozuměl jsem oné části plánu spasení, 
jež říká, že budeme zkoušeni. Když 
však na tuto otázku opravdu došlo, mé 
přesvědčení nebylo dostatečně silné na 
to, abych na ni dokázal náležitě odpo
vědět. Avšak v mém životě nastal čas, 
kdy jsem si i já prošel velkou zkouškou.

Když mi bylo 30, navštívil jsem 
v rámci své práce misii Nagoya. Po 
shromáždění president misie laskavě 
zařídil, aby mě misionáři odvezli na le
tiště. Když jsme však sjeli ke křižovatce 
na úpatí dlouhého kopce, přihnalo 
se k nám zezadu obrovskou rychlostí 
velké nákladní auto. Narazilo do nás 
a odmrštilo nás o více než 20 metrů do
předu. Nejděsivější na tom všem bylo 
to, že toto auto nikdo neřídil. Zadní 
část našeho auta byla stlačena na polo
vinu původní velikosti. Oba misionáři 
i já jsme naštěstí přežili.

Dalšího dne jsem však začal pociťo
vat bolest v oblasti krku a ramen a do
stavily se silné bolesti hlavy. Od toho 
dne jsem nemohl spát a byl jsem nucen 
strávit každý den s fyzickou a duševní 
bolestí. Prosil jsem Boha, aby mou bo
lest zhojil, ale ony příznaky přetrvávaly 
zhruba deset let.

V té době se mi také do mysli 
vplížily pochybnosti a říkal jsem si: 
„Proč musím trpět tak velkou bolestí?“ 
Snažil jsem se však věrně zachovávat 
Boží přikázání, i když se mi nedostalo 

takového uzdravení, o jaké jsem usilo
val. Nadále jsem se modlil o to, abych 
našel odpovědi na otázky, které jsem 
ohledně svých zkoušek měl.

Pak přišla doba, kdy jsem se potýkal 
s několika dalšími osobními problémy 
a byl jsem znepokojený, protože jsem 
nevěděl, jak se s touto novou zkouškou 
vypořádat. Modlil jsem se o odpověď. 
Ale žádná okamžitá odpověď nepřišla. 
Šel jsem si tedy promluvit s církevním 
vedoucím, kterému důvěřuji.

Zatímco jsme hovořili, láskyplným 
hlasem mi řekl: „Bratře Aoyagi, není 
snad účelem vaší existence na zemi to, 
abyste tuto zkoušku prožil? Není snad 
účelem přijmout všechny zkoušky to
hoto života takové, jaké jsou, a zbytek 
ponechat na Pánu? Nemyslíte, že tento 
problém bude vyřešen, až budeme 
vzkříšeni?“

Když jsem tato slova uslyšel, silně 
jsem pocítil Ducha Páně. Tuto na
uku jsem slyšel již nesčetněkrát, ale 
oči mého porozumění nebyly nikdy 
otevřeny v takové míře jako při této 
příležitosti. Pochopil jsem, že toto je 
ta odpověď, o kterou jsem od Pána 
v modlitbách usiloval. Dokázal jsem 
lépe pochopit plán spasení našeho 
Nebeského Otce a nově jsem porozu
měl této důležité zásadě.

V Abrahamovi Pán Bůh pravil: 
„A budeme je tím zkoušeti, abychom 

viděli, budou li činiti všechny věci, 
jež jim Pán, jejich Bůh, přikáže.“ 1

Tou zásadou je to, že Bůh, který 
stvořil nebesa a zemi, zná velkolepý 
projekt této země a panuje nade vším 
na nebesích i na zemi, a proto, aby 
uskutečnil plán spasení, nám poskytuje 
mnoho různých zkušeností, včetně 
několika zkoušek, zatímco jsme zde 
na zemi.

A Josephu Smithovi Pán řekl toto:
„Věz, synu můj, že všechny tyto 

věci ti dají zkušenosti a budou pro 
dobro tvé. …

Tudíž, drž se cesty své …, neboť 
Bůh bude s tebou na věky věků.“ 2

Zkoušky této země – včetně nemocí 
a smrti – jsou součástí plánu spasení 
a jsou to nevyhnutelné zkušenosti. 
Je nutné, abychom se drželi „cesty 
své“ a přijímali své zkoušky s vírou.

Účelem našeho života však není 
zkoušky pouze snášet. Nebeský Otec 
poslal svého milovaného Syna Ježíše 
Krista jako našeho Spasitele a Vykupi
tele, abychom mohli zkoušky, kterým 
na zemi čelíme, překonat; jinými slovy, 
On způsobuje, že slabé věci se stávají 
silnými,3 usmiřuje naše hříchy a ne
dokonalosti a umožňuje nám získat 
nesmrtelnost a věčný život.

President Henry B. Eyring uvedl: 
„Zkouškou, kterou před nás milující 
Bůh postavil, není to, zda dokážeme 
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Celoživotní ponaučení
Mluvím o tomto tématu ze zcela 

jedinečné perspektivy. Posledních 
11 let jsem nejmladším členem Kvora 
Dvanácti, pokud jde o věk. Během let 
mé služby čítal průměrný věk mužů 
sloužících v Prvním předsednictvu 
a Kvoru Dvanácti apoštolů 77 let – což 
je v této dispensaci nejvyšší průměrný 
věk apoštolů za jedenáctileté období.

Jsem požehnán společnými apoštol
skými, osobními i profesními zážitky 

Starší David A. Bednar
Kvorum Dvanácti apoštolů

V roce 1996 se president Gordon 
B. Hinckley objevil v celostátním 
televizním pořadu 60 Minutes. 

Mike Wallace, zkušený a neústupný 
žurnalista, hovořil s presidentem 
Hinckleym o řadě důležitých témat.

Ke konci rozhovoru pan Wallace 
poznamenal: „Někteří říkají: ‚Tohle je 
gerontokracie. Tohle je církev vedená 
starými muži.‘“

President Hinckley nadšeně a bez 
váhání odvětil: „Není úžasné mít v čele 
zralého muže? Muže, který je soudný 
a který se nezmítá kolem každým vět
rem nauky?“ (Vysíláno 7. dubna 1996.)

Mým záměrem je vysvětlit, proč je 
vskutku úžasné, když starší muži, kteří 
jsou duchovně vyzrálí a mají dobrý 
úsudek, slouží v nejvyšších vedoucích 
postaveních znovuzřízené Církve Ježíše 
Krista – a proč máme slyšet a poslou
chat (viz Mosiáš 2:9) učení těchto mužů, 
které Pán vyvolil, aby vydávali svědectví 
o Jeho jménu mezi všemi národy, poko
leními, jazyky a lidmi (viz NaS 112:1).

Modlím se o to, aby nás všechny 
učil Duch Svatý, zatímco se budeme 
společně zamýšlet nad tímto důležitým 
tématem.

„Vyvoleni, aby vydávali 
svědectví o jménu mém“
Je úžasné, když starší muži, kteří jsou duchovně vyzrálí a mají dobrý 
úsudek, slouží v nejvyšších vedoucích postaveních znovuzřízené  
Církve Ježíše Krista.

snášet těžkosti. Jde o to, zda v nich 
dokážeme vytrvat dobře. Ve zkoušce 
uspějeme, prokážeme li, že jsme 
pamatovali na Něj a na přikázání, 
jež nám dal.“ 4

„Drž[et] se cesty své“ je v dobách 
zkoušek to nejdůležitější rozhodnutí. 
Obraťte své srdce k Bohu, obzvlášť 
když čelíte zkouškám. S pokorou 
zachovávejte přikázání Boží. Proje
vujte víru tím, že svá přání uvedete 
v soulad s vůlí Boží.

Podívejme se nyní na onu srážku 
aut v Nagoyi. Mohl jsem při té ne
hodě zemřít. Přesto jsem díky Pánově 
milosti zázračně přežil. A vím, že 
má utrpení sloužila k tomu, abych se 
poučil a vyrostl.5 Nebeský Otec mne 
učil, abych zkrotil svou netrpělivost, 
osvojil si soucit a přinesl útěchu trpí
cím. Když jsem si to uvědomil, srdce 
mi naplnily pocity vděčnosti vůči 
Nebeskému Otci za tuto zkoušku.

Dávejte Boha na první místo, bez 
ohledu na zkoušky, kterým čelíte. 
Milujte Boha. Mějte víru v Krista 
a svěřte se Mu ve všem. Moroni 
dává takovým lidem tento slib: 
„A popřete li v sobě veškerou bezbož
nost a budete li milovati Boha celou 
svou mocí, myslí a silou, pak je milost 
jeho postačující pro vás, abyste milostí 
jeho mohli býti dokonalí v Kristu.“ 6

Upřímně svědčím, že Bůh Otec 
a Jeho Milovaný Syn Ježíš Kristus žijí 
a že Boží sliby těm, kteří se drží „cesty 
své“ a milují Ho, budou naplněny 
i uprostřed zkoušek. V posvátném 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Abraham 3:25.
 2. Nauka a smlouvy 122:7, 9; zvýraznění 

přidáno.
 3. Viz Eter 12:27.
 4. Henry B. Eyring, „V síle Páně“, Liahona, 

květen 2004, 17.
 5. Viz Židům 12:7–9.
 6. Moroni 10:32.
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a postřehy členů kvora, s nimiž slou
žím. Jeden příklad týkající se mé spolu
práce se starším Robertem D. Halesem 
charakterizuje úžasné příležitosti, které 
mám, abych se od těchto vedoucích 
učil a sloužil s nimi.

Před několika lety jsem strávil 
nedělní odpoledne v domě staršího 
Halese, který se zotavoval z vážné 
nemoci. Povídali jsme si o svých 
rodinách, o zodpovědnostech týkají
cích se našeho kvora a o důležitých 
zkušenostech.

V jedné chvíli jsem se staršího Ha
lese zeptal: „Jste úspěšným manželem, 
otcem, sportovcem, pilotem, vedou
cím v podnikatelské sféře a církevním 
vedoucím. Jaké ponaučení jste získal, 
když jste zestárl a omezují vás ubývající 
fyzické schopnosti?“

Starší Hales se na okamžik odmlčel 
a odvětil: „Když nezvládáš dělat to, co 
jsi dělal vždy, tak dělej jen to, na čem 
záleží nejvíce.“

Překvapila mě jednoduchost a ob
sáhlost jeho odpovědi. Můj milovaný 
apoštolský společník se se mnou 
podělil o celoživotní ponaučení – po
naučení, které získal díky zatěžkávací 
zkoušce fyzického utrpení a duchov
ního bádání.

Lidská omezení a slabosti
Omezení, která jsou přirozeným 

důsledkem pokročilého věku, se mo
hou ve skutečnosti stát pozoruhodným 
zdrojem duchovního poznání a pocho
pení. Tytéž faktory, které podle názoru 
mnohých efektivnost těchto služebníků 
omezují, se mohou stát jejich nejsilněj
šími stránkami. Fyzická omezení mo
hou rozšířit vizi. Omezená vitalita může 
upřesnit priority. Nemožnost zvládnout 
toho hodně může zaměřit pozornost 
na to, co je nejdůležitější.

Někteří tvrdí, že v Církvi jsou za
potřebí mladší a energičtější vedoucí, 

aby dokázali efektivně řešit závažné 
výzvy našeho moderního světa. Ale 
Pán k dosažení svých účelů nepoužívá 
novodobých metod a praktik vedení. 
(Viz Izaiáš 55:8–9.) Můžeme očekávat, 
že president a další služebně starší 
vedoucí Církve budou vždy starší 
a duchovně zkušení muži.

Pánův zjevený vzor vedení v Jeho 
Církvi skrze rady pamatuje na vliv 
lidských slabostí a zmírňuje ho. Zají
mavostí je, že smrtelná omezení těchto 
mužů jsou ve skutečnosti potvrze
ním božského zdroje zjevení, která 
k nim a skrze ně přicházejí. Tito muži 
jsou vskutku povoláni Bohem skrze 
proroctví. (Viz Články víry 1:5.)

Vzor přípravy
U svých Bratří jsem vysledoval 

přinejmenším část Pánova záměru, 
aby v nejvyšších vedoucích postaveních 
v Církvi sloužili starší muži, kteří jsou 
vyzrálí a mají dobrý úsudek. Tito muži 
prošli dlouholetým školením od Pána, 
kterého zastupují, kterému slouží a kte
rého milují. Naučili se rozumět božské 
řeči Svatého Ducha a Pánovým vzorům 

pro přijímání zjevení. Tito obyčejní muži 
prošli nanejvýš neobyčejným rozvojem, 
který jim zbystřil vizi, zformoval po
střeh, vštípil jim lásku k lidem ze všech 
národů a životních poměrů a potvrdil 
jim, že Znovuzřízení je skutečné.

Opakovaně bývám svědkem toho, 
jak se mí Bratří pilně snaží plnit a zve
lebovat své zodpovědnosti, zatímco se 
potýkají s vážnými fyzickými problémy. 
Tito muži nejsou ušetřeni žádných 
strastí. Spíše jsou požehnáni a posilo
váni, aby se odvážně tlačili kupředu, 
zatímco své strasti snášejí.

Díky tomu, že sloužím s těmito Pá
novými zástupci, jsem poznal, že jejich 
velkou touhou je rozpoznat a konat 
vůli Nebeského Otce a Jeho Milova
ného Syna. Když se společně radíme, 
dostavuje se inspirace a jsou činěna 
rozhodnutí, která odrážejí určitou 
míru světla a pravdy, jež je daleko za 
hranicemi lidské inteligence, rozumu 
a zkušeností. Když spolu v jednotě pra
cujeme na složitých problémech, naše 
kolektivní porozumění dané záležitosti 
se skrze moc Ducha Svatého zázračně 
prohlubuje.
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Mám to požehnání sledovat každý 
den individuální osobnostní rysy, 
schopnosti a vznešený charakter těchto 
vedoucích. Pro některé lidi jsou lidské 
nedostatky Bratří znepokojující a osla
bují jejich víru. Pro mě jsou tyto nedoko
nalosti povzbuzující a víru podporující.

Dodatečné ponaučení
Do této doby jsem byl svědkem 

toho, jak bylo šest mých Bratří skrze 
fyzickou smrt přemístěno k novým zod
povědnostem v duchovním světě: pre
sident James E. Faust, president Gordon 
B. Hinckley, starší Joseph B. Wirthlin, 
starší L. Tom Perry, president Boyd 
K. Packer a starší Richard G. Scott.

Tito udatní Bratří zasvětili „celou 
[svou] duši“ (Omni 1:26) vydávání 
svědectví o jménu Ježíše Krista po 
celém světě. Souhrn jejich učení je 
neocenitelný.

Tito služebníci se s námi v závěreč
ných letech své služby ve smrtelnosti 
podělili o mocná duchovní shrnutí 
ponaučení, která získali v průběhu 
desetiletí své oddané služby. Tito 
vedoucí nám předali pravdy nesmírné 
hodnoty v době, kdy se někteří možná 

domnívali, že toho již mají velmi málo, 
co by mohli předat.

Zamyslete se nad posledními slovy 
velkých proroků v písmech. Například 
Nefi zakončil svůj záznam těmito slovy: 
„Neboť tak mi Pán přikázal, a já musím 
poslechnouti.“ (2. Nefi 33:15.)

Jákob nás na konci svého života 
nabádal:

„Čiňte pokání a vstupujte těsnou 
branou a pokračujte po cestě, která je 
úzká, dokud neobdržíte věčný život.

Ó, buďte moudří; co mohu říci 
více?“ ( Jákob 6:11–12.)

Moroni zakončil svou práci na 
sestavování desek tímto nadějným 
očekáváním vzkříšení: „Brzy půjdu, 
abych si odpočinul v ráji Božím, dokud 
nebudou můj duch a tělo opět spojeny 
a dokud nebudu vítězoslavně přiveden 
vzduchem, abych se setkal s vámi před 
příjemnou stolicí velikého Jehovy, Věč
ného Soudce jak živých, tak mrtvých.“ 
(Moroni 10:34.)

Vy i já máme to požehnání učit se 
z posledních slov a svědectví proroků 
a apoštolů posledních dnů. Jejich 
jména v dnešní době nejsou Nefi, 
Jákob či Moroni, ale president Faust, 

president Hinckley, starší Wirthlin, 
starší Perry, president Packer a starší 
Scott.

Netvrdím, že poslední poselství 
těchto milovaných mužů byla nutně ta 
nejpamětihodnější či nejdůležitější z celé 
jejich služby. Avšak díky souhrnu svého 
duchovního poznání a životních zkuše
ností mohli tito vedoucí klást důraz na 
určité věčné pravdy s absolutní hodno
věrností a velkou, pronikavou mocí.

President Faust na své poslední 
generální konferenci v dubnu 2007 
prohlásil:

„Spasitel nám všem skrze své Usmí
ření nabídl drahocenný pokoj, ale ten 
se může dostavit jen tehdy, když jsme 
ochotni upustit od pocitů hněvu, zloby 
nebo pomstychtivosti. …

Mějme na paměti, že musíme od
pustit, aby i nám bylo odpuštěno. … 
Celým srdcem a duší věřím v uzdravu
jící moc, která k nám může přijít, když 
se řídíme radou Spasitele, abychom 
‚odpouštěli všem lidem‘ [NaS 64:10].“ 
(„Uzdravující moc odpuštění“, Liahona, 
květen 2007, 69.)

Poselství presidenta Fausta je 
mocným celoživotním ponaučením 

Shora zleva ve směru hodinových ručiček: portréty presidenta Jamese E. Fausta, presidenta 
Gordona B. Hinckleyho, staršího Richarda G. Scotta a staršího Josepha B. Wirthlina; vpravo 
nahoře: portréty presidenta Boyda K. Packera a staršího L. Toma Perryho.
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od muže, kterého mám rád, a od 
jednoho z nejvíce odpouštějících 
lidí, které jsem kdy poznal.

President Hinckley svědčil na své 
poslední generální konferenci v říjnu 
2007: „Potvrzuji své svědectví o povo
lání Proroka Josepha, o jeho skutcích, 
o tom, že zpečetil své svědectví svou 
vlastní krví jakožto mučedník věčné 
pravdy. … Vy i já čelíme naléhavé 
otázce týkající se toho, zda přijmeme 
První vidění a to, co po něm násle
dovalo, jako pravdivé. Na této otázce 
o jeho skutečnosti spočívá sama plat
nost této Církve. Pokud to je pravda, 
a já svědčím, že to pravda je, potom 
dílo, do něhož jsme zapojeni, je nej
důležitějším dílem na zemi.“ („Kámen 
vylomený z hory“, Liahona, listopad 
2007, 86.)

Svědectví presidenta Hinckleyho 
potvrzuje mocné celoživotní ponaučení 
od muže, kterého mám rád a o němž 
vím, že byl prorokem Božím.

Starší Wirthlin pronesl své poslední 
poselství na generální konferenci 
v říjnu 2008.

„Stále si pamatuji na … radu [své 
matky], kterou mi dala před mnoha 
lety onoho dne, kdy náš tým prohrál 
fotbalový zápas: ‚Ať se stane cokoli, 
ber to s láskou.‘

… Protivenství, pokud na něj nahlí
žíme správně, může být v našem životě 
požehnáním. …

Když budeme používat humor, 
když budeme usilovat o věčný nadhled, 
když budeme chápat zásadu kompen
zace a budeme se přibližovat našemu 
Nebeskému Otci, dokážeme snášet těž
kosti i zkoušky. A můžeme říci totéž, co 
řekla má matka: ‚Ať se stane cokoli, ber 
to s láskou.‘“ („Ať se stane cokoli, ber to 
s láskou“, Liahona, listopad 2008, 28.)

Poselství staršího Wirthlina je 
mocným celoživotním ponaučením od 
muže, které ho mám rád a který byl 

živoucím kázáním toho, jak překonávat 
obtíže vírou ve Spasitele.

Starší Perry stál u tohoto řečnic
kého pultu před pouhými šesti měsíci. 
Tehdy jsme nemohli tušit, že to bude 
jeho poslední svědectví na generální 
konferenci.

„Dovolte mi na závěr vydat svě
dectví (a mých devět desetiletí na této 
zemi mě plně opravňuje k tomu, abych 
řekl), že čím starší jsem, tím více si 
uvědomuji, že rodina je středem života 
a klíčem k věčnému štěstí.

Vyjadřuji díky za svou manželku, své 
děti, svá vnoučata a pravnoučata a za … 
celou širší rodinu, která tolik obohacuje 
můj život, a činí ho dokonce věčným. 
O této věčné pravdě vydávám své nejsil
nější a nejposvátnější svědectví.“ („Proč 
záleží na manželství a na rodině – všude 
na světě“, Liahona, květen 2015, 42.)

Poselství staršího Perryho je moc
ným celoživotním ponaučením od 
muže, kterého mám rád a který díky 
nesmírným zkušenostem rozuměl 
tomu, jak zásadní je vztah mezi rodi
nou a věčným štěstím.

President Packer na generální kon
ferenci před šesti měsíci kladl důraz na 
Otcův plán štěstí, Spasitelovo Usmíření 
a věčné rodiny:

„Vydávám svědectví o tom, že Ježíš 
je Kristus a Syn živého Boha. On stojí 
v čele této Církve. Díky Jeho Usmíření 
a moci kněžství mohou rodiny, které 
vzniknou ve smrtelnosti, být spolu po 
celou věčnost. …

Jsem velmi vděčný za … Usmíření, 
jež může smýt všechna poskvrnění 
bez ohledu na to, jak závažná jsou, jak 
dlouho již trvají nebo jak často jsme je 
opakovali. Usmíření vás může znovu 
osvobodit, abyste mohli jít vpřed, čistí 
a způsobilí.“ („Plán štěstí“, Liahona, 
květen 2015, 28.)

Poslední poselství presidenta 
Packera je celoživotním ponaučením 

od muže, kterého mám rád a který 
důrazně a opakovaně prohlašoval, že 
účelem „všech činností v Církvi je do
sáhnout toho, aby muž a žena a jejich 
děti byli v rodině šťastní a byli spolu 
zpečetěni na čas a celou věčnost“. 
(Liahona, květen 2015, 26.)

Starší Scott ve svém posledním pro
slovu na generální konferenci v říjnu 
2014 řekl: „Do smrtelného života jsme 
přišli právě proto, abychom rostli 
na základě zkoušek a prověřování. 
Překážky nám pomáhají stát se více 
takovými, jako je náš Otec v nebi, 
a Usmíření Ježíše Krista nám umož
ňuje tyto překážky překonat. Svědčím 
o tom, že když k Němu budeme ak
tivně přicházet, budeme moci překo
nat každé pokušení, každý zármutek 
a každou zkoušku, které budeme 
čelit.“ („Nechť je používání víry vaší 
hlavní prioritou“, Liahona, listopad 
2014, 94.)

Poselství staršího Scotta je mocným 
celoživotním ponaučením od muže, 
kterého mám rád a který je milovaným 
zvláštním svědkem jména Kristova na 
celém světě. (Viz NaS 107:23.)

Zaslíbení a svědectví
Spasitel prohlásil: „Ať [praveno] 

mým vlastním hlasem nebo hlasem 
služebníků mých, to je totéž.“ (NaS 
1:38.) Kéž slyšíme věčné pravdy, kte
rým nás učí Pánovi oprávnění zástupci, 
a dbáme jich. Budeme li tak činit, 
slibuji vám, že naše víra v Nebeského 
Otce a v Ježíše Krista se posílí a my 
obdržíme duchovní vedení a ochranu 
pro svou konkrétní situaci a potřeby.

S veškerou silou své duše svědčím 
o tom, že vzkříšený a žijící Kristus řídí 
záležitosti své znovuzřízené a živoucí 
Církve skrze své služebníky, kteří byli 
vyvoleni, aby vydávali svědectví o Jeho 
jménu. O tom svědčím v posvátném 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼



132 185. POLOLETNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE | 26. ZÁŘÍ – 4. ŘÍJNA 2015

Promlouvali k nám

Primárek, vyprávěla příběh o dívce 
jménem Amy. Amy se modlila 
k Bohu, aby poznala, zda ji Bůh 
skutečně miluje a zda je s ní. Jako 
rodina si tento příběh přečtěte 
nebo jej převyprávějte a povídejte 
si o chvílích, kdy jste pocítili Boží 
lásku. Jaké pocity vám přináší 

vědomí toho, že jste dítě Boží? Jak 
můžete druhým pomoci poznat, že 
jsou děti Boží?

• Strana 121: Starší Allen D. Haynie 
ze Sedmdesáti vyprávěl příběh, 
jak se svými dvěma staršími bratry 
vykopali velkou jámu, kterou pře
měnili v bazén. Poté, co si v něm 
chlapci hráli, byli celí od bláta. 
Babička nechtěla staršího Haynieho 
pustit do domu, dokud ze sebe 
bláto nesmyl a nebyl čistý. Čemu 
tento příběh učí o Usmíření Ježíše 
Krista? Proč je důležité, abychom 
byli před Bohem čistí?

Pro mládež
• Strana 83: President Thomas 

S. Monson řekl, že Boží přikázání 
nejsou překážky, ale spíše vodítka 
ke štěstí. Řekl: „Ten, který nás stvořil 
a který nás miluje, velmi dobře ví, 
jak musíme žít, abychom mohli 
obdržet tu nejvyšší možnou míru 
štěstí.“ Vyzkoušejte slova presidenta 
Monsona a dodržujte Pánova přiká
zání. Nebuďte překvapeni, pokud 
obdržíte božskou pomoc a ochranu.

• Strana 6: Když budeme hledat 
svou osobní hodnotu ve druhých, 
budeme často zklamáni. Sestra 
Rosemary M. Wixomová, gene
rální presidentka Primárek, řekla: 
„Ujištění o své hodnotě dokážeme 
čerpat přímo od [Pána], vertikálně, 
a nikoli horizontálně od okolního 
světa nebo lidí na Facebooku či 
Instagramu.“ Tento týden si napište 
do deníku něco o své božské pod
statě a o požehnáních, která z této 
znalosti vyplývají.

• Strana 20: President Dieter F. Uchtdorf, 
druhý rádce v Prvním předsednic
tvu, řekl: „Pokud máte někdy pocit, 
že evangelium ve vašem životě moc 
dobře nefunguje, vyzývám vás, aby
ste udělali krok zpět, podívali se na 

Pro děti
• Strana 86: President Thomas 

S. Monson nás vyzval, abychom byli 
dobrým příkladem tím, že budeme 
následovat Ježíše Krista. Když Ho 
budeme následovat, budeme moci 
být světlem světu. Jak můžete být 
příkladem své rodině a přátelům? 
Mohli byste začít tím, že si dáte za 
cíl dělat jednu věc, která vám po
může být více takovými jako Ježíš.

• Strana 104: President Henry 
B. Eyring, první rádce v Prvním 
předsednictvu, vyprávěl příběh 
o svém otci, jak jednou při návštěvě 
Austrálie hledal v neděli církevní 
shromáždění. Při tomto hledání se 
na každé křižovatce pomodlil, aby 
poznal, kudy má jít. Brzy nato slyšel 
zpěv a uvědomil si, že Duch Svatý 
mu pomohl najít cestu. Vzpomeňte 
si na nějaký okamžik, kdy jste pocí
tili Ducha Svatého. Jak jste se cítili?

• Strana 6: Sestra Rosemary M. Wixo
mová, generální presidentka 

Jak se může konference stát 
součástí našeho života
Zvažte možnost použít některé níže uvedené činnosti a otázky jako 
výchozí bod pro rodinnou diskusi nebo osobní přemítání.
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svůj život z nadhledu a zjednodušili 
svůj postoj k učednictví. Zaměřte se 
na základní nauky, zásady a mož
nosti uplatnění evangelia.“ Pokud 
se cítíte vystresovaně a přemoženě, 
zvažte, jak byste mohli zjednodušit 
svůj život a praktikování evangelia.

• Strana 65: Starší Neil L. Andersen 
z Kvora Dvanácti apoštolů vyprávěl 
příběh o mladém muži, který doufal, 
že bude moci sloužit na misii, ale 
poté zjistil, že se místo toho bude 
muset starat o rodinu. Díky silné víře 
a požehnáním od Pána mohl tento 
mladý muž i tak na misii sloužit. Jak 
můžeme být jako tento mladý muž 
a jít vpřed s vírou, navzdory překáž
kám, jež jsou před námi?

• Strana 33: Starší Larry R. Lawrence ze 
Sedmdesáti vyprávěl příběh navrá
tivšího se misionáře, kterému se 
nedařilo plnit všechny své povin
nosti, dokud se nerozhodl, že zasvětí 
neděli Boží službě a studiu evangelia. 
„Tato malá úprava mu přinesla pokoj 
a rovnováhu, o něž usiloval,“ řekl 
starší Lawrence. Co můžete dělat pro 
to, abyste neděle lépe zasvětili Pánu?

Pro dospělé
• Strana 86: President Thomas 

S. Monson nám připomíná, aby
chom byli příkladem a světlem 
světu. „Budeme li se řídit příkladem 
Spasitele a žít tak, jak žil a učil On 
sám,“ řekl president Monson, „bude 
toto světlo hořet v našem nitru 
a svítit na cestu druhým.“ Co mů
žete dělat pro to, abyste byli větším 
světlem, které bude „zářit v čím 
dál tím temnějším světě“?

• President Russell M. Nelson, pre
sident Kvora Dvanácti apoštolů, 
a starší Jeffrey R. Holland z Kvora 
Dvanácti apoštolů hovořili o důleži
tosti žen a mateřství. Starší Holland 
učil: „Žádná láska ve smrtelnosti 

se neblíží čisté lásce Ježíše Krista 
více než nesobecká láska, kterou 
ke svému dítěti chová oddaná 
matka.“ (Strana 47.) President 
Nelson učil, že obrácené ženy, které 
dodržují smlouvy, „[budou] v upa
dajícím světě vyčnívat stále více“. 
(Strana 95.) S modlitbou o těchto 
proslovech přemítejte a diskutujte 

o tom, jak členové rodiny mohou 
podporovat ženy v jejich důležitých 
a Bohem daných rolích.

• Několik řečníků mluvilo o síle 
uprostřed protivenství. Starší Hugo 
Montoya ze Sedmdesáti učil, že 
zkoušky a pokušení přicházejí ke 
každému, „ale když je úspěšně 
překonáme, můžeme díky nim 
zesílit a vyrůst“. (Strana 53.) Pře
čtěte si jeho proslov spolu s pro
slovy staršího Jamese B. Martinoa 
ze Sedmdesáti (strana 58); staršího 
Koichiho Aoyagiho, emeritního 
člena Sedmdesáti (strana 126); 

a Neill F. Marriottové, druhé rád
kyně v generálním předsednictvu 
Mladých žen (strana 30). Přemýšlejte 
o tom, jak můžete posílit svou víru 
v Ježíše Krista a jak vám On může 
pomoci přečkat protivenství.

• Strana 33: Starší Larry R. Lawrence 
ze Sedmdesáti ve svém proslovu 
učil: „Duch nás neustále vyzývá 

k tomu, abychom se zlepšovali 
a stoupali výše. … Pokud budeme 
pokorní a budeme ochotni se učit, 
vezme nás za ruku a povede nás 
domů.“ Po přečtení jeho proslovu 
usilujte o vedení Duchem v tom, 
jak se můžete zlepšit a změnit.

• Strana 104: President Henry B. Eyring, 
první rádce v Prvním předsednictvu, 
učil, že „mít vždy Ducha, aby byl 
s námi, znamená mít vedení a pokyny 
od Ducha Svatého v každodenním 
životě“. Přemýšlejte o tom, co můžete 
dělat nebo přestat dělat, aby byl Duch 
neustále s vámi. ◼



134 185. POLOLETNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE | 26. ZÁŘÍ – 4. ŘÍJNA 2015

Rejstřík příběhů v konferenčních proslovech

Řečník Příběh

Neil L. Andersen (65) Mladý muž a jeho sourozenci jsou po smrti své matky požehnáni finančními prostředky poté, co onen mladý muž přijme povolání ke službě na misii 
na plný úvazek. Skrze víru v Ježíše Krista získávají dva bratři sílu poté, co jejich rodiče a dva sourozenci zahynou při letecké havárii.

Koichi Aoyagi (126) Koichi Aoyagi získává při rozhovoru s církevním vedoucím skrze Ducha Svatého jasnější porozumění tomu, jakou úlohu hraje v plánu spasení protivenství.

David A. Bednar (128) David A. Bednar získává ponaučení od staršího Roberta D. Halese, že když nezvládáš dělat to, co jsi dělal vždy, tak dělej jen to, na čem záleží nejvíce.

Randall K. Bennett (69) Nejmladší vnuk Randalla K. Bennetta padá, zatímco se učí chodit, ale s povzbuzením od rodičů to zkouší znovu. Dva ruští Svatí posledních dnů,  
kteří pociťují nabádání podělit se navzájem o evangelium, nakonec uzavírají sňatek v chrámu.

Kim B. Clark (124) Rodiče Kima B. Clarka jsou povzbuzeni hlasem Ducha k tomu, aby přijali povolání na misii na Filipínách.

Quentin L. Cook (39) Quentin L. Cook se jako mladý misionář dozvídá, co to znamená být „dobře stavěný jako bristolské lodě“. Quentin L. Cook se účastní židovského šabatu.

Henry B. Eyring (80) Starší sestra děkuje jáhnovi za to, že jí podal svátost. Pán se díky snaze jednoho presidenta kvora starších dotýká srdce několika méně aktivních  
perspektivních starších. Pradědeček Henryho B. Eyringa se raduje z toho, že Pán nad ním bděl a inspiroval ho během obtížné misie.
(104) Duch Svatý vede otce Henryho B. Eyringa na shromáždění svátosti v Austrálii. Otce Henryho B. Eyringa utěšuje po smrti jeho manželky Duch Svatý.

Bradley D. Foster (50) Anne Sullivanová pomáhá nevidomé a němé Helen Kellerové naučit se číst. Bradley D. Foster pociťuje naléhání, aby pomohl svým dětem a vnoučatům 
porozumět pravdám evangelia poté, co má pohovor se způsobilým perspektivním misionářem.

Allen D. Haynie (121) Poté, co si mladý Allen D. Haynie hraje v blátivé jámě, nesmí vstoupit do domu, dokud ho babička neumyje proudem vody ze zahradní hadice.

Jeffrey R. Holland (47) Umírající méně aktivní člen Církve má obavy z toho, že bude muset v příštím životě stanout před svou matkou. Oddaná matka pomáhá svému synovi 
vrátit se do Církve. Lisa Tuttle Pieperová pomáhá své dceři zapojit se do zvolání Hosana.

Von G. Keetch (115) Surfaři, kteří jsou rozčarovaní ze zábrany, jež je postavena v ústí jednoho z australských zálivů, se dozvídají, že tato zábrana je chrání před žraloky.

Larry R. Lawrence (33) Larry R. Lawrence uvádí několik příkladů toho, jak Duch Svatý udílí lidem „rady na míru“, aby jim pomohl se zlepšit.

Neill F. Marriottová (30) Poté, co se Neill F. Marriottová deset let modlí a hledá Boha, nachází Církev a vstupuje do ní. Rodina sestry Marriottové má víru v to, že budou žít na 
věky s dcerou, která umírá následkem nehody na kole.

James B. Martino (58) James B. Martino se rozhoduje dát se pokřtít poté, co vážně studuje Knihu Mormonovu a modlí se o ni.

Richard J. Maynes (27) Starší Taiichi Aoba učí mladé lidi, aby umístili hlínu na hrnčířském kruhu doprostřed. Nancy Maynesová objevuje skutečnou radost poté, co nachází 
evangelium Ježíše Krista a žije podle něj.

Carol F. McConkieová (12) 102letá sestra říká, že získala Uznání Mladého ženství díky tomu, že každý den činí pokání.

Thomas S. Monson (83) Poté, co žena s manželem činí pokání a vrací se do Církve, nacházejí oba pokoj a naději prostřednictvím evangelia Ježíše Krista.
(86) Izraelští úředníci se ptají, co Církev udělá se světlem v očích Svatých posledních dnů, kteří budou studovat v Jeruzalémském středisku univerzity BYU.

Hugo Montoya (53) Úsměv presidenta Russella M. Nelsona dodává klid Hugu Montoyaovi poté, co je povolán do Sedmdesáti.

Russell M. Nelson (95) Russell M. Nelson se jako mladý, rozčarovaný kardiochirurg vrací do práce díky vizi, lásce a povzbuzení od své manželky. Inspirovaná poznámka  
presidentky Primárek kůlu mění směr schůzky rady kůlu.

Linda S. Reevesová (9) Poté, co Linda S. Reevesová naslouchá jedné přítelkyni, jak popisuje své problémy, vyjadřuje lítost nad těmi, kterým nějak ublížili druzí.

Dale G. Renlund (93) Poté, co je Dale G. Renlund povolán biskupem, mu jeho bratr říká, že ho Pán povolal proto, že skrze něj potřebuje něčeho dosáhnout. Dalea G. Renlunda 
utěšují rodiče mladého muže, který umírá na srdeční selhání.

Gregory A. Schwitzer (98) Gregory A. Schwitzer pomáhá svému vnukovi pocítit melodii a poselství náboženské písně, kterou cvičí při hře na piano.

Vern P. Stanfill (55) Vern P. Stanfill překonává úzkost tím, že se spoléhá na kolektivní světlo skupiny cyklistů, kteří projíždějí temným tunelem.

Carole M. Stephensová (118) Carole M. Stephensová prostřednictvím lásky přesvědčuje svou vnučku, aby zůstala sedět v autosedačce.

Gary E. Stevenson (91) Poté, co je Gary E. Stevenson povolán apoštolem, přichází se svou manželkou Lesou na to, že jejich kotvou jsou víra v Ježíše Krista a poznání plánu spasení.

Dieter F. Uchtdorf (15) Jedenáctiletá dívka se od své pratety dozvídá, že klíčem ke štěstí je láska k Bohu a Jeho dětem.
(20) Učitelka v Pomocném sdružení je vzhůru celou noc, aby vytvořila pokrývku pro svou lekci na téma zjednodušování.
(76) Dieter F. Uchtdorf je překvapen a zarmoucen, když se dozvídá, že jeden nositel Aronova kněžství se vzdálil od Boha.

Rosemary M. Wixomová (6) Nebeský Otec zodpovídá modlitbu mladé ženy, v níž se Ho ptá, zda ji miluje. Hladovějící muž v Etiopii si dělá starost o blaho sirotka.

Níže uvedený seznam vybraných zážitků a příběhů vyprávěných na generální konferenci lze použít při osobním studiu, rodinném 
domácím večeru nebo při jiných příležitostech k výuce. Číslo odkazuje na první stranu příslušného proslovu.
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Zprávy z Církve

Starší Ronald A. Rasband
Kvorum Dvanácti apoštolů

Poté, co starší Ronald 
A. Rasband obdržel své 

povolání do Kvora Dvanácti 
apoštolů, četl v Janovi 15:16: „Ne vy jste mne vyvolili, ale já 
jsem vás vyvolil, a [vysvětil].“

Starší Rasband řekl: „Měl jsem duchovní vnuknutí, že toto 
[povolání] nijak nesouvisí … s mým přáním. Bylo to Pánovo 
rozhodnutí.“

Starší Rasband již v 19 letech získal podobné ponaučení 
ohledně podrobení se Pánovým rozhodnutím. Doufal, že 
bude sloužit na misii v Německu, podobně jako jeho otec 
a starší bratr, ale namísto toho byl povolán do Misie východ
ních států (USA). Obrátil se k písmům a ve 100. oddíle Nauky 
a smluv četl: 

„Tudíž, následujte mne a naslouchejte radě, kterou vám dám.
… Mocné dveře budou otevřeny v okolních krajinách v této 

východní zemi. …
Tudíž, vpravdě pravím vám, pozdvihněte hlas svůj k tomuto 

lidu.“ (Verše 2, 3, 5.)
Získal svědectví, že Pán si přeje, aby sloužil na misii ve 

východních státech.
Starší Rasband se narodil 6. února 1951 a pochází ze 

skromných poměrů. „Narodil jsem se řidiči nákladního auta 
[na rozvoz chleba] a milované matce [která byla v domác
nosti],“ řekl. Pochází z rodiny Svatých posledních dnů, která 
je v Církvi již po několik generací, což je odkaz, kterého si 
velmi váží.

V roce 1973 se starší Rasband 
oženil s Melanií Twitchellovou. Mají 
5 dětí a 24 vnoučat. Starší Rasband 
připisuje své ženě, s níž je již 42 let, 
zásluhy za to, že mu pomohla stát 
se tím, kým dnes je. „Má žena mě 
vzala jako hrnčířskou hlínu a zfor
movala mě v něco, na čem skutečně 
záleží. … Právě její duchovní vliv 
vedl nejen k tomuto nádhernému 
a výjimečnému povolání, ale také ke 
všemu, co jsem v duchovní oblasti 
dokázal.“

V roce 1987 se starší Rasband stal 
presidentem a provozním ředitelem 
celosvětové korporace působící 
v oblasti chemického průmyslu. 
Od svých nadřízených se naučil, 

jak být výkonnější v církevní službě. „Ve své profesi jsem 
poznal, … že lidé jsou důležitější než cokoli jiného, na co se 
můžeme zaměřit.“ Také se „naučil mnoha dovednostem týka
jícím se vedení druhých, … které mi jako generální autoritě 
byly k velkému užitku.“

Starší Rasband měl mnoho příležitostí, jak těchto do
vedností a schopností využít. Sloužil jako biskup; president 
misie; od dubna 2000 jako sedmdesátník – generální au
torita; dohlížel na území Severní Amerika Západ, Severní 
Amerika Severozápad a na tři území v Utahu; dále sloužil 
jako rádce v předsednictvu území Evropa střed; výkonný 
ředitel Chrámového oddělení; od roku 2005 jako člen Před
sednictva Sedmdesáti a od dubna 2009 jako služebně nejstarší 
president Sedmdesáti.

Díky svým církevním zodpovědnostem a úkolům chová 
lásku ke Svatým posledních dnů, ať již jsou kdekoli. Členům 
říká: „Vaše víra prohlubuje naši víru; vaše svědectví posiluje 
naše svědectví.“ (Strana 90.)

Staršího Rasbanda zaplavuje pocit pokory, že může sloužit 
jako apoštol Pána Ježíše Krista. „Vždy jsem měl touhu Mu slou
žit,“ řekl. „Věnuji tomu po zbytek života svůj čas, své talenty 
a vše, co nyní mám. Pociťuji závazek tak činit. A mám tu čest 
tak činit.“ ◼
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Když starší Gary E. 
Stevenson přemýšlel 

o svém povolání do Kvora 
Dvanácti apoštolů, dospěl 

k závěru, že jeho služba v Pánově království, a zvláště pak 
v povolání apoštola, bude spíše spočívat v tom, že povede 
druhé tak, že jim bude sloužit, než aby jim sloužil tím, že 
je povede.

„Ježíš Kristus považoval sám sebe za služebníka,“ řekl 
starší Stevenson během tiskové konference poté, co mu byla 
vyjádřena podpora. „I my se považujeme za služebníky.“ 
(Viz Marek 10:44.)

Jeho povolání do Kvora Dvanácti apoštolů přišlo nečekaně. 
Má ale pocit, že jeho služba v Církvi – zvláště jako sedmdesát
níka – generální autority v letech 2008–2012 a jako předseda
jícího biskupa od března 2012 – mu pomohla se na své nové 
zodpovědnosti připravit.

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou v Pánově službě 
poznal, je to, jak velkou hodnotu mají děti Nebeského Otce. 
Starší Stevenson se těší, že nyní jako apoštol bude mít více 
příležitostí setkávat se s Božími dětmi po celém světě a vydá
vat jim svědectví.

Také se těší na další spolupráci s těmi, kteří Pánovu Církev 
vedou. „Být přítomen na radách a mít možnost se od [nich] 
učit, být od [nich] vzděláván a pociťovat jejich sílu a jejich svě
dectví o Ježíši Kristu a Jeho Usmíření,“ poznamenal, „je něco, 
o čem jsem přesvědčen, že bude nádhernou zkušeností.“

Gary E. Stevenson se narodil 6. srpna 1955 Evanu N. a Vere 
Jean Stevensonovým. Své rodinné kořeny dokáže vysledovat 
až k prvním utažským pionýrům Svatých posledních dnů. 
Vyrůstal v Cache Valley v severním Utahu v rodině zaměřené 
na evangelium, kde se naučil hodnotě usilovné práce a důle
žitosti služby. Jeho otec, „biskup v době mých mladých let“, 
ho často brával na návštěvy mnohých vdov, které žily v jejich 
sboru. Ponaučení, která mladý Gary od 
svého otce získal ohledně křesťanské 
péče a služby, v něm zanechala nesma
zatelný dojem, z něhož měl užitek i jako 
předsedající biskup.

„Biskupové Církve,“ řekl, „jsou 
opravdu mými hrdiny.“

Opravdová církevní služba pro 
staršího Stevensona začala tím, že byl 
povolán jako misionář na plný úvazek 
do Japonské misie Fukuoka, kde si 
vypěstoval trvalou lásku k japonskému 

lidu a jeho jazyku, kterým dosud plynně hovoří. Po misii stu
doval na Utažské státní univerzitě, kde se setkal s Lesou Jean 
Higleyovou. Vzali se v roce 1979 v idažském chrámu Idaho 
Falls a jsou rodiči čtyř synů. Starší Stevenson získal titul v ob
chodní administrativě se zaměřením na marketing. Později se 
stal spoluzakladatelem jedné z největších společností s celosvě
tovou působností, která se zabývá výrobou a prodejem cvičeb
ního vybavení, v níž působil jako president a provozní ředitel.

Stevensonovi žili několik let v Japonsku. V roce 2004 
byl starší Stevenson povolán jako president Japonské misie 
Nagoja. Poté, co byl v roce 2008 povolán do kvora Sedmdesáti, 
sloužil jako rádce a president v území Asie sever. V roce 2011, 
když sloužil jako president území, udeřilo nedaleko pobřeží 
severního Japonska velké zemětřesení, jež vyvolalo obrovskou 
vlnu tsunami, která zabila tisíce lidí. Tento zážitek byl v jeho 
životě klíčovým okamžikem.

Starší Stevenson pomáhal naplánovat konkrétní podobu 
církevní humanitární odezvy, v rámci níž byly poskytnuty 
potraviny, zásoby, podpora a dlouhodobá pomoc.

„Byl to projev toho, jak Církev Ježíše Krista naplňuje jednu 
ze svých božsky daných zodpovědností pečovat o chudé a po
třebné,“ vzpomíná. Poznamenal, že bylo posvátnou výsadou 
„sloužit a žehnat druhým a organizovat pomoc“.

Starší Stevenson řekl, že Pán radí Svatým posledních dnů, 
aby pomáhali „slabým, pozdvih[ovali] ruce, které jsou skleslé, 
a posil[ovali] kolena zemdlená“ (NaS 81:5). Na tiskové kon
ferenci uvedl, že „právě z tohoto vyplývá zodpovědnost, 
kterou jako členové Kvora Dvanácti a apoštolové pociťujeme, 
že máme poskytovat 
křesťanskou službu 
druhým“. ◼

Starší Gary E. Stevenson
Kvorum Dvanácti apoštolů
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Starší Dale G. Renlund
Kvorum Dvanácti apoštolů

větší oběť“. Když byl starší Renlund povolán, byla Ruth presi
dentkou své právnické firmy a stejně jako on i ona ze zaměst
nání odešla. Ale jak říká, již od jejich sňatku v roce 1977 byla 
vždy naprosto oddaná a je pro něj zdrojem velké síly.

Když byli starší a sestra Renlundovi v Africe, „učili je Svatí 
tomu, na čem opravdu záleží“. Jednou v Demokratické repu
blice Kongo se starší Renlund členů zeptal, jaké mají těžkosti. 
Vzpomíná si, že po určitém pobízení k odpovědi „se zvedl 
jeden starší muž a řekl: ‚Starší Renlunde, jak můžeme mít 
nějaké těžkosti? Vždyť máme evangelium Ježíše Krista.‘“ Starší 
Renlund přemítá: „Chceme být s manželkou jako tito Svatí 
z Kanangy. … Zdánlivě nemají nic, ale přesto mají všechno.“

Na závěr svého prvního proslovu v roli apoštola starší 
Renlund svědčil: „Z celého srdce si přeji být pravým následov
níkem Ježíše Krista. Miluji Ho. Obdivuji Ho. Svědčím o tom, 
že On skutečně žije. Svědčím o tom, že On je ten Pomazaný, 
onen Mesiáš.“ (Strana 94.) ◼

Starší Dale G. Renlund 
po prvotním překvapení 

z toho, že byl povolán do 
Kvora Dvanácti apoštolů, 

poklekl se svou manželkou Ruth k modlitbě, v níž usiloval 
o svědectví ohledně toho, že „směr této cesty řídí Bůh“.

Starší Renlund usiloval o podobné vedení mnohokrát – 
jako sedmdesátník – generální autorita, jako kardiolog i jako 
manžel a otec. Když například pobýval na lékařské stáži ve 
státě Maryland (USA), jeho manželka onemocněla rakovinou 
vaječníků. Jejich dceři Ashley bylo tehdy pouhých 16 měsíců. 
V této obtížné době, když Ruth v modlitbě děkovala Pánu za 
jejich chrámové zpečetění, starší Renlund opět pocítil, že je 
Mu nablízku.

Starší Renlund během své profesní dráhy kardiologa léčil 
pacienty se srdečním selháním. Mnoho z nich viděl umírat. 
Ale jednou, když zemřel pacient jménem Chad, se citový 
odstup, který si v kritických chvílích jako lékař zachová
val, zcela zhroutil poté, co za ním na jednotku intenzivní 
péče přišli Chadovi rodiče. V onom okamžiku uviděl Chada 
z jejich pohledu.

O tomto zážitku starší Renlund řekl: „Dnes již vím, že 
pokud máme v Církvi úspěšně sloužit druhým, musíme na ně 
pohlížet očima rodiče – očima Nebeského Otce. Teprve pak si 
můžeme začít uvědomovat skutečnou cenu duše.“ (Strana 94.)

Dětství staršího Renlunda a jeho služba v Církvi mu rovněž 
pomohly připravit se na to, aby dokázal nahlížet na druhé 
z pohledu Pána a porozumět rozmanitosti mezi členy Církve.

Dale Renlund se narodil 13. lis
topadu 1952 švédským imigrantům, 
kteří přišli do Utahu, aby tam mohli 
být zpečetěni v chrámu. Když byl 
Dale chlapcem, jeho rodina se pře
stěhovala do Finska a poté zpátky 
do Švédska. O tři roky později se 
rodina vrátila do Utahu. Ve věku 
19 let byl povolán sloužit na misii 
na plný úvazek ve Švédsku.

V roce 2009 byl starší Renlund 
povolán sloužit jako sedmdesátník 
– generální autorita. V rámci svého 
prvního pověření sloužil v před
sednictvu území Afrika jihovýchod. 
Starší Renlund ukončil svou profesní 
dráhu jako lékař a profesor, ale 
uvedl, že jeho manželka „přinesla 
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Starší L. Whitney Clayton se již v mládí naučil milovat práci 
a svou rodinu. Každou sobotu ráno odcházel jeho otec, 

který byl lékařem, za svými pracovními povinnostmi. Před 
odchodem vždy napsal na tabuli seznam všech domácích 
prací, které měly být ten den provedeny. Když se vrátil, přidal 
se k synům a pracoval společně s nimi. Starší Clayton se od 
svého otce naučil pracovní morálce, která je pro jeho život 
požehnáním.

Rodina staršího Claytona si také byla vědoma toho, 
že večeře znamená čas strávený s rodinou. „Povídali jsme 
si o politice, o tom, co se děje ve škole a v obci, o evangeliu 
a o Církvi. … Byla to úžasná součást mého dětství.“ Rozhovory 
u jídla jsou zvykem, kterého se spolu s manželkou drží i se 
svými dětmi.

Starší Clayton byl jmenován do úřadu služebně nejstaršího 
presidenta Sedmdesáti 6. října 2015. Vystřídal tak staršího 
Ronalda A. Rasbanda, který byl povolán do Kvora Dvanácti 
apoštolů.

Staršímu Claytonovi byla 31. března 2001 vyjádřena pod
pora jako sedmdesátníkovi – generální autoritě. Jako člen 
Předsednictva Sedmdesáti slouží od roku 2008 a měl zodpo
vědnost dohlížet na několik území v Utahu. Pomáhal staršímu 
Davidu A. Bednarovi z Kvora Dvanácti apoštolů dohlížet na 
území Afrika jihovýchod a Afrika západ. Také slouží jako člen 
Výboru veřejných záležitostí. V letech 2002–2003 sloužil jako 
rádce a v letech 2003–2006 jako president v předsednictvu 
území Jižní Amerika jih.

Narodil se v roce 1950 v Salt Lake City v Utahu (USA) 
a v roce 1973 se v chrámu Salt Lake oženil s Kathy Ann 
Kippovou. Jsou rodiči 7 dětí a mají 20 vnoučat.

Starší Clayton získal bakalářský titul v oboru financí na 
Utažské univerzitě a právnický titul na vysoké škole University 
of the Pacific. V letech 1981–2001 působil jako advokát 
v Kalifornii (USA).

Sloužil také jako územní sedmdesátník, oblastní reprezen
tant, rádce presidenta misie, vysoký rádce, biskup, president 
misie kůlu a učitel ve třídě Nauka evangelia. V letech 1970–1971 
sloužil jako misionář na plný úvazek v Peru. ◼

Starší L. Whitney Clayton
Služebně nejstarší president Sedmdesáti

Starší Gerrit W. Gong
Předsednictvo Sedmdesáti

Starší Gerrit W. Gong, který byl nedávno povolán sloužit 
v Předsednictvu Sedmdesáti, si vzpomíná na vnuknutí, kte

rého se mu dostalo, když sloužil jako misionář na Tchaj wanu.
Na shromáždění svátosti přišel jeden zájemce. „Pocítil jsem 

inspiraci napsat mu krátký vzkaz v morseovce, který zněl asi 
takto: ‚Vítejte na shromáždění svátosti. Rád vás tady vidím!‘“

Zájemce byl náhodou radiotelegrafista, a když tuto zprávu 
dostal, byl z toho nadšený. „Ohromilo mě, že něco, co jsem 
se naučil před mnoha lety, mi dokázalo pomoci … navázat 
určitým zvláštním způsobem kontakt s konkrétním člověkem,“ 
říká starší Gong.

Vzdělávání se a navazování kontaktů s druhými se starší 
Gong věnoval celý život již od dětství, kdy se jako skaut naučil 
Morseovu abecedu. V roce 1977 získal na Univerzitě Brighama 
Younga titul bakaláře humanitních věd v asijských a univerzit
ních studiích, v roce 1979 získal titul magistra filozofie a v roce 
1981 získal titul doktora filozofie v mezinárodních vztazích 
na Oxfordské univerzitě.

Starší Gong sloužil v mnoha církevních povoláních – jako 
vysoký rádce, vedoucí skupiny vysokých kněží, president Ne
dělní školy kůlu, učitel semináře, biskup, president misie kůlu, 
president kůlu a územní sedmdesátník. V době, kdy byl v roce 
2010 povolán jako sedmdesátník – generální autorita, sloužil 
jako člen Pátého kvora Sedmdesáti v území Utah jih.

V roce 1985 působil starší Gong jako zvláštní asistent ná
městka ministra zahraničí Spojených států a v roce 1987 jako 
zvláštní asistent velvyslance USA v čínském Pekingu. V letech 
1989–2001 zastával různé funkce ve Středisku strategických 
a mezinárodních studií ve Washingtonu, D.C.

Gerrit W. Gong se narodil v roce 1953 v Redwood City 
v Kalifornii (USA). Spolu s manželkou Susan Lindsay Gongo
vou jsou rodiči čtyř dětí a mají tři vnoučata. Prarodiče staršího 
Gonga imigrovali do Spojených států z Číny. Své předky vy
pátral 33 generací do minulosti – až k Prvnímu Draku Gon
govi, který se narodil v roce 837 po Kr. v jižní Číně ke konci 
dynastie Tchang. ◼
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Biskup Gérald Caussé
Předsedající biskup

Biskup Dean M. Davies
První rádce v Předsedajícím biskupstvu

Gérald Caussé si ve věku 33 let teprve získával jméno 
v rámci své profesní dráhy v odvětví distribuce potravin 

ve Francii, když si ho k sobě zavolal president společnosti, 
v níž pracoval. Všiml si Géraldova duchovního přesvědčení 
a jeho schopnosti používat správný úsudek a sjednocovat 
zaměstnance, kteréžto vlastnosti si starší Caussé vypěstoval 
díky aktivitě, službě a vedoucím povoláním v Církvi. President 
společnosti dospěl k názoru, že Gérald je muž, kterému může 
důvěřovat.

A tak byla Géraldovi k jeho překvapení záhy poté svě
řena zodpovědnost za vedení 1 800 zaměstnanců. Když byl 
v dubnu 2008, o deset let později, povolán, aby sloužil jako 
sedmdesátník – generální autorita, vedl několik společností 
zabývajících se distribucí potravin.

Obchodní a manažerské dovednosti biskupa Caussého, 
společně s jeho zkušenostmi z církevní služby a církevních 
vedoucích povolání, mu jakožto novému předsedajícímu 
biskupovi Církve dobře poslouží. Biskup Caussé, který od 
března 2012 sloužil jako první rádce v Předsedajícím biskup
stvu, obdržel toto nové povolání pouhých několik dnů po 
říjnové generální konferenci. Zaujal místo staršího Geryho 
E. Stevensona, kterému byla 3. října 2015 vyjádřena podpora 
jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů.

Biskup Gérald Jean Caussé, 15. předsedající biskup Církve, 
se narodil v roce 1963 v Bordeaux ve Francii. V roce 1986 se 
v chrámu Bern ve Švýcarsku oženil s Valérií Lucienne Babino
vou. Mají pět dětí a pět vnoučat.

Kromě zkušeností, které získal v Předsedajícím biskupstvu 
a jako člen Sedmdesáti, rovněž sloužil jako rádce v předsed
nictvu území Evropa, územní sedmdesátník, president kůlu, 
rádce presidenta kůlu, rádce biskupa, vedoucí skupiny vyso
kých kněží a president kvora starších.

Jako mladý muž nacházel biskup Caussé štěstí i víru 
prostřednictvím své služby v Církvi. Ve věku 12 let sloužil 
jako pianista v Primárkách a v 16 letech sloužil jako president 
Nedělní školy. Rovněž pilně vykonával své povinnosti spojené 
s Aronovým kněžstvím.

„Služba v Církvi“, při níž pomáhal i svému otci s jeho 
zodpovědnostmi biskupa a presidenta odbočky, „mi pomohla 
získat svědectví,“ říká.

Biskup Caussé získal v roce 1987 magisterský titul v ob
chodu a podnikání na Vysoké škole ekonomické ESSEC ve 
Francii. Než zahájil svou profesní dráhu, sloužil ve francouz
ském armádním letectvu, kde byl pověřen prací v kanceláři 
NATO. ◼

Jako dospívající,“ říká biskup Dean M. Davies, „jsem měl 
radost z toho, že máme nejlépe posekaný trávník v sou

sedství, a získal jsem důležité ponaučení: trocha úsilí navíc 
může přinést značné výsledky ve všem, co děláme.“ Snaha 
věnovat onu trochu úsilí navíc se pro něj stala normou, která 
mu jakožto novému prvnímu rádci v Předsedajícím biskupstvu 
bude i nadále velmi užitečná.

Biskup Davies až dosud sloužil jako druhý rádce biskupa 
Garyho E. Stevensona, kterému byla 3. října 2015 vyjádřena 
podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů.

Dean Myron Davies se narodil v roce 1951 v Salt Lake City 
v Utahu (USA). Vyrůstal jako jedno z osmi dětí. Vyjadřuje 
vděčnost za rodiče, kteří své děti nejen milovali a vychovávali, 
ale také jim pomáhali vážit si požehnání, která přináší práce. 
V roce 1973 se v chrámu Salt Lake oženil s Darlou Jamesovou. 
Mají 5 dětí a 14 vnoučat.

Biskup Davies rovněž získal důležité ponaučení, když 
v roce 1989 žil v San Franciscu v Kalifornii. Během zemětře
sení byl svědkem toho, jak byly bytové domy bez pevného 
základu vážně poškozeny. „Když jsem přemýšlel o událos
tech onoho dne, znovu jsem si v mysli i v srdci uvědomil, že 
chceme li úspěšně přečkat životní vichřice, zemětřesení a po
hromy, musíme stavět na jistém základě … – základě, kterým 
je Ježíš Kristus.“ („Jistý základ“, Liahona, květen 2013, 9.)

Biskup Davies pracuje pro Církev od července roku 1995. 
Do nedávné doby byl výkonným ředitelem Oddělení pro 
zvláštní projekty, kde nesl zodpovědnost za nemovitosti ur
čené ke zvláštním účelům a projektování a výstavbu chrámů.

Předtím, než se biskup Davies stal zaměstnancem Církve, 
pracoval pro společnost High Industries, Inc. z pensylván
ského Lancasteru a Bechtel Investments, Inc. z kalifornského 
San Francisca. Získal bakalářský titul v oboru zemědělská 
ekonomie na Univerzitě Brighama Younga a později v rámci 
vyššího vzdělávání absolvoval program pro řídící pracovníky 
na Stanfordské univerzitě a Univerzitě Northwestern.

Biskup Davies sloužil jako president Portorické misie 
San Juan, rádce presidenta misie, president kůlu, rádce presi
denta kůlu, výkonný tajemník kůlu a vysoký rádce; dále slou
žil v několika biskupstvech a jako misionář na plný úvazek 
v Uruguayské/Paraguayské misii. ◼
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Biskup  
W. Christopher Waddell
Druhý rádce v Předsedajícím biskupstvu

Bratr Brian K. Ashton byl povolán sloužit v generálním 
předsednictvu Nedělní školy v době, kdy právě končil svou 

službu jako president Texaské misie Houston jih. Toto povo
lání bylo oznámeno v červnu a podpora mu byla vyjádřena 
na generální konferenci v říjnu 2015.

Jako generální president i nadále slouží bratr Tad 
R. Callister a bratr Devin G. Durrant, který od dubna 2014 
sloužil jako druhý rádce, se stal rádcem prvním.

Místo v předsednictvu se uvolnilo díky tomu, že John 
S. Tanner byl pověřen sloužit jako rektor Univerzity Brighama 
Younga–Havaj. 

Brian Kent Ashton se narodil v roce 1969 v utažském Provu 
(USA) Kentovi a Vicki Brown Ashtonovým. Je nejstarší z devíti 
dětí. Vzpomíná na to, že jeho rodiče doma důsledně učili 
evangeliu.

Bratr Ashton sloužil na misii na plný úvazek v Peruánské 
misii Lima jih. V rozhodnutí sloužit ho ovlivnil jeho dobrý 
přítel, který pocítil nabádání říci mu, že je třeba, aby sloužil na 
misii. Když mu o tom říkal, pocítil Brian potvrzení od Ducha. 
Když byl pak na misii povolán sloužit jako president velké 
odbočky, potýkal se se značnými zdravotními problémy. Bě
hem této doby se horlivě a vytrvale modlil k Nebeskému Otci 
o pomoc. „Naučil jsem se na Něj spoléhat, a On se mi proje
vil,“ řekl. „Díky tomu, že jsem se naučil Mu důvěřovat, se pro 
mě vše změnilo.“

Po misii studoval na Univerzitě Brighama Younga, kde se 
setkal se svou budoucí manželkou, Melindou Earlovou. Než 
se ale vzali, ona sloužila ve Španělské misii Malaga, zatímco 
bratr Ashton pracoval v oblasti Středozápadu Spojených států. 
Po její misii byli oddáni v chrámu St. George v Utahu. Mají 
sedm dětí.

Bratr Ashton získal magisterský titul v oblasti obchodní 
administrativy na Harvardově univerzitě, zatímco sestra Ashto
nová studovala medicínu. Bratr Ashton je podnikatel a založil 
několik společností.

Bratr Ashton v minulosti sloužil jako biskup, vysoký rádce, 
president kvora starších a učitel třídy Nauka evangelia. ◼

Brian K. Ashton
Druhý rádce v generálním  
předsednictvu Nedělní školy

Christopher Waddell získal jakožto vysokoškolský spor
tovec volejbalové stipendium na Státní univerzitě v San 

Diegu v Kalifornii (USA). Naučil se ale být vděčný za biskupa, 
který se ho během jeho volných dní, když přijížděl domů, 
ptal na něco jiného.

„Neptal se: ‚Jak ti jde volejbal?‘, ale: ‚Jak se ti daří? Modlíš se, 
jsi dál silný, jsi dál aktivní v Církvi?‘ Těchto otázek [týkajících 
se] … toho, co je nejdůležitější, jsem si opravdu cenil,“ vzpo
míná biskup Waddell.

Soustředění se na to, co je nejdůležitější, pomáhá biskupu 
Waddellovi žít podle dvou rodinných zásad: „Vrať se se ctí“ 
a „Důvěřuj v Pána“. Tato důvěra mu umožnila dát si ve volej
balu přestávku a sloužit na misii. Poté, co se z misie vrátil, mu 
umožnila pokračovat v chození na dálku s jistou mladou že
nou z jiné univerzity. Později, když se vzali, jim důvěra v Pána 
umožnila naslouchat Duchu, když se rozhodovali, zda se mají 
přestěhovat.

„Dělejte vše po způsobu Páně,“ říká, „a vše dobře dopadne.“
Důvěra v Pána bude dál žehnat biskupu Waddellovi, který 

sloužil od dubna 2011 jako sedmdesátník – generální autorita 
a nyní se stal druhým rádcem v Předsedajícím biskupstvu.

Wayne Christopher Waddell se narodil v roce 1959 v Los 
Angeles v Kalifornii. V červenci roku 1984 se v kalifornském 
chrámu Los Angeles oženil s Carol Stanselovou. Jsou rodiči 
čtyř dětí a mají tři vnoučata. Slouží jako rádce v předsednictvu 
území Jižní Amerika severozápad a po určitou krátkou dobu 
ještě zůstane v Peru.

Biskup Waddell získal v roce 1984 bakalářský titul na 
Státní univerzitě v San Diegu. Také absolvoval postgraduální 
program na Univerzitě Brighama Younga v oboru obchodní 
administrativy určený vedoucím pracovníkům. Od roku 1984 
pracoval ve společnosti Merrill Lynch, kde se stal prvním 
vicepresidentem pro oblast investic.

Biskup Waddell sloužil jako územní sedmdesátník, presi
dent Španělské misie Barcelona (kde v minulosti sloužil jako 
mladý misionář na plný úvazek), president kůlu, rádce v před
sednictvu misie, biskup a rádce v biskupstvu. ◼
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Církev přizvala ženy, aby sloužily ve 
třech předních radách vedoucích.

Sestra Linda K. Burtonová, generální 
presidentka Pomocného sdružení, bude 
sloužit ve Výkonné radě pro kněžství 
a rodinu (dříve Výkonná rada kněžství). 
Sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální 
presidentka Mladých žen, bude sloužit 
v Misionářské výkonné radě. A sestra 
Rosemary M. Wixomová, generální 

presidentka Primárek, bude sloužit ve 
Výkonné radě pro chrámovou práci 
a rodinnou historii.

Ačkoli ženy v generálních před
sednictvech Pomocného sdružení, 
Mladých žen a Primárek těmto radám 
pravidelně přispívají svým poradním 
hlasem již celá desetiletí, toto pozvání 
se týká jejich trvalé přítomnosti v těchto 
radách. ◼

Vedoucí z řad žen slouží v radách Církve

Zleva: Rosemary M. Wixomová, generální presidentka Primárek; Bonnie L. Oscarsonová, 
generální presidentka Mladých žen; Linda K. Burtonová, generální presidentka Pomocného 
sdružení

Od září je na stránkách  
AsEscrituras. lds. org i v mobilní  

aplikaci Knihovna evangelia do-
stupná Bible svatá v edici Církve 
Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů v portugalském jazyce. Toto 
vydání je rovněž k dispozici v dalších 
formátech, jako například ePub či 
PDF. Tištěná verze bude dostupná 
v březnu roku 2016 a v témže roce 
bude také k dispozici audioverze 
a vydání v Braillově písmu.

Toto nové vydání s názvem Bíblia 
Sagrada, Almeida 2015 vychází 
z verze z roku 1914 založené na pře-
kladu, který zhotovil João Ferreira 
Annes de Almeida, přičemž tato 
verze byla vybrána pro vysokou kva-
litu překladu. Na revizích této verze 
Bible SPD a její přípravě k vydání 
pracoval pod vedením Prvního před-
sednictva a Kvora Dvanácti apoštolů 
tým složený z generálních autorit, 
územních sedmdesátníků, profesio-
nálních jazykovědců a členů Církve 
po dobu pěti let. Portugalsky mluví 
téměř 1,4 milionu členů Církve. ◼

Vydání Bible SPD 
v portugalštině



142 185. POLOLETNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE | 26. ZÁŘÍ – 4. ŘÍJNA 2015

LDS Charities, humanitární organizace 
Církve, dál poskytuje pomoc v oblas

tech, kde se kvůli různým krizím mnozí 
lidé ocitli v zoufalé situaci. Zde jsou tři 
příklady:
• Konflikt na Ukrajině vyhnal od roku 

2014 z domova milion lidí. Šedesát 
procent těchto lidí jsou senioři. Or
ganizace LDS Charities oslovila roz
vojový program OSN, aby se mohla 
v koordinovaném úsilí spojit s míst
ními nevládními organizacemi, jež 
pečují o chudé a staré lidi, kteří přišli 
o svůj domov. LDS Charities poskytla 
37 zařízením, která poslouží 13 000 
lidem, hygienické potřeby, sanitární 
balíčky a potraviny na 3 měsíce.

• Od ledna hledá více než 350 000 
uprchlíků, kteří utíkají před občan
skou válkou v Sýrii, azyl v Evropě 
a očekává se, že tento počet se do 
konce roku zdvojnásobí. Organizace 
LDS Charities navazuje partnerskou 

spolupráci s mezinárodními ne
vládními organizacemi, místními 
samosprávami a národními vládními 
agenturami, aby vyhověla potřebám 
uprchlíků, a poskytuje místním 
církevním kongregacím zdroje, které 
mohou využít při svém humanitár
ním úsilí.

• Aby LDS Charities pomohla zajistit 
lepší přístřeší v uprchlických tábo
rech po celém světě, účastní se pro
jektu Vysokého komisaře Organizace 
spojených národů pro uprchlíky. 
Mezinárodní prodejce nábytku na
vrhl konstrukci, která má ve srovnání 
se stany různé výhody. Její součástí 
jsou dveře a okna kvůli větší bezpeč
nosti a pevnější zastřešení, které 
chrání obyvatele před přírodními 
živly. V současnosti probíhá montáž 
333 ubytovacích jednotek, které 
LDS Charities poskytla uprchlickému 
táboru v iráckém Kurdistánu. ◼

Poskytování pomoci uprchlíkům

Během letošních Vánoc Církev 
spustí multimediální kampaň na-

zvanou „Narodil se Spasitel“. Tato 
kampaň se zaměřuje na hledání, po-
znávání a následování Ježíše Krista 
a na to, jak můžeme získat požeh-
nání dostupná díky Jeho narození, 
učení a Usmíření. Ústředním bodem 
této kampaně je nové video, v němž 
vystupují děti z celého světa, které 
vydávají svědectví o Spasiteli 
a oslavují Jeho narození v Betlémě 
před více než 2 000 lety. Video 
a další informace o významu Ježíše 
Krista můžete najít na stránkách 
vanoce. mormon. org. ◼

Vánoční mediální 
kampaň
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Děti po celém světě nadšeně zarea-
govaly na kampaň týkající se služby, 

kterou spustily církevní časopisy. Re-
dakce časopisů děti vyzvaly, aby našly 
příležitost ke službě, pak na list papíru 
obkreslily svou ruku, do této kresby 
napsaly, co bylo oním skutkem služby, 
a poslaly papír do časopisu Liahona.

Časopisy obdržely více než 30 000 
obrysů rukou od dětí z celého světa, 
které se s druhými podělily o lásku ke 
Spasiteli, a požehnaly tak své rodině 
i lidem v sousedství.

Inspirace k této kampani vzešla 
z proslovu presidenta Dietera F. 
Uchtdorfa, druhého rádce v Prvním 
předsednictvu, proneseného na 
generální konferenci v dubnu 2010, 
který měl název „Vy jste moje ruce“.  
President Uchtdorf vyprávěl 

příběh o soše Ježíše Krista, která byla 
poškozena během 2. světové války. 
Obyvatelé města nebyli při restauro-
vání sochy schopni vytvořit pro ni nové 
ruce, a tak na podstavec přidali tato 
slova: „Vy jste moje ruce.“

Skutky služby, které děti vykonaly, 
byly tak jedinečné jako otisky rukou, 
které poslaly. Například:

Natalie S. (5 let) z Hongkongu 
poslala dva obrysy své ruky. Na 
jednom z nich stálo: „Pomohla jsem 
mamince při domácích pracích“ a na 
druhé: „Pomohla jsem tlačit někoho 
na invalidním vozíku.“

Erik S. (11 let) z Ruska vysvětlil: 
„Ve městě, kde bydlím, bývají chladné 

zimy.“ Do jeho města se přistěho-
vala rodina, která ale neměla teplé 
oblečení. „Dal jsem svou bundu 
Arturovi,“ napsal Erik, „a on se stal 
mým kamarádem.“

Desetiletá Gabriela P. z Vene-
zuely na obrys své ruky napsala:  
„Ve škole jsem byla s přáteli ve třídě, 
kde jsme hráli šachy. Hledala jsem 
nějakého protihráče, se kterým 
bych si mohla zahrát, a uviděla jsem 
neznámého chlapce, který vypadal 
smutně. Chtěla jsem mu pomoci, 
ale nevěděla jsem jak na to. Pak mi 
nějaký hlas řekl, že zkrátka musím 
být jeho kamarádka. Šla jsem k němu 
a povídala si s ním. Teď jsme nejlepší 
přátelé.“

Obrysy rukou byly dva týdny v září 
a v říjnu vystaveny v církevním ústředí 

v Salt Lake City v Utahu. ◼

Děti říkají: „My jsme Jeho ruce“



19. září 2015 president Russell 
M. Nelson, president Kvora 

Dvanácti apoštolů, předsedal zasvěcení 
památného místa v Pensylvánii (USA), 
kde Joseph Smith a Oliver Cowdery ob
drželi od Jana Křtitele Aronovo kněžství. 
Ve 20. letech 19. století byla tato oblast 
Pensylvánie známa jako Harmony a ode
hrálo se zde mnoho událostí spojených 
s ranou historií znovuzřízené Církve:

• Proběhlo zde setkání Josepha Smitha 
a Emmy Haleové, jejich námluvy 
a začátek jejich manželského života.

• Dorazil sem Oliver Cowdery, aby jako 
písař pomáhal při překládání Knihy 
Mormonovy.

• Byla zde přeložena většina Knihy 
Mormonovy.

• Došlo zde ke znovuzřízení Aronova 
kněžství a (ačkoli přesné místo není 
známo) ke znovuzřízení kněžství 
Melchisedechova.

• Byly zde vykonány první křty prove
dené pravomocí kněžství v novodo
bých dějinách.

• Byla zde přijata zjevení, z nichž se 
stalo 15 oddílů v Nauce a smlouvách 
a část Drahocenné perly.

Nově zrenovované místo zahrnuje ná
vštěvnické středisko, které funguje také 
jako sborový dům pro místní odbočku; 
zrekonstruované domy Josepha a Emmy 
a Emminých rodičů, Isaaca a Elizabethy 
Haleových; a přístup k místu u řeky 
Susquehanny, kde se předpokládá, že 
proběhl křest Josepha a Olivera.

„Oblast Harmony poskytla Josephovi 
místo, kde se mohl o samotě věnovat 
duchovním záležitostem a kde byl v bez
pečí, a umožnila mu tak soustředit se 
na překládání Knihy Mormonovy,“ řekl 
president Nelson. „Během tohoto období 
Pán školil Josepha v jeho božské roli 
proroka, vidoucího a zjevovatele.“ ◼

Bylo zasvěceno památné místo 
znovuzřízení kněžství

Studenti semináře reagují pozi-
tivně na zvýšené požadavky na 

jeho absolvování, které byly vloni za-
vedeny. Nedávno zveřejněné údaje 
ukazují, že 81 procent zapsaných 
studentů úspěšně prošlo hodno-
ticí zkouškou na konci pololetí, 
docházka vzrostla ze 71 na 77 pro-
cent a téměř 80 procent studentů 
splnilo požadavky na četbu.

Nové požadavky umožňují učite-
lům klást při výuce důraz na klíčové 
nauky a zároveň umožnit studentům, 
aby se na tytéž nauky zaměřovali 
i oni sami.

Po celém světě je do semináře 
přihlášeno přibližně 400 000 
mladých mužů a žen. ◼

Studenti semináře 
povznášejí své 
studium

President Russell  
M. Nelson a jeho žena 

Wendy si prohlížejí 
repliku domu Josepha 

a Emmy Smithových, kde 
byla přeložena velká část 

Knihy Mormonovy.
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„Bratři a sestry, denně jsme obklopeni  
příležitostmi zazářit, ať již se nacházíme v jakékoli 
situaci,“ řekl president Thomas S. Monson během 
185. pololetní generální konference Církve. „Když 
se budeme řídit příkladem Spasitele, budeme mít 

příležitost být světlem v životě druhých, ať již členů 
své rodiny či přátel, svých spolupracovníků, 

pouhých známých nebo zcela cizích lidí.“


