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Jen On se mohl stát 
naším Spasitelem, str. 8
Jaké pravdy o těle se dozvídáme  
ze Vzkříšení? str. 14
Jak se osvobodit od břemene vzniklého 
sexuálním zneužitím, str. 22
Poznej svého nepřítele: Jak odolat 
čtyřem Satanovým strategiím, str. 30

PRO MLADÉ DOSPĚLÉ



Dělníci staví informační tabuli na staveništi švýcarského chrámu Bern.  
Chrám v září roku 1955 zasvětil president David O. McKay. Byl to první chrám 
postavený mimo Severní Ameriku a také první chrám, ve kterém se obřady 
prováděly v jiném jazyce než v angličtině.

Fotografii laskavě poskytla  
Knihovna církevní historie
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30 Válka pokračuje
Starší Larry R. Lawrence
Starší Lawrence hovoří o čtyřech 
Satanových strategiích a o tom, 
jak jim odolávat.

RUBRIKY
20 Hudba: Pojďme k Němu

Steven K. Jones a Michael F. Moody

38 Portréty víry:  
Skaidrīte Bokumaová

40 Hlasy Svatých posledních dnů

80 Než se sejdeme zas: Moc Boží
Starší Bruce R. McConkie

Liahona, duben 2017

POSELSTVÍ
4 Poselství Prvního předsednictva: 

Spravedlivý pak z víry živ bude
President Dieter F. Uchtdorf

7 Poselství pro navštěvující učení: 
Přísaha a smlouva kněžství

HLAVNÍ ČLÁNKY
8 Spasitelovo Usmíření – základ 

opravdového křesťanství
Starší Robert D. Hales
Protože On žije, budeme  
všichni opět žít.

14 Vzkříšení Ježíše Krista  
a pravdy týkající se těla
David A. Edwards
Vzkříšení Ježíše Krista nás učí 
životně důležitým pravdám  
o věčné a posvátné podstatě těla.

22 Most k naději a uzdravení
Nanon Talleyová
Jak můžete vy či někdo blízký 
nalézt pokoj, naději a uzdravení 
po natolik zákeřné a traumatic-
ké zkušenosti, jako je sexuální 
zneužití?

28 Staré rodinné album: moc 
rodinných příběhů
Amneris Puscasuová
Příběhy a život mých předků mě 
neustále posilují.

NA OBÁLCE
Tři Marie u hrobu, William-Adolphe 
Bouguereau
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44 Jak rozumět svému  
patriarchálnímu požehnání
Allie Arnellová a Margaret Willdenová
Patriarchální požehnání jsou jako 
naše osobní silniční mapy. Zde je 
několik rad, jak se řídit tou svou.

48 Příprava na novou cestu
Karina Martins Pereira Correia  
de Lima
Pochybnosti a obavy ohledně  
založení mé vlastní rodiny mě  
znepokojovaly. Jak nalézt pokoj?

M L A D Í  D O S P Ě L Í

50 Jak mohu rozvažovat  
v mysli i srdcem?
Jak mám podle Pána nacházet 
odpovědi na své otázky a lépe 
rozumět písmům?

52 Přizpůsobte si studium  
evangelia na míru
Zjistěte, jak můžete ze svého studia 
evangelia vytěžit maximum.

56 Odpovědi od církevních  
vedoucích: Jak nalézt  
opravdový pokoj
Starší Quentin L. Cook

57 Zapomenuté knihy,  
vzpomenuté svědectví
Abegail D. Ferrerová
Toho dne, kdy mě požádali,  
abych se podělila o informace 
o Církvi, jsem zapomněla své  
církevní materiály. Budou má 
prostá slova dostačovat?

58 Viděli Ho
Přečtěte si tato svědectví o vzkříše-
ném Spasiteli a zjistěte, jak můžete 
být svědkem Jeho Vzkříšení i vy.

62 Náš prostor

63 Plakát: Vzhůru, lide Boží, 
vydejme se v boj

64 Otázky a odpovědi
Jak mohu poznat, že Bůh  
naslouchá mým modlitbám?

M L Á D E Ž

66 Andrej a nadávka
Julie C. Donaldsonová
Jedno neslušné slovíčko přece  
nikomu neublíží, že?

68 Odpovědi apoštola:  
Jak mohu pomoci své  
rodině, aby byla silná?
Starší David A. Bednar

69 Připravujte se na  
chrám každý den
Joy D. Jonesová
Zjistěte, jak sestra Jonesová  
dosáhla důležitého cíle.

70 Stella září
Jane McBrideová
Když měla Stella jít poprvé do 
Primárek, měla trému. Podaří  
se jí najít si kamarádku?

72 Buď světlem!
Elizabeth Pinboroughová
Osm způsobů, jak být dobrým 
kamarádem.

73 Postavy z historie Církve:  
Šíření evangelia

74 Přemýšlím o Ježíšovi
Lindsay Tannerová
Mía se učí o svátosti.

76 Příběhy o Ježíšovi:  
Ježíš nám dal svátost
Kim Webb Reidová

79 Velikonoční lilie

D Ě T I

44 79

Zkuste v tomto 
čísle najít scho-
vanou liahonu. 
Nápověda: Září?

50

Promluvte  
si

Naslouchejte

Modlete se

Studujte

Rozvažujte

Modlete  
se

Naslouchejte

Trpělivost
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Náměty pro rodinný domácí večer

VÍCE ZDROJŮ NA INTERNETU
Liahona a další církevní materiály jsou dostupné v mnoha jazycích na stránkách  
languages. lds. org. Na stránce facebook.com/liahona.magazine (dostupná  
v angličtině, portugalštině a španělštině) najdete inspirující poselství, náměty pro  
rodinný domácí večer a materiály, které můžete sdílet se svými přáteli a rodinou.

TÉMATA V TOMTO ČÍSLE
Čísla udávají stránku, na které článek začíná.

Duchovní moc, 4, 30, 63, 80
Duch Svatý, 50
Historie Církve, 71
Chrámové uctívání, 69
Jazyk, 40, 66
Ježíš Kristus, 8, 14, 30, 56, 

58, 74, 76, 79
Kněžství, 7, 80
Modlitba, 41, 62, 64
Naděje, 22, 48
Odvaha, 40, 57, 63

Patriarchální požehnání, 44
Pokoj, 48, 56, 62, 66
Pokušení, 30, 63
Poznání, 50, 52
Přátelství, 70, 72
Příklad, 72
Rodina, 28, 42, 48, 68
Rodinná historie, 28
Sexuální zneužívání, 22
Služba, 4, 42, 68
Smlouvy, 7

Studium písem, 43, 52, 57
Svátost, 74, 76
Svědectví, 38, 50, 57, 58
Tělo, 14
Usmíření, 8, 22, 74, 76
Uzdravení, 22
Válka v nebi, 30
Věčný život, 8, 14
Velikonoce, 14, 58, 76, 79
Víra, 4, 38, 41, 48, 80
Vzkříšení, 8, 14, 58, 76, 79

„Viděli Ho“, strana 58: Co to znamená, 
být svědkem Krista? Poté, co si s rodinou 
tento článek přečtete, byste mohli disku
tovat o tom, jak můžete být svědky Krista 
i tehdy, aniž byste Ho fyzicky viděli. Mohli 
byste se zamyslet nad možnostmi, jak při
lnout těsněji ke Spasiteli – například tak, že 
si najdete příležitosti, jak sloužit uprchlíkům 
ve své obci; tak, že se během studia písem 
budete učit o Spasitelově životě; tak, že 
nějakému manželskému páru pohlídáte 
děti, aby mohl navštívit chrám; nebo tak, 
že podáte pomocnou ruku příteli v nouzi. 
Mohli byste také zhlédnout video, které 
najdete na stránkách mormon.org/easter, 
a přemítat o důležitosti Krista a Jeho Vzkří
šení v našem životě.

„Připravujte se na chrám každý den“, 
strana 69: sestra Joy D. Jonesová nám 
připomíná, jak je důležité, abychom učinili 
chrám v životě svou prioritou a pracovali 
na rodinné historii, abychom se tak připra
vovali na vstup do chrámu. Mohli byste 
zvážit možnost si v rámci rodinného večera 
udělat „večer s rodinnou historií a chrá
mem“. Mohli byste se učit, jak indexovat 
jména a vyhledávat rodinné záznamy, 
nebo diskutovat o důležitosti chrámových 
obřadů a prohlížet si obrázky chrámů po 
celém světě. Pokud žijete poblíž chrámu, 
mohli byste navštívit chrámový pozemek 
a diskutovat o tom, jak nás chrám může 
přivést blíže k Nebeskému Otci a pomoci 
nám pocítit Jeho lásku.

Toto číslo obsahuje články i činnosti, které je možné využít při rodinném domácím večeru. 
Níže jsou uvedeny dva příklady.
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Rabín a mydlář

V jednom starém židovském příběhu se mluví o myd-
láři, který nevěřil v Boha. Jednoho dne, když si vyšel 
na procházku s rabínem, řekl: „Jednu věc nepo-

chopím. Náboženství tu máme tisíce let. Ale všude, kam se 
podíváte, je zlo, nezákonnost, nepoctivost, nespravedlnost, 
bolest, hlad a násilí. Zdá se, že náboženství náš svět nijak 
nezlepšilo. A tak se vás ptám, k čemu je náboženství dobré.“

Rabín nějakou dobu neodpověděl, ale kráčel s mydlá-
řem dál. Nakonec došli ke hřišti, kde si děti, celé od pra-
chu, hrály na hliněném plácku.

„Jednu věc nepochopím,“ řekl rabín. „Podívejte se na ty 
děti. Mýdlo tu máme tisíce let, a přesto jsou ty děti špinavé. 
K čemu je mýdlo dobré?“

Mydlář odpověděl: „Ale rabíne, není spravedlivé svádět 
vinu za tyto špinavé děti na mýdlo. Mýdlo se musí použít, 
aby mohlo splnit svůj účel.“

Rabín se usmál a řekl: „Přesně tak.“

Jak budeme žít?
Apoštol Pavel při citování starozákonního proroka shr-

nul, co to znamená být věřící: „Spravedlivý pak z víry živ 
bude.“ (Římanům 1:17.)

Možná díky tomuto jednoduchému prohlášení chápeme 
rozdíl mezi náboženstvím, které je slabé a neúčinné, a tím, 
které má moc přetvářet život.

Avšak abychom pochopili, co to znamená žít z víry 
neboli vírou, musíme chápat, co to víra je.

Víra je více než jen přesvědčení. Je to naprostá důvěra 
v Boha doprovázená skutky.

Je to něco více než jen přání.
Znamená to něco více než jen nečinně sedět, kývat hla-

vou a říkat, že souhlasíme. Když říkáme, že „spravedlivý  
… z víry živ bude “, myslíme tím, že nás naše víra vede 
a řídí. Jednáme tak, aby to bylo v souladu s naší vírou – ne 
kvůli bezmyšlenkovité poslušnosti, ale na základě pevné 
a upřímné lásky k našemu Bohu a k drahocenné moudro-
sti, kterou zjevil svým dětem.

Víru musí doprovázet skutky; jinak je bez života. 
(Viz Jakub 2:17.) Pak to žádná víra není. Nemá moc změnit 
jediného člověka, natož celý svět.

Muži a ženy víry důvěřují svému milosrdnému 
Nebeskému Otci – i v dobách nejistoty, i v dobách 
pochybností a protivenství, kdy možná nevidí dokonale 
a nerozumějí jasně.

Muži a ženy víry kráčejí s upřímností po stezce učed-
nictví a snaží se následovat příklad svého milovaného 
Spasitele, Ježíše Krista. Víra nás motivuje a vskutku nás 
inspiruje k tomu, aby naše srdce tíhlo k nebi a abychom 
aktivně podávali pomocnou ruku svým bližním, pozvedali 
je a žehnali jim.

Náboženství bez skutků je jako mýdlo, které zůstane 
v krabičce. Může mít zázračné schopnosti, ale dokud 
nesplní svůj zamýšlený účel, má ve skutečnosti jen malou 
moc něco ovlivnit. Znovuzřízené evangelium Ježíše Krista 
je evangeliem skutků. Církev Ježíše Krista učí pravému 
náboženství jako poselství naděje, víry a pravé lásky, včet-
ně pomáhání našim bližním duchovně i časně.

Před několika měsíci jsme se s manželkou Harriet 
a několika našimi dětmi vypravili na rodinný výlet do 

President  
Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce  
v Prvním předsednictvu

SPRAVEDLIVÝ PAK  
Z VÍRY ŽIV BUDE

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
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President Uchtdorf navštívil se svou dcerou Antje uprchlíky v táboře nedaleko řeckých Atén.

Středomoří. Navštívili jsme něko-
lik uprchlických táborů a setkali 
jsme se s rodinami z válkou 
zmítaných zemí. Tito lidé nesdí-
lejí naši víru, ale jsou to naši 
bratři a sestry a nutně potřebovali 
pomoc. Hluboce na nás zapůso-
bilo, když jsme byli na vlastní oči 
svědky toho, jak aktivní víra členů 
naší Církve přináší pomoc, úlevu 
a naději našim bližním v nouzi, 
bez ohledu na jejich náboženství, 
národnost či vzdělání.

Víra ruku v ruce s vytrvalým jed-
náním naplňuje srdce laskavostí, mysl 
moudrostí a porozuměním a duši 
klidem a láskou.

Naše víra může žehnat lidem kolem 
nás a mít spravedlivý vliv jak na ně, 
tak i na nás samotné.

Naše víra může naplnit svět 
dobrotivostí a pokojem.

Naše víra může přetvářet nenávist 
v lásku a nepřátele v přátele.

Spravedliví tedy žijí tím, že jednají 

s vírou; žijí tím, že důvěřují Bohu 
a kráčejí po Jeho cestě.

A právě takový druh víry může 
přetvářet jednotlivce, rodiny,  
národy i svět. ◼

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Uchtdorf vysvětluje, že víra je něco více než jen vyjádření 
našeho přesvědčení. Skutečná víra v Nebeského Otce a v Ježíše Krista 

vyžaduje skutky; a žití z víry neboli vírou má moc přetvářet životy i domo
vy. Zvažte možnost zeptat se těch, které učíte, kdy byli svědky požehnání 
a moci pramenících z toho, že někdo žil vírou – ať již na základě osob
ních zkušeností, nebo pozorování druhých. Povzbuďte je, aby se modlili 
o vedení a poznali, jak lépe žít podle evangelia.
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Služme druhým s vírou

President Uchtdorf nám říká, že je zapotřebí, aby byla 
víra „doprovázena skutky“. Vysvětluje, že když jde naše 

víra „ruku v ruce s vytrvalým jednáním“, „naplňuje … duši 
klidem a láskou“. Díky tomuto slíbenému požehnání naše 
jednání může něco změnit a my to můžeme ve svém živo
tě zažít, pokud si uděláme čas na službu naplněnou vírou. 
Každé ráno byste mohli Pána v modlitbě požádat, aby vám 
pomohl sloužit druhým. Požádejte Ho například, aby vám, 
až bude sourozenec potřebovat pomoc s domácí prací nebo 
až bude kamarád potřebovat pochvalu, dal tuto skutečnost 
najevo. Až pak pocítíte nabádání, jednejte podle něj! Pokud 
si navyknete se takto pravidelně modlit a sloužit, vaše věrné 
a vytrvalé jednání přinese požehnání vám i ostatním lidem. 
President Uchtdorf slibuje, že můžete „přetvářet jednotlivce, 
rodiny, národy i svět“.

MLÁDEŽ

DĚTI

Důvěra

Vyzkoušejte tuto činnost s kamarádem. Bude 
třeba, abyste mu důvěřovali a pečlivě se řídili 

jeho pokyny.
Vezměte si do ruky pero nebo tužku a zavřete 

oči. Ať vám kamarád řekne, kam na tomto obli
čeji máte namalovat oči, nos, pusu a vlasy. Pak se 
podívejte. Jak to dopadlo? Obličej můžete vybar
vit a nakreslit další, abyste mohli hrát znovu!

Někdy je obtížné řídit se pokyny. Když 
se ale snažíme následovat Nebeského Otce 
tím, že nasloucháme Duchu Svatému, pomů
že nám. Můžeme Mu vždy důvěřovat.
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P O S E L S T V Í  P R O  
N A V Š T Ě V U J Í C Í  U Č E N Í

Přísaha 
a smlouva 
kněžství

Čím lépe jako sestry porozumí-
me tomu, že přísaha a smlouva 
kněžství se vztahuje na nás 
osobně, tím více požehnání 
a zaslíbení kněžství získáme.

Starší M. Russell Ballard 
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: 
„Všichni ti, kdo uzavřeli s Pánem 
posvátné smlouvy a tyto smlou-
vy dodržují, mají nárok na to, 
aby obdrželi osobní zjevení, bylo 
jim požehnáno službou andělů, 
byli ve spojení s Bohem, obdrže-
li plnost evangelia a nakonec se 
po boku Ježíše Krista stali dědici 
všeho, co Otec má.“ 1

Požehnání a zaslíbení plynou-
cí z přísahy a smlouvy kněžství 
se vztahují jak na muže, tak na 
ženy. Sestra Sheri L. Dewová, 
bývalá rádkyně v Generálním 
předsednictvu Pomocného 

sdružení, řekla: „Plnost kněžství 
obsaženou v nejvyšších obřadech 
domu Páně mohou získat pouze 
muž a žena společně.“ 2

Sestra Linda K. Burtonová, 
generální presidentka Pomocného 
sdružení, vydala tuto výzvu: 
„Vyzývám vás, abyste se naučily 
nazpaměť přísahu a smlouvu 
kněžství, která se nachází v Nauce 
a smlouvách 84:33–44. Slibuji 
vám, že když to uděláte, Duch 
Svatý prohloubí vaše porozumění 
kněžství a nádherným způsobem 
vás inspiruje a pozvedne.“ 3

Záměrem pokynů Josepha 
Smitha určených Pomocnému 
sdružení bylo připravit ženy na 
to, aby mohly „získat výsady, 
požehnání a dary kněžství“. Toho 
měly dosáhnout prostřednictvím 
chrámových obřadů.

S modlitbou si prostudujte tento 
materiál a usilujte o inspiraci, 
abyste poznaly, o co se máte 
podělit s těmi, které učíte. Jak 
porozumění účelu Pomocného 
sdružení připraví dcery Boží na 
požehnání věčného života?

K zamyšlení

Co můžete 
udělat pro to, 
abyste lépe 
porozuměly 

slíbeným 
požehnáním 
plynoucím 
z přísahy 
a smlouvy 
kněžství 

a měly k nim 
větší přístup?

POZNÁMKY
 1. M. Russell Ballard, „Muži a ženy 

v díle Páně“, Liahona, duben 2014, 
48–49.

 2. Sheri L. Dew, v: Daughters in My 
Kingdom: The History and Work 
of Relief Society (2011), 128.

 3. Linda K. Burton, „Priesthood Power 
– Available to All“, Ensign, June 2014, 
39–40.

 4. Gospel Topics, „Joseph Smith’s  
Teachings about Priesthood, Temple, 
and Women“, topics.lds.org.

„Chrámové obřady [jsou] 
kněžské obřady, avšak neslou-
ží k udílení církevního úřadu 
mužům či ženám. [Tyto obřady 
naplňují] Pánovo zaslíbení, že 
jeho lidé – ženy a muži – budou 
‚obdarováni mocí z výsosti‘. 
[NaS 38:32.]“ 4

Další verše z písem a doplňující 
informace
Nauka a smlouvy 84:19–40;  
121:45–46; reliefsociety.lds.org
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Proroku Josephu Smithovi (1805–1844) byla položena otázka: „Jaké jsou 
základní zásady vašeho náboženství?“ Odpověděl: „Základními zásadami 
našeho náboženství jsou svědectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, 

že On zemřel, byl pohřben a opět vstal třetího dne; a vše ostatní, co se týká našeho 
náboženství, jsou pouhé přídavky.“ 1

Rád bych k tomuto prohlášení Proroka Josepha připojil svůj hlas. Ústředním 
bodem všeho, čemu věříme, je náš Spasitel a Jeho smírná oběť – „blahosklonnost 
Boží“ (1. Nefi 11:16), díky níž Otec seslal svého Syna na zemi, aby vykonal Usmíření. 
Hlavním účelem života Ježíše Krista bylo tuto smírnou oběť přinést. Usmíření je 
základem opravdového křesťanství.

Proč je Spasitelovo Usmíření ústřední zásadou evangelia v Církvi i v našem životě?

Články víry 1:3
Ve třetím článku víry se píše: „Věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti  

spaseno veškeré lidstvo, skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia.“
Slovo „spaseno“ v tomto kontextu znamená dosažení nejvyššího stupně slávy 

v celestiálním království. Vzkříšení je udíleno všem těm, kteří přicházejí na zemi, 
ale aby mohl každý člověk obdržet věčný život, úplná požehnání věčného pokroku, 
musí být poslušen zákonů evangelia, přijmout jeho obřady a uzavřít jeho smlouvy.

Jak mohl Ježíš Kristus, a jedině On, usmířit hříchy světa? Splňoval všechny 
požadavky.

Starší  
Robert D. Hales
Kvorum Dvanácti 
apoštolů

Spasitelovo 
Usmíření –  

Díky smírné oběti Ježíše Krista budeme všichni  
vzkříšeni a staneme se nesmrtelnými.

ZÁKLAD OPRAVDOVÉHO KŘESŤANSTVÍ
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Bůh Ho miloval a důvěřoval Mu
Ježíš se narodil Nebeským rodičům v předsmrtelném 

světě. Byl Prvorozeným Nebeského Otce. Byl vybrán 
od počátku. Byl poslušný vůle svého Otce. V písmech 
se často mluví o radosti, kterou Nebeský Otec ze svého 
Syna měl.

V Matoušovi čteme: „A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť 
jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.“ 
(Matouš 3:17.)

V Lukášovi je zaznamenáno: „I stal se hlas z oblaku 
řkoucí: Tentoť jest ten Syn můj milý, toho poslouchejte.“ 
(Lukáš 9:35.)

A u chrámu v zemi Hojnosti, po Spasitelově Vzkříšení, 
lidé slyšeli Otcův hlas: „Hle, můj milovaný Syn, v němž se 
mi dobře zalíbilo.“ (3. Nefi 11:7.)

Zvláště mě dojímá, když čtu o tom, že když Ježíš trpěl 
v zahradě getsemanské, Otec z veliké lásky a soucitu ke 
svému Jednorozenému Synu seslal anděla, aby Ho utěšo-
val a posiloval. (Viz Lukáš 22:43.)

Ježíš použil svobodu jednání, aby byl poslušný
Ježíš za nás musel položit život ochotně.
Na veliké radě v nebi Lucifer, „syn jitra“ (viz Izaiáš 14:12; 

NaS 76:26–27), řekl:
„Viz, zde jsem, pošli mne, budu tvým synem 

a vykoupím veškeré lidstvo, takže jediná duše 
nebude ztracena, a zajisté to učiním; pročež dej mi 
svou čest.

Ale viz, můj Milovaný Syn, který byl mým Milovaným 
a Vyvoleným od počátku, mi řekl – Otče, staň se vůle 
tvá a sláva buď tvou na věky.“ (Mojžíš 4:1–2; viz také 
Abraham 3:27.)

Syn ale díky své veliké lásce, kterou chová ke svému 
Otci a ke každému z nás, řekl: „Pošli mne.“ Když řekl: 
„Pošli mne“, použil svobodu jednání.

„Jakož mne zná Otec, a já znám Otce, a duši svou  
pokládám za ovce. …

Protož mne Otec miluje, že já pokládám duši svou, 
abych ji zase vzal.

Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já pokládám ji sám 
od sebe. Mám moc položiti ji, a mám moc zase vzíti 
ji. To přikázaní vzal jsem od Otce svého.“ ( Jan 10:15, 
17–18.)

Kdyby si to Spasitel přál, mohly Ho celé zástupy andělů 
přenést z kříže přímo domů, k Jeho Otci. On ale použil 
svobodu jednání, aby se za nás obětoval, aby naplnil své 
poslání ve smrtelnosti a aby vytrval do konce a smírnou 
oběť dokončil.

Ježíš chtěl přijít na zemi a byl k tomu způsobilý. A když 
přišel, řekl: „Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli 
svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal.“ ( Jan 6:38.)

Ježíš byl předustanoven
Petr učil, že Ježíš byl předustanoven před založením 

světa. (Viz 1. Petrova 1:19–21.)
Proroci ve všech dispensacích předpovídali příchod Ježíš 

Krista a to, jaké bude Jeho poslání. Enoch měl díky své 
veliké víře úžasné vidění týkající se narození, smrti, nane-
bevstoupení a Druhého příchodu Spasitele:
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„A vizte, Enoch viděl den příchodu Syna Muže, vpravdě 
v těle; a jeho duše se radovala řka: Spravedlivý je pozved-
nut a Beránek je zabit od založení světa. …

A Pán řekl Enochovi: Pohleď, a on pohleděl a spatřil 
Syna Muže pozvednutého na kříž po způsobu lidí;

A slyšel silný hlas; a nebesa byla zahalena; a všechna 
stvoření Boží truchlila; a země sténala; a skály se rozpu-
kaly; a svatí vstali a byli korunováni na pravici Syna Muže 
korunou slávy. …

A Enoch viděl Syna Muže vystoupiti k Otci. …
A stalo se, že Enoch viděl den příchodu Syna Muže, 

v posledních dnech, aby přebýval na zemi ve spravedlivosti 
po dobu tisíce let.“ (Mojžíš 7:47, 55–56, 59, 65.)

Amulek přibližně 75 let před Kristovým narozením 
svědčil: „Vizte, dosvědčím vám sám za sebe, že tyto věci 
jsou pravdivé. Vizte, pravím vám, že já vím, že Kristus 
přijde mezi děti lidské, aby na sebe vzal přestupky lidu 
svého, a že usmíří hříchy světa; neboť Pán Bůh tak pravil.“ 
(Alma 34:8.)

Ježíš měl jedinečné předpoklady
Jedině Ježíš Kristus mohl přinést smírnou oběť – narodil 

se ze smrtelné matky Marie a obdržel moc života od svého 
Otce. (Viz Jan 5:26.) Díky této moci života překonal smrt, 
moc hrobu byla zbavena účinnosti, a On se stal naším 
Spasitelem, Prostředníkem a Pánem vzkříšení – prostřed-
kem, kterým je nám všem dáno spasení a nesmrtelnost. 
Díky smírné oběti Ježíše Krista budeme všichni vzkříšeni 
a staneme se nesmrtelnými.

Ježíš ochotně usmířil prvotní hřích
Druhý článek víry praví: „Věříme, že lidé budou 

potrestáni za své vlastní hříchy, a ne za přestupek 
Adamův.“

Skrze svobodu jednání se rozhodujeme, že budeme 
používat víru. S jistým úsilím můžeme činit pokání; bez 
Usmíření ho ale činit nemůžeme.

V Mojžíšovi se učíme: „Odtud se mezi lidem rozšířila 
zpráva, že Syn Boží usmířil původní vinu, čímž hříchy rodičů 
nemohou býti zodpověděny na hlavu dětí.“ (Mojžíš 6:54.)

Ve 2. Nefim nacházíme velmi důležitou nauku:
„Neboť poněvadž smrt přichází na všechny lidi, aby 

naplňovala milosrdný plán velikého Stvořitele, musí 
nezbytně býti moci vzkříšení a vzkříšení musí nezbytně 
přijíti k člověku kvůli pádu; a pád přišel kvůli přestupku; 
a protože se lidé stali padlými, byli z přítomnosti Páně 
odříznuti.

Pročež, musí nezbytně býti nekonečného usmíření – 
pokud by nekonečného usmíření nebylo, tato porušitelnost 
by nemohla obléci neporušitelnost. Pročež, první soud, 
který přišel na člověka, by byl musel nezbytně zůstati 
v nekonečném trvání. A kdyby tomu tak bylo, toto tělo by 
muselo ulehnouti, aby zpráchnivělo a rozpadlo se ve své 
matce zemi, aby již nepovstalo.“ (2. Nefi 9:6–7.)

Ježíš byl jedinou dokonalou bytostí
V Nauce a smlouvách Spasitel říká: „Otče, viz utrpení 

a smrt toho, který žádného hříchu neučinil, v němž se ti 
dobře zalíbilo; viz krev Syna svého, jež byla prolita, krev 
toho, kterého jsi dal, abys ty sám mohl býti oslaven.“ 
(NaS 45:4.)

Ježíš byl jedinou lidskou bytostí, která byla dokonalá, 
bez hříchu. Oběť ve Starém zákoně znamenala oběť 
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krve – poukazovala na oběť našeho Pána a Vykupitele na 
kříži, díky níž vykonal smírnou oběť. Když se v dávných 
dobách v chrámech přinášely oběti proléváním krve, kněží 
obětovali beránka bez vady, který byl ve všech ohledech 
dokonalý. Spasitel je díky své čistotě v písmech často popi-
sován jako „Beránek Boží“. (Viz např. Jan 1:29, 36; 1. Nefi 
12:6; 14:10; NaS 88:106.)

Petr učil, že jsme vykoupeni „drahou krví [Krista,] 
jakožto Beránka nevinného a nepoškvrněného“. 
(1. Petrova 1:19.)

Ježíš sňal hříchy světa
Následující verše objasňují, že Spasitel skrze Usmíření 

zaplatil cenu za naše hříchy:
„My všichni jako ovce jsme zbloudili; jeden každý na 

cestu svou jsme se obrátili; a Pán uvalil na něj nepravosti 
všech nás.“ (Mosiáš 14:6.)

„Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme 
ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. …

Poněvadž byvše nepřátelé, smířeni jsme s Bohem skrze 
smrt Syna jeho, nadtoť smířeni jsouce, spaseni budeme 
skrze život jeho.

A ne jen to, ale chlubíme se i Bohem, skrze Pána našeho 
Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli. …

Nebo jakož skrze neposlušenství jednoho člověka 
učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství 
jednoho spravedlivi učiněni budou mnozí.“ (Římanům 5:8, 
10–11, 19.)

„Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, 
řkoucího: Onť vzal na se mdloby naše, a neduhy nesl.“ 
(Matouš 8:17.)

„Ale Bůh nepřestává býti Bohem a milosrdenství má 
nárok na kajícné a milosrdenství přichází usmířením; 
a usmíření umožňuje vzkříšení mrtvých; a vzkříšení mrt-
vých přivádí lidi zpět do přítomnosti Boží; a tak jsou 
znovuzřízeni do přítomnosti jeho, aby byli souzeni podle 
skutků svých, podle zákona a spravedlnosti. …

A tak Bůh uskutečňuje veliké a věčné záměry své, které 
byly připraveny od založení světa. A tak nastává spase-
ní a vykoupení lidí, a také zkáza a bída jejich.“ (Alma 
42:23, 26.)

Ježíš vytrval do konce
Ježíš Kristus podstoupil zkoušky, utrpení, oběť a strasti 

v Getsemanech i muka na Golgotě na kříži. Poté mohl 
konečně říci: „Dokonánoť jest.“ ( Jan 19:30.) Dokončil své 
dílo ve smrtelnosti a vytrval do konce, díky čemuž smír-
nou oběť završil.

V oné zahradě pronesl: „Otče můj, jest-li možné, nechť 
odejde ode mne kalich tento. A však ne jakž já chci, ale 
jakž ty.“ (Matouš 26:39.)

V Nauce a smlouvách se učíme:
„Kteréžto utrpení způsobilo mně, dokonce Bohu, 

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

Nicméně, sláva buď Otci, a já jsem vypil a dokončil 
jsem přípravy své pro děti lidské.“ (NaS 19:18–19.)
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Ježíš svému Otci řekl: „Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.“ ( Jan 17:4.)

Poté, na kříži, „když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť 
jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil.“ ( Jan 19:30.)

Ježíš přišel na zemi, uchoval si svou božskost, aby mohl 
vykonat smírnou oběť, a vytrval do konce.

Pamatujme na Něj prostřednictvím svátosti
Dnes pamatujeme na Spasitelovu smírnou oběť prostřed-

nictvím symbolů chleba a vody, symbolů Jeho těla a krve, 
jak to Pán zavedl při své Poslední večeři s apoštoly.

„A vzav chléb, a díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest 
tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku.

Takž i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest 
ta nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.“ (Lukáš 
22:19–20.)

V Janovi 11:25–26 čteme:
„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak 

i umřel, živ bude.
A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky.“
Rovněž čteme: „Jáť jsem ten chléb živý, kterýž jsem 

s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na 
věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám 
za život světa.“ ( Jan 6:51.)

„Život světa“ znamená věčný život.
Je třeba, abychom připravovali sebe a svou rodinu, aby-

chom byli každý týden hodni přijímat svátost a obnovovat 
své smlouvy s kajícným srdcem.

Otec a Syn nás milují
Otec seslal svého Syna na zemi, v čemž spočívá Jeho 

blahosklonnost, aby dovolil, že Jeho Syn bude ukřižován 
a projde vším tím, čím musel projít. V Janovi čteme:

„Dí … Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný 
nepřichází k Otci než skrze mne.

Byste znali mne, také i Otce mého znali byste; a již nyní 
jej znáte, a viděli jste ho.“ ( Jan 14:6–7.)

„V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, 
ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování 
za hříchy naše.“ (1. Janova 4:10.)

Slitování znamená smíření či urovnání.

Závěr
Každý, kdo přichází na zemi a získává smrtelné tělo, 

bude vzkříšen, ale musíme pracovat na tom, abychom 
skrze svou věrnost, svobodu jednání, poslušnost a poká-
ní obdrželi požehnání oslavení. Milosrdenství bude 
vyměřeno společně se spravedlností, přičemž bude 
umožněno pokání.

Díky tomu, že jsme se rozhodli následovat a přijmout 
Ježíše Krista jako svého Vykupitele, na sebe křtem bereme 
Jeho jméno. Přijímáme zákon poslušnosti. Slibujeme, že na 
Něj budeme vždy pamatovat a že budeme dodržovat Jeho 
přikázání. Své smlouvy obnovujeme přijímáním svátosti.

Tím, že obnovujeme své smlouvy, získáváme zaslí-
bení, že budeme mít Jeho Ducha, aby byl vždy s námi. 
Umožníme-li Jeho Duchu vstoupit nám do života a řídit 
ho, budeme se moci vrátit do přítomnosti Nebeského Otce 
a Jeho Syna Ježíše Krista – v tom spočívá Jejich plán pro 
naše štěstí, plán spasení. ◼
Z proslovu „Usmíření“ proneseného na semináři pro nové presidenty misií 
v Misionářském výcvikovém středisku v Provu 24. června 2008.

POZNÁMKA
 1. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 49.
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David A. Edwards
Církevní časopisy

„Řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hla-
vy, ducha Otci poručil.“ ( Jan 19:30.) 
V tom okamžiku duch Ježíše Krista 

opustil Jeho tělo – tělo, které snášelo utrpení, 
aby mohl Ježíš usmířit hříchy všech lidí a pomá-
hat jim v jejich slabostech. (Viz Alma 7:12–13.) 
Toto tělo, nyní prázdná schránka, bylo sňato 
z kříže, zavinuto do plátna a nakonec položeno 
do hrobu. Třetího dne k hrobu přišly ženy, aby 
dokončily přípravy na pohřbení těla.

Ale tělo bylo pryč.
Nalezení prázdné hrobky bylo pouhým 

začátkem. Maria Magdaléna, apoštolové 
a mnozí další byli svědky něčeho zázračného 
– vzkříšeného a zdokonaleného Ježíše Krista 
v hmatatelné a lidské podobě.

Spasitel se chtěl ubezpečit, že ti, kteří byli 
Jeho svědky po Jeho Vzkříšení, plně pocho-
pili, jaký druh těla má. Například vyzval 
apoštoly, aby se dotkli Jeho těla, aby se sami 
přesvědčili, že je tělesná bytost, a nikoli jakýsi 
přízrak. (Viz Lukáš 24:36–40.)1 Dokonce 
s nimi pojedl. (Viz Lukáš 24:42–43.)DE
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Když poté apoštolové naplňovali své 
pověření hlásat evangelium Ježíše Krista, 
čelili protivenství a pronásledování – 
přičemž některé přicházelo kvůli tomu, 
že učili, že Ježíš Kristus byl vzkříšen a že 
v důsledku toho bude vzkříšeno celé lid-
stvo. (Viz Skutkové 4:1–3.)

V dnešní době je Vzkříšení Ježíše Krista 
právě tak ústředním bodem poselství, které 
Jeho Církev hlásá světu, jako tomu bylo teh-
dy. Prorok Joseph Smith řekl: „Základními 
zásadami našeho náboženství jsou svědectví 
apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, 
že On zemřel, byl pohřben, opět vstal třetí-
ho dne a vystoupil na nebesa; a vše ostatní, 
co se týká našeho náboženství, jsou pouhé 
přídavky.“ 2

Vzkříšení pomáhá zodpovědět základní 
otázky týkající se podstaty Boha, naší pod-
staty a našeho vztahu k Bohu, účelu tohoto 
života a naděje, kterou máme v Ježíši Kristu. 
Níže je uvedeno několik pravd podložených 
Vzkříšením Ježíše Krista.

Ježíš Kristus 
nás skrze své 
Vzkříšení učil 
významným 
pravdám týkají-
cím se těla.

Vzkříšení  

Ježíše Krista  
A PRAVDY TÝKAJÍCÍ  
SE TĚLA
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Nebeský Otec má oslavené tělo
Názor, že Bůh má lidskou podobu, je 

dozajista pevně ukotven v Bibli 3 i v obecně 
rozšířených představách, ale mnohé teolo-
gické a náboženské filosofické tradice tento 
názor zavrhují a dávají přednost Bohu „bez 
těla, končetin či citů“,4 protože podle toho-
to pohledu je tělo (a obecně vzato hmota) 
hříšné či nepodstatné, zatímco duch, mysl či 
myšlenky jsou pravou podstatou nejvyššího 
bytí či reality.

Jak nádherně prosté a revoluční pak bylo 
zjevení Boží podstaty skrze Jeho Syna Ježíše 
Krista!

Spasitel během svého působení řekl: „Kdož 
vidí mne, vidí Otce.“ ( Jan 14:9.) Toto ještě více 
platilo po Jeho Vzkříšení se zdokonaleným 
a nesmrtelným tělem, které ukázalo, že „Otec 
má tělo z masa a kostí tak hmatatelné jako 
lidské; Syn také“. (NaS 130:22.)

Tím byla tedy zjevena fyzická podstata 
Nebeského Otce. Joseph Smith později vysvět-
lil: „To, co je bez těla neboli orgánů a končetin, 
není ničím. V nebi není žádný jiný Bůh než 
Bůh, který má maso a kosti.“ 5

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 
apoštolů to popsal takto: „Pokud Božství tělo 
nejen nepotřebuje, ale ani po něm netouží, 
proč Vykupitel lidstva vykoupil své tělo 
a vysvobodil ho ze spárů smrti a hrobu, se 
zárukou, že se Jeho tělo již nikdy neoddělí od 
Jeho ducha, v čase i na věčnosti? Kdokoli, kdo 
zamítá představu ztělesněného Boha, zamítá 
také smrtelného a vzkříšeného Krista.“ 6

Nebeský Otec je všemocný a vševědoucí 
a projevuje bezvýhradnou lásku

Jedinečné charakterové rysy Nebeského 
Otce jsou rovněž zjeveny v samotném Vzkří-
šení Ježíše Krista. Starší D. Todd Christofferson 
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Vzhledem 
k tomu, že Kristovo Vzkříšení je skutečné, jsou 
pochyby o všemohoucnosti, vševědoucnosti 
a dobročinnosti Boha Otce – který obětoval 
svého Jednorozeného Syna za vykoupení světa 
– nepodložené.“ 7

Moc, poznání a dobrotivost Boží jsou pro-
kázány Vzkříšením Ježíše Krista, které nám 
poskytuje důkaz o moudrosti a lásce v plánu 
Nebeského Otce a Jeho schopnosti (a schop-
nosti Jeho Syna) tento plán uskutečnit.

Jsme Boží děti
Bible nás učí, že jsme byli stvořeni „k obra-

zu Božímu“, jako muži a ženy. (Genesis 1:27.) 
Vzkříšení Ježíše Krista tuto pravdu podporuje. 
Ježíš Kristus ve skutečnosti přímo v hodinu 
svého Vzkříšení zdůraznil náš vztah k Nebes-
kému Otci těmito slovy: „Vstupuji k Otci své-
mu, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu 
vašemu.“ ( Jan 20:17; zvýraznění přidáno.)

Spasitel zjevil, že Bůh a lidstvo nejsou ve své 
základní podstatě naprosto odlišnými bytost-
mi. Základní podoba našeho těla je obdobou PR
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„Kdokoli, kdo 
zamítá před-

stavu ztělesněného 
Boha, zamítá také 
smrtelného a vzkří-
šeného Krista.“  
– starší Jeffrey 
R. Holland
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podoby našeho ducha 8 a náš duch byl stvo-
řen k obrazu Božímu, protože právě taková 
je podstata vztahu mezi rodičem a dítětem.

Tělo je uschopňující a zušlechťující dar
Spasitel nám skrze své Vzkříšení ukázal, 

že fyzická, tělesná existence je nedílnou 
součástí věčného bytí Boha a Jeho dětí. Pán 
zjevil Josephu Smithovi: „Prvky jsou věč-
né a duch a prvek, neoddělitelně spojeny, 
získávají plnost radosti.“ (NaS 93:33.) Toto 
neoddělitelné spojení slučuje ducha a fyzic-
kou hmotu, takže jsou jedním nesmrtelným, 
neporušitelným, vznešeným a dokonalým 
tělem – takovým druhem těla, které je schop-
no obdržet plnost radosti, kterou vlastní Bůh.

Naproti tomu mrtví, poté co měli fyzické 
tělo a pak od něj byli odděleni, aby mohli 
vstoupit do duchovního světa, pohlížejí „na 
… odloučení svého ducha od těla jako na 
porobu“. (NaS 138:50; viz také NaS 45:17.)

Dokonce i naše smrtelné tělo je nezbytnou 
součástí plánu Nebeského Otce a je to bož-
ský dar. Když náš předsmrtelný duch přichází 
na tuto zemi, je mu přidáno tělo. (Viz 
Abraham 3:26.) Prorok Joseph Smith učil: 
„Přišli jsme na tuto zemi, abychom mohli mít 
tělo a abychom ho mohli Bohu v celestiálním 
království představit čisté. V tom, že máme 
tělo, spočívá veliká zásada štěstí. Ďábel žádné 
tělo nemá, a v tom spočívá jeho trest.“ 9

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti 
apoštolů učil: „Naše fyzické tělo umožňuje 
v plné šíři, hloubce a intenzitě prožít zku-
šenost, které jsme v předsmrtelné existenci 
prostě nemohli dosáhnout. Díky našemu 
fyzickému tělu jsou tak umocňovány naše 
vztahy s druhými lidmi, naše schopnost 
rozeznávat a jednat v souladu s pravdou 

a naše schopnost být poslušni zásad a obřa-
dů evangelia Ježíše Krista. Ve třídě smrtel-
nosti zažíváme něhu, lásku, laskavost, štěstí, 
žal, zklamání, bolest, a dokonce i překážky 
v podobě fyzických omezení – to vše způso-
by, jež nás připravují na věčnost. Jednoduše 
řečeno, existují ponaučení a zkušenosti, 
které musíme získat způsobem, který popi-
sují písma – ‚podle těla‘. (1. Nefi 19:6; Alma 
7:12–13.)“ 10

Joseph Smith navíc učil: „Všechny bytos-
ti, které mají tělo, mají moc nad těmi, které 
ho nemají.“ 11 Satan nás může pokoušet, ale 
nemůže nás k ničemu přinutit. „Ďábel má 
nad námi moc pouze tehdy, když mu to 
dovolíme.“ 12

V konečném důsledku nám dar zdokonale-
ného a vzkříšeného těla pomáhá dostat se na 
věky za hranice Satanovy moci. Kdyby neby-
lo Vzkříšení, „duchové naši by se museli státi 
poddanými [ďáblu] …, aby již nepovstal[i]. 
A duchové naši by se museli státi podobnými 
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Naše smrtelné 
tělo je nezbyt-

nou součástí plánu 
Nebeského Otce a je 
to božský dar. Když 
náš předsmrtelný 
duch přichází na 
tuto zemi, je mu 
přidáno tělo. (Viz 
Abraham 3:26.)



jemu a my bychom se stali ďábly, anděly ďábla, a byli 
bychom vyloučeni z přítomnosti našeho Boha a zůstali 
bychom s otcem lží v bídě, jako on sám.“ (2. Nefi 9:8–9.)

Duch a tělo nejsou nepřátelé
Ačkoli se od sebe duch a tělo liší, nejsou to dvě naprosto 

jiné a neslučitelné skutečnosti. Joseph Smith se dozvěděl, že 
„není žádná taková věc jako nehmotná hmota. Veškerý duch 
je hmota, ale je jemnější neboli čistší a může býti rozeznán 
pouze čistšíma očima; nemůžeme ho viděti; ale až bude naše 
tělo očištěno, uvidíme, že on je zcela hmota.“ (NaS 131:7–8.)

Ježíš Kristus ve svém oslaveném a vzkříšeném stavu před-
stavuje dokonalé spojení ducha a těla a názorně nám ukazu-
je, že „duch a tělo jsou duší člověka“. (NaS 88:15.) V tomto 
životě se snažíme spíše „duchovně smýšleti“ než „tělesně 
smýšleti“ (2. Nefi 9:39), snažíme se odkládat „přirozeného 
člověka“ (Mosiáš 3:19) a držet „na uzdě všechny vášně své“ 
(Alma 38:12). To ale neznamená, že duch a tělo jsou nepřáte-
lé. Jak nám Ježíš Kristus ukázal, tělem nemáme opovrhovat, 
ani ho ničím překonávat, ale máme ho ovládat a proměňovat.

Život ve smrtelném těle má smysluplný účel
Názor, že tento život je zkouškou, dává větší smysl 

tehdy, když se zamyslíme nad tím, co víme o svém životě 
před ním a po něm. Než jsme přišli na zemi, žili jsme jako 
duchové a záměrem Nebeského Otce je to, abychom se 

stali takovými, jako je On, a žili na věky v nesmrtelném 
fyzickém těle. Tyto pravdy znamenají, že naše období 
zkoušek v tomto smrtelném těle není něčím nahodilým, 
ale má opravdový význam a účel.

Starší Christofferson vysvětlil: „Svými rozhodnutími 
[máme prokázat] Bohu (a sobě) závazek a schopnost žít 
podle Jeho celestiálního zákona, i když nejsme v Jeho pří-
tomnosti a jsme ve fyzickém těle se všemi jeho schopnost-
mi, choutkami a vášněmi. Dokážeme udržet tělo na uzdě, 
aby se stalo nástrojem ducha, nikoli jeho pánem? Budou 
nám moci být v čase i ve věčnosti svěřeny božské schop-
nosti, včetně moci tvořit život? Překonáme osobně zlo? Ti, 
kteří toho budou schopni, budou ‚míti slávu přidanou na 
hlavu svou na věky věků‘ [Abraham 3:26] – přičemž velmi 
významnou stránkou této slávy je vzkříšené, nesmrtelné 
a oslavené fyzické tělo.“ 13

Naše prožitky ve stávajícím těle, včetně našich mezilid-
ských vztahů, mají svůj význam, protože jsou předobrazem 
toho, co přijde. Joseph Smith se dozvěděl, že „totéž spole-
čenství, které existuje mezi námi zde, bude existovati mezi 
námi tam, pouze bude spojeno s věčnou slávou, z kteréžto 
slávy se nyní netěšíme“. (NaS 130:2.)

Máme naději v Ježíše Krista
Od okamžiku pohledu na prázdný hrob přináší 

Vzkříšení Ježíše Krista naději, protože v Jeho Vzkříšení 
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svém oslaveném 
a vzkříšeném stavu 
představuje dokonalé 
spojení ducha a těla 
a názorně nám uka-
zuje, že „duch a tělo 
jsou duší člověka“. 
(NaS 88:15.)
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rozpoznáváme naději na to své, v němž nám „všechny 
[naše] ztráty … budou … vynahrazeny, pod podmínkou, 
že [budeme] pokračovat ve věrnosti“.14

Spasitelovi první apoštolové byli schopni vydávat 
neohrožené svědectví o Jeho Vzkříšení, protože viděli 
Jeho tělo a dotkli se Ho. Skrývá se v tom ale něco mno-
hem důležitějšího. Právě tak, jako Ježíš Kristus uzdravo-
val tělesné neduhy, aby ukázal, že má moc odpouštět 
hříchy (viz Lukáš 5:23–25), Jeho Vzkříšení – hmatatelný 
důkaz Jeho moci překonat fyzickou smrt – se stalo pro 
Jeho následovníky ujištěním o Jeho moci překonat smrt 
duchovní. Zaslíbení, která pronesl, když učil druhé – 
odpuštění hříchů, pokoj v tomto životě, věčný život v krá-
lovství Otce – se stala skutečnými a víra následovníků se 
stala neochvějnou.

„Nevstal-liť z mrtvých Kristus, marná jest víra [naše].“ 
(1. Korintským 15:17.) Protože však On z mrtvých skutečně 
vstal, můžeme „míti naději skrze usmíření Krista a skrze moc 
jeho vzkříšení, [abychom] byli pozvednuti k životu věčnému, 
a to pro svou víru v něho, podle příslibu“. (Moroni 7:41.)

Ježíš Kristus během svého života ve smrtelnosti vyzýval 
druhé, aby Ho následovali. Po Jeho smrti a Vzkříšení se 
tento cíl stal ještě jasnější. Pokud v sobě poslušností zákonů 
a obřadů evangelia pěstujeme „celestiálního ducha“, může-
me obdržet „totéž tělo, jež bylo přirozeným tělem“, a může-
me být obživeni „částí celestiální slávy [a obdržeti] potom 
z ní, dokonce plnost“. (NaS 88:28–29.) On nám ukázal ces-
tu. On je tou cestou. A právě díky Jeho moci – skrze Jeho 
Usmíření a Vzkříšení – je dosažení této celestiální plnosti, 
což zahrnuje plnost radosti ve vzkříšeném těle, možné. ◼
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Od okamžiku 
pohledu na 

prázdný hrob při-
náší Vzkříšení Ježíše 
Krista naději, proto-
že v Jeho Vzkříšení 
rozpoznáváme 
naději na to své.

POZNÁMKY
 1. Když se Ježíš Kristus zjevil lidem v Novém 

světě, požádal je, tisíce z nich, aby přišli, 
„jeden po druhém“, a dotkli se Jeho rukou, 
nohou a boku, aby mohli svědčit o tom, že 
se vzkříšeného Pána dotýkali, i o tom, že Ho 
viděli. (Viz 3. Nefi 11:14–15; 18:25.)

 2. Učení presidentů Církve: Joseph Smith 
(2008), 49.

 3. Viz Genesis 1:27; Exodus 33:11; Skutkové 7:56.
 4. Ačkoli byly podobné myšlenky obsaženy 

i v prvních křesťanských vyznáních víry, tato 
konkrétní formulace pochází z dokumentu 
Thirty-Nine Articles of the Anglican Church 
[Třicet devět článků anglikánské církve] (1563).

 5. Učení: Joseph Smith, 42.
 6. Jeffrey R. Holland, „Jediný pravý Bůh a Ježíš 

Kristus, kterého On poslal“, Liahona, listo-
pad 2007, 42.

 7. D. Todd Christofferson, „Vzkříšení Ježíše 
Krista“, Liahona, květen 2014, 113.

 8. Dokonce i zjevení se předsmrtelného Ježíše 

Krista bylo svědectvím o této skutečnosti, 
neboť ukázalo, že tělo Jeho ducha bylo svou 
podobou lidské. (Viz Eter 3:16.)

 9. Učení: Joseph Smith, 209.
 10. David A. Bednar, „Věříme, že máme býti 

cudní“, Liahona, květen 2013, 41.
 11. Učení: Joseph Smith, 209.
 12. Učení: Joseph Smith, 211.
 13. D. Todd Christofferson, „Proč manželství? 

Proč rodina?“ Liahona, květen 2015, 51.
 14. Učení: Joseph Smith, 51.
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Nanon Talleyová
Rodinné služby SPD, Texas, USA

Představte si, že stojíte na okraji srázu a chcete se dostat na druhou stranu 
hlubokého kaňonu, kde – jak vám bylo řečeno – na vás čeká veliké štěstí. 
Zatímco hledáte způsob, jak byste se přes kaňon dostali, najdete hromadu 

materiálu, pomocí něhož, když ho správně poskládáte, postavíte přes kaňon most.
Pokud nevíte, jak most postavit, bude pro vás tento materiál zbytečný a vy bude-

te mít pocit zmaru a beznaděje. Pokud vám ale pomůže někdo, kdo má se stavěním 
mostů zkušenosti, vaše znalosti a vědomosti se mohou prohloubit a společně tento 
úkol dokážete zvládnout.

Posledních 18 let je náplní mé práce poskytovat lidem nástroje a vodítka, abych 
jim pomáhala překonat propast emocionálního či duševního utrpení. Připadá mi, 
že ze všech klientů, kterým jsem kdy pomáhala, nikoho nepoznamenalo utrpení 
tolik jako ty, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužívání. Viděla jsem, jak toto břímě 
poznamenalo schopnost dotyčného vytrvat na správné cestě až do konce.

Ale také jsem dospěla k poznání, že trvalá úleva od našich strastí a trápení 
je dosažitelná skrze Spasitele. Jeho láska pozvedá druhé z temnoty ke světlu.

Díky vhodné pomoci 
mohou oběti sexuální-
ho zneužívání dosáh-
nout uzdravení, které 
si z hloubi duše přejí.
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Proč sexuální zneužívání tolik ubližuje?
Oběti zneužívání mi vyprávějí o životě plném depre-

sí, pochybování o vlastní hodnotě a dalších hlubokých 
emocionálních bolestí. President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) nám pomohl porozumět tomu, proč sexuální 
zneužívání způsobuje tak hluboké rány:

„Existuje strašlivé a zvrácené zlo spočívající v sexuálním 
zneužívání. Je to něco, co nelze pochopit. Je to urážka mra-
vopočestnosti, která má být vlastní každému muži a ženě. 
Je to zneuctění toho, co je posvátné a božské. Má to ničivý 
vliv na život dětí. Je to zavrženíhodné a zaslouží si to to 
největší odsouzení.

Hanba každému muži či ženě, kteří by sexuálně zneuží-
vali dítě! Ten, kdo tak činí, nejen ubližuje tím nejzávažněj-
ším způsobem. Ale je také odsouzen i před Pánem.“ 1

Moc plození je posvátná a božská moc, kterou dal Otec 
v nebi svým dětem. Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti 
apoštolů učil: „Moc plození má velký duchovní význam. … 
Náš Nebeský Otec a Jeho Milovaný Syn jsou stvořitelé, kteří 
část své tvořivé moci svěřili každému z nás.“ 2 Není divu, že 

zneužití této posvátné moci si zaslouží to největší odsouzení 
a ubližuje tím nejzávažnějším způsobem.

Pochopení povahy ublížení
Sexuální zneužívání je jakýkoli nedobrovolný sexuální 

kontakt, zahrnující či nezahrnující dotýkání, při němž je 
člověk zneužíván jiným člověkem k sexuálnímu uspokoje-
ní. Až příliš často jsou oběti sexuálního zneužívání posléze 
zmateny a mají pocit nehodnosti a hanby, který se téměř 
nedá snést. Bolest a utrpení, které tyto oběti zažívají, se 
často stupňují kvůli tomu, co druzí říkají, aniž by rozuměli 
povaze sexuálního zneužívání a jeho následkům. Některé 
oběti jsou nařčeny ze lži nebo jim je řečeno, že ke zneužití 
došlo do určité míry jejich vinou. Jiné jsou mylně vedeny 
k přesvědčení, že musí činit pokání, jako kdyby tím, že se 
staly obětí, nějak zhřešily.

Mnohým klientům, s nimiž jsem pracovala a kteří zaži-
li sexuální zneužití v dětství nebo v mládí, bylo řečeno, 
aby se přes to zkrátka „přenesli“, aby „neotevírali staré 
rány“ nebo aby „prostě odpustili a zapomněli“. Takovéto 
poznámky – zvlášť pokud pocházejí od blízkých přátel, 
rodinných příslušníků či církevních vedoucích – mohou 
vést oběť zneužívání k tomu, že to bude ještě více tajit 
a bude se cítit zahanbena, namísto aby dosáhla uzdravení 
a pokoje. Tyto emocionální rány, podobně jako závažné 
fyzické rány nebo infekce, zkrátka nezmizí samy od sebe, 
pokud je budeme ignorovat. Pocity zmatenosti, které se 
objevují během zneužívání, se časem spíše prohlubují, 
a v důsledku následných bolestivých emocí se může stát, 
že oběť mění své uvažování, což nakonec vede k osvojení 
si nezdravého způsobu chování. Není nijak neobvyklé, že 
oběti zneužívání si neuvědomují, že to, co se jim stalo, bylo 
ve skutečnosti zneužívání, a přesto si mohou osvojit nez-
dravý způsob chování a bolestivé emoce.

Hana (jméno bylo změněno) zažila sexuální zneužívání 
v raném dětství. Podobně jako ostatní oběti zneužívání i ona 
vyrůstala s pocitem, že je hrozná a že nemá žádnou hodno-
tu. Většinu života strávila snahou sloužit druhým, aby nějak ILU
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vyvážila pocit, že není „dost dob-
rá“ na to, aby ji Nebeský Otec 
či kdokoli jiný mohl mít rád. Ve 
vztazích s ostatními se obáva-
la, že kdyby ji někdo skutečně 
poznal, pomyslel by si, že je tak 
hrozná, jak si to o sobě myslela 
ona sama. Prožívala intenzivní 
strach z odmítnutí, který vedl 
k tomu, že se bála zkoušet 
v životě něco nového či udělat něco tak 
jednoduchého, jako někomu zavolat. 
Byla požehnána talentem na výtvarné 
umění, ale vzdala se ho kvůli obavám, 
že nebude schopna zvládat kritiku.

Více než 50 let měly na její každo-
denní rozhodnutí vliv bezmocnost, 
neschopnost něco udělat, strach, 
hněv, zmatek, pocit hanby, osamělost 
a izolovanost.

Jak nahradit bolest pokojem
Spasitel vytrpěl „bolesti a strasti a 

pokušení všeho druhu“. Tímto prošel, 
aby „poznal podle těla, jak pomoci 
lidu svému podle slabostí jeho“. (Alma 
7:11–12.) Netrpěl jen za naše hříchy, 
ale i za naše uzdravení, když trpíme 
kvůli hříchům někoho jiného.

Představuji si, že pokud by byl 
Spasitel dnes zde, plakal by s těmi, 
kteří byli sexuálně zneužiti, a požeh-
nal by jim – podobně jako plakal 
s Nefity a požehnal jim. (Viz 3. Nefi 
17.) I když zde Spasitel není fyzicky, 
může s námi být Jeho Duch; a díky 
Spasiteli také můžeme dosáhnout 
uzdravení, pocítit pokoj a odpustit.

Pro mnohé, kterým bylo ublíženo, 
je představa, že bolest, kterou si nesou, 
může být nahrazena pocitem pokoje, 
téměř neuvěřitelná. Ran, které utržili ti, 
kteří byli zneužiti, si druzí lidé celá léta 
často nevšimnou a nejsou schopni je 
rozpoznat. Bolest se skrývá pod maskou 
usměvavé tváře, ochoty pomáhat dru-
hým a prožívání života, jako by se nic 
nestalo, a přesto je stále přítomna.

Porovnejme nyní proces emocio-
nálního uzdravování s tím, jak jed-
náme v případě fyzické újmy a jak ji 
léčíme. Předpokládejme, že když jste 
byli malí, zlomili jste si nohu. Než aby-
ste zašli k lékaři, který by zlomeninu 
ošetřil, belhali jste se dál, dokud inten-
zivní bolest neodezněla, ale přesto 
ještě stále při každém kroku pociťujete 
lehkou bolest. O několik let později si 
přejete, abyste se bolesti zcela zba-
vili, a tak zajdete za lékařem. Lékař 
musí kost srovnat, odstranit výrůstky, 
které tam mohly vzniknout, dát nohu 
do sádry a poslat vás na rehabilitaci, 
abyste s nohou posilovali.

Proces uzdravování ze zneužívání 
je podobný v tom, že oběť zneužívání ILU
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BĚŽNÉ CHOVÁNÍ OBĚTÍ 
ZNEUŽÍVÁNÍ

Oběti zneužívání mají často problé
my ve vztazích s druhými a může 
se stát, že neustále usilují o jejich 
uznání, stávají se pasivními, stavějí 
bariéry, aby si druhé drželi od těla, 
a vyvarovali se tak toho, aby jim 
druzí ubližovali, stávají se buď pro
miskuitními ve snaze získat zájem 
a péči od druhých prostřednictvím 
sexuálních aktivit (včetně pornogra
fie či stimulace vlastního těla), nebo 
se chovají přesně naopak a vyhýbají 
se všemu, co se sexuálního chování 
týká. Pocit hanby a studu spojený 
s tímto chováním často lidem brání 
hledat pomoc u rodičů, vedoucích 
kněžství či profesionálů, protože 
nerozumějí souvislostem mezi tím, 
co se jim stalo, a svým chováním.

Když se oběti zneužívání snaží žít 
podle evangelia, mají sklon zacházet 
do jednoho, či druhého extrému – 
někteří jsou přehnaně pobožní. Ve 
snaze zakrýt to, co považují za svou 
nehodnost, usilují o to, aby dělali vše 
správně. Jiní mají pocit, že nebudou 
nikdy hodni věčného života, a tak 
časem svou snahu vzdávají.
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si musí nejprve uvědomit, že tato bolest je 
skutečná a že se s ní musí něco udělat. Sou-
částí tohoto procesu je to, že si oběť připus-
tí, co se stalo, a dovolí si pocítit a připustit 
pocity ublížení, strachu a smutku a uvědo-
mí si, že jsou oprávněné. Je často užitečné 
spolupracovat s profesionálem, který má 
s tímto procesem uzdravení zkušenosti. 
(Zjistěte u svého vedoucího kněžství, zda 
jsou ve vaší oblasti k dispozici Rodinné 
služby SPD.)

Ať již oběť zneužívání profesionální 
pomoc k dispozici má, či nemá, to nejlepší, 
co může dělat, je modlit se, studovat život 
Spasitele a Jeho Usmíření a scházet se pravi-
delně s vedoucím kněžství. Ten může oběti 
zneužívání pomoci ulehčit její břímě a obdr-
žet inspiraci, aby jí pomohl porozumět její 
božské hodnotě a vztahu k Otci v nebi a ke 
Spasiteli. Sestra Carole M. Stephensová, 
první rádkyně v Generálním předsednictvu 
Pomocného sdružení, nedávno učila sestry: 
„Uzdravení [může] trvat dlouho. Bude to 
vyžadovat, abyste s modlitbou usilovaly 
o vedení a vhodnou pomoc, včetně toho, že 
se poradíte s náležitě vysvěcenými nositeli 

kněžství. Když se naučíte otevřeně komuni-
kovat, stanovte příslušné hranice a možná 
vyhledejte profesionální pomoc. Udržet si 
během tohoto procesu duchovní zdraví je 
životně důležité!“ 3

Hana se v životě nakonec cítila tak nepří-
jemně, že vyhledala pomoc. Díky svému svě-
dectví věděla, že v životě dokáže pociťovat 
pokoj a spokojenost, ale tyto pocity nebyly 
trvalé. Na základě modlitby a toho, že si 
promluvila s biskupem, byla nasměrována 
k tomu, aby využila poradenství, kde byla 
schopna získat nástroje potřebné k tomu, 
aby z temnoty vyvstala pravda a aby se 
podělila o strašlivé břímě, které dosud nesla 
sama. Díky tomu byla schopna se oprostit 
od bolesti a najít pokoj slíbený Spasitelem. 
(Viz Jan 14:27.) A díky tomuto pokoji a útěše 
přišla i touha a schopnost odpustit.

Potřeba odpustit
Myšlenka odpuštění je pro oběti zneuží-

vání často těžko přijatelná a často nespráv-
ně chápaná. Pokud oběti zneužívání za 
odpuštění považují to, že viníka nechají 
beztrestně jít, nebo že řeknou, že na tom, 

PONAUČENÍ  
Z NAUKY  
A SMLUV 123

Když byl Prorok 
Joseph Smith vězněn 
v žaláři v Liberty (ve 
státu Missouri), napsal 
Církvi epištolu sestá
vající z oddílů 121–124 
v Nauce a smlouvách, 
která zahrnuje „povin
nosti Svatých ve vztahu 
k jejich pronásledova
telům“ (záhlaví oddílu 
NaS 123). Neřekl Svatým, 
kteří trpěli pronásledo
váním a tělesnou újmou, 
aby si tuto bolest pone
chali pro sebe a před
stírali, že se nic nestalo. 
Zamyslete se nad tím, 
jak se mohou tyto rady 
dané ve 123. oddí
le týkat problému 
zneužívání.
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co provedl, již nyní nezáleží, pak 
z toho budou mít pocit, že nikdo 
nebere vážně to, co se jim stalo. 
I když je nám přikázáno, že máme 
odpouštět (viz NaS 64:10), v přípa-
dech vážného ublížení musí obvykle 
nejprve dojít k uzdravení, než bude 
oběť schopna viníkovi zcela odpustit.

Ti, kteří trpí bolestí způsobenou 
zneužíváním, mohou najít útěchu 
v těchto radách z Knihy Mormonovy: 
„Já, Jákob, bych chtěl promluviti k vám, 
kteří jste čistí v srdci. Vzhlížejte 
k Bohu s pevností mysli a modlete 
se k němu s nesmírnou vírou a on 
vás utěší ve vašich strastech a bude 
hájiti vaši věc a sešle spravedlnost na 
ty, kteří usilují o vaše zničení.“ ( Jákob 
3:1.) Nárok na spravedlnost a právo 
na odškodnění lze přenechat Pánu, 
aby tak mohl naši bolest nahradit 
pocitem pokoje.

Hana nakonec zjistila, že může 
nárok na spravedlnost přenechat 
Spasiteli a na oplátku získat v životě 
takový pocit, jaký dosud nikdy nezaži-
la. V minulosti se bála účastnit rodin-
ných sešlostí, kde byl přítomen ten, 
kdo ji zneužíval. Nyní, díky své ochotě 
čelit vážným emocionálním zraně-
ním a kráčet po cestě k uzdravení, 
již nemá strach být v jeho přítomnosti, 
a dokonce s ním má v jeho pokroči-
lém věku soucit.

Osvobozeni od zbytečných břemen
Starší Richard G. Scott (1928–2015) 

z Kvora Dvanácti apoštolů řekl, že 

„úplné uzdravení přijde skrze vaši víru 
v Ježíše Krista a v Jeho moc a schop-
nost uzdravit skrze Jeho Usmíření 
nespravedlivé a nezasloužené rány. …

Miluje vás. Položil svůj život, abyste 
mohli být osvobozeni od zbytečných 
břemen. Pomůže vám to dokázat. 
Vím, že má moc vás uzdravit.“ 4

Protivník chce, aby druzí byli spou-
táni bolestí a utrpením, protože on sám 
je bídný. (Viz 2. Nefi 2:27.) S pomocí 
našeho Spasitele Ježíše Krista může 
být bolest vskutku nahrazena pocitem 
pokoje, který nám dokáže dát jedině 
Spasitel, a my můžeme žít radostně. 
„Adam padl, aby lidé mohli býti; a lidé 
jsou, aby mohli míti radost.“ (2. Nefi 
2:25.) Díky radostnému žití budou 
chvíle zkoušek snesitelnější a umožní 
nám učit se a růst a stát se více takový-
mi, jako je náš Otec v nebi.

Požehnání, kterého se mi v životě 
dostává, že se mohu setkávat s těmi, 
kterým bylo ublíženo v důsledku 
zneužívání, a že mohu být svědkem 
zázraku uzdravení, které vskutku při-
chází jedině skrze Spasitele, mě napl-
ňuje pokorou. Pokud trpíte, vyhledejte 
prosím s modlitbou pomoc. Toto 
těžké břímě nemusíte nést sami. Vím, 
že Spasitel uzdravuje, neboť jsem toho 
byla nesčetněkrát svědkem. ◼
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RADY PRO VEDOUCÍ, RODINNÉ 
PŘÍSLUŠNÍKY A PŘÁTELE

Když vám oběť zneužívání natolik 
důvěřuje, že vám o svém utrpení 
a zneužití řekne, pak byl měl 
rozhovor s dotyčnou osobou začít 
s láskou a soucitem k ní. Až příliš 
často se mi oběti zneužívání svě
řily, že když se obrátily s žádostí 
o pomoc na biskupa, nejprve se 
mluvilo o potřebě odpustit viníko
vi. To může u oběti vyvolat pocit, 
že v celé záležitosti jde hlavně 
o záchranu viníka. Když se toto 
stane, lidé se s žádostí o pomoc 
znovu obrátí na biskupa jen stěží, 
a přicházejí tak o duchovní léčbu, 
která je dostupná díky lásce 
a podpoře církevních vedoucích.

Odpuštění je důležitým 
prvkem v procesu uzdravo
vání a jedná se o přikázání – 
důvěřujte ale prosím tomu, že 
když je oběti nejprve umožněno, 
aby si své utrpení uvědomila, 
aby si prožila své emoce a aby 
si o nich promluvila s osobou, 
které důvěřuje, povede to časem 
k uzdravení, které vyplývá ze 
schopnosti viníkovi odpustit.

Církevní vedoucí mohou další 
informace najít na stránkách 
ministering. lds. org v oddíle 
„Abuse: Help for the Victim“.
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Odkaz mých předků přežívá skrze mě a dál 
ovlivňuje můj život k lepšímu.

Amneris Puscasuová

Jednoho letního rána před 2. světovou válkou se 
můj pradědeček vzbudil tak jako vždy – před 
východem slunce. Vyšel před dům na kopci, 

z něhož byl výhled na zelené údolí a jeho vesnici 
v Rumunsku, a posadil se na trávu pokrytou ranní rosou, 
hluboce ponořený do svých myšlenek – myšlenek, které 
ho napadaly již nějakou dobu. Byl to vzdělaný muž s vel-
kým srdcem a zvídavou myslí a každý ve vesnici ho měl 
rád a respektoval ho.

Poté, co vyšlo slunce, se vrátil do domu a pověděl man-
želce, že ho zajímá, jak by to vypadalo na jeho pohřbu, 
a že by chtěl uspořádat generálku. Stanovil datum, koupil 
rakev, zajistil kněze a profesionální plačky a obstaral vše 
ostatní, co bylo podle řecké ortodoxní tradice zapotřebí. 
Pak nastal den generálky na pohřeb. Uprostřed vesnice se 
postavily stoly na smuteční hostinu, celá rodina se oblékla 
do černého, přišel kněz, pradědeček si lehl do rakve, upra-
vil si polštář, aby měl pohodlný výhled, a pohřební průvod 
se dal do pohybu. Když obřad skončil, byla celá vesnice 
zvána na hostinu a pradědeček si splnil sen zatancovat si 
na vlastním pohřbu. Žil dalších 20 let a často kontroloval, 
zda mu jeho rakev stále dobře padne.

Nejen jména a data
Nikdy jsem se s pradědečkem nesetkala, ale tento jeho 

příběh, který mi vyprávěli dědeček s babičkou, byl vždy 
mým oblíbeným. Prarodiče mně a mým sourozencům kaž-
dý den vyprávěli o našich předcích – o tom, odkud pochá-
zeli, jací byli, o tom, jaké měli hodnoty, sny a naděje. Vždy 
po nedělním obědě prarodiče vytáhli rodinné fotoalbum 

moc rodinných příběhů
album:  

Staré rodinné  



a s každým otočením stránky ožívaly příběhy a srdce se 
spojovala v tapisérii lásky, která přesahuje šest generací. 
Nebyly to jen staré fotografie se jmény a daty napsanými 
na zadní straně. Za každou tváří se skrýval otec nebo mat-
ka, syn nebo dcera, bratr nebo sestra, a tak se jejich odkaz, 
společně s dalšími rodinnými tradicemi, dostal až ke mně.

Posila v časech zkoušek
Když mi bylo 19 let, rodiče a moji nejbližší příbuzní byli 

již po smrti a mnoho věcí, které jsem zdědila, se ztratilo, 
nebo je někdo ukradl. A přesto existuje něco, co čas, pří-
rodní katastrofy, a dokonce ani smrt zničit nemohou – most 
spojující minulost, přítomnost a budoucnost, který stavěl 
každý člen mé rodiny. Díky jejich píli mi nit, která spojuje 
srdce mých rodinných příslušníků, přináší posilu, abych 
dokázala překonávat obtížné situace.

Když mi zemřeli rodiče a prarodiče, pociťovala jsem tak 
nesmírný zármutek, že jsem se ptala sama sebe, zda vůbec 
budu mít dost síly žít dál. Byla jsem požehnána tím, že jsem 
pociťovala jejich vliv zpoza závoje, a to mi pomohlo získat 
silné svědectví o plánu spasení, o životě po smrti a později 

i o chrámových obřadech, které jsou pro naše spasení tolik 
nutné. Nikdy jsem se nesetkala se svými praprarodiči ani 
s většinou tet a strýců, ale pokaždé, když si vezmu staré 
rodinné album s jejich fotografiemi, vidím v jejich očích 
sama sebe. Jsem, kdo jsem, díky všem těm, kteří přišli 
přede mnou. Jejich zkušenosti a moudrost pomohly utvářet 
můj charakter a vedou mě v osobním životě.

Jedním z největších darů, který mi rodina předávala již od 
raného dětství, je znalost rodinné historie a přesvědčení, že 
jsem pojítkem mezi minulostí a budoucností. Také vím, že 
jsem přišla na zemi, abych prožila svůj vlastní příběh – abych 
ho probádala, zakusila a vážila si ho. A právě tato znalost mé 
rodinné historie je mi oporou během všech životních zkoušek.

Často myslím na svou rodinu na druhé straně závoje 
a na oběti, které kvůli mně přinesli, abych měla lepší život. 
Myslím na chrámové obřady, které nám umožňují být 
jednou jako rodina znovu pospolu. A myslím na Usmíření 
mého Spasitele, který toto vše umožnil. Zaplatil cenu, aby-
chom mohli žít. A za to Ho milujeme a uctíváme s vděčnos-
tí dnes i na věky. ◼
Autorka žije ve státě New York v USA.



Starší  
Larry R. Lawrence
Sedmdesátník
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K aždý, kdo sleduje zprávy ze světa, bude souhlasit s tím, že žije-
me v době válek a pověstí o válkách. (Viz NaS 45:26.) Naštěstí 
je každý člověk na zemi válečný veterán. Bojujeme se zástupy 

zla v nepřetržité válce, která začala v předsmrtelné sféře ještě předtím, 
než jsme se narodili.

Protože jsme tehdy ještě neměli fyzické tělo, bojovali jsme ve válce 
v nebi bez mečů, pušek či bomb. Tento boj však byl právě tak inten-
zivní jako kterákoli novodobá válka a vyžádal si miliardy obětí.

V předsmrtelné válce se bojovalo slovy, myšlenkami, diskusí a pře-
svědčováním. (Viz Zjevení 12:7–9, 11.) Satanovou strategií bylo lidi 
zastrašit. Věděl, že strach je tím nejlepším prostředkem, jak zničit víru. 
Možná používal tyto argumenty: „Je to moc těžké.“ „Je nemožné vrátit 
se zpátky čistý.“ „Je to příliš velké riziko.“ „Jak víte, že můžete Ježíši 
Kristu důvěřovat?“ Velmi na Spasitele žárlil.

Boží plán naštěstí nad Satanovými lžemi zvítězil. Součástí Božího 
plánu byla morální svoboda jednání pro lidstvo a veliká oběť. Jehova, 
nám známý jako Ježíš Kristus, se dobrovolně nabídl, že se touto obětí 
stane – že bude trpět za všechny naše hříchy. Byl ochoten položit život 
za své bratry a sestry, aby se ti, kteří budou činit pokání, mohli vrátit 
čistí, a nakonec se stát takovými, jako je Nebeský Otec. (Viz Mojžíš 
4:1–4; Abraham 3:27.)

Válka pokračuje
Válka, která začala v nebi, pokračuje dodnes. 
Ve skutečnosti se tento boj vyostřuje, zatímco 

se Svatí připravují na návrat Spasitele.
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vyvrženi z nebe, ale nebyli ihned posláni do zevní temnoty. 
Nejprve byli posláni na tuto zemi (viz Zjevení 12:7–9), na 
které se měl narodit Ježíš Kristus a kde se měla uskutečnit 
Jeho smírná oběť.

Proč bylo Satanovým stoupencům dovoleno přijít na 
zemi? Přišli sem, aby zajistili protivenství pro ty, kteří jsou 
zde zkoušeni. (Viz 2. Nefi 2:11.) Budou nakonec vyvrženi 
do zevní temnoty? Ano. Po miléniu budou Satan a jeho 
zástupy navěky vyvrženi.

Satan ví, že jeho dny jsou sečteny. Při Ježíšově Druhém 
příchodu budou Satan a jeho andělé na 1000 let spoutáni. 

Ve válce v nebi jsme milovali našeho 
Otce v nebi a podporovali jsme Ho. 

Chtěli jsme se stát takovými, jako je On.

Další výhodou, která Jehovovi 
pomohla získat srdce Božích dětí, 
byla mocná svědectví, jež vydávali 
Jeho stoupenci vedení archandělem 
Michalem. (Viz Zjevení 12:7, 11; NaS 
107:54.) V předsmrtelnosti se Adam 
nazýval Michal a Satan se nazýval 
Lucifer, což znamená „světlonoš“.1 To 
může vypadat jako zvláštní jméno pro 
knížete temnoty (viz Mojžíš 7:26), ale 
písma nás učí, že Satan byl předtím, než 
padl, „anděl Boží, který měl pravomoc 
v přítomnosti Boží“ (viz NaS 76:25–28).

Jak mohl duch s takovým poznáním 
a zkušenostmi tak hluboko padnout? 
Stalo se tak kvůli jeho pýše. Lucifer se 
vzbouřil proti Otci v nebi, protože si 
přál Boží království pro sebe.

President Ezra Taft Benson (1899–
1994) ve svém památném proslovu 
„Varujte se pýchy“ učil, že Lucifer 
„chtěl, aby mu ostatní projevovali úctu 
více než komukoli jinému“, a že „jeho 
pyšným přáním bylo sesadit Boha 
z trůnu“.2 Také jste již slyšeli, že Satan 
chtěl zničit svobodu jednání člověka, 
ale to nebyl jediný důvod, proč se ocitl 
v nemilosti. Byl vyvržen z nebe kvůli 
vzpouře proti Otci a Synu. (Viz NaS 76:25; Mojžíš 4:3.)

Proč jsme vy i já bojovali proti ďáblu? Bojovali jsme 
z oddanosti. Milovali jsme našeho Otce v nebi a pod-
porovali jsme Ho. Chtěli jsme se stát takovými, jako je 
On. Lucifer měl jiný cíl. Chtěl zaujmout Otcovo místo. 
(Viz Izaiáš 14:12–14; 2. Nefi 24:12–14.) Představte si, jak 
Satanova zrada naše Nebeské rodiče ranila. V písmech 
čteme, že „nebesa nad ním plakala“. (NaS 76:26.)

Po intenzivním válečném tažení Michal a jeho vojska 
zvítězili. Dvě třetiny nebeských zástupů se rozhodly násle-
dovat Otce. (Viz NaS 29:36.) Satan a jeho následovníci byli 
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(Viz Zjevení 20:1–3; 1. Nefi 22:26; NaS 101:28.) Tento ter-
mín se blíží, a tak síly zla zoufale bojují o to, aby ukořistily 
co nejvíce duší.

Janu Zjevovateli byla v rámci velkolepého vidění uká-
zána válka v nebi. Viděl, jak byl Satan svržen na zemi, aby 
pokoušel lidstvo. Toto byla Janova reakce: „Běda těm, kte-
říž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, 
maje hněv veliký, věda, že krátký čas má.“ (Zjevení 12:12.)

Takže jak Satan tráví své dny s vědomím, že nemá času 
nazbyt? Apoštol Petr napsal, že „ďábel jako lev řvoucí 
obchází, hledaje, koho by sežral“. (1. Petrova 5:8.)

Co Satana motivuje? Nikdy nebude mít tělo, nikdy nebu-
de mít manželku ani rodinu a nikdy nebude mít plnost 
radosti, a tak chce, aby všichni muži a ženy „byli bídní jako 
on sám“. (2. Nefi 2:27.)

Ďáblovým cílem jsou všichni lidé, ale zvláště ti, kteří mají 
největší potenciál dosáhnout věčného štěstí. Zcela nepo-
chybně žárlí na každého, kdo je na cestě vedoucí k oslave-
ní. Písma nás učí, že Satan „vede válku se svatými Božími 
a obkličuje je kolem dokola“. (NaS 76:29.)

Válka, která začala v nebi, pokračuje dodnes. Ve skuteč-
nosti se tento boj vyostřuje, zatímco se Svatí připravují na 
návrat Spasitele.

President Brigham Young (1801–1877) prorokoval, „že 
Církev se bude šířit, bude se jí dařit, bude růst a zvětšovat 
se, a že v tom poměru, v jakém se bude mezi národy země 
šířit evangelium, bude růst i moc Satana“.3

Zatímco jsme svědky toho, jak zlo po celém světě pro-
niká do společnosti, myslím, že každý z nás by souhlasil 
s tím, že toto proroctví se naplňuje. President Young učil, 
že abychom nepřítele porazili, je třeba studovat jeho tak-
tiku. Podělím se s vámi o čtyři Satanovy ověřené strategie 
a několik myšlenek týkajících se toho, jak jim odolávat.

Satanovy strategie
1. Pokušení. Ďábel je bezostyšný, pokud jde o vkládání 

zlovolných myšlenek do naší mysli. Kniha Mormonova nás 
učí, že Satan nám našeptává nečisté a nelaskavé myšlenky 
a zasévá pochybnosti. Podněcuje nás k tomu, abychom 

jednali na základě návykového nutkání a abychom byli 
sobečtí a chamtiví. Nechce, abychom rozpoznali, odkud 
tyto myšlenky přicházejí, a tak nám našeptává: „Já nejsem 
žádný ďábel, neboť žádného není.“ (2. Nefi 28:22.)

Jak můžeme tomuto přímému pokušení odolávat? 
Jedním z nejúčinnějších nástrojů je zkrátka Satana odehnat. 
Přesně to by udělal i Ježíš.

Novozákonní záznam o Spasiteli na hoře pokušení je 
poučný. Po každém pokušení, které ďábel Ježíšovi předlo-
žil, Ježíš použil dvoustupňovou obrannou metodu: nejprve 
nařídil Satanovi, aby odešel, a poté citoval písmo.

Dovolte mi uvést příklad: „Odejdiž, satane,“ přikázal 
Ježíš, „neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se 
budeš, a jemu samému sloužiti budeš.“ (Matouš 4:10.) 
V dalším verši se píše: „Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé 
přistoupili a sloužili jemu.“ (Matouš 4:11.) Spasitelova obra-
na byla velmi účinná!

V životopise presidenta Hebera J. Granta (1856–1945) 
je uvedeno, jak president Grant jako mladý muž odolával 
ďáblu. Když si president Grant uvědomil, že Satan mu něco 
našeptává a snaží se mu do srdce zasadit pochybnosti, 
prostě řekl nahlas: „Pane Ďáble, zmlkněte!“ 4

Když se ocitnete tváří v tvář pokušení, máte právo říci 
Satanovi, aby odešel. Písma nás učí: „Zepřete se ďáblu, 
i utečeť od vás.“ ( Jakub 4:7.)

Druhou součástí Spasitelovy obrany bylo citování pís-
ma. V učení se písmu nazpaměť, jako to činil Ježíš, spočívá 
velká moc. Verše z písem se mohou stát zbrojnicí duchovní 
munice.

Když jste pokoušeni, můžete odříkat přikázání jako 
například „Pomni na den sobotní, abys jej světil“, „Milujte 
nepřátel[e] své“ nebo „Nechť ctnost zdobí myšlenky tvé 
neustále“. (Exodus 20:8; Lukáš 6:27; NaS 121:45.) Moc 
plynoucí z písem Satana nejen zastrašuje, ale také vám do 
srdce přivádí Ducha, dodává vám jistotu a klid a opevňuje 
vás před pokušením.

2. Lži a klam. Písma zjevují, že Satan je „otcem lží“. 
(2. Nefi 9:9.) Nevěřte mu, když vám našeptává například 
tato slova: „Nikdy neděláš nic správně“, „Jsi příliš hříšný, 
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než aby ti mohlo být odpuštěno“, „Nikdy se nezměníš“, 
„Nikoho nezajímáš“ nebo „Nemáš žádné talenty“.

Další jeho často používaná lež zní: „Je potřeba, aby sis 
všechno alespoň jednou zkusil – jen abys získal zkušenost. 
Pro jednou ti nic neublíží.“ Ono ohavné malé tajemství, 
které nechce, abyste poznali, se týká toho, že hřích je 
návykový.

Další účinná lež, kterou na vás Satan vyzkouší, zní takto: 
„Všichni ostatní to dělají. Je to v pořádku.“ Není to v pořád-
ku! A tak ďáblovi řekněte, že nechcete jít do telestiálního 
království – dokonce i kdyby tam šli všichni ostatní.

I když vám bude Satan lhát, můžete se spoléhat na to, 
že Duch vám řekne pravdu. Právě proto je dar Ducha 
Svatého tak zásadní.

Ďábel je nazýván „velkým podvodníkem“.5 Snaží se 
napodobit či padělat každou pravdivou zásadu, kterou 
předkládá Pán.

Pamatujte na to, že padělky nejsou totéž co protikla-
dy. Protikladem bílé je černá, ale padělkem bílé může 
být špinavě bílá nebo šedá. Padělky připomínají sku-
tečnou věc, aby oklamaly nic netušící lidi. Jsou pokři-
venou verzí něčeho dobrého a právě tak jako padělané 
peníze jsou bezcenné. Dovolte mi uvést několik 
příkladů.

Jedním ze Satanových padělků víry je pověra. Jeho 
padělkem lásky je chtíč. Vytváří padělky kněžství tím, 
že zavádí kněžskou lstivost, a napodobuje Boží zázraky 
prostřednictvím čarodějnictví.
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Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem, 
ale manželství osob stejného pohlaví je pouhý padělek. 
Nepřináší ani potomstvo, ani oslavení. Ačkoli Satanovy 
napodobeniny oklamávají mnoho lidí, nejedná se o nic, 
co je skutečné. Nemohou přinést trvalé štěstí.

Bůh nás před padělky varoval v Nauce a smlouvách. 
Řekl: „To, co nevzdělává, není od Boha a je to temnota.“ 
(NaS 50:23.)

3. Sváry. Satan je otcem sváru. Spasitel učí: „Podněcuje 
srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili.“ (3. Nefi 11:29.)

Ďábel se díky staletím zkušeností naučil, že tam, kde je 
svár, Duch Páně odejde. Již od chvíle, kdy Satan přesvědčil 
Kaina, aby zabil Abela, působí na sourozence, aby se hádali 
a měli spory. Také rozdmýchává problémy v manželství, 

mezi členy sboru a mezi misionářskými společníky. Raduje 
se z toho, když vidí, jak se dobří lidé hádají. Snaží se roz-
dmýchávat rodinné hádky těsně před začátkem shromáždění 
v neděli, těsně před začátkem rodinného domácího večera 
v pondělí večer a kdykoli manželský pár plánuje zúčastnit 
se chrámového zasedání. Jeho načasování je předvídatelné.

Když dojde u vás doma nebo na pracovišti k nějakým 
svárům, ihned přestaňte s tím, co právě děláte, a snažte se 
svár urovnat. Nezáleží na tom, kdo s tím začal.

Sváry často začínají tím, že na druhých hledáme chyby. 
Joseph Smith učil, že „ďábel nám lichotí, že jsme velmi 
spravedliví, když se paseme na chybách druhých“.6 Když 
se nad tím zamyslíte, tak samolibost a povýšenost je jen 
padělkem skutečné spravedlivosti.

Satan moc rád šíří sváry v Církvi. Specializuje se na 
poukazování na chyby církevních vedoucích. Joseph Smith 
upozorňoval Svaté na to, že počátečním krokem k odpad-
lictví je ztráta důvěry ve vedoucí Církve.7

Téměř veškerá protimormonská literatura je založena 
na lžích ohledně charakteru Josepha Smitha. Nepřítel se 
usilovně snaží Josepha zdiskreditovat, protože poselství 
o Znovuzřízení vychází z Prorokova popisu toho, co se sta-
lo v Posvátném háji. Ďábel se dnes více než kdy jindy snaží 
o to, aby členové pochybovali o svém svědectví ohledně 
Znovuzřízení.

V prvních dnech naší dispensace mnoho bratří v kněž-
ství nezůstalo, ke své lítosti, věrných Prorokovi. Jedním 
z nich byl i Lyman E. Johnson, který byl vyloučen z Církve 
kvůli nespravedlivému chování. Později bědoval nad tím, 
že Církev opustil: „Nechal bych si useknout pravou ruku, 
jen abych tomu mohl znovu věřit. Tehdy jsem byl naplněn 
radostí a blažeností. Měl jsem příjemné sny. Když jsem se 
ráno probouzel, měl jsem veselou náladu. Byl jsem šťastný 
ve dne i v noci, naplněn pokojem, radostí a díkůvzdáním. 
Nyní však pociťuji temnotu, bolest, žal a trápení v nej-
vyšší míře. Od oné doby jsem již nikdy neprožil šťastný 
okamžik.“ 8

Zamyslete se nad těmito slovy. Jsou varováním pro 
všechny členy Církve.

Můžete se spoléhat na Ducha, který 
vám řekne pravdu. Právě proto je 
dar Ducha Svatého tak zásadní.
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že se mi bude moc líbit výlet po krásách přírody. Neměla 
tušení, že jsem potají studoval její Církev.

Její pozvání jsem přijal. Kamarádka navrhla, abychom 
se vydali do Salt Lake City navštívit Chrámové náměstí. 
Překvapilo ji, když jsem nadšeně souhlasil. Neměla tušení, 
jak velký zájem jsem měl o to, abych se dozvěděl pravdu 
ohledně Josepha Smitha a Znovuzřízení.

Sestry misionářky na Chrámovém náměstí byly velmi 
ochotné. Aniž by to věděly, zodpověděly mnoho mých otá-
zek. Jejich svědectví mě přimělo k tomu, abych zpochybnil 
své pochybnosti,9 a má víra začala růst. Moc upřímného 
svědectví nelze přecenit.

Já sám jsem byl do Církve obrácen. 
Nechal jsem se pokřtít, když jsem jako 
23letý mladý svobodný dospělý chodil 
na lékařskou fakultu v Arizoně (USA). 
Vím z vlastní zkušenosti, jak Satan 
působí na zájemce, aby je zmátl a aby 
je odradil, když hledají pravdu.

Během celého mládí jsem sledo-
val příklad svých přátel z řad Svatých 
posledních dnů. Dělalo na mě velký 
dojem, jak se chovali. Rozhodl jsem se, 
že o Církvi zjistím něco více, ale nechtěl 
jsem nikomu říci, že se věnuji studiu 
mormonismu. Abych se vyhnul nátlaku 
svých přátel, rozhodl jsem se, že mé 
bádání bude soukromé.

Toto se stalo mnoho let před inter-
netem, takže jsem se vydal do veřejné 
knihovny. Našel jsem tam výtisk 
Knihy Mormonovy a knihu s názvem 
A Marvelous Work and a Wonder od 
staršího LeGranda Richardse (1886–
1983) z Kvora Dvanácti apoštolů. S vel-
kou chutí jsem se do těchto knih začetl 
a zjistil jsem, že jsou inspirující.

Zatímco se můj duch toužil učit dál, 
Satan mi začal něco našeptávat do ucha. 
Říkal mi, že abych byl zcela objektivní, 
musím si přečíst i to, co napsali kritici Církve. Vrátil jsem se 
do knihovny a začal jsem hledat. A jak se dalo čekat, našel 
jsem knihu, která diskreditovala Proroka Josepha.

Čtení této protimormonské knihy mě zmátlo. Ztratil jsem 
onoho radostného a příjemného ducha a vliv, který mě při 
mém bádání provázel. Začal jsem pociťovat zmar a zklamá-
ní a chystal jsem se hledání pravdy vzdát. Modlil jsem se 
o odpověď, a četl jsem při tom protimormonskou literaturu!

K mému překvapení mi zavolala kamarádka ze střední 
školy, která chodila na Univerzitu Brighama Younga. 
Pozvala mě, abych ji přijel navštívit do Utahu, a říkala mi, FO
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Má kamarádka se se mnou také podělila o své svědectví 
a vyzvala mě, abych se modlil a zeptal se Boha, zda je Církev 
pravdivá. Během dlouhé cesty autem zpátky do Arizony 
jsem se začal modlit s vírou – poprvé „s upřímným srdcem, 
s opravdovým záměrem“ (Moroni 10:4). V jednu chvíli během 
této cesty jsem měl pocit, jako by se celé auto zalilo světlem. 
Sám pro sebe jsem poznal, že světlo dokáže rozptýlit temnotu.

Poté, co jsem se rozhodl nechat pokřtít, se ďábel napo-
sledy pokusil zaútočit. Působil na mou rodinu, která dělala 
vše, co bylo v jejích silách, aby mě odradila, a odmítla na 
můj křest přijít.

Nechal jsem se přesto pokřtít a postupně se srdce mých 
rodinných příslušníků obměkčilo. Začali mi pomáhat bádat 
v rodinné historii. O několik let později jsem pokřtil svého 
mladšího bratra. A kamarádka, která mě pozvala na návště-
vu do Utahu, je nyní mou manželkou.

4. Zklamání a ztráta odvahy. Satan účinně používá 
tento nástroj u těch nejvěrnějších Svatých, když vše ostatní 
selže. Pokud jde o mě, když začínám pociťovat zklamání 
a ztrácím odvahu, pomáhá mi, když si zkrátka uvědomím, 
kdo se mě snaží srážet dolů. A to mě natolik rozčílí, že se 
rozveselím – ďáblu navzdory.

Před několika lety president Benson pronesl proslov 
s názvem „Nezoufejte“. V tomto moudrém a inspirujícím 
proslovu upozorňoval na toto: „Satan se čím dál tím více 
snaží přemáhat Svaté zoufalstvím, ztrátou odvahy, sklí-
čeností a depresí.“ 10 President Benson naléhal na členy 
Církve, aby byli ostražití, a uvedl 12 uskutečnitelných dopo-
ručení, jak s pocitem zklamání či ztráty odvahy bojovat.

Mezi jeho návrhy patří služba druhým; usilovná práce 
a vyhýbání se nečinnosti; praktikování správných zdravot-
ních návyků, mezi něž patří cvičení a požívání potravin 
v jejich přirozeném stavu; vyhledávání kněžského požehnání; 
poslech inspirující hudby; sčítání vlastních požehnání a stano-
vování si cílů. A především, jak nás učí písma, se máme vždy 
modlit, abychom Satana dokázali porazit. (Viz NaS 10:5.)11

Satan se chvěje, když vidí
toho nejslabšího Svatého na kolenou.12

Je důležité vědět, že moc zla má své hranice. Tyto 
hranice stanovuje Božstvo a Satanovi není dovoleno je 
překročit. Písma nás například ujišťují, že „Satanovi není 
dána moc pokoušeti malé děti“. (NaS 29:47.)

Další významné omezení spočívá v tom, že Satan 
nezná naše myšlenky, ledaže mu je řekneme. Pán 
vysvětlil: „Není nikoho jiného kromě Boha, kdo zná 
myšlenky tvé a záměry srdce tvého.“ (NaS 6:16.)

Možná právě proto nám Pán dává taková přikázání 
jako: „Nereptej“ (NaS 9:6) a „Nebudeš mluviti zle o bliž-
ním svém“ (NaS 42:27). Pokud se dokážete naučit držet 
jazyk na uzdě (viz Jakub 1:26), pak nedojde k tomu, 
abyste ďáblovi sdělili příliš mnoho informací. Když 
totiž slyší reptání, stěžování si a kritizování, dělá si peč-
livé poznámky. Vaše negativní slova odhalují nepříteli 
vaše slabosti.

Mám pro vás ale dobrou zprávu. Boží vojska jsou 
větší než vojska Luciferova. Možná se rozhlížíte kolem 
a říkáte si: „Svět je čím dál tím zlovolnější. Satan tuto vál-
ku určitě vyhrává.“ Nenechte se oklamat. Pravdou je, že 
nepřítele počtem převyšujeme. Pamatujte na to, že dvě 
třetiny Božích dětí se rozhodly Otcův plán následovat.

Bratři a sestry, dbejte na to, abyste bojovali na Pánově 
straně. Dbejte na to, abyste nesli meč Ducha.

Modlím se o to, abyste na konci života mohli společně 
s apoštolem Pavlem říci: „Boj výborný bojoval jsem, běh 
jsem dokonal, víru jsem zachoval.“ (2. Timoteovi 4:7.) ◼
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Ďáblovým cílem jsou všichni, 
ale zvláště ti, kteří mají největší 
potenciál dosáhnout věčného štěstí.
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P O R T R É T Y  V Í R Y

Skaidrīte Bokumaová
Liepāja, Lotyšsko

Skaidrīte je jednou z nejveselejších 
a nejšťastnějších osob, které jsem kdy 
potkala. Její život se zdá být dokonalý 
– jako ze žurnálu. Jako malá ale žila 
s matkou, která byla alkoholička a která 
se o ni a o její sestru nedokázala postarat. 
Skaidrīte držela svou sestru za ruku, když 
zemřela hlady. Od osmi let žila Skaidrīte 
v několika pěstounských rodinách. Kopali 
ji, bili a zakazovali jí se modlit. Chovali 
se k ní jako k otrokovi. V průběhu let 
přemýšlela o sebevraždě. 

Když pak o několik let později Skaidrīte 
hledala nějakou naději, vešla do 
sborového domu Církve.
LESLIE NILSSONOVÁ, FOTOGRAFKA

„Přivítala mě sestra misionářka 
a usmívala se. Měla jsem dojem, 
že je to anděl. Od onoho dne se 
mi změnil život. Je tomu již 17 
let a všechny myšlenky na to, že 
bych měla skoncovat s životem, 
vyprchaly. Dnes se dívám na vše 
pozitivně. Když mám nějaké bří
mě, vložím je na Boha. Naučila 
jsem se na Něj ve všem spolé
hat. Život je pro mě nádherný.“

Chceteli získat informace o tom, jak poznat ty, kteří 
možná uvažují o sebevraždě, a pomoci jim, navštivte 
stránky lds.org/go/41739.
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H L A S Y  S V A T Ý C H  P O S L E D N Í C H  D N Ů

Před nějakou dobou jsme s rodinou 
žili ve Veracruzu v Mexiku a naše 

děti tam chodily do základní školy. 
Každý den ráno, když jsem našim 
třem dětem pomáhala vypravit se do 
školy, jsme poslouchali rádio, kde na 
nejoblíbenější stanici ve městě vysílali 
velmi příjemný program uváděný 
mladým moderátorem.

Začali jsme poslouchat jednu vel-
mi chytlavou písničku. Když jsem si 
začala více všímat slov, uvědomila 
jsem si, že to, o čem se v ní zpívá, sice 
není vulgární, ale je to dvojsmyslné 
a nevkusné.

Dětem jsem kategoricky řekla: 
„Taková slova nemůžeme poslouchat.“ 
Možná text písničky ani nevnímaly, 
ale vnímaly ji dost na to, aby si brou-
kaly její melodii.

NEPOUŠTĚJTE TU PÍSNIČKU, PROSÍM
Když viděly, že jsem na přijímači 

vypnula zvuk, zeptaly se mě, co to 
dělám. „Zavolám moderátorovi, aby 
tuhle písničku stáhl z programu.“ 
Jejich údiv mě povzbudil k tomu, 
abych jednala.

K jejich i ke svému vlastnímu úža-
su jsem sáhla po telefonu a do rádia 
jsem zavolala. Nečekala jsem, že to 
někdo vezme, ale překvapivě tentýž 
moderátor, kterého jsme před chvílí 
slyšeli v programu, zvedl sluchátko 
téměř okamžitě.

Řekla jsem mu, že nesouhlasím 
s poslechem oné písničky, protože 

v tuto dobu si rádio pouští mnoho 
rodin. Zeptal se mě, kterou písničku 
by měl hrát místo ní, ale jednal se 
mnou tak zdvořile, že jsem ho jen 
požádala, aby tu písničku nepouštěl, 
když jsou doma děti.

Už jsem se nedozvěděla, zda byl 
můj telefonát přepojen do vysílání, 
ale úplně mi stačilo, že mi moderátor 
naslouchal. A během několika násle-
dujících dní jsem se mohla přesvědčit, 
že má prosba byla vyslyšena.

Tato zkušenost mi potvrdila, že 
máme být odvážní, když máme mož-
nost učinit rozhodnutí a udělat to, co je 
nezbytné, abychom své děti ochránili 
před negativními vlivy. Když to bude-
me dělat, Duch Svatý bude moci být 
i nadále naším stálým společníkem. ◼
Maria Hernandezová, Texas, USA

Když jsme v rozhlase uslyšeli jednu 
velmi chytlavou písničku, začala 

jsem si více všímat jejích slov.



 D u b e n  2 0 1 7  41

ILU
ST

RA
CE

 W
ILS

O
N 

J. 
O

NG

Nedávno jsme se přestěhovali 
do nového domu, a tak 

jsem požádal několik čle-
nů Církve, aby mi u nás 
doma s něčím pomohli. 
Během naší práce jsem 
odešel koupit ještě nějaký 
materiál, který jsme potřebo-
vali, abychom mohli práci 
dokončit. Když bylo vše hotovo, 
zjistil jsem, že nemám peněženku. 
Zpanikařil jsem, protože jsem v ní 
měl všechny osobní doklady a také 
peníze, které jsem toho rána dostal od 
zákazníka. Vrátil jsem se do obcho-
du, kde jsem předtím nakupoval, 
ale nebyla tam. Vrátil jsem se domů 
a hledal jsem, zda mi někde nevypad-
la, ale ani to nepomohlo. Začal jsem 
uvažovat o tom, že si budu muset 
opatřit nové doklady. Pak se mě jeden 
z přátel, když byl na odchodu, zeptal: 
„A pomodlil ses už ohledně toho?“

Okamžitě jsem si pomyslel: 
„Samozřejmě, že jsem se už ohledně 
toho pomodlil!“

Ve skutečnosti jsem se ale nepo-
modlil s opravdovým záměrem. Místo 
toho jsem chtěl vnutit Nebeskému 
Otci svou vůli a přesvědčit Ho, že 
je povinen mi pomoci peněženku 
najít. Vzpomněl jsem si však na jeden 
verš z písem – Izaiáše 55:8: „Nejsouť 
zajisté myšlení má jako myšlení vaše, 
ani cesty vaše jako cesty mé, praví 
Hospodin.“

ZTRACENÁ 
PENĚŽENKA

V neděli jsem šel na shromáždě-
ní a jeden ze členů, kteří u mě den 
předtím byli, mi řekl, že se usilovně 
modlil k Nebeskému Otci, aby se 
mi podařilo peněženku najít. Řekl, 
že pocítil, že ji najdu. Později jsem 
během osobního studia začal číst kni-
hu Receiving Answers to Our Prayers 
[ Jak získávat odpovědi na modlitby] 
od staršího Genea R. Cooka, emeritní-
ho člena Sedmdesáti. Na první stránce 
je uveden příběh, v němž šlo o stejný 
problém – syn staršího Cooka ztratil 
peněženku, a tak se rodina společně 
pomodlila k Pánu o to, aby ji našli.

Po přečtení této zkušenosti jsem to, 
čemu jsem se naučil, uskutečnil a svo-
lal jsem manželku a děti. Utvořili jsme 

kruh a každý se pomodlil o to, aby 
nám Pán pomohl peněženku najít, 
pokud je to Jeho vůle.

I když jsem moc modlitby již dříve 
zažil, pomodlil jsem se poté ještě sám 
a požádal jsem Nebeského Otce, aby 
naši modlitbu vyslyšel, a posílil tak 
víru mé manželky a našich dětí.

Druhý den mi zavolal nějaký muž. 
Řekl mi, že mou peněženku, i s peně-
zi, našel. Plakal jsem jako dítě, protože 
Bůh mou modlitbu vyslyšel a víra mé 
rodiny byla posílena.

Vím, že i když má Nebeský Otec 
tolik dětí, o které se stará, každému 
z nás odpovídá ve svém čase a svým 
způsobem. ◼
Luiz Marcelino, Goiás, Brazílie

Požádal jsem Nebeského Otce, aby naši 
modlitbu vyslyšel, a posílil tak víru mé 

manželky a našich dětí.
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Můj manžel musí často pracovat 
v neděli, a tak musím brát naše 

čtyři syny na shromáždění sama. Jednou 
v neděli během shromáždění svátosti se 
naše dvě batolata spolu hašteřila. Když 
se mi podařilo zaujmout jednoho chlap-
ce knihou, druhý ji chtěl také. Nabídla 
jsem mu svačinu, hračky i omalovánky, 
ale nic nezabíralo. Měla jsem pocit, že 
prostě nedokáži dosáhnout toho, aby 
naši chlapci hodinu tiše seděli.

Vyndala jsem z kabelky malou 
hračku a podala jsem ji našemu roč-
nímu chlapečkovi. Okamžitě se ozval 
křik našeho tříletého Tysona, který se 
na mladšího bratříčka vrhl a snažil se 
mu hračku vzít. Styděla jsem se, když 
jsem dva naše ječící, peroucí se chla-
pečky nesla na chodbu.

Obličej mi okamžitě zalily horké 
slzy. Proč to musí být tak těžké? Vždyť 
přece dělám to, co si Nebeský Otec 
přeje, když naše děti beru s sebou 
na shromáždění. Ale už jsem to 
dál nezvládala. To, že jsem musela 
s našimi chlapci během shromáždění 
svátosti každý týden zápolit sama, 
mě vyčerpávalo a vyvádělo z míry. 
Rozhodla jsem se, že už na shromáž-
dění nebudeme chodit.

S těmito myšlenkami jsem tam 
seděla jen asi 15 sekund, když za 
mnou na chodbu vyšla sestra, kterou 
jsem sotva znala. Jmenovala se sestra 
Beusová. Obvykle seděla sama, pro-
tože její manžel sloužil v biskupstvu 

ZÁCHRANA NA CHODBĚ

Měla jsem pocit, 
že prostě 

nedokáži dosáhnout 
toho, aby naši chlapci 
hodinu tiše seděli.
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Jednoho nedělního odpoledne, když 
jsem jako biskup prováděl poho-

vory, jsem měl milou příležitost setkat 
se s jedním svým dobrým přítelem 
a pohovořit s ním o jistých těžkostech, 
kterým čelil. Po několika minutách, 
když jsem naslouchal jeho starostem, 
jsem pocítil, že potřebuje důslednost 
v četbě písem. Připomnělo mi to, že 
i já, jako jeho biskup, mám být ve 
svém studiu písem důslednější, proto-
že jsem s tím poněkud zápolil. A tak 
jsem mu navrhl, že si začneme při své 
snaze důsledněji studovat vzájemně 
poskytovat zpětnou vazbu.

Každý den po čtení písem pošle-
me tomu druhému zprávu Hotovo!. 
Vědomí toho, že někdo jiný čeká na 
to, až mu dáme vědět, zda jsme si 
ten den v písmech četli, bylo pro nás 
oba skvělou motivací. Když jeden 
z nás zapomněl, zpráva od druhého 
mu to připomněla. Když ten druhý 
nenapsal, nikdo se na něj kvůli tomu 
nezlobil. Umožňovali jsme tomu dru-
hému, aby se s danou výzvou vypo-
řádal, aniž bychom v něm vyvolávali 
pocit viny.

Začali jsme 
takto studovat před 
půl rokem a nepama-
tuji si jediný den, kdy 
bychom čtení písem vyne-
chali. Tento bratr vystoupil 
před několika měsíci na postním 
a svědeckém shromáždění a podě-
lil se o svědectví ohledně toho, jaký 
pozitivní vliv má denní studium písem 
na něj i na jeho rodinu.

Jsem vděčný za tohoto bratra a jeho 
přátelství i za jeho každodenní textové 
zprávy. Uvědomil jsem si, jak nám 
může technika, pokud ji používáme 
správně, obohatit život. Jsem také 
vděčný za písma a za to, jak svědčí 
o Kristu. Vím, že díky Spasitelově smír-
né oběti se každý z nás může jednoho 
dne k Němu vrátit a žít s Ním. ◼
Alex Whibley, Britská Kolumbie, Kanada

HOTOVO!
a jejich děti už vyrostly. Řekla: „Vy jste 
tady vždycky sama! Vidím, jak moc 
se snažíte. Mohl by Tyson sedět se 
mnou?“ Nevěděla jsem, co na to říct. 
Jen jsem kývla a ona ho vzala za ruku 
a vedla ho, teď už klidného a spokoje-
ného, zpátky do kaple.

Otřela jsem si slzy, zvedla nejmladší 
děcko a pokorně se vrátila do kaple 
užít si zbytek shromáždění v klidu.

Když jsme příští neděli přišli na 
shromáždění svátosti, hledal Tyson 
svou novou kamarádku. Večer se 
modlíval: „Děkuji Ti, Nebeský Otče, 
za sestru Beusovou. Mám ji moc rád!“

Už jsou to tři roky a Tyson stále 
často sestru Beusovou v kapli vyhle-
dává. Minulý rok byla povolána do 
Primárek jako Tysonova učitelka. V té 
chvíli to byl ten nejšťastnější chlapec 
na světě.

Jsem velmi vděčná za sestru 
Beusovou a za její ochotu milovat 
druhé a sloužit jim. Vím, že můžeme 
být pro druhé v jejich životě požeh-
náním, když sloužíme tak, jak to dělal 
Spasitel. ◼
Kristi Lewisová, Utah, USA

Začali jsme si při své snaze 
důsledněji studovat 

vzájemně poskytovat 
zpětnou vazbu.

Hoto
vo!

Hotovo!



44 L i a h o n a

M
AN

 IN
 M

AZ
E 

©
 D

IG
ITA

L 
VI

SI
O

N 
VE

CT
IO

NS
/G

ET
TY

 IM
AG

ES

VAŠE OSOBNÍ LIAHONA
„Své požehnání si nemáte úhledně 
složit a pečlivě uschovat. Nemáte 
si ho zarámovat, ani ho zveřejnit. 
Spíše ho máte číst. Máte ho milovat. 
Máte se jím řídit. Vaše patriarchální 
požehnání vám pomůže přečkat i tu 
nejtemnější noc. Provede vás nástra
hami života. … Vaše patriarchální 
požehnání je vaší osobní liahonou, 
která vám udá kurs a povede vás na 
vaší cestě.“
President Thomas S. Monson, „Your Patriarchal 
Blessing: A Liahona of Light“, Ensign, 
Nov. 1986, 66.
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Jak rozumět svému  
patriarchálnímu 
požehnání
Allie Arnellová a Margaret Willdenová

Život je plný nezmapovaných 
vod: Na kterou školu mám jít? 
Co mám studovat? Mám jít na 

misii? Koho si mám vzít? Kdybyste 
dostali osobní mapu, která by vám 
pomohla proplout životními rozhod-
nutími, řídili byste se jí?

Nebeský Otec a Ježíš Kristus 
nám takovou mapu – patriarchální 
požehnání – poskytují, aby nám 
v životě ukázali určitý směr. Přestože 
je nám dán dar svobody jednání, 
abychom se rozhodovali na základě 
své vlastní svobodné vůle, patriar-
chální požehnání může vrhnout 
světlo na to, které cesty nám přine-
sou největší štěstí.

Ale pouze mít mapu nestačí. 
Musíme ji studovat, rozumět jí 
a soustředit se na její význam. 
Stejně tak, jakmile porozumíte 
jazyku svého patriarchálního 
požehnání – svého osobního prů-
vodce životem – budete schopni 
rozpoznat, kým v očích Božích 
jste a čím se můžete stát.

Zjistěte, ze které  
rodové linie pocházíte

Vaše patriarchální požehnání vám 
především sděluje, ze které rodové 
linie pocházíte neboli ke kterému 
konkrétnímu kmeni z dvanácti kme-
nů Jákobových ( Jákob byl později 
nazýván Izraelem) patříte. Přestože 
ne všichni jsme doslovnými potomky 
Jákoba, písma nás učí, že členové 
Církve jsou adoptováni do domu 
Izraele: „Neboť tolik, kolik jich přijme 
toto evangelium, bude nazváno podle 
jména tvého a bude počítáno za símě 
tvé a povstanou a budou tě velebiti 
jako otce svého.“ (Abraham 2:10.)

Shelisa Schroeppelová z Utahu 
říká: „Vědomí toho, že jsem z domu 
Jákobova, mi pomáhá porozumět úče-
lu tohoto života a tomu, proč získá-
vám v Církvi určitá povolání.“

Vaše patriarchální požehnání může 
rovněž popisovat různá související 
požehnání, která jsou spojena s vaším 
konkrétním kmenem. Mnoho členů 
Církve například patří ke kmeni 
Efraimovu, což je kmen, který má 

jedinečnou zodpovědnost šířit do 
světa poselství znovuzřízeného evan-
gelia. (Viz Deuteronomium 33:13–17; 
NaS 133:26–34.)

Najděte osobní rady
Když se mapa používá správně, 

brání tomu, aby se cestovatel ztratil. 
Podobně i vám může patriarchální 
požehnání na této pozemské pouti 
poskytovat rady a vedení pro 
život. Patriarchální požehnání vám M
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Rozpoznání 
určitých částí 

vašeho požehnání 
vám může pomoci 

najít v životě 
správný směr.
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jednoduše neříká, co máte dělat, 
ale dokáže vám nabídnout adresné 
postřehy ohledně toho, které cesty – 
pokud po nich budete kráčet s vírou 
– vám mohou pomoci poznat, zda 
žijete tak, aby to bylo v souladu s vůlí 
Nebeského Otce. Když budete stu-
dovat své patriarchální požehnání 
a usilovat o to, abyste tím, jak žijete, 
přivolávali Ducha Páně, budete moci 
najít bezpečí, radost a vedení.

Gabriel Paredes z peruánské Limy 
říká: „Některé z rad, které jsem v rám-
ci svého požehnání obdržel, jsem byl 
schopen v plné míře uplatnit až se 
svou rodinou, poté co jsem byl připe-
četěn k manželce.

Nedávno jsme přemýšleli o tom, 
co bychom mohli udělat, abychom 
svou novou rodinu posílili a upevnili. 
Odpověď na tuto otázku jsme našli 
prostřednictvím mého patriarchální-
ho požehnání. Stojí v něm rada, že si 
mám jako priority ve své rodině stano-
vit úctu, toleranci a lásku, protože ty 
patří k důležitým základům evangelia 
Ježíše Krista.

Když jsme se na to s manželkou 
zaměřili, podařilo se nám překonat 
problémy. Stále jako rodina čelíme 
občasným těžkostem, ale jsme šťastní. 
Měl jsem pocit, jako by mi Pán připo-
mínal, jak mohu získat rodinu, kterou 
mi slíbil. Vím, že Pán promlouvá skrze 
patriarchální požehnání a že rady, 
které jsou v nich obsaženy, máme 
v životě uplatňovat.“

Dbejte nabádání
Na mapě nebude nezbytně nutně 

označeno každé riziko na trase, ale 

v patriarchálním požehnání často 
zaznívají varování, která nás mají po 
cestě ochraňovat. Některá z těchto 
nabádání nám pomáhají chránit se 
před vlivem Satana; jiná nás možná 
osvítí ohledně toho, jak v sobě překo-
nat přirozeného člověka.

Caitlin Carrové z Utahu nebyla 
některá nabádání obsažená v jejím 
patriarchálním požehnání jasná hned, 
ale při jeho pozdějším studiu jim 
porozuměla lépe.

„Když jsem obdržela patriarchální 
požehnání, dostalo se mi varování 
před lidmi, kteří se mě pokusí odklo-
nit od pravdy příjemnými řečmi. Příliš 
jsem tomu nevěnovala pozornost; 
měla jsem pevnou víru v nauky, jimž 
jsem se učila.

Příštího roku jsem se však setkala 
s myšlenkami a filosofiemi, u nichž 
se při povrchním pohledu zdálo, že 
jsou založeny na spravedlnosti a lásce, 
ale nebylo tomu tak. Připadalo mi, 
že tato poselství přicházejí odevšad 
– ze sdělovacích prostředků, ze 
školy, a dokonce i od blízkých přá-
tel. A přestože jsem věděla, že tyto 
filosofie odporují Božímu plánu, 
zjistila jsem, že chci podporovat tyto 
nové světské myšlenky a zároveň 
i Církev. Brzy jsem si uvědomila, že 
‚žádný nemůže dvěma pánům sloužiti‘ 
(Matouš 6:24) a že se nemám spoléhat 
na lidskou moudrost. Nebeský Otec 
vyřešil mé pochybnosti prostřednic-
tvím písem a do mysli i srdce mi vnesl 
pokoj. V důsledku toho jsem získala 
silnější svědectví a při obhajobě toho, 
o čem vím, že je pravda, si stojím pev-
něji za svým.“

TIPY KE STUDIU

• Vyhledávejte ve  
svém pat riarchálním  
požehnání rady, varování, 
talenty a zaslíbení. Modlete 
se ohledně toho, jak se vás 
mohou týkat v nynější fázi 
vašeho života.

• Studujte své požehnání důklad
ně, často a po celý život. Tatáž 
věta pro vás může mít v růz
ných dobách různé významy.

• Pamatujte na to, že patriar
chální požehnání nehovoří 
o každém aspektu vašeho 
života. I když ve vašem pat
riarchálním požehnání není 
zmínka o určitém důležitém 
cíli, přesto se může jednat 
o něco významného, o co je 
třeba usilovat.

• Buďte poslušni evangelia. 
Požehnání zmíněná v patriar
chálním požehnání jsou pod
míněna vaší spravedlivostí.

• Dejte si za cíl, že budete usi
lovat o dary a rozvíjet talenty, 
o nichž se ve vašem požehnání 
hovoří.

• Zamýšlejte se nad tím, kam 
v životě míříte a kam se chcete 
nakonec dostat. Jak se vaše 
cíle shodují s vaším patriar
chálním požehnáním?

• Zvažte možnost pořídit si kopii 
svého patriarchálního požeh
nání pro účely studia. Můžete 
si do ní vpisovat postřehy, 
zvýrazňovat slova, která vás 
zaujmou, nebo si pozname
návat verše z písem, které 
souvisejí s vaším požehnáním.
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Rozvíjejte dary a talenty
Vaše patriarchální požehnání se 

rovněž může zmiňovat o duchovních 
darech a talentech, které vám Pán dal, 
abyste budovali Jeho království. Pokud 
se ve vašem požehnání hovoří o talen-
tu, s nímž nejste obeznámeni, může 
to být proto, že jste ho zatím neměli 
příležitost objevit nebo rozvinout. 
Díky pilnému úsilí a Pánově pomoci 
si můžete tento talent osvojit, stejně 
jako mnohé další.

Rozvíjení talentů vám pomáhá roz-
poznávat váš jedinečný přínos Pánovu 
dílu. Johanna Blackwellová z Kalifornie 
přemítá o darech a talentech zmíněných 
v jejím požehnání, když pociťuje poku-
šení srovnávat se s druhými: „Když se 
podívám na slova ve svém patriarchál-
ním požehnání, připomenu si, že je mi 
požehnáno dary, které já osobně potře-
buji k tomu, abych překonala zkoušky 
a podílela se na urychlování díla Páně.

Mé požehnání hovoří o mé schop-
nosti milovat, odpouštět a mít odvahu 

navazovat kontakty s lidmi kolem 
sebe. Když tyto dary používám, Pán 
mi žehná větší touhou poznávat nové 
lidi a kultury a blíže se s nimi sezna-
movat. V důsledku toho se prohlu-
buje moje svědectví o tom, že všichni 
jsme děti milujícího Nebeského Otce, 
a protože všichni usilujeme o to, 
abychom se stali více takovými, jako 
je Kristus, jsem schopná lépe sloužit 
druhým.“

Usilujte o zaslíbená požehnání
A konečně naše patriarchální 

požehnání odhaluje požehnání, která 
nám Nebeský Otec slibuje, pokud Mu 
zůstaneme věrni. Neexistuje žádná 
záruka ohledně toho, kdy se tato zaslí-
bení mají naplnit, ale můžeme si být 
jisti tím, že pokud budeme poslušně žít 
podle evangelia, naplní se, ať již se tak 
stane v tomto životě, nebo v příštím.

Sergio Gutierrez z Nevady se spolé-
há na zaslíbení obsažené v jeho pat-
riarchálním požehnání, kdykoli si dělá 

starosti ohledně plánování své budoucí 
kariéry: „Někdy mě nejistota ohledně 
mé budoucnosti naplňuje úzkostí, ale 
v mém patriarchálním požehnání je 
zaslíbení, které mě vždycky uklidní. 
Toto zaslíbení mi dodává jistotu, že 
pokud budu usilovně pracovat a zůsta-
nu věrný, budu mít nezbytné zdroje 
k tomu, abych se dokázal postarat 
o svou rodinu a budovat Církev. Zatím 
si nejsem zcela jistý, jaké profesní dráze 
se chci věnovat, ale toto zaslíbení mi 
dodává víru a sebedůvěru.“

Pokud jste se někdy zamýšleli nad 
tím, jaká je vůle Nebeského Otce ohled-
ně vás, nejste sami. Pán si je vědom 
toho, že v životě stanete před mnoha 
různými cestami, jimiž se budete moci 
vydat, a tak vám poskytuje osobní 
mapu, abyste stále žili v souladu s Jeho 
evangeliem. Patriarchální požehnání za 
nás nemůže činit rozhodnutí, ale může 
nás vést k tomu, že se nám dostane 
vlastních osobních zjevení. Naše pat-
riarchální požehnání nám ukazuje, jaké 
je naše místo v Pánově plánu ohledně 
shromažďování Izraele, a to tím, že se 
jeho prostřednictvím dozvídáme, ke kte-
rému kmeni patříme; skrze patriarchální 
požehnání získáváme osobní rady, 
nabádání a zaslíbení; a jeho prostřed-
nictvím se dozvídáme o jedinečných 
darech a talentech, které nám Nebeský 
Otec dává, abychom Mu sloužili. Pokud 
se budete snažit žít podle všech těchto 
prvků svého patriarchálního požehnání, 
budete si moci být jisti tím, že vaše roz-
hodnutí se budou shodovat s vůlí Páně 
ohledně vašeho života. ◼

První autorka žije v Illinois v USA a druhá 
ve státě New York v USA.

Pán vám poskytuje osobní mapu, abyste stále žili v souladu s Jeho evangeliem.



Karina Martins Pereira Correia de Lima

Během týdnů před svatbou 
a chrámovým pečetěním jsem 
začala být trošku nervózní 

kvůli všemu, co jsem musela udělat, 
než založím novou rodinu. Navzdory 
veškeré radosti dané chvíle jsem 
pociťovala stres ohledně nového 
uspořádání všedních dnů, potřeby 
uvést do pořádku naše finance, hledá-
ní místa, kam bychom si mohli uložit 
věci, a mých nových zodpovědností 
jakožto manželky. Chtěla jsem zajistit, 
abychom na cestu manželství vykročili 
správně, prostřednictvím toho, že si 
navzdory našemu hektickému životu 
uděláme v rámci svých aktivit místo 
na to, co je důležité – jako například 
dodržování přikázání a společné trá-
vení času jako manželé.

Když se přiblížil den svatby, pře-
kvapila mě řada nočních můr, jejichž 
obsahem byly všechny možné obtíže, 

které by mohly rodinu postihnout. 
A protože pocházím z rodiny, která 
je sice láskyplná, ale zároveň se potý-
ká s těžkostmi a ohrožují ji neustálé 
prudké hádky a pocity ublíženosti, 
měly na mě tyto zlé sny větší vliv, 
než by měly mít. A tak jsem se jedné 
noci po několika podobných snech 
probudila zalitá potem a rozhodla se 
řídit radou sestry Neill F. Marriottové, 
druhé rádkyně v Generálním před-
sednictvu Mladých žen, kterou uvedla 
ve svém proslovu „Odevzdáváme své 
srdce Bohu“. (Liahona, listopad 2015, 
30–32.) Zavřela jsem oči a modlila se: 
„Drahý Nebeský Otče, co mohu udělat 
pro to, abych tyto špatné věci od své 
rodiny odvrátila?“

Odpověď mě zasáhla tak rychle 
a tak silně, jako by mi někdo otevřel 
dveře do hlavy a vstrčil jimi onu myš-
lenku dovnitř. Tichý a jemný hlas mě 
nabádal: „Prostě dělej to, co dělat máš. 

Buď věrná na každém kroku.“ Duch 
mi pošeptal několik konkrétních rad 
a já jsem měla pocit, že pokud budu 
zmíněné věci dělat, bude všechno 
v pořádku.

Usmála jsem se a hruď mi naplnil 
vřelý pocit. Veškeré starosti byly naráz 
zapomenuty, protože jsem věděla, 
že je to pravda. Ducha Svatého jsem 

Stejně jako Nefi 
při plavbě do 

neznáma jsem i já 
musela uplatnit 

víru v Pána 
v souvislosti se 

založením rodiny.

cestu
Příprava  
na novou  
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pocítila již dříve, ale nikdy ne tak silně 
jako oné noci. Pociťovala jsem, jak 
mě obklopuje láska Nebeského Otce 
a našeho Spasitele, a věděla jsem, že 
útěcha a spasení mé rodiny jsou pro 
Ně zrovna tak důležité jako pro mě.

K dodatečnému ujištění mi ještě na 
mysli vytanul jeden příběh z písem 
– okamžik, kdy Pán nařídil Nefimu, 
aby postavil loď: „A stalo se, že Pán 
ke mně promluvil řka: Postavíš loď 
podle způsobu, který ti ukáži, abych 
mohl převésti tvůj lid přes tyto vody.“ 
(1. Nefi 17:8; zvýraznění přidáno.)

Nefi a jeho rodina strávili v pustině 
celá léta a snášeli všemožné strasti. 
Mohl mít strach pustit se na cestu po 
moři a mohl dopustit, aby se jeho 
obavy staly silnějšími než jeho víra. 
Ale nedopustil to. Přijal a poslechl 
pokyny, které mu Bůh dal. Měl víru 
v to, že se Jeho zaslíbení naplní. Pán 
Nefimu nikdy neřekl, že se nevyskyt-
nou bouře nebo že loď nebude zmí-
tána vlnami. Ale řekl mu, že pokud 
se bude řídit Jeho vedením, bude 
schopen dovést svou rodinu v bezpečí 
přes oceán do zaslíbené země.

Uvědomila jsem si, že i já jsem 
mnoho let putovala pustinou, ale nyní 
stojím na mořském břehu a připravuji 
se na novou cestu – na manželství. 
Byla jsem povolána – a domnívám se, 
že je to případ všech rodin Svatých 
posledních dnů – abych postavila loď 
a řídila se při tom Božími pokyny.

Jakmile jsme se s manželem vzali, 
nastaly těžkosti. Onemocněla jsem 
a měli jsme obtíže udržet vyrovnaný 
rozpočet a uvést do praxe všechny dob-
ré návyky, jimiž jsme se rozhodli řídit.

Ale rady, jichž se mi dostalo oné 
noci, mi zůstávaly v srdci. Denně jsme 
se snažili něčemu naučit a uchovávat 
si slovo Boží v srdci jako poklad, řídit 
se dobrým příkladem našich drahých 
vedoucích – včetně Krista – a zlep-
šovat se ve vlastním chování. Získala 
jsem silnější svědectví o modlitbě 
a skutečně jsem okusila lásku, kterou 
k nám Otec chová. Začala jsem více 
důvěřovat a méně se bát. Uvědomili 
jsme si, že z těžkostí, kterým jsme 
čelili, se staly kroky ke zlepšení. 
Dnes náš domov připomíná 
kousek nebe.

Jsme stále na začátku cesty, ale vdát 
se a založit rodinu bylo to nejlepší 
rozhodnutí, které jsem kdy učinila. 
Mé srdce je naplněno radostí, když 
pomyslím na chrámový obřad, který 
jsme přijali, a vím, že byl zpečetěn 
Boží pravomocí. Čím více rozumím 
důležitosti rodiny v plánu Nebeského 
Otce a posvátnosti smlouvy, kterou 
jsme uzavřeli, tím více toužím pomá-
hat druhým rodinám, aby mohly 
tentýž obřad přijmout také.

Zjistila jsem, že nemusím mít obavy 
z toho, co se stane, neboť „nedal nám 
Bůh ducha bázně, ale moci, a milová-
ní, a mysli způsobné“. (2. Timoteovi 
1:7.) Musíme být jednoduše poslušní, 
řídit se pokyny danými v písmech 
a skrze slova novodobých proroků 
a žádat v modlitbě o osobnější poky-

ny. Pokud to budeme dělat, doká-
žeme přeplout oceán těchto 
posledních dnů s důvěrou, že 

bez ohledu na to, jaké obtíže 
nás postihnou, naši blízcí 
budou v bezpečí. ◼

Autorka žije v Paraná 
v Brazílii.
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Co máte dělat, když máte nějakou otázku ohledně nauky, historie či nějaké osobní 
záležitosti? Jak na ni najít odpověď? Pán nám slibuje: „Budu mluviti k tobě v mysli 
tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého.“ (NaS 8:2.) Jak využít mysl i srdce k tomu, 

abyste rozpoznali inspiraci? Zde je několik myšlenek.

Zjistěte, co můžete dělat, když máte otázky.

Jak mohu rozvažovat v MYSLI 
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MYSL

Rozvažujte, modlete se a naslouchejte
Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů řekl, že když činíme „důležitá životní 
rozhodnutí, … Nebeský Otec očekává, že … použijeme svobodu jednání, zvážíme 
danou situaci v mysli v souladu se zásadami evangelia a předložíme Mu své rozhodnutí 
v modlitbě“. („Duch Svatý“, Liahona, květen 2016, 105.)

Platí to pro jakoukoli otázku. Zatímco budete rozvažovat, upřímně se modlete 
ohledně odpovědí, které při tom naleznete. Duch Svatý vás bude nabádat – ať již 
formou myšlenek, slov, která vám vytanou na mysli, či jiných osobních připomínek – 
aby vás dovedl k dalším odpovědím, které potřebujete.

Používejte zdroje a materiály
Bádejte v písmech, včetně Průvodce k písmům a dalších studijních pomůcek. Rovněž 
můžete bádat v dalších zdrojích a materiálech Svatých posledních dnů, jako jsou proslo-
vy z generálních konferencí, Gospel Topics [Témata z evangelia] na stránkách LDS.org, 
církevní časopisy, Joseph Smith Papers Project [projekt Písemnosti Josepha Smitha] 
a další. (Seznam užitečných církevních zdrojů a materiálů naleznete na straně 54.)

Mluvte o tom
Nebojte se požádat o pomoc. Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů nás vybídl: „Dám vám určitou 
výzvu. … Je potřeba, abyste si vzpomněli na někoho[, kdo vám může pomoci najít odpovědi] – na některého 
z přátel, jimž důvěřujete, jednoho z rodičů nebo oba dva, některého z prarodičů, učitelů, členů biskupstva [či] 
poradců … – a je třeba, abyste na tyto otázky dostali odpovědi.“ (Vysílání pořadu Face to Face, 20. ledna 2016.) 
Zkuste to! Promluvte si o svých otázkách s někým, komu důvěřujete, a společně najděte odpovědi.
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ODPOVĚDI OD BOHA
„Důležitou součástí budování víry je hle
dání odpovědí na upřímné otázky. Při tom 
používáme svůj intelekt i pocity. Pán řekl: 
‚Budu mluviti k tobě v mysli tvé a v srdci 
tvém.‘ [NaS 8:2.] Ne všechny odpovědi 

přijdou okamžitě, ale většinu otázek lze skrze upřímné stu
dium a hledání odpovědí od Boha vyřešit.“
Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů, „Víra není otázkou náhody, 
ale rozhodnutí“, Liahona, listopad 2015, 66.

i SRDCEM?

Studujte

Rozvažujte

Modlete  
se

Naslouchejte

Trpělivost

SRDCE

Rozvažujte, modlete se a naslouchejte
Toto jsou důležité kroky týkající se přemítání jak v mysli, tak i srdcem. President  
Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, uvedl: „Pokud chcete rozpoz-
nat duchovní pravdu, musíte použít správné přístroje. Nemůžete porozumět duchov-
ní pravdě s přístroji, které nejsou schopné ji odhalit.“ („Získání svědectví o světle 
a pravdě“, Liahona, listopad 2014, 22.) Nástrojem, prostřednictvím něhož se učíme 
duchovním věcem, je Duch Svatý. Takže když se budete modlit a naslouchat Duchu, 
budete časem schopni najít odpovědi.

Buďte trpěliví
President Uchtdorf také vysvětlil: „Čím více přikláníme své srdce a mysl k Bohu, tím více nebes-

kého světla skrápí naši duši. … Věci, které se předtím zdály být nejasné, temné a vzdálené, začnou být 
postupem času jasné, zářivé a důvěrně známé.“ („Získání svědectví o světle a pravdě“, 22.) Hledání odpo-

vědí může být dlouhý proces. Ale jste-li ochotni naslouchat a snažit se odpovědi získat, naleznete je, i kdyby 
to mělo nějaký čas trvat.

Procvičujte se v rozpoznávání nabádání
V čím větší míře rozpoznáváte nabádání a jste ochotni jednat, když Duch šeptem promlouvá k vašemu srdci, tím snazší 
pro vás bude rozpoznat další nabádání v budoucnu. Možná pocítíte, „že je to správné“, nebo zažijete „otupění myš-
lení“, pokud to správné není. (Viz NaS 9:8–9.) Možná také pocítíte jemné připomenutí, dostaví se pocit pokoje nebo 
jiný pocit, který míváte konkrétně vy. Pán vás zná a ví, jak porozumíte Duchu. Poskytne vám láskyplné vedení, které 
je určeno přímo jen vám. A tak naslouchejte a procvičujte. ◼



Podívejte se na tyto tipy ke 
studiu evangelia a najděte 
odpovědi na své duchovní 
otázky.

PŘIZPŮSOBTE si 
STUDIUM EVANGELIA  

Jak studujete, pokud hledáte 
odpovědi na určitou duchovní 
otázku nebo se jen snažíte lépe 

porozumět písmům? Mám na mysli 
vás – osobně. Každý má jiné studijní 
návyky, pokud jde o školu, ale někdy 
zapomínáme na to, že si můžeme 
individuálně přizpůsobit i studium 
evangelia. Až budete příště mít něja-
kou duchovní či naukovou otázku, 
vyzkoušejte některé z těchto tipů, 
abyste zjistili, co by mohlo být nejlepší 
právě pro vás.

Bethany Bartholomewová
Církevní časopisy

NA MÍRU
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VYTVOŘTE SI SEZNAM, TABULKU NEBO MAPU

Někdy je užitečné si během studia evangelia vizuálně uspořádat myšlenky tím, že je 
utřídíme do seznamu, tabulky nebo nějaké mapy. Níže je uveden příklad tabulky, 

kterou by si někdo mohl vytvořit během studia Pavlových epištol v Novém zákoně. Můžete 
si vytvořit vlastní seznam, tabulku nebo mapu a použít při tom takový formát, který vám 
pomůže nejvíce. Popusťte uzdu tvořivosti! Najděte si zábavné způsoby, jak si studium 
evangelia uspořádat.

EPIŠTOLA SE SPOLEČNÍKEM? PSAL Z …? HLAVNÍ TÉMATA EPIŠTOLY

Příklad: 
1. Timoteovi

Není zmíněno Laodicey (viz 
poznámka na konci 
1. Timoteovi 6)

Pravá nauka, Spasitel, modlitba, víra a pravá láska, 
vlastnosti vedoucích, odpadlictví, péče o chudé, 
zůstat věrný, vyhýbat se světskému bohatství

2. ZAPISUJTE

Zaznamenávejte si myšlenky 
a dojmy, které vás během studia 
písem napadnou, do studijního dení-
ku a zápisky si často procházejte.

Zapisujte si myšlenky 
a dojmy po modlitbách, a to 
i tehdy, kdy nemají přímou spo-
jitost s tématem, které studujete. 
Zjistěte, čemu vás postupem 
času Duch učí.

Zaznamenávejte si otázky 
do zápisníku, telefonu nebo do 
bloku u postele, abyste na ně 
nezapomněli a abyste neustá-
le přemýšleli o tom, čemu se 
každý den učíte.

1. TVOŘTE

Udělejte si seznam, tabulku nebo 
mapu. (Viz níže uvedený příklad.)

Udělejte si studijní diagram. 
Napište si slova a myšlenky a spojte 
je čarou nebo pomocí bublin, aby 
bylo zřejmé, jak spolu souvisejí.

PAVLOVY EPIŠTOLY
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4. BÁDEJTE

Bádejte ve studijních pomůc-
kách v písmech a na internetu 
(níže je uveden seznam užitečných 
zdrojů a materiálů Svatých posled-
ních dnů).

Na stránkách LDS.org si ohledně 
toho, co právě studujete, vyhledá-
vejte videa a písničky.

Studujte kontext. Bádejte v his-
torii či doprovodných kapitolách 
k tématu nebo k verši z písem, 
které studujete.

3. NASLOUCHEJTE 
A DISKUTUJTE

Promluvte si s některým z rodičů 
nebo s vedoucím, jemuž důvěřujete. 
Najděte odpověď spolu. Možná to 
bude chvíli trvat, ale průběh hledání 
přispěje k růstu vás obou.

Učte někoho jiného. Dělte se 
navzájem o to, co již víte. Diskutujte 
o tom, co jste se jeden od druhého 
naučili.

Pusťte si nahlas nahrávky písem 
nebo jiných příběhů a materiálů 
Svatých posledních dnů.

VYUŽÍVEJTE STUDIJNÍ POMŮCKY

V písmech a na internetu je spousta 
cenných zdrojů a materiálů, které vám 

při studiu důležitých témat mohou pomoci. 
Zde je seznam některých zdrojů a materiálů, 
které jsou vám k dispozici, s informacemi 
o tom, kde je najdete:

V PÍSMECH
• Průvodce k písmům
• Biblická chronologie (události ze Starého 

a Nového zákona seřazené v chrono-
logickém pořadí včetně přibližného 
datování)

• Svod evangelií (příběhy o Spasiteli 
z Matoušova, Markova, Lukášova 
a Janova evangelia seřazené podle udá-
lostí, míst a přibližného datování)

• Překlad Bible od Josepha Smitha
• Mapy a fotografie
• Průvodce zkratkami

NA STRÁNKÁCH LDS.ORG
• Písma (scriptures. lds. org)
• Generální konference  

(conference. lds. org)
• Gospel Topics [Témata z evangelia] 

(topics. lds. org)
• Časopisy (liahona. lds. org)
• Historie Církve (history. lds. org)
• Studijní pomůcky (scriptures. lds. org)
• Lekce a materiály k výuce  

(lds. org/ go/ 41754a)
• LDS Media Library [Církevní knihovna 

multimédií] (lds. org/ media -library)
• Pomoc v obtížných situacích  

(lds. org/ go/ 41754b)

DALŠÍ ZDROJE A MATERIÁLY 
DOSTUPNÉ ON-LINE
• Rodinná historie (familysearch. org)
• Mormon Channel (mormonchannel. org)
• Verše z písem citované na generální 

konferenci (scriptures. byu. edu)
• Zpravodajský portál Mormon Newsroom 

(zpravy-mormon.cz)
• Misionářská práce a sdílení evangelia 

(mormon. org)
• Joseph Smith Papers Project  

[Projekt Písemnosti Josepha Smitha] 
(josephsmithpapers. org)
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5. JEDNEJTE

Zahrajte si jako scénku příběhy 
z písem nebo z jiných zdrojů. Jak 
vám to, že si představujete sami 
sebe v situaci určité osoby, pomáhá 
lépe porozumět tomu, co studujete? 
Jak by podobné situace vypadaly 
ve vašem životě?

Vytvořte si řetězec veršů z písem, 
který spojuje odpovědi, jež v pís-
mech nacházíte. (Viz níže uvedený 
příklad.)

ŘETĚZEC VERŠŮ Z PÍSEM

Verše z písem o naději:

VYTVOŘTE SI PŘI STUDIU  
ŘETĚZEC VERŠŮ Z PÍSEM

Někdy je užitečné si poznamenat 
několik veršů, které se zabývají 

týmž tématem. V Průvodci k písmům 
vyhledejte verše z písem, které se vzta-
hují k tématu, jež studujete. Pak využijte 
poznámky pod čarou a kontext, abyste 
tyto verše spojili s dalšími informacemi 
o daném tématu. Verš z písem, který je 
v rámci řetězce další v řadě, si zapište na 
okraj stránky k předcházejícímu verši atd. 
Rovněž si můžete vyhledat konferenční 
proslovy o daném konkrétním tématu, 
které by vám ve vašem bádání mohly 
pomoci (viz seznam témat na stránkách 
conference.lds.org). Jako příklad uvádíme 
následující řetězec veršů z písem týkající 
se tématu naděje.

Proslovy o naději:
• Biskup Dean M. Davies, „Požehnání 

plynoucí z uctívání Boha“, generální 
konference, říjen 2016.

• Starší Paul V. Johnson, „A smrti již  
více nebude“, generální konference, 
duben 2016.

• President Dieter F. Uchtdorf, „Vezme 
vás na ramena a donese vás domů“, 
generální konference, duben 2016.

• Starší L. Whitney Clayton, 
„Rozhodněte se věřit“, generální  
konference, duben 2015.

• President Boyd K. Packer (1924–
2015), „Důvod naší naděje“, generální 
konference, říjen 2014.

• President Henry B. Eyring, „Neoce-
nitelné dědictví naděje“, generální 
konference, duben 2014. ◼

Začátek: Moroni 7:40

Moroni 7:3

Eter 12:4

Nauka a smlouvy 138:14

Moroni 7:41

Konec: Alma 46:39 (Na okraj stránky 
k tomuto verši si napište Moroni 7:40.)
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Nebeským cílem dobrých lidí po 
celém světě byl a vždy bude 
světový mír. Tohoto cíle se 

nikdy nesmíme vzdát. Avšak president 
Joseph F. Smith (1838–1918) učil, že 
„onen duch míru a lásky … na svět 
nikdy nepřijde, dokud lidstvo nepři-
jme Boží pravdu a Boží poselství … 
a neuzná Jeho moc a pravomoc, která 
je božská“.

Upřímně doufáme v mír neboli 
všeobecný pokoj a modlíme se 
o něj, avšak ten druh pokoje, který 
je odměnou slíbenou za spra-
vedlivost, můžeme získat jen jako 
jednotlivci a rodiny. Tento pokoj je 
zaslíbeným darem Spasitelova poslání 
a smírné oběti.

Pokoj není jen pocitem bezpečí 
nebo nepřítomností války, násilí, 
konfliktů či nesvárů. Pokoj pochází 
z poznání, že Spasitel ví, kdo 
jsme, a ví, že v Něho věříme, 
milujeme Ho a dodržujeme 
Jeho přikázání i uprostřed zni-
čujících zkoušek a neštěstí života, 
a obzvlášť během nich. (Viz NaS 
121:7–8.)

JAK  
NALÉZT OPRAVDOVÝ POKOJ

Starší  
Quentin L. Cook
Kvorum Dvanácti 
apoštolů

O D P O V Ě D I  O D  C Í R K E V N Í C H  V E D O U C Í C H

„Kdo setře slzu mou? Kdo balzám 
vtírá? Když jenom radu zlou svět umí 
dát?“ („Kdo setře slzu mou?“ Nábo-
ženské písně, č. 69.) Odpověď zní: 
Spasitel, který je zdrojem a původ-
cem pokoje. On je „Kníže pokoje“. 
(Izaiáš 9:6.)

Mocnými příklady spravedlivosti, 
která je odměňována trvalým poko-
jem, jsou pokoření se před Bohem, 
neustálá modlitba, pokání z hří-
chů, sestoupení do vod křtu se zlo-
meným srdcem a zkroušeným 
duchem nebo to, že se staneme 
pravým učedníkem Ježíše 
Krista.

Církev je útočištěm, kde násle-
dovníci Krista získávají pokoj. 
Někteří mladí lidé ve světě říkají, 
že jsou založeni duchovně, ale ne 
nábožensky. Duchovnost je dobrý 
výchozí krok. Avšak právě v Církvi 
navazujeme přátelství 
a jsme vyučováni a vyživová-
ni dobrým slovem Božím. A co 
je důležitější, v Církvi se nachází 
kněžská pravomoc, která umožňu-
je provádět posvátné obřady 

a smlouvy, jež spojují rodiny 
a činí každého z nás způsobilým 
vrátit se do celestiálního království 
k Bohu Otci a Ježíši Kristu. Tyto 
obřady přinášejí pokoj, protože jsou 
smlouvami s Pánem.

Mnohé z těchto posvátných obřa-
dů se odehrávají v chrámu, který je 
také zdrojem pokojného útočiště před 
světem. Tento pokoj mohou pocí-
tit i ti, kteří navštíví chrámový 
pozemek nebo se zúčastní dne 
otevřených dveří.

Zdrojem opravdového pokoje je Spa-
sitel. Díky Spasitelovu Usmíření a Jeho 
milosti bude spravedlivý život i přes 
životní zkoušky odměněn osobním 
pokojem. (Viz Jan 14:26–27; 16:33.) ◼
Z proslovu na generální konferenci v dubnu 2013.
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Abegail D. Ferrerová

Jednoho roku jsem měla za cíl 
zlepšit se v duchovním vzdělává-
ní. A protože jsem hladověla po 

slově Božím, všude, i do školy, jsem 
s sebou nosila církevní knihy, brožur-
ky, příručky a písma. Mé úsilí se ale 
zbrzdilo, když jsem se začala učit na 
nadcházející test.

Jednoho dne naše učitelka vedla 
diskusi, v rámci níž požádala všechny 
studenty ve třídě, kteří nejsou katolíci, 
aby se postavili. Byla jsem ve třídě 
jediná Svatá posledních dnů. Postavilo 
se ještě dalších šest studentů.

Pak jsme dostali tyto otázky: Ke 
které církvi patříte? Kdo ji založil? Jak 
byla vaše církev založena?

Odpovídala jsem jako poslední. 
Znervózněla jsem, když jsem si uvědo-
mila, že jsem si nepřinesla své církevní 
knihy, ale snažila jsem se vybavit si 
to, co jsem nastudovala. Na mysli mi 
vytanul jeden verš z Bible:

„Doufej v Hospodina celým srd-
cem svým, na rozumnost pak svou 
nezpoléhej.

Na všech cestách svých snažuj se 
jej poznávati, a onť spravovati bude 
stezky tvé.“ (Přísloví 3:5–6.)

Směle jsem se postavila před třídu 
a na své obavy zapomněla. Na úvod 
jsem řekla, že jsem členkou Církve ILU
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Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 
Podělila jsem se o příběh o mladém 
chlapci, Josephu Smithovi, který viděl 
Boha. Pociťovala jsem hřejivé pocity 
v hrudi a z očí mi kanuly slzy. Uvedla 
jsem, že Církev byla zorganizována 
6. dubna 1830, a vydala jsem svědec-
tví o tom, že byl povolán prorok Boží 
a bylo znovuzřízeno kněžství. Vydala 
jsem svědectví o tom, že vím, že to 
vše je pravda.

Četné hodiny strávené studiem 
evangelia se vyplatily. Pomohlo mi to 
obhájit svou víru a podělit se o evan-
gelium. Byla jsem hrdá, když se ke 
mně o několik týdnů později přidali 
čtyři spolužáci a přišli na shromáždění.

Tento zážitek pro mě byl ponauče-
ním o důležitosti svědectví. Zprvu 
jsem se zamýšlela nad tím, proč mě 
Pán tehdy nepodnítil k tomu, abych 
si s sebou ten den vzala své knihy. 
Bývaly by mi pomohly dokonale 
zodpovědět otázky, které zazněly. Ale 
pak jsem si uvědomila, že se nemusím 
všemu o Církvi učit nazpaměť ani se 
spoléhat na literaturu – máme studo-
vat evangelium, žít podle něj a dělit se 
o něj a při tom se spoléhat na Ducha 
Svatého. Možná jsem neměla knihy, 
zato jsem však měla své svědectví. ◼
Autorka žije ve filipínské provincii Cagayan.

Zapomenuté knihy, 
vzpomenuté svědectví
Oči všech se upíraly na mě. Dokážu hájit Církev  
jen prostřednictvím svého prostého svědectví?
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Jaké by to podle vás bylo, kdybyste byli svědkem vzkříše-
ného Spasitele? Stovky lidí v Ježíšově době si to nemusely 
představovat – prožily to. Písma vyprávějí o přinejmenším 

desítce zaznamenaných případů v Novém zákoně a o něko-
lika dalších v Knize Mormonově, kdy se vzkříšený Pán zjevil 
lidem. Tito jednotlivci byli svědky jednoho z největších zázraků 
v historii – Ježíš Kristus překonal smrt a umožnil každému z nás 
žít znovu. To je docela neuvěřitelné, že?

Co tedy přesně znamená být Kristovým svědkem? Projděme si 
několik z těchto okamžiků popsaných v písmech a přemýšlejme 
o tom, jak bychom i my mohli být svědky Krista, aniž bychom 
Ho fyzicky viděli.

||||||||||||||||

V I D Ě L I  

HO

PRAPOREK © ISTOCK/GETTY IMAGES

Tito jednotlivci skutečně viděli  
vzkříšeného Spasitele, ale i vy můžete být 
svým vlastním způsobem svědkem Krista.

Maria Magdaléna
Maria Magdaléna byla prvním svědkem. V neděli ráno po 

Ukřižování přišla s několika dalšími ženami k hrobce, aby pomazala 
Pánovo tělo. Když zjistila, že hrobka je prázdná, plakala. Kdosi k ní 
zezadu přistoupil a zeptal se: „Ženo, co pláčeš?“ Představte si, jak 
byla překvapená, když zjistila, že je to Ježíš, jenž vstal z mrtvých. 
(Viz Jan 20:1–18.)
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VSTALŤ JEST, GREG OLSEN, NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNO
CESTA DO EMAUS, JON MCNAUGHTON
VIZTE MÉ RUCE A NOHY, HARRY ANDERSON

Dva učedníci na cestě do Emaus
Kleofáš spolu s dalším učedníkem kráčel po cestě do 

Emaus, když se k nim připojil neznámý člověk. Svého nové
ho společníka nepoznali, ale během společné večeře tento 
neznámý lámal chléb. Tehdy se jim otevřely oči a uvědomili 
si, že celou dobu putovali se Spasitelem. „Zdaliž srdce 
naše v nás nehořelo?“ ptali se jeden druhého, když přemí
tali o pocitu, který jim potvrzoval, že s nimi opravdu byl On. 
(Viz Lukáš 24:13–34.)

Deset apoštolů
Zmínění dva učedníci, 

kteří s Kristem putovali 
do Emaus, se vrátili do 
Jeruzaléma a vyprávěli 
o tom, co zažili, deseti 
apoštolům. Zatímco hovoři
li, zjevil se jim sám Spasitel 
a řekl: „Vizte ruce mé i nohy 

mé, já zajisté jsem ten. Dotýkejte se mne a vizte; neboť 
duch těla a kostí nemá, jako mne vidíte míti.“ (Viz Lukáš 
24:36–41, 44–49.)
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Apoštol Tomáš
Když se Spasitel poprvé zjevil ostatním 

apoštolům, nebyl apoštol Tomáš přítomen, 
a tak nevěřil, že byl Kristus vzkříšen. O týden 
později se Kristus zjevil apoštolům znovu. 
Tentokrát tam Tomáš byl, a protože Krista 
viděl, uvěřil, že vstal z mrtvých. Spasitel 
Tomáše napomenul kvůli tomu, že uvěřil jen 
poté, co uviděl: „Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil 
jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.“ 
(Viz Jan 20:24–29.)

Jedenáct apoštolů  
u Tiberiadského moře

Jednoho dne, nedlouho po 
Vzkříšení, vyplulo několik apoštolů 
rybařit na Tiberiadské moře, ale moc 
úspěšní nebyli. Příštího rána se jim 
zjevil Spasitel a poradil jim, aby vrhli 
síť z pravé strany loďky. Když tak uči
nili, zachytilo se v síti tolik ryb, že měli 
potíže ji vytáhnout zpět do loďky! 
Poté, co spolu pojedli, je Spasitel učil 
o důležitosti služby druhým, přičemž 
řekl: „Pasiž ovce mé.“ A právě tím, že 
učili druhé o Kristu, strávili apoštolo
vé zbytek svého života, a v některých 
případech kvůli tomu dokonce život 
i obětovali. (Viz Jan 21:1–22.)
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Nefité na americkém kontinentě
Během Ukřižování pustošily krajinu amerického kontinentu zemětřesení, požáry 

a další přírodní katastrofy a na znamení Spasitelovy smrti panovala po tři dny temnota. 
Později Kristus sestoupil z nebe a navštívil zástup čítající 2 500 lidí shromážděných 
poblíž chrámu v zemi Hojnosti. Vyzval je, aby se dotkli stop po ranách na Jeho rukou, 
nohou a boku, pronesl kázání a požehnal dětem Nefitů – jednomu po druhém. Dalšího 
dne se shromáždilo ještě více lidí a Spasitel je navštívil a učil je. Jeho učedníci nako
nec zřídili Církev Kristovu a Nefité obdrželi natolik silné svědectví, že se oni i Lamanité 
obrátili k Pánu. (Viz 3. Nefi 11–18; viz také 3. Nefi 8–10; 4. Nefi 1.)

UČTE SE O NĚM
„Když pociťujete Svatého Ducha vydávajícího svě
dectví o [Kristu], které je znovu a znovu potvrzováno 
vašemu duchu skrze mnoho různých zážitků a situací, 
když se den za dnem snažíte pozvedat světlo Jeho 
příkladu ve svém životě a když vydáváte svědectví 

druhým a pomáháte jim učit se o Něm a následovat Ho, jste svědkem 
Ježíše Krista.“
Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů, „Jak se stát svědkem Krista“, Liahona, 
březen 2008, 63.
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Svědkové tehdy a dnes
Kristus se rovněž zjevil mnoha dalším – například ženám, které přišly 

k hrobce, aby Marii Magdaléně pomohly pomazat Kristovo tělo; skupině 
více než 500 mužů; Jakubovi či Pavlovi. (Viz Matouš 28:9; Skutkové 
9:4–19; 1. Korintským 15:6–7; viz také 3. Nefi 19; 26:13.)

Možná nebudeme mít příležitost vidět Spasitele tak, jak Ho viděli tito 
svědkové, ale přesto můžete být Kristovými svědky. Můžete Spasitele 
osobně hledat, jako Ho hledala Maria, když šla k hrobce, a to tím, že se 
o Něm budete více učit. Nebo můžete svou víru v Něho uplatňovat tím, 
že budete dodržovat přikázání a řídit se radami proroků. Nebo můžete 
Spasitelova požehnání v životě rozpoznávat jako oni dva učedníci, kteří 
kráčeli do Emaus. O těchto Velikonocích se zamyslete nad tím, co to 
znamená být svědkem Krista. Tito lidé byli doslovnými svědky, kteří sku-
tečně viděli vzkříšeného Krista – to ale není jediný způsob, jak v životě 
můžeme být Jeho svědky. ◼
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NÁŠ PROSTOR

BŮH NÁM DÁVÁ NÁSTROJE

Strýček je výtvarník a vyrábí malé dřevěné lodě ve skleněných 
láhvích. Jejich výroba vyžaduje spoustu času, soustředění 

a úsilí.
Jednoho dne jsem viděla všechny jeho nástroje a všimla  

jsem si, jak každý z těchto nástrojů používá k tomu, aby vyro-
bil konkrétní detail nebo ozdobu lodi. Když jsem se dívala, jak 
pracuje, překvapilo mě, jak při výrobě lodí tyto nástroje používá. 
Připomnělo mi to příběh o tom, jak stavěl loď Nefi. (Viz 1. Nefi 
17–18.) Postavil ji po způsobu Páně, nikoli lidském. Bůh nám posky-
tuje nástroje, abychom si postavili vlastní loď po Jeho způsobu. Písma,  
víra a láska Boží jsou nástroje, které v životě musím používat já, abych 
pečlivě postavila svou vlastní loď bez jakýchkoli skulin. Každý den se učím  
být učednicí Páně. ◼
María Mercedes G., Monagas, Venezuela
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POCIT OSAMĚNÍ

V Dánsku bylo chladné jaro. 
Zrovna jsem začal sloužit na misii 

na plný úvazek a měl jsem potíže 
udržet si svědectví. Byl jsem obrácený 
teprve 19 měsíců a nebyl jsem si jistý, 
jak zvládnu život v cizí zemi, jazyk, 
který neovládám, a spleť ulic, v níž 
jsem si nedovedl představit, že bych se 
vyznal. Z mých modliteb, kdysi napl-
něných vděčností, se brzy stala hořká 
obvinění: „Bože, proč jsi mě opustil?“

Jednou ráno jsem k Němu volal 
v modlitbě. Ale namísto toho, abych 
se s hněvem v srdci ptal „proč“, jsem 
snažně prosil o svědectví o pravdivosti 

TEĎ JSTE NA ŘADĚ VY

Liahona vítá vaše zkušenosti a postřehy 
ohledně života podle evangelia. Svůj 

příběh odešlete prostřednictvím stránek 
liahona. lds. org nebo ho pošlete emailem 
na adresu liahona@ ldschurch. org. Uveďte 
prosím své celé jméno, sbor a kůl a připojte 
souhlas rodičů.

evangelia a o to, aby se mi podařilo 
potlačit pochybnosti.

Poté, co jsem se pomodlil, jsem 
otevřel písma na náhodné stránce. 
Zrak mi padl na Deuteronomium 31:6: 
„Buďte silní a zmužile se mějte, neboj-
te se, ani se lekejte tváři jejich, nebo 
Hospodin Bůh tvůj, on jde s tebou, 
neopustíť a nezanechá tebe.“

Mé srdce bylo naplněno radostí, 
když jsem pochopil odpověď na 
svou otázku – Bůh byl celou dobu 
se mnou. Čekal prostě na upřímnou 
modlitbu namísto obviňování, že mě 
opustil.

Bůh mě nikdy neopustí, i kdyby 
se zdálo, že vše je beznadějné. A my 
můžeme pociťovat Jeho záři skrze 
modlitbu a Jeho písma. ◼
Clayton E., Texas, USA



VZHŮRU,  

FOTOILUSTRACE DAVID STOKER

„Muži a ženy, kteří touží získat místo v celestiálním království,  
zjistí, že musejí bojovat každý den.“

(Učení presidentů Církve: Brigham Young [2004], 294.)

LIDE BOŽÍ, VYDEJME SE V BOJ
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„Jak mohu poznat,  
že Bůh naslouchá  
mým modlitbám?“

Modlitba je velkým požehnáním a máme zaslíbe-
ní, že Nebeský Otec nám neustále naslouchá, 
ale o to, abychom rozpoznali Jeho odpovědi, se 
často musíme do jisté míry přičinit.1

Zamyslete se: Bůh vás buď slyší, nebo nesly-
ší. Pokud neslyší, pak samozřejmě nemá smysl se modlit. Ale 
pokud slyší (a On vás opravdu slyší!), pak musíme zjistit, jak 
s Ním skutečně rozmlouvat v modlitbě, jak rozpoznat odpovědi 
a věrně kráčet kupředu.

V okamžiku, kdy máme pocit, že nám Bůh nenaslouchá, 
je možná čas na to, abychom prošli určitým osobním rozvo-
jem. Mohli byste si položit několik otázek: Jsem čistý? Jsou mé 
pohnutky chvályhodné? Jsem ochoten dělat to, o co mě Bůh 
žádá? 2 Pokud odpověď na každou z těchto otázek zní ano, pak se 
můžete spolehnout, že „Pán tvůj Bůh … ti [dá] odpověď na mod-
litby tvé“ (NaS 112:10). Pamatujte na to, že odpovědi někdy při-
cházejí sotva postřehnutelným nebo neočekávaným způsobem.

Pokud jste na některou ze zmíněných otázek odpověděli ne, 
nikdy není příliš pozdě! Učiňte ve svém životě nezbytné změny, 
abyste mohli mít s sebou Ducha. Buďte ochotni jednat v souladu 
s nabádáními, která obdržíte.

A nezapomeňte, že každý získává odpovědi jinak. Modlete 
se, aby vás Duch Svatý naučil, jak můžete odpovědi rozpoznávat 
právě vy. Možná nebude zpočátku jednoduché je rozpoznat, ale 
je tomu stejně jako v případě jakékoli jiné dovednosti – žádný 
učený z nebe nespadl. Mějte víru a důvěru v to, že Nebeský 
Otec vám vždy naslouchá.

Naslouchejte Duchu
Snažte se naslouchat 
Duchu Svatému. Lidé 
vnímají Ducha Svatého 
různě, takže se možná 
snažíte uslyšet tichý 

a jemný hlas, kdežto nabádání se 
může projevit jako určitý pocit. Vím, 
že Duch Svatý vám řekne vše, co 
potřebujete vědět – je pouze třeba, 
abyste naslouchali.
Elise G., 13 let, Alberta, Kanada

Odpovědi na shromáždění
Jednou jsem měla obrovské pochyb-
nosti o tom, zda mám jít na rande 
s nečlenem. Během jednoho neděl-
ního shromáždění svátosti pak měla 
jistá sestra proslov, který byl patrně 
určen pro mě osobně. V tom okamži-
ku se mi dostalo ujištění, že Pán zod-
pověděl mou modlitbu. Předtím jsem 
ohledně toho, co bych měla udělat, 
pociťovala zmatek, ale pak mě utěšil 
Duch Svatý, který mi naplnil srdce 
radostí a odvahou. Bůh nám odpoví-
dá prostřednictvím pocitů, myšlenek, 
veršů z písem, a dokonce i řečníků na 
shromáždění!
Karen V., 19 let, Minas Gerais, Brazílie

Pamatujte na to, 
kdo jste
Vím, že Bůh nás slyší, 
protože modlitba mi 
v srdci vyvolává pocit 
pokoje, úlevy a lás-

ky. Jsem svědkem toho, že mě Bůh 
den za dnem vysvobozuje z mnoha 

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

O T Á Z K Y  A   O D P O V Ě D I

POZNÁMKY
 1. Viz Matouš 7:7; Jakub 1:5–6; Alma 33:4–11; Nauka a smlouvy 8:1–2.
 2. Viz Richard G. Scott, „Learning to Recognize Answers to Prayer“, Ensign, 

Nov. 1989, 32.
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nebezpečí a že ochraňuje mou rodinu, 
a pociťuji, že mě má rád. Než vyrazím 
do školy, vždycky si odříkám téma 
Mladých žen – pomáhá mi pamato-
vat na to, že jsem dcerou Nebeského 
Otce, který mě má rád.
Nicol M., 19 let, Lima, Peru

Modlitba dítěte
To, že Nebeský Otec 
slyší mé modlitby, vím 
díky slovům z písně 
z Primárek „Modlitba 
dítěte“ (Písně pro děti, 

č. 6): „Nebeský Otče, opravdu jsi tam? 
Někteří nevědí, a proto se Tě ptám. 
Opravdu slyšíš i slova má? A jsi to Ty, 
kdo mé srdce zahřívá?“ Kdykoli si na 
tu píseň vzpomenu, vím, že mi Bůh 
naslouchá, protože pociťuji Ducha 
a nekonečnou lásku, kterou ke mně 
Bůh chová. Kdykoli vzpomenu na to, 
že mě miluje, pociťuji útěchu a vím, 
že slyší mé modlitby.
Elaine B., 16 let, Severní Karolína, USA

Důvěřujte Mu
Nebeský Otec slyší naše modlitby 
vždy, ale někdy se zdá, jako by na ně 
neodpovídal, protože možná neodpo-
vídá tak, jak nebo kdy bychom chtěli 
my. Je třeba, abychom byli ochotni 
podrobit svou vůli té Jeho a abychom 
měli víru v to, že On ví, co je pro nás 
nejlepší. Nebeský Otec nás miluje, 
a bude se nám skrze odpovědi na 
naše modlitby vždy snažit pomáhat, 
abychom se učili a rostli.
Mosiah M., 17 let, Utah, USA

NEVZDÁVEJTE 
SE
„Buďte posluš
ní, pamatujte 
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 přejete, ale odpověď přijde. 
Nevzdávejte to!“
Starší James B. Martino ze Sedmdesáti,  
„Obraťte se na Něj, a odpovědi přijdou“, 
 Liahona, listopad 2015, 59.

PŘÍŠTÍ  OTÁ ZK A

Proste, a obdržíte
Písma nás učí, že Bůh bude vždy 
naslouchat našim modlitbám a zodpo-
ví je, pokud se na Něho budeme obra-
cet s vírou a s opravdovým záměrem. 
V srdci pocítíme na potvrzení toho, že 
nás opravdu slyší, pokoj a klid. Také 
můžeme pocítit, že pokud se bude-
me řídit Otcovou vůlí, bude všechno 
v pořádku. Máme-li pochybnosti 
o tom, zda nás slyší, je potřeba, aby-
chom hledali vedení v písmech a pak 
se tázali, zda je to, co čteme, pravdivé.
Constanza L., 20 let, Bío Bío, Chile

Prozkoumejte to
Jednou jsem přemýšlel o tom, zda 
Bůh slyší mé modlitby, a pak jsem 
v srdci pocítil odpověď. Slyšel jsem, 
jak někdo vydává svědectví o modlit-
bě, a pocítil jsem Ducha Svatého. Dál 
bych vám poradil, abyste se zeptali 
rodičů, biskupa nebo dalších členů 
svého sboru. Mohli byste se dokonce 
ohledně toho i pomodlit!
Joshua S., 13 let, Oregon, USA

„Jak mohu požádat své 
přátele, aby o druhých 
nemluvili nelaskavě 
nebo nevhodně?“

Svou odpověď, a pokud chcete, tak také svou 
fotografii ve vysokém rozlišení, zašlete do 15. květ
na 2017 prostřednictvím stránek liahona.lds.org 
(klikněte na „Submit an Article“) nebo emailem na 
adresu liahona@ ldschurch. org.

Uveďte prosím: 1) vaše celé jméno, 2) datum 
narození, 3) název sboru nebo odbočky, 4) název 
kůlu nebo okrsku, 5) váš písemný souhlas se zve
řejněním vašeho příspěvku a fotografie, a pokud 
vám ještě nebylo 18 let, písemný souhlas vašeho 
rodiče (stačí formou emailu).

Odpovědi mohou být zkráceny nebo pro lepší 
srozumitelnost upraveny.

Upřímně se modlete
Po modlitbě se soustřeďte na pocity 
a záměry, které vám vstupují do srdce. 
Jeden z nich je možná odpovědí na vaši 
modlitbu. Když se modlíme s oprav-
dovým záměrem a upřímným srdcem, 
Nebeský Otec nám odpovídá podle 
víry, kterou v Něho máme. Neodpovídá 
jen proto, aby uspokojil naši zvědavost.

Jean-Claude N., 16 let, Kasaï-Central,  
Demokratická republika Kongo
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Julie C. Donaldsonová
Podle skutečné události

„Já pokáním, modlitbou vše napravím.“  
(Písně pro děti, 31.)

„Myslíš si, že jsi lepší než všichni ostatní, pro-
tože nenadáváš,“ řekl Nikolaj o přestávce.

„To není pravda,“ řekl Andrej.
„Tak proč neřekneš ani jednu nadávku? Aspoň 

jednu. To tě nezabije. Všichni ostatní 
nadávají.“

Andrej pokrčil rameny. 
„Prostě nechci.“

Andrej věděl, že nadávat 
je špatné a že to odhání 
Ducha Svatého. Chtěl, 
aby byl Duch Svatý 
s ním. A tak nenadával.

Andrej byl ve škole 
nový a Nikolaj byl 
v jeho šesté třídě zatím 
jediný, kdo s ním 
chtěl kamarádit. Ale 
Nikolaj si ho kvůli 
nadávkám každý 
den dobíral. 
A každý den 
bylo pro Andreje 
obtížnější mu 
odporovat. 
Kromě toho se 
Andrej bál, že 
Nikolaj s ním už 
nebude chtít kama-
rádit a že pak bude 
opravdu sám.

„Aspoň jednu nadávku,“ 
řekl Nikolaj po škole. „A pak 

ti dám pokoj.“
Andreje jeho 

naléhání už 
tak unavova-
lo, že jednu 
nadávku řekl 

– jednu, která 
nebyla až tak 

moc špatná.
Nikolaj 

přikývl. „Prima, 
teď patříš mezi nás.“

S Andrejem pak začali 
mluvit i Nikolajovi kama-
rádi. Sedli si k němu 
při obědě a o přestávce 
s ním hráli fotbal. Ale být 
s Nikolajovými kamarády 

bylo jako snažit se přejít 
pohyblivý písek. 

Andrej 
a nadávka
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Čím víc času s nimi trávil, tím více se choval a mluvil 
jako oni. A oni všichni nadávali. Hodně. Jeden druhé-
mu se posmívali a uráželi se. Mluvili hrubě o učitelích. 
Hodně se rozčilovali a chovali se neurvale. Andrej 
začínal častěji pociťovat hněv a nacházet čím dál tím 
více důvodů k tomu, aby nadával.

Jednoho večera, když rodiče nebyli doma, se Andrej 
pustil do hádky se svou starší sestrou Káťou ohledně 
toho, na který program se budou dívat. Než si to Andrej 
stačil uvědomit, z pusy mu vylétla nadávka.

Káťu to očividně šokovalo. „Tohle řeknu mamce.“
Andrej běžel do svého pokoje a zabouchl za sebou 

dveře. Co to do všech vjelo? Proč ho všichni pořád tak 
štvou? Když se rodiče vrátili, Andrej pootevřel dveře 
svého pokoje a uslyšel, jak Káťa říká: „Mami, Andrej mi 
nadával.“

„Cože?“ hlesla maminka překvapeně. „Andrej by nikdy 
nenadával.“

Andrej zavřel dveře a vrhl se na postel. Začal přemýš-
let o tom, jak se změnil od chvíle, kdy začal nadávat. 
Už dlouho nepociťoval Ducha Svatého.

Andrej si klekl k posteli a začal se modlit. „Drahý 
Nebeský Otče, je mi moc líto, že jsem se choval hrubě 
a rozčiloval jsem se. Je mi líto, že jsem začal nadávat. 
Budu se chovat lépe.“

Jak se Andrej modlil, srdce se mu naplnilo vřelým 
pocitem. Poprvé od chvíle, kdy začal nadávat, pocítil 
opravdovou radost. Věděl, že Bůh ho má rád, a pociťoval 
Ducha Svatého. Cítil, že mu Bůh odpustil, a věděl, že se 
dokáže změnit a chovat se lépe.

Po modlitbě řekl mamince, jak to bylo, a Kátě se 
omluvil. Po tom všem se Andrej cítil lépe. Měl z pokání 
dobrý pocit.

Druhý den ve škole si Andrej nesedl při obědě 
k Nikolajovi a jeho partě. Místo toho si sedl k několika 
dětem, které neznal. Andrej věděl, že to nějakou dobu 
potrvá, ale že si najde kamarády, kteří jsou slušní, přátel-
ští a nenadávají. Takové, jako je on. ◼
Autorka žije v Utahu v USA.

CÍL

 Na jednu stranu papíru napiš nebo nakresli, jak se cítíš, 
když mluvíš slušně. Na druhou stranu napiš nebo nakresli, 
jak se cítíš, když někdo mluví neslušně.

 Přečti si Leviticus 19:12. Proč je důležité, abychom jména 
Nebeského Otce a Ježíše Krista používali s úctou?

 Zeptej se některého z rodičů nebo vedoucích, proč máme 
mluvit slušně a jak jim to požehnalo.

 Dávám si za cíl …

„Budu používat jména Nebeského Otce 
a Ježíše Krista uctivě. Nebudu nadávat 
nebo používat hrubá slova.“ (Má měřítka 
evangelia.)
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Z proslovu „Pilnější a starostlivější v domově“, Liahona, listopad 2009, 17–20.

Jak mohu pomoci své 
rodině, aby byla silná?

O D P O V Ě D I  A P O Š T O L A
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Starší  
David A. Bednar
Kvorum Dvanácti 

apoštolů

Řekni členům své rodiny, že je máš rád,  
a dávej to najevo tím, jak se chováš.

Ochotně se připojuj k rodině při rodinné modlitbě 
a studiu písem. Aktivně se zapojuj do rodinných 

domácích večerů a bav se na nich.

Vydávej svědectví o tom, o čem na základě svědectví 
od Ducha Svatého víš, že je to pravda. Říkej své 

svědectví těm, které máš nejraději.

Uč se znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista,  
věrně podle něj žij a měj ho rád.
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Když mi bylo devět let, měli jsme v Primárkách úžas-
nou učitelku, sestru Kohlerovou. Byla jsem hodně 

plachá a ona byla tak milá, že jsem s ní byla moc ráda. 
Jednoho dne dala každému z nás list papíru. Všichni 
jsme si napsali, co bychom chtěli dělat, až budeme 
starší. Já jsem napsala: „Studovat vysokou školu a vdát 
se v chrámu.“ Svůj list papíru jsem si přilepila nade dve-
ře pokojíčku. V noci mi do pokojíčku dopadalo světlo 
z pouliční lampy. Dívala jsem se na svůj list papíru. 
Připomínal mi, že chci jít do chrámu.

V té době bylo na světě jen dvanáct chrámů. Chtěla 
jsem je navštívit všechny.

Vždy, když maminka s tatínkem plánovali dovolenou, 
vzali naši rodinu do chrámu. Bydleli jsme v Oregonu 
v USA. Nejbližší chrám v Cardstonu v kanadské provincii 
Alberta byl od nás téměř 1 000 kilometrů daleko. V autě 
jsme neměli klimatizaci. S bratrem a sestrou jsme seděli 
na zadních sedadlech. Z okénka auta jsme si vyvěšovali 
vlhkou žínku. Pak jsme si ji přikládali na krk, abychom 
se zchladili.

Když jsme chrám konečně uviděli, byli jsme nadšení. 
Ohledně toho, co se dělo uvnitř, jsem toho moc nevěděla, 
ale rodiče byli vždy, když odtamtud přišli, šťastní. Věděla 
jsem, že chrám je velmi důležitý. Věděla jsem, že to je 
dům Páně. (Ta dívka v bílém na fotografii jsem já.)

Poté, co jsem dosáhla dvanácti let, jsem měla příle-
žitost provádět v několika chrámech chrámové křty. 
Když jsem pak poznala svého budoucího manžela, 
zjistila jsem, že i on má chrám moc rád! Byli jsme oddáni 
v chrámu Manti v Utahu.

Na chrám se můžete připravovat každý den. Jeďte 
do chrámu, kdykoli můžete. Dotkněte se jeho zdí. Když 
bylo mému vnukovi Jarretovi 11 let, pracoval každou 
neděli se svým tatínkem na rodinné historii. Našel již 
mnoho jmen svých předků. Nyní, když už mu je 12 let, 
vykonává v chrámu za tyto předky křty!

Když jste v chrámu, můžete chodit po místech, kudy 
chodí Ježíš. Je to Jeho dům. Doufám, že se budete každý 
den modlit k Nebeskému Otci, aby vám pomohl připra-
vit se na vstup do chrámu a pocítit Jeho lásku. ◼

Připravujte  
se na CHRÁM 

každý den
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Joy D. Jonesová
Generální 

presidentka 
Primárek
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„Jsem s vámi rád tady 
v Primárkách.“ (Children’s 
Songbook, 254.)

Stella si uhladila oblečení. 
Ještě si nezvykla nosit 

na shromáždění šaty. V její 
předchozí církvi nosily dívky 
v neděli kalhoty nebo šortky. 
Ale v této nové církvi to tak 
nebylo. Stella s maminkou 
se nedávno nechaly 
pokřtít do Církve Ježíše 
Krista Svatých posled-
ních dnů.

Stella si při pohledu 
do zrcadla povzdychla. 
Těšila se, až poprvé půjde 
na shromáždění jako oprav-
dová členka, ale byla také 
nervózní. Doteď zůstávala 
celé shromáždění s mamin-
kou. Ale tentokrát půjde do 
Primárek.

Stella mrkla na svůj obraz v zrcadle. Ale co když tam 
nezapadne? Co když ji ostatní děti nebudou mít rády?

„Stello? Jsi hotová?“ zavolala maminka.
Stella sešla po schodech dolů. „Vypadám dobře?“ 

zeptala se.
Maminka se usmá-

la. „Vypadáš skvěle.“
Stella se ušklíbla. 

„To říkáš, protože 
musíš. Protože jsi 
moje mamka.“

„Správně. Opravdu 
to musím říct. Protože 
to je pravda.“

Stella se pousmá-
la. Maminka vždycky 
věděla, jak ji potěšit. 
Ale i tak měla Stella tré-
mu. Co když s ní žádné 

z dětí nebude chtít mluvit? Ve škole měla kamarády, ale 
ti nebyli členy její nové církve. Přála si, aby měla aspoň 
jednu kamarádku, která by chodila na shromáždění s ní.

„Vzpomněla jsem si, že musím udělat ještě něco,“ 
řekla mamince.

Běžela zpátky nahoru a poklekla u postele. „Drahý 
Nebeský Otče, prosím, pomoz mi, abych si našla kama-
rády. Věřím, že to, čemu nás učili misionáři, je pravda, 
ale bojím se.“

Stella zůstala na kolenou a poslouchala. Po chvíli 
pocítila příjemný pocit klidu a nervozita se zmenšila.

Na shromáždění seděla Stella s maminkou vedle ILU
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 Stella září

Jane McBrideová
Podle skutečné události
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rodiny se třemi malými holčič-
kami. Rodiče se jim představili 
a začali s maminkou mluvit ještě 
před začátkem shromáždění. 
Stella pomohla holčičkám vybar-
vit obrázek Ježíše.

Zamířil k nim biskup Andrews. 
„Sestro Cunninghamová! Stello! 
Rád vás vidím.“ Na obě se 
přátelsky usmál a potřásl jim 
rukou. Stella úplně zapomně-
la na to, jak jsou všichni na shromáždění 
milí. Možná, že se přece jen s někým skamarádí.

Po shromáždění svátosti šla Stella do Primárek. Když 
si sedala, pohlédla nervózně na ostatní děti. Povídaly 
si spolu a jí si nejspíše ani nevšimly. Stelly se zmocnila 
úzkost. Přece jen tady bude sama.

V tu chvíli vešla do místnosti dívka stejně stará jako 
Stella. „Vypadá to, že je taky nervózní,“ pomyslela si 
Stella. „Mohla bych si s ní jít popovídat.“

Stella se zhluboka nadechla a zamířila k dívce. „Ahoj, 
jmenuji se Stella. Jsem tady nová. Chtěla bys sedět se 
mnou?“ Stella zatajila dech. Bude s ní ta dívka chtít 
kamarádit?

Na dívčině obličeji se objevil lehký úsměv. „Já jsem 
Sára. Taky jsem tu nová. Zrovna jsme se sem přistěhovali 
z Ontaria.“

„Já jsem byla s mamkou 
pokřtěná před dvěma týdny,“ 
řekla Stella. „Úplně přesně 
nevím, co mám dělat.“

Sára se usmála ještě víc. 
„Nějak si spolu poradíme.“

Stella a Sára seděly se svou 
třídou. Stella občas zachytila 
Sářin pohled a usmála se. 
Sára se na ni také usmála. 
Stella pociťovala klid a radost. 

Věděla, že Nebeský Otec zod-
pověděl její modlitbu a pomohl jí najít si kamarádku.

Při výuce učitelka Stellu a Sáru požádala, aby se 
představily.

Stella se postavila. „Jmenuji se Stella Cunninghamo-
vá. Byla jsem s mamkou pokřtěná před dvěma týdny.“ 
Zarazila se a pak s úsměvem pohlédla na svou novou 
kamarádku. „A tohle je moje kamarádka Sára.“ ◼
Autorka žije v Coloradu v USA.

 Stella září

Jak můžeš přivítat někoho,  
kdo je na shromáždění nový?

Z A MYS L I  S E



72 L i a h o n a

„Vyzdvihněte světlo své, aby mohlo svítiti světu. Vizte,  
já jsem to světlo, které budete vyzdvihovati.“ (3. Nefi 18:24.)

Světlem pro druhého člověka můžeme být tím, že jsme pro něj 
skutečným přítelem. Přečti si uvedené náměty a doplň je vlast-

ními nápady. Pokaždé, když napíšeš jméno někoho, komu chceš 
dát najevo, že ho máš rád, vybarvi další část slunce.

Buď 
světlem!

Buď přítelem

Nabídni

Podpoř

Nep
om

lou
ve

j

Nasl
ou

che
j

Povzbuď

Odpusť

Měj rád

Elizabeth Pinboroughová

1. Měj rád druhé: Na druhého člověka můžeš mít velmi  
dobrý vliv! Kristus ho miluje, a tak se mu snaž tuto lásku 
dát najevo.
Komu: ______________________________________________________________________________

2. Odpusť: Když ti někdo ublíží, snaž se na to podívat z jeho 
hlediska. Když mu odpustíš, můžeš mu tím pomoci obměkčit 
srdce.
Komu: ______________________________________________________________________________

3. Povzbuď: Pochval kamaráda za jeho silné stránky. Pokud 
se v něčem potřebuje zlepšit, zaměř se na to nejlepší v něm. 
Pomůžeš mu i tím, že se sám budeš chovat co nejlépe!
Koho: ______________________________________________________________________________

4. Naslouchej Duchu Svatému: Tvoje slova mohou promě-
nit špatnou situaci v dobrou. Duch Svatý ti může pomoci 
poznat, co máš říci a jak projevit laskavost.
Komu: ______________________________________________________________________________

5. Nepomlouvej: Nelaskavá slova mohou zranit. Důvěřuj  
druhým, pokud nemáš pádný důvod k pochybnostem, 
a nevšímej si negativních myšlenek.
Koho: ______________________________________________________________________________

6. Podpoř kamaráda: Pokud se přijdeš podívat na sportovní 
zápas nebo vystoupení se školou některého ze svých kama-
rádů, může mu to pomoci pocítit, že ho máš rád.
Koho: ______________________________________________________________________________

7. Nabídni někomu možnost poznat evangelium: I když tvé 
pozvání nepřijme, dal jsi mu najevo, že ti na něm záleží  
natolik, aby ses podělil.
Komu: ______________________________________________________________________________

8. Přátel se s různými lidmi: V druhých lidech je spousta  
dobra, které s tebou mohou sdílet. Kristus pomáhal všem 
lidem a miloval je bez rozdílu.
S kým: ______________________________________________________________________________
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Samuel Smith

Šíření evangelia
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P O S T A V Y  Z   H I S T O R I E  C Í R K V E

Pomocí těchto figurek se s druhými poděl o příběhy z historie Církve!

Další postavy z historie Církve a z písem najdete na stránkách liahona. lds. org.

Poté, co byla zorganizována Církev, si Nebeský Otec přál, aby se o evangeliu dozvěděli všichni lidé. Prvním misionářem 
se stal Samuel Smith, bratr Josepha Smitha. I Hyrum, Josephův starší bratr, učil druhé o evangeliu. Jeden muž, který se 
jmenoval Parley P. Pratt, Hyrumovi jednoho dne řekl, že celý den četl Knihu Mormonovu. Hyrum mu toho řekl o Církvi 
více a Parley se nechal pokřtít. Parley pak sloužil na misii! Stal se vedoucím v Církvi.

Parley P. PrattHyrum Smith
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Lindsay Tannerová
Podle skutečné události

Mía byla nadšená. Byla poprvé na 
shromáždění! O této církvi řekly 

její rodině misionářky. Mía a její rodi-
če se rozhodli, že se přijdou podívat.

Mía se rozhlédla. Na stole uviděla 
bílý ubrus. A pod ním něco bylo.

„Co je pod tím ubrusem?“ zeptala 
se Mía jedné z misionářek.

Sestra Hansonová se usmála.  
„To je svátost.“

Svátost. To je zvláštní slovo. Mía 
slyšela, jak o ní misionářky říkaly 

mamince a tatínkovi. Ale ona přesně 
nevěděla, co to je.

Všichni zazpívali píseň. Dva 
muži ten bílý ubrus zvedli. Pod 
ním byly podnosy s chlebem! Mía 
sledovala, jak muži lámou chléb 
na kousky.

Po písni se jeden z mužů pomodlil. 
A další muži chléb roznesli všem.

„Chléb nám pomáhá pamatovat 
na Ježíšovo tělo,“ zašeptala sestra 
Garcíová.

Přemýšlím  
o Ježíšovi
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Mía si kousek vzala. Představila 
si Ježíše, jak stojí před ní.

Pak zazněla další modlitba. Muži 
roznášeli podnosy s malými kalíšky 
vody.

„Voda nám pomáhá pamatovat 
na Ježíšovu krev,“ zašeptala sestra 
Garcíová. „Zemřel pro nás, protože 
nás miluje.“

Mía si vzala kalíšek vody. Přemýšlela 
o tom, jak moc ji má Ježíš rád. Měla 
pocit, jako by ji s láskou objal.

Později dala sestra Hansonová 
Míe obrázek Ježíše. „Chléb jíme 
a vodu pijeme proto, abychom na 
Ježíše pamatovali a slíbili, že Ho 
budeme následovat.“ Usmála se. 
„Jak na tebe svátost zapůsobila?“

Mía se podívala na obrázek 
Ježíše. Vzpomněla si na ten vřelý 
pocit, který ji zaplavil. Usmála 
se. „Bylo to skvělé! Mám Ježíše 
moc ráda.“ ◼
Autorka žije v Kalifornii v USA.

o Ježíšovi
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Ježíš nám dal svátost
P Ř Í B Ě H Y  O   J E Ž Í Š O V I
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Kim Webb Reidová

Ježíš odešel do zahrady, aby se tam 
modlil. Trpěl za všechny hříchy a za 
všechno smutné v životě každého 
člověka. Pak zemřel na kříži a byl 
pohřben do hrobu.

Ježíš věděl, že se Jeho čas na zemi chýlí ke konci. Shromáždil svoje apoštoly 
k Poslední večeři. Dal jim svátost a požádal je, aby na Něj vždy pamatovali.
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Znovu obživl! Maria Magdaléna Ježíše uviděla.  
Navštívil své apoštoly, aby byli připraveni učit evangeliu,  
až se On vrátí do nebe.

V neděli ráno po Ježíšově 
smrti přišlo k hrobu několik 
žen. Kámen u vstupu byl 
odvalen a hrob byl prázdný! 
Kde byl Ježíš?
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Když přijímám svátost, pamatuji na Ježíše. Pamatuji na 
to, že pro mě žil, zemřel a byl vzkříšen, abych mohl 
znovu žít! ◼
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Velikonoční lilie
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Krásné bílé velikonoční lilie nám mohou připomínat onen nádherný den,  
kdy byl Ježíš vzkříšen. Na tomto obrázku je schováno pět bílých lilií. Pokaždé,  

když nějakou najdete, řekněte něco, čemu jste se o Ježíšovi naučili.
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Bůh je Bohem, protože je ztělesně-
ním veškeré víry a veškeré moci 

a veškerého kněžství. Život, který 
vede, se nazývá věčný život.

A nakolik se stáváme takovými, 
jako je On, natolik získáváme Jeho 
víru, nabýváme Jeho moci a použí-
váme Jeho kněžství. A až se staneme 
takovými, jako je On, plně a v pra-
vém smyslu, pak také budeme mít 
věčný život.

Víra a kněžství jdou ruku v ruce. 
Víra je moc a moc je kněžství. Až 
získáme víru, obdržíme kněžství. Pak 
skrze kněžství porosteme ve víře, až 
budeme mít veškerou moc a staneme 
se takovými, jako je náš Pán.

Náš čas zde ve smrtelnosti je vyhra-
zen jako doba zkoušky a prověřová-
ní. Zatímco jsme zde, máme výsadu 
zdokonalovat svou víru a růst v moci 
kněžství. …

Svaté kněžství v Enochově době 
napomohlo ke zdokonalení lidí více 
než v kterékoli jiné době. Bylo zná-
mo jako řád Enochův (viz NaS 76:57) 
a touto mocí byli Enoch a jeho lid 

přeneseni. A byli přeneseni, protože 
měli víru a používali moc kněžství.

Právě s Enochem Pán uzavřel věč-
nou smlouvu, že všichni, kdo přijmou 
kněžství, budou mít moc skrze víru 
spravovat a řídit vše na zemi, postavit 
se na odpor armádám národů a stát 
před Pánem ve slávě a oslavení.

Melchisedech byl mužem podob-
né víry a „jeho lid činil spravedlivost 
a dosáhl nebe a usiloval o město 
Enochovo“. (Překlad Josepha Smitha, 
Genesis 14:34.) …

Co je tedy naukou kněžství? A jak 
máme žít jako služebníci Páně?

Touto naukou je, že Bůh, náš Otec, 
je zvelebenou, zdokonalenou a osla-
venou bytostí, jež má veškerou sílu, 
veškerou moc a veškeré panství, jež 

MOC BOŽÍ
Víra je moc a moc je kněžství.

N E Ž  S E  S E J D E M E  Z A S

vše zná, jež je nekonečná ve všech 
svých vlastnostech a jež žije v rodinné 
jednotce.

Touto naukou je, že náš Věčný 
Otec se těší tomuto vysokému stavu 
slávy, dokonalosti a moci, neboť Jeho 
víra je dokonalá a Jeho kněžství je 
neomezené.

Touto naukou je, že moc Boží 
se označuje právě slovem kněžství, 
a máme-li se stát takovými, jako je 
On, musíme Jeho kněžství neboli moc 
obdržet a používat ho tak, jako ho 
používá On. …

Touto naukou je, že díky víře máme 
moc spravovat a řídit všechny věci, 
jak časné, tak duchovní; činit zázraky 
a zdokonalovat životy; stát v přítom-
nosti Boží a být takovými, jako je On, 
protože jsme získali Jeho víru, Jeho 
zdokonalení a Jeho moc neboli, jinak 
řečeno, plnost Jeho kněžství.

Toto je tedy naukou kněžství, které 
nic nepředčí a předčit nemůže. Toto je 
moc, kterou můžeme získat skrze víru 
a spravedlivost. …

V kněžství skutečně spočívá moc – 
moc, kterou se snažíme získat a pou-
žívat, moc, o niž se oddaně modlíme, 
aby mohla na věky spočívat na nás 
a na našem potomstvu. ◼

Z proslovu „The Doctrine of the Priesthood“ 
proneseného na generálním kněžském zasedání, 
Ensign, květen 1982, 32–34. M
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Starší Bruce  
R. McConkie 
(1915–1985)
Kvorum Dvanácti 
apoštolů



Vzkříšený Pán navštívil své „další ovce“ (3. Nefi 15:21) v Americe a i na jiných místech. Nefité 
„pocítili stopy hřebů v rukou jeho a v nohou jeho; a to činili předstupujíce jeden po druhém, 
až předstoupili všichni a uviděli očima svýma a pocítili rukama svýma a věděli s jistotou a vyda-
li svědectví, že to je ten, o němž psali proroci, že má přijíti“. (3. Nefi 11:15.)

MÁM DALŠÍ OVCE,  
ELSPETH YOUNGOVÁ
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Jak rozumět svému  

Patriarchální požehnání nevyjmenovává vše, co se 
v našem životě stane, ale poskytuje osobní mapu pro 
cestu životem, jež nás může zavést k většímu štěstí, 
které pro každého z nás Nebeský Otec připravil.

VIDĚLI  

HO
Tito lidé byli svědky vzkříšeného Krista. 
Jak dnes můžeme být Jeho svědky my?

Ježíš nám dal svátost
Svátost přijímáme každý 
týden. Vědí ale vaše  
děti, proč?

patriarchálnímu 
požehnání


