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pfiikázal, aby byly pfiivedeny jejich
malé dûti“ (3. Nefi 17:11).

Jako rodiãe a vedoucí této nastupu-
jící generace dûtí máme posvátnou
zodpovûdnost pfiivádût je ke Spasiteli,
aby mohly vidût Jeho tváfi i tváfi
Nebeského Otce. KdyÏ tak ãiníme, pfii-
vádíme i sami sebe.

Znovu se ptám – jak to uskuteãní-
me, obzvlá‰È ve svûtû plném rozptylo-
vání? Ve 3. Nefim rodiãe milovali Pána.
Byli vûfiícími. Mûli víru v zázraky, které
JeÏí‰ vykonal. Milovali své dûti.
ShromáÏdili je, aby si vyslechly slova
Pánû, a uposlechli Jeho pfiikázání, aby
k Nûmu dûti pfiivedli.

KdyÏ dûti pfiivedli, Kristus vyzval
rodiãe, aby poklekli. Poté pro nû udû-
lal to, co dûlá pro nás pro v‰echny.
Modlil se za nû k Otci, a kdyÏ tak uãi-
nil, bylo fieãeno, Ïe to bylo tak „veliké
a podivuhodné“, Ïe to slovy nelze po-
psat. (3. Nefi 17:16.) Tím, Ïe tito rodi-
ãe pfii‰li ke Spasiteli a pfiijali Jeho
Usmífiení, byli posíleni, aby dokázali
vykonat v‰e potfiebné k „pfiivedení“
sv˘ch dûtí.

Kristus poÏádal rodiãe, aby dûlali
je‰tû nûco, a to se nachází ve 3. Nefim
22:13: „V‰echny dûti tvé budou pouão-
vány Pánem; a velik˘ bude pokoj dûtí
tv˘ch.“

A tak se tito nefit‰tí rodiãe fiídili sv˘-
mi záÏitky se Spasitelem a uãili o Nûm
své dûti. Uãili je milovat Pána. Uãili je
Jeho evangeliu. Uãili je, jak podle
evangelia Ïít. Uãili je tak dobfie, Ïe v ze-
mi vládla po dvû stû let spravedlivost a
mír (viz 4. Nefi 1:1–22).

Nyní bych vás poÏádala, abyste se
rozhlédli a pohlédli na své milované.
Toto je to nejdÛleÏitûj‰í – na‰e rodiny.
Jsem si jista tím, Ïe po niãem netou-
Ïíte více neÏ po tom, aby tato rodina
byla va‰í vûãnû. Zpráva ve 3. Nefim
nám mÛÏe pomoci pfiivést na‰e dûti

P fied nûkolika lety jsem uãila sku-
pinu vedoucích jeslí, jak mal˘m
dûtem pfiedat krátkou lekci

evangelia. Jedna z vedoucích mûla na
klínû svého synka. DrÏela jsem obrá-
zek Spasitele, a abych ukázala, jak
s mal˘mi dûtmi hovofiit, zaãala jsem
mluvit o JeÏí‰ovi. Tento chlapeãek
sklouzl matce z klína, dobatolil se ke
mnû, zahledûl se upfienû na obrázek a
dotkl se tváfie. V té chvíli jsem se ze-
ptala: „Kdo je to?“ Dítû s úsmûvem na
tváfii odpovûdûlo: „ JeÏí‰.“

Tento chlapeãek nebyl dost star˘
ani na to, aby dokázal fiíci své vlastní
jméno, ale pfiesto obrázek poznal a
znal jméno Spasitele. KdyÏ jsem sledo-
vala jeho dojemnou odpovûì, pomys-
lela jsem na slova Spasitele: „VÏdy
hledejte tváfi Pánû, abyste v trpûlivosti
mohli vlastniti du‰i svou, a budete míti
vûãn˘ Ïivot.“ (NaS 101:38.)

Co to znamená hledat Spasitelovu
tváfi? Jistû to znamená víc neÏ jen roz-
poznat Jeho vyobrazení. Kristova v˘-
zva, abychom Ho hledali, je v˘zvou,
abychom poznali, kdo je, co pro nás
udûlal a o co nás Ïádá, abychom dûlali.
Pfiicházet ke Kristu a nakonec spatfiit
Jeho tváfi mÛÏeme pouze tehdy, kdyÏ

se Mu budeme pfiibliÏovat vírou a ãiny.
Je na to zapotfiebí celoÏivotního úsilí.
Jak Ho tedy máme hledat v tomto Ïi-
votû, abychom mohli vidût Jeho tváfi
v Ïivotû pfií‰tím?

Ve 3. Nefim máme zprávu o lidu,
kter˘ v tomto Ïivotû skuteãnû spatfiil
Spasitelovu tváfi. A i kdyÏ my Ho moÏ-
ná právû teì nevidíme, mÛÏeme se
z jejich záÏitku pouãit. Spasitel se 
po smrti tûmto lidem ukázal, uãil 
je a Ïehnal jim. A poté „stalo se, Ïe

Aby na‰e dûti mohly
spatfiit Spasitelovu tváfi
Jako rodiãe a vedoucí této nastupující generace dûtí 
máme posvátnou zodpovûdnost pfiivádût je ke Spasiteli.
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k Nûmu, neboÈ nám dává vzor.
Zaprvé – musíme milovat Pána cel˘m
srdcem, a musíme milovat dûti.
Zadruhé – musíme se jim stát dob-
r˘m pfiíkladem tím, Ïe budeme neu-
stále vyhledávat Pána a snaÏit se Ïít
podle evangelia. Zatfietí – musíme své
dûti uãit evangeliu a tomu, jak podle
nûj Ïít.

Pfiivádût dûti ke Spasiteli podle 
tohoto vzoru je proces. Podívejme se
na tento vzor znovu. Zaprvé – musí-
me se uãit milovat Pána a svou rodi-
nu. VyÏaduje to ãas, zku‰enosti a 
víru. VyÏaduje to nesobeckou sluÏbu.
Pak, jsme-li naplnûni láskou Pánû,
mÛÏeme lásku dávat. On moÏná 
pláãe nad tím, co dûláme, ale miluje
nás a vÏdy je ochoten nám pomáhat.
Tak se musíme nauãit milovat své 
dûti i my.

Zadruhé – musíme se stát dobr˘m
pfiíkladem. To je také proces. Pokud
chceme, aby na‰e dûti pfii‰ly ke
Kristu, aby mohly spatfiit Jeho tváfi,
pak je dÛleÏité, abychom o to také
usilovali. Musíme tu cestu znát, aby-
chom jim ji mohli ukázat. Musíme si
dát Ïivot do pofiádku, aby na nás dûti
mohly spoléhat a následovat nás.
MÛÏeme se ptát: „Co vidí mé dûti,
kdyÏ mi pohlédnou do tváfie?“
„Spatfiují v mé tváfii podobu Spasitele
díky tomu, jak Ïiji?“

Pamatujte, Ïe Ïádn˘ z nás nebude
pro své dûti dokonal˘m pfiíkladem, ale
v‰ichni se mÛÏeme stát dobr˘mi rodiãi
a vedoucími. Na‰e snaha b˘t dobr˘mi
je sama o sobû pfiíkladem. Obãas moÏ-
ná budeme mít pocit, Ïe se nám neda-
fií, ale mÛÏeme se snaÏit dál. S Pánem a
skrze Nûj mÛÏeme b˘t posíleni a b˘t

takov˘mi, jak˘mi b˘t musíme. MÛÏeme
dûlat to, co je tfieba.

A zatfietí – máme proces, jímÏ 
pfiivádíme dûti ke Spasiteli tím, Ïe 
je z písem a slovy prorokÛ uãíme
pravdám evangelia, a tím, Ïe jim po-
máháme pocítit a rozpoznat Ducha. 
I velmi malé dûti dokáÏí porozumût
vûcem vûãné podstaty a pfiijímat je.
Mají rády písma a milují proroka.
Instinktivnû touÏí b˘t dobr˘mi. Je na
nás, abychom jim pomáhali uchovat
spojení s nebem otevfiené. Je na 
nás, abychom je chránili pfied vlivy,
které odvádûjí pozornost od Ducha.
Pomoc a vedení mÛÏeme nacházet
v písmech. Poté mÛÏeme dûti uãit to-
mu, jak v nich najdou své odpovûdi.
MÛÏeme je uãit správn˘m zásadám 
a pomáhat jim pouÏívat tyto zásady
v Ïivotû. MÛÏeme je smûfiovat
k Duchu, aby mohly získat své 
vlastní svûdectví o pravdách, jimÏ 
se uãí. MÛÏeme jim pomoci najít ra-
dost ze Ïivota podle evangelia. To 
vybuduje v jejich Ïivotû pevn˘ základ
víry a poslu‰nosti, a ten je bude 
posilovat.

Ale to v‰echno není snadné doká-
zat. Záznam NefitÛ uvádí, Ïe tyto rodi-
ny Ïily dvû stû let v míru. Ale urãitû to
stálo velké úsilí. Stojí to spoustu tvrdé
práce, trpûlivosti a víry, ale nic není dÛ-
leÏitûj‰ího ani prospû‰nûj‰ího. A Pán
nám bude pomáhat, neboÈ tyto dûti
miluje víc neÏ my. Miluje je, a bude jim
Ïehnat.

Jistû si vzpomenete, Ïe Pán nefit-
sk˘m dûtem poÏehnal jednotlivû, a Ïe
se za nû modlil. (Viz 3. Nefi 17:14–17,
21.) Poté „promluvil k zástupu a pravil
jim: Pohleìte na maliãké své.

A kdyÏ pohlédli, aby vidûli, upfieli
oãi své k nebi a uvidûli nebesa otevfie-
ná a uvidûli andûly sestupující s nebe
jakoby uprostfied ohnû; a sestoupili
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Star‰í Quentin L. Cook
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

dolÛ a obklopili ony maliãké a ti byli
obklopeni ohnûm; a andûlé jim slouÏi-
li.“ (3. Nefi 17:23–24.)

Jak mohou na‰e dûti zaÏít stejná po-
Ïehnání v této dobû? Star‰í M. Russell
Ballard fiekl: „Tûm z nás, kter˘m byly
svûfieny drahocenné dûti, bylo nepo-
chybnû udûleno posvátné a vzne‰ené
správcovství, neboÈ my jsme tûmi, 
které BÛh povûfiil, aby dne‰ní dûti ob-
klopili láskou a plamenem víry a poro-
zumûním tomu, kdo jsou.“ („Behold
Your Little Ones,“ Tambuli, Oct. 
1994, 40.)

Bratfii a sestry, my jsme tûmi andû-
ly, které Nebesk˘ Otec poslal, aby
Ïehnali dûtem dnes, a my jim mÛÏe-
me pomoci, aby jednoho dne spatfiili
Spasitelovu tváfi, kdyÏ budeme uãit
zásadám evangelia a naplÀovat do-
mov radostí díky tomu, Ïe podle nich
budeme Ïít. Spoleãnû Ho mÛÏeme
poznávat lépe. MÛÏeme pociÈovat
Jeho lásku a poÏehnání. A skrze Nûj
se mÛÏeme vrátit do Otcovy pfiítom-
nosti. To ãiníme, kdyÏ ochotnû, po-
slu‰nû, vûrnû a horlivû následujeme
Jeho uãení.

„Vpravdû, tak praví Pán: Stane se,
Ïe kaÏdá du‰e, jeÏ zanechá hfiíchÛ
sv˘ch a pÛjde ke mnû a bude vz˘vati
jméno mé a bude poslouchati hlas
mÛj a zachovávati pfiikázání má, uvidí
tváfi mou a bude vûdûti, Ïe já jsem.“
(NaS 93:1.)

Bratfii a sestry, já vím, Ïe BÛh Ïije.
JeÏí‰ Kristus je Jeho Syn, ná‰ Spasitel
a Vykupitel. Vyz˘vá nás, abychom
k Nûmu pfii‰li, a pfiikazuje nám, aby-
chom pfiivedli své dûti, abychom
mohli spoleãnû spatfiit Jeho tváfi a
vûãnû Ïít s Ním a s na‰ím Otcem v ne-
bi. Modlím se, abychom my v‰ichni
pracovali na získání tohoto velkého
poÏehnání, ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■

Je to velká zodpovûdnost promlou-
vat o velikonoãní nedûli k Svat˘m
posledních dnÛ, ktefií jsou po ce-

lém svûtû a milují na‰eho Pána a
Spasitele, JeÏí‰e Krista. Dnes dopoled-
ne oslavujeme Jeho vítûzství nad smrtí.
VáÏíme si svého poznání a pociÈujeme
upfiímnou vdûãnost za Spasitelovu
dobrovolnou smírnou obûÈ za nás.
Jeho podvolení se vÛli Otcovû pfiineslo
boÏské vítûzství nad smrtí a je vrchol-
nou událostí v historii lidstva. VáÏím si
této pfiíleÏitosti hovofiit o následování
Spasitele.

Poslední dva dny Spasitelovy sluÏby
ve smrtelnosti pfiedcházející Jeho
UkfiiÏování mají hlubok˘ v˘znam –
mnohdy pfiesahující na‰e chápání.

Mnohé z toho, co je pro na‰e vûãné
urãení zásadní, se pfiihodilo ve ãtvrtek,
a pak v pátek – v den, kdy byl Kristus
ukfiiÏován. Poslední veãefie – veãefie o
pfiesnicích – „tradiãní pfiipomínka vy-
svobození Izraele ze zajetí“ se konala o
ãtvrteãním veãeru.1 Pfii Poslední veãefii
byly pfiedstaveny obfiady a nauky veli-
kého v˘znamu. Zmíním se pouze o
tfiech z nich. Zaprvé – Spasitel ustano-
vil obfiad svátosti. Vzal chléb, nalámal
ho, poÏehnal a podal sv˘m uãedníkÛm
fika: „To jest tûlo mé, kteréÏ se za vás
dává. To ãiÀte na mou památku.“2

Tímto zpÛsobem zavedl svátost.
Zadruhé – Spasitel kladl ohromující
dÛraz na nauky, jeÏ uãí lásce coby
pfiední zásadû. Uãil: „Po tomÈ poznají
v‰ickni, Ïe jste moji uãedlníci, budete-
li míti lásku jedni k druh˘m.“3 Zatfietí –
Kristovou pfiímluvou neboli pfiíkazem
byl „Duch Svat˘ slíben apo‰tolÛm“ co-
by dal‰í utû‰itel.4

Následnû Spasitel vykonal
Usmífiení. Vzal na sebe „bfiímû hfiíchÛ
lidstva“ a „hrÛzy, které na Nûj Satan …
dokázal uvalit“.5 V této dobû podstou-
pil podvodnû zosnovaná pfielíãení a vy-
trpûl hrÛzné a tragické události, jeÏ
vedly k Jeho UkfiiÏování. V‰e nakonec

Následujeme 
JeÏí‰e Krista
Radujeme [se] ze v‰eho, co pro nás Spasitel udûlal.
UmoÏÀuje kaÏdému z nás získat spasení a oslavení.
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