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nesobeck˘ch obûtech a ohromujícím
soucitu, na‰e srdce pfietéká vdûãností
a ‰tûstím. Jste záfiícím svûtlem svûtu, a
na celém svûtû jste známi pro svou
dobrotivost a soucit.

Nane‰tûstí ãas od ãasu sl˘cháme ta-
ké o ãlenech Církve, ktefií ztratí odvahu
a postupnû pfiestanou chodit na církev-
ní shromáÏdûní a podílet se na nich,
protoÏe mají pocit, Ïe tam nezapadají.

KdyÏ jsem byl mal˘ chlapec, bylo
Nûmecko následkem 2. svûtové války
zlomené a zruinované. Mnozí mûli
hlad, byli nemocní a umírali. Dobfie si
vzpomínám na humanitární zásilky po-
travin a o‰acení, jeÏ pfiicházely od
Církve v Salt Lake City. AÏ do dne‰ního
dne si stále vybavuji vÛni obleãení i
onu sladkou chuÈ konzervovan˘ch
broskví.

Nûktefií vstoupili do Církve kvÛli to-
mu, co tehdy dostávali. Nûktefií ãleno-
vé se na tyto novû obrácené dívali
pov˘‰enû. Dokonce pro nû mûli hanli-
vou pfiezdívku: Büchsen Mormonen
neboli „Mormoni z konzervy“.
Odmítali tyto nové ãleny, protoÏe si
mysleli, Ïe odpadnou, jakmile budou
jejich ãasné potfieby uspokojeny.

Aãkoli nûktefií opravdu ode‰li, mno-
zí zÛstali – chodili na shromáÏdûní, za-
kou‰eli sladkost evangelia a pociÈovali
ono nûÏné objetí laskav˘ch bratrÛ a
sester. Nalezli svÛj „domov“. A dnes, o
tfii a ãtyfii generace pozdûji, vedou sto-
py mnoha rodin v Církvi zpût aÏ k tûm-
to obrácen˘m.

Doufám, Ïe my pfiijímáme v‰echny
BoÏí dûti a máme je rádi, vãetnû tûch,
ktefií se moÏná jinak oblékají, jinak vy-
padají, mluví nebo jen dûlají vûci jinak.
Vyvolávat v druh˘ch pocit, Ïe jsou mé-
nûcenní, není dobré. Ty, ktefií jsou ko-
lem nás, pozvedejme. Pfiijímejme je
s otevfienou náruãí. Projevujme bra-
trÛm a sestrám v Církvi mimofiádnou

V ypráví se pfiíbûh o jedné velké
so‰e JeÏí‰e Krista, jeÏ byla pfii
bombardování bûhem 2. svûto-

vé války váÏnû po‰kozena. KdyÏ obyva-
telé mûsta na‰li tuto sochu v sutinách,
rozesmutnilo je to, protoÏe socha byla
oblíben˘m symbolem jejich víry a pfií-
tomnosti Boha v jejich Ïivotû.

Odborníci témûfi celou sochu res-
taurovali, pouze ruce byly po‰kozené
natolik, Ïe se nedaly opravit. Nûktefií
navrhovali, aby nûjak˘ najat˘ sochafi
vytesal ruce nové, ale ostatní chtûli
sochu nechat tak, jak je – jako trvalou
pfiipomínku tragédie války. Nakonec
socha zÛstala bez rukou. Ale lidé
onoho mûsta doplnili na podstavec
sochy JeÏí‰e Krista nápis „Vy jste 
moje ruce“.

My jsme ruce Kristovy
V tomto pfiíbûhu se skr˘vá hluboké

ponauãení. âasto, kdyÏ myslím na
Spasitele, si Ho pfiedstavuji s nataÏen˘-
ma rukama – ochotného utû‰it, uzdra-
vit, poÏehnat a projevit lásku. KdyÏ
mluvil s lidmi, nikdy nemluvil pov˘‰e-
nû. Mûl rád pokorné a mírné – kráãel
mezi nimi, slouÏil jim a nabízel jim na-
dûji a spasení.

To dûlal bûhem svého smrtelného

Ïivota; a pfiesnû to by dûlal i dnes, 
kdyby tu Ïil s námi; a pfiesnû to máme
dûlat i my jako Jeho uãedníci a jako
ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.

Dnes, v toto nádherné velikonoãní
dopoledne, se na‰e my‰lenky a srdce
obracejí k Nûmu – k Nadûji Izraele a ke
Svûtlu svûta.

KdyÏ následujeme Jeho dokonal˘
pfiíklad, na‰e ruce se mohou stát Jeho
rukama; na‰e oãi Jeho oãima; na‰e
srdce Jeho srdcem.

Na‰e ruce mohou objímat
ZpÛsob, jak˘m ãlenové na‰í Církve

slouÏí druh˘m, na mû dûlá velk˘ do-
jem. KdyÏ se dovídáme o va‰ich 

„Vy jste moje ruce“
Jako uãedníci JeÏí‰e Krista jsme povoláni spí‰e 
podporovat a uzdravovat neÏ odsuzovat.
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míru lidskosti, soucitu a pravé lásky,
aby po nûjaké dobû pocítili, Ïe koneã-
nû na‰li domov.

Jsme-li pokou‰eni nûkoho soudit,
pomysleme na Spasitele, jenÏ „miluje
svût, dokonce tak, Ïe poloÏí svÛj vlast-
ní Ïivot, aby mohl pfiitáhnouti v‰echny
lidi k sobû. …

[A] praví: Pojìte ke mnû, vy v‰ech-
ny konãiny zemû, … [neboÈ] v‰ichni
lidé mají onu v˘sadu, jeden jako dru-
h˘, a Ïádnému není zakázáno.“1

Kdykoli si ãtu v písmech, tak mi pfii-
padá, Ïe lidé, které Pán kárá nejdÛraz-
nûji, jsou ãasto ti, jiÏ o sobû mají
vysoké mínûní z dÛvodu svého bohat-
ství, vlivu nebo domnûlé spravedlivosti.

Pfii jedné pfiíleÏitosti uãil Spasitel
podobenství o dvou muÏích, ktefií 
se ‰li do chrámu modlit. Jeden
z nich, uznávan˘ farizeus, se modlil
takto: „BoÏe, dûkuji tobû, Ïe nejsem
jako jiní lidé, [lichváfii], nespravedliví,
cizoloÏníci, aneb jako i tento publi-
kán. Postím se dvakrát do [t˘dne],
desátky dávám ze v‰ech vûcí, kter˘-
miÏ vládnu.“

Druh˘ muÏ, nenávidûn˘ publikán,
stál daleko a „nechtûl ani oãí k nebi
pozdvihnouti. Ale bil se v prsy své, fika:
BoÏe, buì milostiv mnû hfií‰nému.“

A JeÏí‰ fiekl: „PravímÈ vám: Od‰el
tento, ospravedlnûn jsa, do domu své-
ho, a ne onen [první].“2

Ve skuteãnosti jsme „v‰ickniÈ zajisté
zhfie‰ili, a [nemáme] slávy BoÏí“.3
V‰ichni potfiebujeme milosrdenství. 
AÏ budeme posledního dne pfiedvede-
ni pfied soudcovskou stolici BoÏí, ne-
doufáme snad, Ïe nám na‰e mnohé
nedokonalosti budou odpu‰tûny?
NetouÏíme snad pocítit Spasitelovo
objetí?

Je tedy zfiejmû správné a pfiíhodné,
abychom druh˘m ãinili to, co si tak
usilovnû pfiejeme pro sebe.

Nefiíkám, Ïe v Ïivotû nebo ve svûtû
máme uznávat hfiích nebo pfiehlíÏet
zlo. Nicménû v zápalu nad‰ení si obãas
hfiích pleteme s hfií‰níkem a odsuzuje-
me pfiíli‰ rychle a jen s nepatrn˘m sou-
citem. Díky novodobému zjevení
víme, Ïe „cena du‰í je veliká v oãích
BoÏích“.4 Cenu nûjaké du‰e nedokáÏe-
me stanovit o nic lépe, neÏ dokáÏeme
zmûfiit velikost vesmíru. KaÏd˘, s k˘m
se setkáme, je v oãích Nebeského
Otce VIP osobou. Jakmile to pochopí-
me, zaãínáme chápat, jak se máme
chovat k bliÏním.

Jedna Ïena, jeÏ léta zaÏívala zkou‰-
ky a utrpení, se slzami v oãích fiekla:
„Uvûdomila jsem si, Ïe jsem jako stará
dvacetidolarová bankovka – zmaãka-
ná, potrhaná, u‰pinûná, hrubû pouÏí-
vaná a po‰krábaná. Ale stále jsem

dvacetidolarová bankovka. Mám urãi-
tou hodnotu. I kdyÏ tak moÏná nevy-
padám, a i kdyÏ jsem potrhaná a
pomaãkaná, mám stále hodnotu ce-
l˘ch dvaceti dolarÛ.“

Na‰e ruce mohou utû‰ovat
S tímto na mysli, nechÈ je na‰e srd-

ce ze soucitu k druh˘m otevfieno a na-
‰e ruce nataÏeny, neboÈ kaÏd˘ kráãí
svou vlastní nelehkou cestou. Jako
uãedníci JeÏí‰e Krista, na‰eho Mistra,
jsme povoláni spí‰e podporovat a
uzdravovat neÏ odsuzovat. Bylo nám
pfiikázáno, abychom „[truchlili] s tûmi,
ktefií truchlí“ a „[utû‰ovali] ty, ktefií ma-
jí útûchy zapotfiebí“.5

Je nehodné nás, kfiesÈanÛ, myslet si,
Ïe ti, jiÏ trpí, si své utrpení zaslouÏí.
Velikonoãní nedûle je dobr˘m dnem
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k tomu, abychom mysleli na Spasitele,
jenÏ na sebe dobrovolnû vzal bolesti,
nemoci a utrpení nás v‰ech – dokonce
i tûch, u nichÏ se zdá, Ïe si své utrpení
zaslouÏí.6

V knize Pfiísloví ãteme, Ïe „[vÏdy]
miluje, kdoÏ jest pfiítelem, a bratr
v ssouÏení ukáÏe se“.7 Mûjme tedy dru-
hé rádi vÏdy. A pomáhejme sv˘m bra-
trÛm a sestrám zejména v ãasech
protivenství.

Na‰e ruce mohou slouÏit
Jedna stará Ïidovská legenda pojed-

nává o dvou bratrech – Abramovi a

Zimriovi, ktefií vlastnili pole a spoleãnû
na nûm pracovali. Domluvili se, Ïe si
práci i sklizeÀ rozdûlí rovn˘m dílem.
Jednou v noci, na konci Ïní, nemohl
Zimri spát, neboÈ ho tíÏil pocit, Ïe není
správné, aby Abram, kter˘ musí Ïivit
svou Ïenu a sedm dûtí, dostal jen po-
lovinu skliznû, zatímco on, jenÏ Ïiví
pouze sám sebe, má takov˘ pfiebytek.

A tak se Zimri oblékl a v tichosti
ode‰el na pole, kde naloÏil tfietinu své
skliznû a pfiidal ji ke sklizni svého bra-
tra. Pak se vrátil do postele, pfiesvûd-
ãen, Ïe udûlal to, co je správné.

Tu noc v‰ak nemohl spát ani Abram.
Myslel na svého chudého bratra
Zimriho, jenÏ byl zcela sám a nemûl
Ïádné syny, ktefií by mu pomáhali. Mûl
pocit, Ïe není správné, aby Zimri, jenÏ
tak tvrdû pracoval sám, dostal jen po-
lovinu skliznû. Z toho BÛh urãitû nemá
radost. A tak Abram v tichosti ode‰el
na pole, kde naloÏil tfietinu své skliznû
a pfiidal ji ke sklizni svého milovaného
bratra.

Druh˘ den ráno ‰li oba bratfii na
pole a byli udiveni, kdyÏ zjistili, Ïe
obû jejich hromady se zdají b˘t stejnû
velké. Tu noc oba bratfii potichu ode-
‰li z domu na pole, aby tam udûlali
totéÏ, co minulou noc. Ov‰em tento-
krát se pfii tom setkali – a kdyÏ se 
uvidûli, rozplakali se a padli si do ná-
ruãí. Ani jeden nebyl schopen slova,
neboÈ jejich srdce pfiemohla láska a
vdûãnost.8

To je duch soucitu: Ïe máme druhé
rádi jako sami sebe,9 usilujeme o to,
aby byli ‰Èastní, a ãiníme jim to, co
doufáme, Ïe oni by ãinili nám.10

Opravdová láska vyÏaduje skutky
Opravdová láska vyÏaduje skutky.

MÛÏeme o lásce cel˘ den hovofiit, mÛ-
Ïeme o ní psát ver‰e ãi básnû, zpívat
písnû, jeÏ ji vychvalují, a kázat o ní 

druh˘m – ale dokud lásku nebudeme
projevovat skutky, na‰e slova budou
pouze „[mûdí] zvuãící aneb [zvoncem
znûjícím]“.11

Kristus o lásce nejen mluvil – On ji
kaÏd˘ den svého Ïivota také projevo-
val. NesnaÏil se vymanit ze zástupu.
JeÏí‰ mezi lidmi kráãel a projevoval zá-
jem o jednotlivce. ZachraÀoval zblou-
dilé. Nedûlal to, Ïe by jen uãil lekce o
láskyplné sluÏbû a samotnou sluÏbu
pak delegoval druh˘m. On nejenÏe
uãil, jak „[pomáhat] slab˘m, [pozdvi-
hovat] ruce, které jsou skleslé, a [posi-
lovat] kolena zemdlená“12, ale On nám
to také sám ukazoval.

Kristus ví, jak slouÏit druh˘m doko-
nale. KdyÏ Spasitel vztáhne své ruce,
pak ti, kter˘ch se dotkne, jsou povzne-
seni a stávají se tak ‰lechetnûj‰ími, sil-
nûj‰ími a lep‰ími lidmi.

Jsme-li my Jeho ruce, nemûli by-
chom snad dûlat totéÏ?

MÛÏeme milovat jako On
KdyÏ Spasitel hovofiil o lásce jako

o velikém pfiikázání, na nûmÏ „v‰ec-
ken zákon záleÏí i proroci“13, dal 
jasnû najevo, co je nejdÛleÏitûj‰í pro
ná‰ Ïivot, rodinu, sbor, spoleãnost 
i národ, ve kterém Ïijeme. Dny mÛÏe-
me trávit tím, Ïe se zamûfiíme na 
naprosté detaily Ïivota, na zákon 
a na dlouhé seznamy úkolÛ; ale kdyÏ
zanedbáváme ono veliké pfiikázání,
bloudíme a jsme jako mraky bez vo-
dy, které uná‰í vítr; a jako stromy 
bez ovoce.14

Bez této lásky k Bohu Otci a k bliÏ-
ním máme pouze podobu Jeho Církve
– ale chybí nám to hlavní. K ãemu je
dobré na‰e uãení, nemáme-li lásku?
K ãemu je dobrá misionáfiská, chrámo-
vá nebo vefiejnû prospû‰ná práce, chy-
bí-li láska?

Láska je to, co vedlo Nebeského
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Star‰í Richard G. Scott
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Otce ke stvofiení na‰eho ducha; láska
je to, co pfiivedlo Spasitele do zahrady
getsemanské, aby nás vykoupil z hfií-
chÛ. Láska je tím hlavním motivem
plánu spasení; je zdrojem ‰tûstí, léãi-
v˘m pramenem, jenÏ nikdy nevysychá,
a drahocenn˘m zdrojem nadûje.

KdyÏ v duchu Kristovy lásky máme
pro druhé pomocnou ruku a laskavé
srdce, dûje se v nás nûco úÏasného.
Ná‰ duch se uzdravuje, a stává se vytfií-
benûj‰ím a silnûj‰ím. Jsme ‰Èastnûj‰í,
klidnûj‰í a vnímavûj‰í vÛãi na‰eptává-
ním Ducha Svatého.

Cel˘m sv˘m srdcem a du‰í vzdávám
na‰emu Nebeskému Otci díky za Jeho
lásku k nám, za dar Jeho Syna, za Ïivot
a pfiíklad JeÏí‰e Krista a za Jeho bez-
hfií‰nou a nesobeckou obûÈ. Raduji se
ze skuteãnosti, Ïe Kristus není mrtv˘,
n˘brÏ vstal z hrobu! On Ïije a znovu se
vrátil na zemi, aby lidem znovuzfiídil
svou pravomoc a evangelium. Dal nám
dokonal˘ pfiíklad toho, jak˘mi muÏi a
Ïenami máme b˘t.

V tuto velikonoãní nedûli, a i 
kaÏd˘ den, kdyÏ s váÏností a úctou
pfiem˘‰líme o tom, jak nás Spasitel
objímá, utû‰uje a uzdravuje, se zavaÏ-
me, Ïe se staneme Jeho rukama, aby
druzí mohli díky nám pocítit Jeho lás-
kyplné objetí. Ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■

ODKAZY
1. 2. Nefi 26:24–25, 28; zv˘raznûní pfiidáno.
2. Viz Luká‰ 18:9–14.
3. ¤ímanÛm 3:23.
4. Nauka a smlouvy 18:10.
5. Mosiá‰ 18:9.
6. Viz Alma 7:11–13; Nauka a smlouvy 19:16.
7. Pfiísloví 17:17.
8. Viz Clarence Cook, „Abram and 

Zimri“, Poems by Clarence Cook
(1902), 6–9.

9. Viz Matou‰ 22:39.
10. Viz Matou‰ 7:12.
11. 1. Korintsk˘m 13:1.
12. Nauka a smlouvy 81:5.
13. Matou‰ 22:40.
14. Viz Judas 1:12.

Je velikonoãní ráno – onen svat˘
den, v nûmÏ si cel˘ kfiesÈansk˘ svût
pfiipomíná vítûzství JeÏí‰e Krista

nad smrtí. Jeho Vzkfií‰ení uvolnilo do
té doby pevné fietûzy smrti. Otevfiel
cestu, díky níÏ budou mít v‰echny dûti
Nebeského Otce narozené na zemi
pfiíleÏitost vstát z mrtv˘ch a Ïít znovu.

Ná‰ Otec v nebi se musel v onen
posvátn˘ den velmi radovat, kdyÏ Jeho
dokonale poslu‰n˘ a ve v‰ech ohle-
dech zpÛsobil˘ Syn rozbil fietûzy smrti!
Jak˘ smysl by mûl pro vûãnost OtcÛv
plán ‰tûstí, kdyby nebyl uveden v Ïivot
nekoneãn˘m a vûãn˘m Usmífiením
Jeho dokonale poslu‰ného Syna? Jak˘
smysl by mûlo pro vûãnost Stvofiení ze-
mû, na níÏ inteligence odûné duchov-
ním tûlem získávají tûlo fyzické, kdyby
Ïivot konãil smrtí a nikdo by nebyl
vzkfií‰en? Ono ráno bylo úÏasn˘m oka-
mÏikem pro v‰echny, jiÏ rozumûli jeho
v˘znamu.

Velikonoce jsou onou posvátnou
dobou, kdy se srdce v‰ech oddan˘ch
kfiesÈanÛ v pokorné vdûãnosti obrací
k na‰emu milovanému Spasiteli. Je to
doba, jeÏ má pfiiná‰et pokoj a radost
v‰em, ktefií Ho milují, a projevují to

tím, Ïe dodrÏují Jeho pfiikázání. O
Velikonocích myslíme na JeÏí‰e, na
Jeho Ïivot, na Jeho Usmífiení, na Jeho
Vzkfií‰ení a na Jeho lásku. Vstal z mrt-
v˘ch „s uzdravováním v kfiídlech
sv˘ch“. (Malachiá‰ 4:2; 3. Nefi 25:2.)
Jak moc v‰ichni potfiebujeme ono
uzdravení, jeÏ Vykupitel mÛÏe poskyt-
nout! Mé dne‰ní poselství nadûje je 
zaloÏeno na zásadách obsaÏen˘ch
v uãení Mistra Uãitele, JeÏí‰e Krista.

âlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ mohou porozumût
rozsahu onoho uzdravení, jeÏ poskytu-
je Spasitelovo Usmífiení, ve vût‰í mífie,
protoÏe máme plnost Jeho nauky.
Uvûdomujeme si, Ïe to, co s nesmír-
n˘m utrpením a obûtí ochotnû vyko-
nal, nás bude ovlivÀovat nejen v tomto
Ïivotû, ale i v celé vûãnosti.

KdyÏ teì, o Velikonocích, pfiem˘‰lí-
te o Vzkfií‰ení a o cenû, jeÏ byla za-
placena, a o daru, jenÏ byl pfiinesen
skrze Usmífiení, pfiemítejte o tom, ãe-
mu o tûchto posvátn˘ch událostech
uãí písma. Posílí se tím va‰e osobní
svûdectví o jejich pravdivosti. Musejí
b˘t nûãím více neÏ jen zásadami, jimÏ
se uãíte zpamûti. Musejí b˘t vetkány

On Ïije! Sláva budiÏ
Jeho jménu!
Na‰e porozumûní Usmífiení JeÏí‰e Krista a na‰e víra 
v nûj [nám] poskytnou sílu a schopnosti, jeÏ jsou 
nezbytné pro úspû‰n˘ Ïivot.
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