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Je rozdíl mezi tím, když získáme svědectví o pravdě, 
a tím, když jsme opravdu obráceni. Například veliký 
apoštol Petr vydal Spasiteli svědectví o tom, že ví, že 

Ježíš je Syn Boží.
„I dí jim [ Ježíš]: Vy pak kým mne býti pravíte?
I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, ten Syn 

Boha živého.
A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, 

synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec 
můj, kterýž jest v nebesích.“ (Matouš 16:15–17.)

A později Pán ve svých pokynech Petrovi dal jemu 
i nám vodítko k tomu, abychom se stali skutečně obráce-
nými a aby toto obrácení trvalo celý náš život. Ježíš to řekl 
takto: „A ty [když obrátíš] se, [posiluj] bratří svých.“ (Lukáš 
22:32.)

Ježíš učil Petra, že existuje určitá velká změna, která 
musí být něčím více než jen svědectvím, mají- li být lidé 
schopni přemýšlet, vnímat a jednat jako skutečně obrácení 
učedníci Ježíše Krista. Jedná se o onu mocnou změnu, 
o níž všichni usilujeme. Jakmile ji získáme, je zapotřebí, 
aby tato změna trvala až do konce naší zkušební doby ve 
smrtelnosti. (Viz Alma 5:13–14.)

Z vlastní zkušenosti i z toho, co vidíme u druhých, 
víme, že zažít několik málo velkých okamžiků duchovní 
moci nestačí. Petr popřel, že znal Spasitele, i poté, co 
obdržel svědectví od Ducha, že Ježíš je Kristus. Tři svěd-
kové Knihy Mormonovy obdrželi bezprostřední svědec-
tví, že Kniha Mormonova je slovo Boží, a přesto později 

zakolísali ve schopnosti podporovat Josepha Smitha jako 
Proroka Pánovy Církve.

Potřebujeme takovou změnu v srdci, která je popsána 
v knize Almově: „A všichni oznamovali lidu totéž – že se 
jejich srdce změnilo; že již nemají touhu činiti zlo.“ (Alma 
19:33; viz také Mosiáš 5:2.)

Pán nás učil, že když jsme opravdu obráceni k Jeho 
evangeliu, v srdci se odvrátíme od sobeckých zájmů 
a obrátíme se ke službě spočívající v pozvedání druhých 
na jejich cestě vzhůru k věčnému životu. Abychom tohoto 
obrácení dosáhli, můžeme se modlit a pracovat s vírou na 
tom, abychom se stali novým stvořením, což je nám umož-
něno díky Usmíření Ježíše Krista.

Můžeme začít tím, že se budeme modlit o víru činit po-
kání ze sobeckosti a o dar spočívající v tom, že se budeme 
starat a zajímat více o druhé než sami o sebe. Můžeme se 
modlit o schopnost odložit pýchu a závist.

Modlitba bude rovněž klíčem k tomu, abychom ob-
drželi dar lásky ke slovu Božímu a lásku ke Kristu. (Viz 
Moroni 7:47–48.) Obě tyto věci jdou ruku v ruce. Když 
čteme slovo Boží, přemítáme o něm a modlíme se ohledně 
něj, začneme k němu chovat lásku. Pán nám ji vloží do 
srdce. Když budeme pociťovat tuto lásku, začneme také 
pociťovat stále větší lásku k Pánu. A s tím se dostaví i láska 
k druhým, kterou potřebujeme, abychom mohli posilovat 
ty, které nám Bůh pošle do cesty.

Například se můžeme modlit o to, abychom rozpoz-
nali ty, které Pán chce, aby Jeho misionáři učili. Misionáři 

P O S E L S T V Í  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A ,  Ú N O R  2 0 1 5

Svědectví a obrácení

President Henry B. Eyring
První rádce v Prvním předsednictvu



2

na plný úvazek se mohou s vírou modlit o to, aby skrze 
Ducha poznali, o čem mají učit a svědčit. Mohou se modlit 
s vírou v to, že Pán jim umožní pociťovat lásku, kterou 
chová ke každému, s nímž se setkají. Misionáři nepřive-
dou každého, s nímž se setkají, k vodám křtu a k daru 
Ducha Svatého. Ale mohou mít Ducha Svatého jako svého 
společníka. Misionáři pak budou časem, skrze svou službu 
a s pomocí Ducha Svatého, v srdci proměněni.

Tato změna proběhne znovu a znovu, když oni i my 
budeme nesobecky dál celý život jednat s vírou, abychom 
posilovali ostatní pomocí evangelia Ježíše Krista. Obrácení 
nebude jedna jediná událost či něco, co potrvá jen jedno 
životní období, ale bude to pokračující proces. Život se 
může stát jasnější, až nastane dokonalý den, kdy uvidíme 
Spasitele a zjistíme, že jsme se stali takovými, jako je On. 
Pán popsal tuto cestu takto: „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.“ (NaS 50:24.)

Slibuji vám, že toto je dostupné každému z nás.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů po-
mocí „podobenství o naložených okurkách“ učil o tom, 
že obrácení je spíše pokračující proces než nějaká jed-
norázová událost: „Řádku za řádkou, předpis za předpi-
sem, postupně a téměř neznatelně se naše motivy, naše 
myšlenky, naše slova a naše skutky dostávají do souladu 
s vůlí Boží.“ („Musíte se znovuzroditi“, Liahona, květen 
2007, 21.) Zvažte možnost projít si toto podobenství 
o nakládaných okurkách s těmi, které učíte. Co může 
udělat každý z nás, aby se vytrvale ubíral tímto postup-
ným procesem obrácení, který president Eyring a starší 
Bednar popisují?

MLÁDEŽ
Má změna srdce
Dante Bairado

Když jsem se poprvé dozvěděl o znovuzřízeném 
evangeliu Ježíše Krista, pocítil jsem Ducha, který 

svědčil o jeho pravdivosti. Skrze modlitbu se mé svě-
dectví stalo ještě pevnější a já jsem se rozhodl dát se 
pokřtít.

Krátce po křtu se mě členové ve sboru začali ptát, 
zda přemýšlím o službě na misii. Abych řekl pravdu, 
nevěděl jsem, co přesně mám odpovědět. Myšlenka na 
to, že bych opustil rodinu a školu, abych sloužil na misii, 
se mi zdála absurdní.

Pak jsem jednoho dne začal přemýšlet o svém obrá-
cení. Vzpomínal jsem na misionáře, kteří mě učili, kteří 
trpělivě odpovídali na mé otázky a pomáhali mi poro-
zumět evangeliu. Uvědomil jsem si, že bez jejich pomoci 
bych nikdy neobjevil pravou Církev. Jakmile jsem dospěl 
k tomuto poznání, vzklíčila mi v srdci touha sloužit. 
Pociťoval jsem Ducha, který mi říkal, že mám sloužit na 
misii na plný úvazek.

Vím, že misionářská práce je prací našeho Nebeského 
Otce a že můžeme přivádět duše k úžasnému poznání 
znovuzřízeného evangelia.
Autor žije ve Fortaleze v Brazílii.

DĚTI
Nechť vaše svědectví hoří jasným 
plamenem

Získat svědectví se podobá tomu, když chceme roz-
dělat oheň. Tak jako do ohně přidáváme dřevo, aby 

hořel, musíme se modlit, činit pokání, sloužit druhým, 
studovat písma a dodržovat přikázání, aby naše svědec-
tví jasně zářilo.

Chcete- li se dozvědět, jak můžete posilovat své 
svědectví, přečtěte si všechny níže uvedené verše z pí-
sem. Nakreslete obrázek ohně s pěti velkými plameny. 
Pokaždé, když přečtete jeden verš, vybarvěte jeden 
plamen. Čím více veršů přečtete, tím jasněji bude oheň – 
a vaše svědectví – zářit!

Mosiáš 2:17

Alma 5:46

Alma 32:27

3. Nefi 15:10

Jan 5:39
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Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje 
Spasitelovým vlastnostem.

Náš Spasitel Ježíš Kristus byl jedi-
ným, kdo byl schopen usku-

tečnit za lidstvo Usmíření. „Ježíš 
Kristus, Beránek bez poskvrny, se 
sám dobrovolně položil na obětní 
oltář a zaplatil cenu za naše hříchy,“ 
řekl president Dieter F. Uchtdorf, 
druhý rádce v Prvním předsednic-
tvu.1 Když porozumíme tomu, že 
Ježíš Kristus byl bez hříchu, může 
nám to pomoci prohlubovat naši 
víru v Něj a snažit se dodržovat  
Jeho přikázání, činit pokání a stát  
se čistými.

„Ježíš byl … bytostí z masa a 
kostí, ale On pokušení nepodlehl 
(viz Mosiáš 15:5),“ řekl D. Todd 
Christofferson z Kvora Dvanácti 
apoštolů. „Můžeme [se k Němu] ob-
racet …, protože On nás chápe. Ro-
zumí našim těžkostem a také chápe, 
jak můžeme tento zápas vyhrát. … 

… Moc Jeho Usmíření umožňuje 
vymazat důsledky hříchu v nás. 

Vlastnosti Ježíše Krista – 
bezhříšnost

Když činíme pokání, Jeho smírná 
milost nás ospravedlní a očistí (viz 
3. Nefi 27:16–20). Je to, jako by-
chom nikdy nepovolili, jako by-
chom nikdy nepodlehli pokušení.

Jak se den za dnem a týden za 
týdnem snažíme kráčet podle Kris-
tova příkladu, náš duch převezme 
nadvládu, vnitřní boj ustane a poku-
šení nás přestanou trápit.“  2

Další verše z písem
Matouš 5:48; Jan 8:7; Židům 4:15; 
2. Nefi 2:5–6

Z písem
Spasitel zaplatil cenu za naše 

hříchy díky tomu, že byl Božím 
Synem, díky svému bezhříšnému 
životu, svému utrpení a prolití krve 
v zahradě getsemanské, své smrti 
na kříži a svému Vzkříšení z hrobu. 
Skrze Usmíření Ježíše Krista se mů-
žeme, pokud činíme pokání z hří-
chů, stát opět čisté.

Král Beniamin učil svůj lid 
o Usmíření Ježíše Krista, a poté 

se jich zeptal, zda věří jeho 
slovům. „Všichni volali jedním 
hlasem řkouce: … [Duch] v nás 
neboli v srdci našem způso-
bil mocnou změnu, takže již 
nemáme sklonu činiti zlo, ale 
neustále činiti dobro. …

A jsme ochotni vstoupiti se 
svým Bohem v úmluvu, že bu-
deme činiti Jeho vůli a po celý 
svůj život býti poslušni Jeho při-
kázání ve všech věcech.“ (Mosiáš 
5:1–2, 5.)

I my můžeme prožít onu „moc-
nou změnu“ podobně jako lidé 
krále Beniamina, kteří „již [neměli] 
sklonu činiti zlo, ale neustále 
činiti dobro“. (Mosiáš 5:2.)
ODKAZY
1. Dieter F. Uchtdorf, „Teď už to zvládnete!“ 
Liahona, listopad 2013, 56.

2. D. Todd Christofferson, „Aby byli jedno v 
nás“, Liahona, listopad 2002, 71.
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Na zamyšlenou
Jaký je rozdíl mezi tím, když 
je člověk čistý, a tím, když je 
dokonalý? 

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak může porozumění Spasitelovu životu a Jeho různým rolím posílit vaši 
víru v Něj a požehnat životu sester, kterým sloužíte v rámci navštěvujícího učení? Další 
informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba




