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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.



Ïe ten, kdo zemfie jako první, se bude
snaÏit o to, aby se brzy znovu shledali.
KdyÏ se blíÏily jejich 90. narozeniny, a
po 65 letech manÏelství, zemfieli pfiiro-
zenou smrtí v rozmezí nûkolika hodin
jeden od druhého. Jako jejich biskup
jsem vedl dvojit˘ pohfieb.

Vûrnost dûdeãka Arta a babiãky

Lou, zvlá‰tû tehdy, kdyÏ ãelili obtíÏím,
nyní ovlivÀuje ãtyfii následné generace.
Bezprostfiednû a v˘znamnû to ovlivnilo
i jejich syna (mého otce) a mou matku
– kdyÏ jediná dcera m˘ch rodiãÛ, jejich
nejmlad‰í dítû, zemfiela následkem
komplikací po porodu. Ve vûku 34 let
zemfiela 10 dní po porodu a zanechala

po sobû ãtyfii dûti ve vûku 10 dnÛ aÏ 8
let. Díky pfiíkladu, kter˘ moji rodiãe vi-
dûli v pfiedchozí generaci, se pro útû-
chu bez váhání obrátili k Pánu.

Po celém svûtû i mezi ãleny Církve
lidé zaÏívají velikou radost i velikou bo-
lest. Oboje je souãástí plánu. Bez jed-
noho nemÛÏeme poznat to druhé.
Slova „lidé jsou, aby mohli míti radost“
(2. Nefi 2:25) a „neboÈ musí nezbytnû
b˘ti, aby byl protiklad ve v‰ech vû-
cech“ (2. Nefi 2:11) si neprotifieãí; vzá-
jemnû se doplÀují. KdyÏ Alma mlad‰í
popisoval, jak se cítil, kdyÏ se obrátil
k Pánu, fiekl: „Du‰e má byla naplnûna
radostí tak nesmírnou, jakou byla bo-
lest má.“ (Alma 36:20.)

Nûkteré pfiemohou velké problémy;
jiní dopustí, aby se z mal˘ch vûcí staly
velké. Symonds Ryder byl vÛdcem
campbellitánÛ, kter˘ zaslechl o Církvi a
setkal se s Josephem Smithem. Na zá-
kladû tohoto záÏitku vstoupil v ãervnu
roku 1831 do Církve. Ihned poté byl
vysvûcen star‰ím a povolán slouÏit na
misii. Av‰ak v povolávacím dopisu od
Prvního pfiedsednictva a na jeho oficiál-
ním povûfiení ke kázání bylo jeho jmé-
no uvedeno s chybou – v jednom
písmenu. Jeho pfiíjmení bylo napsáno
jako R-i-d-e-r místo správného R-y-d-e-r.
Následkem toho zaãal pochybovat o
svém povolání i o tûch, ktefií ho povo-
lali. Rozhodl se na misii nejít, a odpadl,
coÏ brzy poté vedlo k nenávisti a silné-
mu odporu vÛãi Josephovi a Církvi.
V bfieznu roku 1832, kdyÏ rozzufiená lÛ-
za v noci vyvlekla Josepha Smitha a
Sidneyho Rigdona z domu a natfiela je
dehtem a pefiím, kdosi zaslechl, jak nû-
kdo volá: „Simondsi, Simondsi [sic],
kde je ten kbelík s dehtem?“ (History
of the Church, 1:262–263.) Za necel˘ch
deset mûsícÛ se Symonds Ryder zmûnil
z horlivého obráceného ve vÛdce lÛzy,
pfiiãemÏ jeho duchovní pád zaãal tím,
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Ïe se urazil kvÛli chybû ve svém jménu
– v jednom písmenu. Bez ohledu na
velikost problému – to, jak zareaguje-
me, mÛÏe zmûnit dráhu na‰eho Ïivota.

Prorok Joseph Smith nám dal vzor
v tom, jak se vyrovnat s osobní tragédií
a protivenstvím. KdyÏ byl v nelidsk˘ch
podmínkách vûznûn v Ïaláfii v Liberty,
obdrÏel tyto boÏské pokyny (které byly
zãásti popisem Josephova Ïivota do
oné doby i upozornûním do budouc-
na): JestliÏe tû „blázni … budou míti
v posmûchu, … jestliÏe bude‰ povolán,
abys pro‰el skrze souÏení; … jestliÏe tû
nepfiátelé tvoji napadnou; … jestliÏe
bys byl uvrÏen do jámy nebo do rukou
vraÏedníkÛ … a v‰echny prvky se spol-
ãí, aby zatarasily cestu; a nade v‰e, jestli-
Ïe by samotn˘ jícen pekla rozevfiel
chfitán dokofián proti tobû, vûz, synu
mÛj, Ïe v‰echny tyto vûci ti dají zku‰e-
nosti a budou pro dobro tvé.“ (NaS
122:1, 5–7.) A poté tato hluboká slova:
„Syn MuÏe sestoupil pod toto v‰echno.
Jsi vût‰í neÏ on?“ (8. ver‰.) Pak následo-
valy jasné pokyny a velká zaslíbení.
„TudíÏ, drÏ se cesty své a … neboj se to-
ho, co ãlovûk mÛÏe uãiniti, neboÈ BÛh

bude s tebou na vûky vûkÛ.“ (9. ver‰.)
Bûhem následn˘ch let Joseph

Smith i nadále spravedlivû sná‰el Ïivot
pln˘ protivenství. A nabídl nám tento
náhled naplnûn˘ vírou: „A co se t˘ãe
nebezpeãenství, jimiÏ jsem povolán
projíti, zdají se mi jako maliãkost, …
hluboká voda je to, v ãem jsem zvykl˘
plavati. … [Jásám] v souÏení; neboÈ …
BÛh [mne] z nich v‰ech vysvobozoval
a bude mne vysvobozovati od nynûj-
‰ka nadále.“ (NaS 127:2.) Josephova
dÛvûra v pfiekonávání neustálého od-
poru byla zaloÏena na jeho schopnosti
neustále se obracet k Pánu.

Máte-li pocit, Ïe jste byli po‰koze-
ni – nûk˘m (ãlenem rodiny; pfiítelem;
jin˘m ãlenem Církve; církevním ve-
doucím; kolegou v práci) nebo nûãím
(smrtí blízké osoby; zdravotními 
problémy; finanãními zvraty; t˘ráním
nebo zneuÏíváním; závislostí) – vy-
rovnejte se s tím hned a s ve‰kerou
silou, kterou máte. „[DrÏte] se cesty
své“ (NaS 122:9); vzdát se není fie‰e-
ním. A bez otálení se obraÈte k Pánu.
PouÏijte ve‰kerou víru, kterou v Nûj
máte. Dovolte Mu sdílet va‰e bfiímû.

UmoÏnûte Jeho milosti, aby ulehãila
va‰e bfiemeno. Je nám slíbeno, Ïe ne-
budeme „[trpûti] Ïádn˘m druhem
strastí, leda tím, kter˘ [bude] pohl-
cen v radosti z Krista“. (Alma 31:38.)
Nikdy nedopusÈte, aby vás pozemské
okolnosti ochromily duchovnû.

Usmífiení, Jeho nanejv˘‰ pfiíkladn˘
ãin, poÏadovalo po JeÏí‰ovi, aby sestou-
pil „pod v‰echny vûci“ (NaS 88:6) a vy-
trpûl „bolesti v‰ech lidí“ (2. Nefi 9:21).
A tak víme, Ïe Usmífiení má ‰ir‰í úãel
neÏ jen zajistit prostfiedek pro pfiekoná-
ní hfiíchu. Tento nejvût‰í ze v‰ech po-
zemsk˘ch ãinÛ dává Spasiteli moc
naplnit toto své zaslíbení: „ JestliÏe se
obrátíte k Pánu s cel˘m úmyslem srdce
a vloÏíte v nûho dÛvûru svou a budete
mu slouÏiti s ve‰kerou pílí …, jestliÏe
budete toto ãiniti, on vás … vysvobodí
z poroby.“ (Mosiá‰ 7:33.)

Zatímco si pfiipomínáme toto veli-
konoãní ráno, obraÈme se k Pánu,
k na‰í hvûzdû jasné a jitfiní. (Viz
Zjevení 22:16.) Svûdãím o tom, Ïe On
bude navûky osvûtlovat na‰i cestu,
pravdu i Ïivot (viz Jan 14:6), ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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