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Nám všem, kteří jsme vstoupili do smrtelnosti, 
Spasitel řekl: „Na světě ssoužení míti budete.“ ( Jan 
16:33.) Svým učedníkům dal však během svého  

působení ve smrtelnosti toto úžasné zaslíbení: „Pokoj 
zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, 
já dávám vám.“ ( Jan 14:27.) Je utěšující vědět, že toto zaslí-
bení osobního pokoje platí pro všechny Jeho učedníky 
i v dnešní době.

Někteří z nás žijí v krásném a klidném prostředí, a pře-
sto zažíváme vnitřní nepokoj. Jiní naproti tomu i při velké 
osobní ztrátě, neštěstí i neustálých zkouškách pociťují 
pokoj a naprostou vyrovnanost.

Možná jste si povšimli zázraku pokoje, který se odrážel 
ve tváři učedníka Ježíše Krista, nebo jste ho slyšeli z jeho 
slov. Já sám jsem toho byl svědkem mnohokrát. Někdy 
to bylo v nemocničním pokoji, kde se okolo služebníka 
Božího, který je blízko smrti, shromáždila rodina.

Vzpomínám si, jak jsem šel do nemocnice navštívit jednu 
ženu několik dní před tím, než zemřela na rakovinu. Vzal 
jsem s sebou své dvě malé dcery, aby mě doprovodily, pro-
tože tato úžasná sestra kdysi byla jejich učitelkou Primárek.

Kolem jejího lůžka byli shromážděni členové její rodiny, 
kteří si přáli strávit s ní poslední okamžiky jejího života 
zde na zemi. Překvapilo mě, když se na posteli posadila. 
Vztáhla ruku k mým dcerám a obě, jednu po druhé, před-
stavila každému členu své rodiny. Znělo to, jako kdyby 
mé dcery byly z královské rodiny a byly u dvora předsta-
vovány královně. O každém člověku v místnosti zmínila 

něco ohledně toho, v jakém smyslu je dotyčný učedníkem 
Spasitele. Dosud si pamatuji na sílu, citlivost a lásku v jejím 
hlase. A vzpomínám si, jak mě překvapil její veselý úsměv 
navzdory tomu, že věděla, že čas se jí krátí.

Dostala kněžské požehnání útěchy, avšak od ní se nám 
dostalo živoucího svědectví o tom, že Pánovo zaslíbení 
pokoje je pravdivé: „Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve 
mně pokoj měli. Na světě ssoužení míti budete, ale [buďte 
dobré mysli], jáť jsem přemohl svět.“ ( Jan 16:33.)

Přijala Jeho výzvu, tak jak to můžeme udělat my všichni, 
ať čelíme jakýmkoli zkouškám či obtížím:

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

Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem 
svým.“ (Matouš 11:28–29.)

Jedině následováním Spasitele může každý z nás ve 
zkouškách, kterým budeme všichni čelit, nalézt pokoj 
a vyrovnanost.

Modlitby svátosti nám pomáhají poznat, jak uprostřed sou-
žení, jemuž v životě čelíme, zmíněného pokoje dosáhnout. 
Když přijímáme svátost, můžeme se rozhodnout být věrni 
svým smlouvám ohledně toho, že Ho budeme následovat.

Každý z nás slibuje, že bude na Spasitele pamatovat. 
Můžete se rozhodnout, že na Něho budete pamatovat 
tak, abyste se k Němu v srdci přiblížili co nejvíce. V mém 
případě to někdy znamená, že si Ho v mysli představím, 
jak klečí v zahradě getsemanské nebo jak volá na Lazara, 

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 ,  P R O S I N E C  2 0 1 6

Pokoj v tomto životě

President Henry B. Eyring
První rádce v Prvním předsednictvu



2

aby vyšel z hrobu. Přitom pociťuji, že jsem Mu nablízku, 
a pociťuji vděčnost, která mi vnáší do srdce pokoj.

Také slibujete, že budete dodržovat Jeho přikázání. 
Slibujete, že na sebe vezmete Jeho jméno a budete Jeho 
svědkem. On slibuje, že pokud budete dodržovat smlou-
vy, které jste s Ním uzavřeli, bude s vámi Svatý Duch. 
(Viz NaS 20:77, 79.)

Toto je zdrojem pokoje přinejmenším ve dvou ohle-
dech. Duch Svatý nás díky Usmíření Ježíše Krista očišťuje 
od hříchu. A Duch Svatý může být zdrojem pokoje, který 
pramení z toho, že Bůh schvaluje náš život, a z toho, že 
máme naději na život věčný.

Apoštol Pavel hovořil o tomto úžasném zaslíbení: „Ovo-
ce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobroti-
vost, dobrota, věrnost.“ (Galatským 5:22.)

Když nebeští poslové ohlašovali narození Spasitele, pro-
hlásili: „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj.“ (Lukáš 
2:14; kurzíva přidána.) Jako svědek Ježíše Krista vydávám 
svědectví o tom, že Otec a Jeho Milovaný Syn mohou 
seslat Ducha, aby nám v tomto životě umožnili pociťovat 
pokoj, ať již my sami nebo naši blízcí budeme čelit jakým-
koli zkouškám.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Eyring učí, že modlitby svátosti nám 
mohou pomoci poznat, jak můžeme uprostřed zkoušek 
dosáhnout pokoje. Připomínají nám, že pokud bude-
me dodržovat své smlouvy, Bůh nám slibuje, že s námi 
bude Duch Svatý. Zvažte možnost zeptat se těch, které 
učíte, jak to, že s námi bude Duch Svatý, může napo-
moci tomu, abychom pociťovali pokoj. Mohli byste se 
rovněž podělit o své myšlenky nebo nějakou zkušenost 
související s tím, jak vám Duch Svatý pomohl pociťovat 
pokoj během určité zkoušky. Ty, které učíte, byste mohli 
povzbudit, aby o tomto poselství přemítali tento týden 
během svátosti.

MLÁDEŽ
Jak budete tento týden pamatovat 
na Spasitele?

President Eyring nás vyzývá, abychom se rozhodli, 
že na Spasitele budeme pamatovat tak, abychom 

„se k Němu v srdci přiblížili co nejvíce“.

Jak se během týdne snažíte „vždy … pamatovati“ na 
Spasitele? (Viz NaS 20:77, 79.)

Máte nějaké oblíbené verše z písem, v nichž se hovo-
ří o Spasiteli? Každý den v tomto týdnu byste si mohli 
v písmech označit jiný verš a s někým se o něj podělit.

Zpíváte si v mysli náboženskou či jinou povzbudivou 
píseň, když jste sklíčení? Možná byste si mohli na tento 
týden vybrat tu, v níž se konkrétně zpívá o Spasiteli.

Přemítáte o Spasitelově životě a smírné oběti každý 
týden, když přijímáte svátost? Mohli byste se na svátost 
připravit tím, že si vzpomenete, jak jste se během týdne 
rozhodovali, že budete na Spasitele vždy pamatovat, 
a učiníte pokání, pokud jste s tím někdy měli potíže.

Modlíte se každý den o příležitosti sdílet evangeli-
um? Snažte se tento týden pohovořit si s někým o evan-
geliu a zaměřit se při tom na Spasitele. Mohli byste 
vydat svědectví o Spasiteli během rodinného domácího 
večera nebo si s některým z přátel ve škole promluvit 
o nějakém zážitku, který jste měli na shromáždění.

Dejte si za cíl, že se během tohoto týdne obzvláš-
tě soustředíte na to, abyste na Spasitele pamatovali. 
Řekněte o svém cíli některému z rodičů, sourozenců, 
vedoucích či přátel. Na konci týdne se s někým podělte 
o to, jak se vám dařilo. Oba pocítíte pokoj a radost, 
o nichž hovořil president Eyring.

DĚTI
Přijďte ke Kristu

Spasitel nám slibuje, že když k Němu přijdeme, bude-
me pociťovat pokoj. (Viz Matouš 11:28.) To znamená, 

že se budeme řídit Jeho příkladem a budeme usilovat 
o to, abychom Mu byli nablízku.

• Během svátosti se chovejte uctivě.
• Rozhodněte se, že budete laskaví a nebudete druhé 

soudit.
• Čtěte si o Spasiteli v písmech.
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„Bůh ustanovil rodinu, aby nám 
přinesl štěstí, aby nám umožnil 

učit se správným zásadám v pro-
středí lásky a aby nás mohl připravit 
na věčný život.“ 1 President Russell 
M. Nelson, president Kvora Dvanác-
ti apoštolů, řekl o Božím velikém 
plánu štěstí (viz Alma 42:8): „Jeho 
plán hlásá, že muži a ženy jsou, ‚aby 
mohli míti radost‘. [2. Nefi 2:25.] 
A tato radost přichází tehdy, když se 
rozhodneme žít v souladu s Božím 
věčným plánem.“ 2

Domov zaměřený na Krista skýtá 
nejlepší příležitosti k tomu, aby 
se nám to podařilo. Starší Richard 
G. Scott (1928–2015) z Kvora 
Dvanácti apoštolů takový domov 
popisuje jako místo, kde „se učíme 
evangeliu a dodržujeme smlouvy 
a [které] oplývá láskou“, kde rodina 
může vést „poslušný život“ a „pev-
ně [zakořenit] v evangeliu Ježíše 
Krista“.3

President Henry B. Eyring, první 
rádce v Prvním předsednictvu, uvedl: 
„Můžeme se rozhodnout, že uděláme 

Rodinné štěstí spočívá  
ve spravedlivosti

vše, co je v našich silách, abychom 
do [své] rodiny vnesli moci nebeské.“ 
A v našem domově se nám s největší 
pravděpodobností podaří prosazo-
vat lásku, službu, poslušnost a štěstí 
tím, že si „[naše děti] vyslechnou 
slovo Boží a pak ho s vírou vyzkou-
šejí. Pokud tak učiní, jejich povaha 
se změní tak, že výsledkem bude 
štěstí, o které usilují.“ 4

Domov zaměřený na Krista
Vzory domova zaměřeného na 

Krista nacházíme v písmech. Nefi 
poté, co jeho otec Lehi zemřel, 
odvedl svou rodinu a ostatní, kteří 
věřili ve varování a zjevení Boží 
a kteří dbali Nefiových slov, ze 
země Lamanitů. Na tomto novém 
místě mohli Nefité zachovávat 
soudy, ustanovení a přikázání Páně 
ve všech věcech, podle zákona 
Mojžíšova. (Viz 2. Nefi 5:6–10.) Ale 
dokonce i mezi Nefity začali být 
někteří neposlušní.

I když se někdy mohou členové 
naší rodiny odvrátit od spravedlivosti, 

jako to udělali Nefité, starší Scott 
řekl, že domov zaměřený na Krista 
nám přesto „poskytne to největší 
ujištění pokoje a útočiště v našem 
domově“. Uvedl, že „i nadále bude-
me čelit mnoha zkouškám a zkla-
máním, avšak i uprostřed zmatků 
se můžeme těšit z vnitřního pokoje 
a hlubokého štěstí“.5

Další verše z písem
3. Janova 1:4; 1. Nefi 8:12;  
2. Nefi 5:27
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se 
máte podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ 
prohloubí vaši víru v Boha a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího 
učení? Další informace najdete na stránkách reliefsociety. lds. org.

Víra, rodina, služba

K zamyšlení
Co bychom mohli udělat pro 
to, abychom ve své rodině žili 
spravedlivěji?


