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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. ■
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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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do samotné podstaty va‰í bytosti jako
pevná hradba pfied vzrÛstajícím pfiíli-
vem ohavností, jeÏ zaplavují svût.

Prorok Lehi prohlásil hlubokou
pravdu, kdyÏ fiekl: „ProãeÏ, vykoupení
pfiichází ve Svatém Mesiá‰i a skrze nûj;
neboÈ on je pln milosti a pravdy. Vizte,
dává sebe jako obûÈ za hfiích, aby napl-
nil smysl zákona pro v‰echny ty, ktefií
mají srdce zlomené a ducha zkrou‰e-
ného; a pro nikoho jiného nemÛÏe b˘-
ti smysl zákona naplnûn.“ (2. Nefi
2:6–7.) Tyto ver‰e naznaãují, Ïe pro
py‰né a pov˘‰ené je to tak, jako by ni-
kdy Ïádné Usmífiení vykonáno nebylo.

JeÏí‰ Kristus Ïije. Je na‰ím
Spasitelem, na‰ím Vykupitelem. Je
vzne‰enou a vzkfií‰enou bytostí.
DokáÏe projevovat lásku, jeÏ je nato-
lik mocná a natolik ohromující, Ïe to

lidsk˘ jazyk ani nedokáÏe adekvátnû
vyjádfiit. Dal svÛj Ïivot, aby zlomil
pouta smrti. Jeho Usmífiení uvedlo
plnû do pohybu plán ‰tûstí Jeho 
Otce v nebi.

JeÏí‰ zaji‰Èuje rovnováhu mezi 
spravedlností a milosrdenstvím, pod
podmínkou na‰í poslu‰nosti Jeho
evangelia. Je svûtlem pro v‰echny lidi.
Je zdrojem ve‰keré pravdy. Plní v‰ech-
ny své sliby. V‰ichni, kdo dodrÏují Jeho
pfiikázání, získají ta nejvybranûj‰í po-
Ïehnání, která si lze pfiedstavit.

Bez Usmífiení by plán ‰tûstí na‰eho
Otce v nebi nemohl b˘t v plné mífie re-
alizován. Usmífiení dává v‰em pfiíleÏi-
tost pfiekonat následky chyb, jichÏ se
v Ïivotû dopustili. Jsme-li poslu‰ni zá-
kona, získáváme poÏehnání. Pokud 
zákon poru‰íme, z na‰í dfiívûj‰í 

poslu‰nosti nezÛstane nic, co by moh-
lo uspokojit poÏadavky spravedlnosti
za onen poru‰en˘ zákon. Spasitelovo
Usmífiení nám umoÏÀuje ãinit pokání
z jakékoli neposlu‰nosti a vyhnout se
tak trestÛm, jeÏ by jinak spravedlnost
poÏadovala.

Má úcta k Usmífiení Svatého
Izraelského, KníÏete pokoje a na‰eho
Vykupitele, a má vdûãnost za toto
Usmífiení se neustále prohlubují, kdy-
koli se mu snaÏím více porozumût.
Uvûdomuji si, Ïe Ïádná smrtelná mysl
nedokáÏe plnû pochopit v˘znam v‰e-
ho, co JeÏí‰ Kristus sv˘m Usmífiením
pro dûti Nebeského Otce vykonal – a
ani Ïádn˘ jazyk ãlovûka to nedokáÏe
náleÏitû vyjádfiit. Pfiesto je nezbytné,
abychom se toho o tom dovûdûli co
moÏná nejvíce. Usmífiení je onou ne-
zbytnou souãástí plánu ‰tûstí na‰eho
Otce v nebi, bez níÏ by tento plán ne-
mohl b˘t uveden do pohybu. Va‰e po-
rozumûní Usmífiení a náhled, jeÏ
poskytuje va‰emu Ïivotu, vám velice
pomÛÏe tvÛrãím zpÛsobem vyuÏívat
v‰echny znalosti, zku‰enosti a doved-
nosti, jeÏ v tomto smrtelném Ïivotû
získáváte.

Vûfiím, Ïe kdyÏ si zkusíme pfiedsta-
vit, co Usmífiení vyÏadovalo od Otce i
od Jeho poslu‰ného Syna, mÛÏeme se
lecãemu nauãit. Spasitel ãelil tfiem tûÏ-
k˘m úkolÛm:

Zaprvé – obrovská tíha zodpovûd-
nosti. Uvûdomoval si, Ïe nevykoná-li
Usmífiení dokonale, nebude se moci
Ïádné z dûtí Jeho Otce k Nûmu vrátit.
Byly by na vûky vyhnány z Jeho pfií-
tomnosti, neboÈ by nemûly moÏnost
ãinit pokání z poru‰en˘ch zákonÛ, a
Ïádná neãistá vûc nemÛÏe b˘t v pfií-
tomnosti BoÏí. Plán Jeho Otce by byl
zmafien, a v‰echny duchovní dûti by
byly pod vûãnou nadvládou a tr˘znû-
ním Satana.
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Zadruhé – v dokonale ãisté mysli a
srdci musel Spasitel osobnû pocítit 
následky v‰eho, s ãím se lidstvo kdy
setkalo, dokonce i tûch nanejv˘‰ zvrá-
cen˘ch a opovrÏeníhodn˘ch hfiíchÛ.

Zatfietí – musel pfietrpût zlovoln˘
útok Satanov˘ch zástupÛ, zatímco ãelil
témûfi nesnesitelnému fyzickému a ci-
tovému nátlaku. A pak – z dÛvodÛ, jeÏ
plnû nechápeme, kdyÏ byl na samé
hranici sv˘ch sil, ve chvíli, kdy Spasitel
nejvíce potfieboval podpofiit, Ho Jeho
Otec nechal nést tuto tíÏivou zodpo-
vûdnost jen vlastními silami a schop-
nostmi.

SnaÏím se pfiedstavit si, jak stra‰nû
bolestná musela b˘t pro na‰eho Otce
v nebi chvíle, kdy Spasitel na kfiíÏi volal:
„BoÏe mÛj, BoÏe mÛj, proã jsi mne
opustil?“ (Matou‰ 27:46; Marek 15:34.)
Nemyslím si, Ïe Nebesk˘ Otec svého
Syna na kfiíÏi opustil. Myslím si, Ïe
Spasitele k tûmto slovÛm pfiimûlo to, Ïe
pocítil, jak od Nûj Otec odÀal onu posi-
lující podporu, jiÏ Mu vÏdy poskytoval.
Otec vûdûl, Ïe Spasitel musí vykonat
Usmífiení zcela a naprosto sám, bez ja-
kékoli vnûj‰í podpory. Otec svého Syna
neopustil. UmoÏnil svému dokonalému
Synovi dob˘t vûãné plody Usmífiení.

Nikdo z nás nedokáÏe ve smrtelnos-
ti plnû docenit v‰echny blahodárné
úãinky Usmífiení.

Je velmi nutné, aby kaÏd˘ z nás pro-
hloubil své porozumûní v˘znamu
Usmífiení JeÏí‰e Krista, aby v na‰em Ïi-
votû mohlo vytvofiit neotfiesiteln˘ zá-
klad, na kterém mÛÏeme stavût svÛj
Ïivot. Ve svûtû, v nûmÏ se stále více vy-
trácejí základní hodnoty a v nûmÏ jsou
ãestnost, ctnost a osobní ãistota stále
více odsouvány v honbû za osobními
choutkami, nám na‰e porozumûní
Usmífiení JeÏí‰e Krista a na‰e víra v nûj
poskytnou sílu a schopnosti, jeÏ jsou
nezbytné pro úspû‰n˘ Ïivot. Také nám

dají jistotu v ãasech zkou‰ek a klid
v období nepokojÛ.

DÛraznû vás vyz˘vám k tomu, aby-
ste si vytvofiili osobní studijní plán,
jenÏ vám pomÛÏe lépe pochopit a oce-
nit ony jedineãné, vûãné a nekoneãné
úãinky Kristova dokonalého naplnûní
Jeho boÏsky urãeného povolání coby
na‰eho Spasitele a Vykupitele. VáÏné
osobní pfiemítání o ver‰ích z písem do-
provázené hledáním a upfiímnou mod-
litbou prohloubí va‰e porozumûní
Spasitelovu neocenitelnému Usmífiení
a va‰i vdûãnost za nûj. Dal‰ím mocn˘m
zpÛsobem, jak se mÛÏeme uãit o
Kristu a o Jeho Usmífiení, je pravidelné
nav‰tûvování chrámu.

KéÏ v‰ichni obnovíme své odhodlá-
ní uãit pravdiv˘m zásadám v posvátném

prostfiedí domova. Budeme-li to ãinit,
poskytneme duchÛm, jiÏ nám byli 
svûfieni do péãe, tu nejv˘znamnûj‰í 
pfiíleÏitost pociÈovat ‰tûstí. PouÏívejte
Církev jako spravedliv˘ nástroj k posi-
lování svého domova, ale mûjte na pa-
mûti, Ïe jako rodiãe máme základní
zodpovûdnost a v˘sadu b˘t vedeni
Pánem pfii v˘chovû duchovních dûtí,
jeÏ nám svûfiil do péãe.

Zásadní v˘znam v˘uky pravdiv˘ch
zásad v domovû je základem. Církev
je dÛleÏitá, ale je to hlavnû domov,
kde rodiãe sv˘m dûtem poskytují po-
tfiebné znalosti a vedení. Tvrzení, Ïe
tím nejdÛleÏitûj‰ím povoláním v ãase
i ve vûãnosti je povolání otce a matky,
je pravdivé. âasem budeme uvolnûni
ze v‰ech ostatních povolání, která
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Pfied mnoha lety jsem byl svûdkem
jedné smutné události, z níÏ se
stala tragédie. Mlad˘ manÏelsk˘

pár oãekával narození prvního dítûte.
Byli naplnûni nedoãkavostí a nad‰ením
z této velkolepé události. Bûhem poro-
du ale do‰lo ke komplikacím a mimin-
ko zemfielo. Smutek se obrátil
v zármutek, zármutek v hnûv, hnûv
v obviÀování a obviÀování v pomstu lé-
kafii, kter˘ byl, podle jejich názoru, za
to plnû zodpovûdn˘. Zapojili se do to-
ho i rodiãe a dal‰í rodinní pfiíslu‰níci a
spoleãnû se snaÏili zniãit povûst i pro-
fesní dráhu onoho lékafie. T˘dny a mû-
síce zatrpklosti pohltily celou rodinu a
jejich hofikost se obrátila i na Pána.
„ Jak mohl vÛbec dopustit, aby se stalo
nûco tak stra‰ného?“ Odmítali opako-
vanou snahu vedoucích a ãlenÛ Církve
duchovnû a citovû je utû‰it, a ãasem
z Církve ode‰li. Nyní jsou tím ovlivnû-
ny jiÏ ãtyfii generace této rodiny. Tam,
kde kdysi byla víra a oddanost Pánu a
Jeho Církvi, nyní není Ïádn˘ ãlen rodi-
ny jiÏ celá desetiletí duchovnû aktivní.

V tûch nejtûÏ‰ích okamÏicích Ïivota
máme ãasto k dispozici jen jeden zdroj
pokoje. KníÏe pokoje, JeÏí‰ Kristus,
nám nabízí svou milost touto v˘zvou:
„PoìteÏ ke mnû v‰ickni, ktefiíÏ pracuje-
te a obtíÏeni jste, a já vám odpoãinutí
dám.“ (Matou‰ 11:28.) A dále slibuje:

„Pokoj svÛj dávám vám; ne jako svût
dává, já dávám vám.“ (Jan 14:27.)

Moji prarodiãe mûli dvû dûti: syna
(mého otce) a dceru. Poté, co mÛj
otec na Havaji slouÏil na misii a v armá-
dû, vrátil se v roce 1946 na tyto ostro-
vy, aby tam zaãal pracovat a vychovával
rodinu. Jeho rodiãe Ïili v Salt Lake City,
stejnû jako jeho sestra. Ta se v roce
1946 vdala a o ãtyfii roky pozdûji otû-
hotnûla. Pro rodiãe je to nûco velmi
mimofiádného, kdyÏ má jejich dcera 
(v tomto pfiípadû jediná dcera) poprvé
porodit. Nikdo v‰ak nevûdûl, Ïe ãeká
dvojãata. Nane‰tûstí bûhem porodu
ona i dvojãata zemfiely.

Moji prarodiãe byli zlomeni Ïalem.
Jejich zármutek je v‰ak okamÏitû obrá-
til k Pánu a k Jeho Usmífiení. AniÏ by se
zaobírali tím, jak se to mohlo stát a
kdo za to mÛÏe, soustfiedili se na to,
aby Ïili spravedlivû. Nikdy nebyli boha-
tí; nikdy nepatfiili mezi spoleãenskou
elitu; nikdy nezastávali v Církvi vysoké
postavení – byli zkrátka oddan˘mi
Svat˘mi posledních dnÛ.

Poté, co v roce 1956 ode‰li do dÛ-
chodu, pfiestûhovali se na Havaj, aby
byli se sv˘m jedin˘m potomstvem.
Bûhem nûkolika dal‰ích desetiletí mi-
lovali svou rodinu, slouÏili v Církvi a
pfiedev‰ím byli rádi spolu. Nikdy nebyli
rádi od sebe, a dokonce mluvili o tom,

Star‰í Donald L. Hallstrom
Pfiedsednictvo Sedmdesáti

máme, ale nikdy ne z povolání otce 
ãi matky.

Budete-li pfiemítat – nejen ãíst, ale
pfiemítat a rozjímat – o pasáÏích z pí-
sem, moc Ducha Svatého vám do mys-
li i do srdce vnese pravdy, jeÏ pro vás
budou v dne‰ní nejisté dobû spolehli-
v˘m základem. Rodiãe, pfiipravujte své
dûti na problémy, jimÏ budou jednou
ãelit. Uãte je pravdû a povzbuzujte je,
aby podle ní Ïily – pak budou v pofiád-
ku bez ohledu na to, jak˘mi otfiesy svût
bude procházet.

O tûchto Velikonocích se rozhodnû-
te, Ïe uãiníte Pána JeÏí‰e Krista ústfied-
ním bodem svého domova. Ujistûte se,
Ïe u kaÏdého rozhodnutí, které ãiníte
– aÈ uÏ je duchovní nebo fyzické pova-
hy – si poloÏíte otázku: „Co by si pfiál
Pán JeÏí‰ Kristus, abych udûlal?“ Je-li
Spasitel stfiedem va‰eho domova, pa-
nuje v nûm pokoj a harmonie. Proniká
do nûj duch klidné jistoty, kterého stej-
nou mûrou pociÈují dûti i dospûlí.

Nejlep‰ím zpÛsobem, jak natrvalo
zmûnit vûci k lep‰ímu, je uãinit z JeÏí‰e
Krista vá‰ pfiíklad a z Jeho uãení va‰e
vodítko pro Ïivot.

Pokud jste nebyli poslu‰ni Jeho pfii-
kázání a máte pocit, Ïe nejste zpÛsobi-
lí, vûzte, Ïe právû z tohoto dÛvodu Pán
JeÏí‰ Kristus poloÏil svÛj Ïivot. Sv˘m
Usmífiením nám dal navÏdy pfiíleÏitost
takové chyby pfiekonávat, ãinit pokání
z nesprávn˘ch rozhodnutí a pfiemoci
negativní úãinky Ïivota, jenÏ je v roz-
poru s Jeho uãením.

Spasitel miluje kaÏdého z nás, a za-
slouÏíme-li si díky poslu‰nosti v‰echna
poÏehnání, jeÏ si pfieje, abychom zde
na zemi mûli, umoÏní nám uspokojit
v‰echny na‰e potfieby. Miluji Ho a ob-
divuji Ho. Jako Jeho zplnomocnûn˘
sluÏebník svûdãím s ve‰kerou mocí,
kterou mám, Ïe On Ïije. Ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■

ObraÈte se k Pánu
Nikdy nedopusÈte, aby vás pozemské okolnosti 
ochromily duchovnû.




