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Tak jako mnoho jiných lidí, i mě často inspirují nád-
herná umělecká a hudební díla. Při jedné takové 
příležitosti jsem stál před mistrovským obrazem, 

jehož autor, dánský malíř Frans Schwarz, ho nazval Utr-
pení v zahradě.1

Tento bolestně nádherný obraz zachycuje Spasitele, jak 
klečí v zahradě getsemanské. Zatímco se modlí, stojí vedle 
Něj anděl, který Ho něžně objímá v náruči a poskytuje Mu 
útěchu, nebeskou pomoc a podporu.

Čím déle o tomto obrazu přemýšlím, tím více se mi 
mysl a srdce plní nepopsatelnými pocity něhy a vděčnosti. 
Pociťuji, v malé míře, jaké by to asi bylo, kdybych přihlížel 
tomu, jak Spasitel započal své veliké vrcholné dílo smrtel-
nosti tím, že na sebe vzal hříchy světa. Žasnu nad neko-
nečnou láskou a soucitem Otce vůči Jeho dětem. Přemáhá 
mě hluboká vděčnost za to, co udělal Syn, jenž byl bez 
hříchu, pro celé lidstvo i pro mě.

Oběť Syna Božího
Každý rok si touto dobou připomínáme oběť, kterou 

Ježíš Kristus přinesl pro celé lidstvo, a přemítáme o ní.
Pochopit to, co pro nás Spasitel mezi zahradou getse-

manskou a Golgotou udělal, je nad mé schopnosti. Vzal 
na sebe břímě našich hříchů a zaplatil věčné a závazné 
výkupné nejen za původní přestupek Adamův, ale také 
za hříchy a přestupky miliard a miliard duší, které kdy 
žily. Tato věčná, posvátná oběť způsobila „dokonce Bohu, 

největšímu ze všech, že … se chvěl bolestí a krvácel v kaž-
dém póru a trpěl v těle i v duchu“. (NaS 19:18.)

Trpěl za mne.
Trpěl za vás.
Duše mi přetéká vděčností, když přemítám o drahocen-

ném významu této oběti. Jsem naplněn pokorou, když si 
uvědomuji, že všichni, kteří přijímají tento dar a obracejí 
srdce ke Spasiteli, mohou získat odpuštění a být očištěni 
od svých hříchů, bez ohledu na to, jak moc se poskvrnili 
nebo jak tíživé je jejich břímě.

Můžeme být znovu učiněni čistými a neposkvrněnými. 
Můžeme být vykoupeni věčnou obětí našeho milovaného 
Spasitele.

Kdo nás utěší?
Přestože nikdo z nás nikdy nebude muset prožívat ta-

kovou hloubku utrpení, jakou zakusil náš Pán, každý z nás 
zažije chvíle naplněné temnotou a hořkostí – okamžiky, 
kdy se zármutek a žal mohou zdát větší, než jsme schopni 
snést. Přijdou chvíle, kdy nás bude nemilosrdně tížit závaž-
nost našich hříchů a výčitky svědomí.

Přesto přese všechno, pokud budeme v takových 
okamžicích pozvedat srdce k Pánu, On bude jistě vědět 
a rozumět. Ten, který za nás tak obětavě trpěl v zahradě 
getsemanské a na kříži, nás nyní neponechá bez útěchy. 
Bude nás posilovat a povzbuzovat a bude nám žehnat. 
Sevře nás ve své něžné náruči.
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Bude nám více než andělem.
Poskytne nám požehnaný pokoj, uzdravení, naději 

a odpuštění.
Protože On je náš Vykupitel.
Náš Zachránce.
Náš milosrdný Spasitel a požehnaný Bůh.

ODKAZ
1. Kněz, který promlouval na pohřbu Franse Schwarze, řekl: „Jeho umění 

bylo božsky obdařeno a zdálo se mít větší hodnotu než mnohá kázání.“ 
(Emmilie Buchanan- Whitlock, „History of Artists’ Lives Gives Greater 
Context for Exhibit“, Deseret News Sept. 29, 2013, deseretnews.com.)

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Před výukou usilujte o vedení Ducha, aby vám 
pomohl porozumět konkrétním potřebám těch, které 
učíte. Když se budete dělit o výňatky z poselství presi-
denta Uchtdorfa, vydejte svědectví o Spasiteli a o Jeho 
vykupující oběti. Zvažte možnost zeptat se těch, které 
učíte, co pro ně Spasitelovo Usmíření znamená a jak 
ve „[chvílích naplněných] temnotou a hořkostí“ pocítili 
nebo pociťují Jeho útěchu.

MLÁDEŽ
Vítězství skrze Ježíše Krista
Jméno neuvedeno

Měl jsem problém s přejídáním. Moje opakované 
záchvaty hltavosti vyústily v nesmírně trýznivé po-

city viny, frustrace a zklamání. Když jsem se snažil svůj 
problém překonat, cítil jsem se velmi slabý.

Dlouho jsem nebral v potaz skutečnost, že Spasite-
lovo Usmíření nám nejenže přináší spasení, ale také vy-
koupení a zdokonalení, a že se to týká dokonce i mého 
očividně nedokonalého zvyku se přejídat.

Učinil jsem rozhodnutí, že se odevzdám svému 
Spasiteli. Modlil jsem se. S upřímností jsem vyznal svou 
slabost a potřebu získat milost a poté jsem požádal 
Nebeského Otce, aby mi následujícího dne požehnal 
svou božskou pomocí. Ten večer jsem od milujícího Otce 
pocítil ujištění, že nezměrně touží pomoci svému synu, 
a zároveň jsem pocítil, že má nezpochybnitelnou moc 
naplnit svoji vůli.

Od onoho večera již na mě jídlo nemá tak nepřeko-
natelný vliv. Vím, že důvodem mého úspěchu je Ježíš 
Kristus. Stejně jako Pavel zjišťuji, že „všecko mohu 
v Kristu, kterýž mne posiluje“.(Filipenským 4:13.) A sna-
žím se nikdy nezapomínat ani na další Pavlovo poučení: 
„Ale [dík náleží Bohu], kterýž dal nám vítězství skrze 
Pána našeho Jezukrista.“ (1. Korintským 15:57.)

DĚTI
Spasitel vás bude utěšovat

Zeptejte se člena rodiny nebo kamaráda, kdy pocítili 
útěchu od Spasitele. Zkuste si vzpomenout na chvíli, 

kdy Spasitel utěšil vás. Na základě tohoto zážitku byste 
mohli nakreslit obrázek a pověsit si ho vedle postele, 
aby vám připomínal, že Ježíš Kristus bude vždy na-
blízku, aby vás utěšil.
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Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje 
Spasitelovým vlastnostem.

Trpělivost je často považována 
za tichý, pasivní rys, ale jak 

řekl president Dieter F. Uchtdorf, 
druhý rádce v Prvním předsednic-
tvu, „trpělivost neznamená pasivní 
odevzdanost, ani to, že něco neu-
děláme kvůli svým obavám. Trpě-
livost znamená čekat aktivně a být 
vytrvalý. Znamená to pokračovat, 
… i když se nám to, po čem v srdci 
toužíme, nesplní hned. Trpělivost 
neznamená pouze vytrvat; znamená 
to vytrvat dobře!“

Náš Nebeský Otec pro nás – své 
duchovní děti – připravil v našem 
předsmrtelném životě plán a my 
jsme jásali radostí nad příležitostí 
přijít na zemi. (Viz Job 38:7.) Když 
se během svého pozemského života 
rozhodneme spojit svou vůli s tou 
Jeho, „[učiní z nás] nástroj v rukou 
svých ke spasení mnoha duší“. 
(Alma 17:11.)

President Uchtdorf dále uvedl: 
„Trpělivost znamená akceptovat to, 
co není možné změnit, a čelit tomu 

Vlastnosti Ježíše Krista – trpělivost

s odvahou, milostí a vírou. Zna-
mená to být ‚ochotným podrobiti se 
všemu, co Pán považuje za vhodné 
na [nás] vložiti, stejně jako se dítě 
podrobuje otci svému‘. [Mosiáš 3:19.] 
A konečně, trpělivost znamená být 
každou hodinu každého dne ‚pevný 
a stálý a neochvějný v zachovávání 
přikázání Páně‘ [1. Nefi 2:10], do-
konce i když je to těžké.“ 1

Další verše z písem
Žalm 40:1; Galatským 5:22–23; 
2. Petrova 1:6; Alma 17:11

Z písem
Písma nám říkají, že v pozem-

ském životě máme „[být trpěliví] ve 
strastech, neboť jich [budeme] míti 
mnoho“. Následně nám Bůh dává 
toto povzbudivé zaslíbení: „Snášej 
je, neboť hle, já jsem s tebou, až do 
konce tvých dnů.“ (NaS 24:8.)

Tento příběh z Bible je příkladem 
trpělivosti a víry:

„Tedy žena, kteráž nemoc svou 
trpěla od let dvanácti, … dotkla se 
podolka roucha [Kristova], a hned 
přestala nemoc její.

I řekl Ježíš: … Dotekl se mne 
někdo, nebo poznal jsem já, že 
moc ode mne vyšla.

A viduci ta žena, že by tajno 
nebylo, třesuci se, přistoupila 
a padla před ním, a pro kterou 
příčinu dotkla se ho, pověděla 
jemu přede vším lidem, a kterak 
jest hned uzdravena.

A on řekl jí: Dobré mysli buď, 
dcero, víra tvá tebe uzdravila. Jdiž 
u pokoji.“ (Lukáš 8:43–48.)

Stejně jako ona, můžeme i my 
dojít požehnání a útěchy, a do-
konce i uzdravení, pokud vztáh-
neme ruku k Ježíši Kristu, jehož 
Usmíření nás může uzdravit.
ODKAZ
1. Dieter F. Uchtdorf, „Pokračujte s trpěli-

vostí“, Liahona, květen 2010, 57, 59.
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Na zamyšlenou
Jak byla podle záznamu 
v Lukášovi 8 tato žena odměněna za 
léta trpělivosti a poté za svou víru 
v Ježíše Krista?

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


