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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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vyvrcholilo Kristov˘m vítûzoslavn˘m
Vzkfií‰ením o velikonoãní nedûli.
Kristus naplnil své posvátné poslání
Spasitele a Vykupitele. Budeme vzkfií-
‰eni z mrtv˘ch a ná‰ duch bude opût
spojen s tûlem. V závislosti na své
osobní zpÛsobilosti mÛÏeme díky
Spasitelovû milosti získat onu úÏasnou
pfiíleÏitost vrátit se do pfiítomnosti
Boha.6

KdyÏ Prorok Joseph Smith hovofiil o
tûchto velikonoãních událostech, fiekl:
„Základními zásadami na‰eho nábo-
Ïenství jsou svûdectví apo‰tolÛ a pro-
rokÛ ohlednû JeÏí‰e Krista, Ïe On
zemfiel, byl pohfiben a opût vstal tfietí-
ho dne a vystoupil na nebesa; a v‰e
ostatní, co se t˘ká na‰eho náboÏenství,
jsou pouhé pfiídavky.“7

I pfiesto, Ïe se radujeme z boÏského
v˘znamu událostí v Getsemanech a na
Kalvárii, na‰e pozornost se vÏdy sou-
stfiedí na vzkfií‰eného Pána. Frederic
Farrar – anglick˘ teolog a vûfiící – svûd-
ãil, Ïe raná generace vûfiících v prvotní
kfiesÈanské Církvi oslavovala Spasitele
jako „vzkfií‰eného, vûãného, oslavené-
ho Krista“, a „pohlíÏela na Nûj nikoli 
jako by byl na kfiíÏi, n˘brÏ jako by byl
na trÛnu“.8

President Gordon B. Hinckley uãil,
Ïe na‰ím poselstvím svûtu je to, Ïe On
Ïije! Symbol Krista u Svat˘ch posled-
ních dnÛ nalezneme ve smysluplném
vyjadfiování své víry a ve zpÛsobu, jak
Ïijeme podle Jeho evangelia.9

KdyÏ pfiemítáme o tom, co dnes

znamená b˘t kfiesÈanem, pfiem˘‰lejme
o tom, co od nás bude vyÏadovat cesta
uãednictví. Navrhuji, abychom se za-
mysleli nad Spasitelov˘mi skutky bû-
hem Jeho posledních dvou dnÛ ve
smrtelnosti a abychom se jimi náleÏitû
fiídili.

Nejprve se zamyslete nad tím, jak
Spasitel ustanovil svátost. Vûdûl, co Ho
ãeká. Jeho posvátné, smírné poslání,
které zaãalo v pfiedsmrtelné existenci
Válkou v nebi, se mûlo onoho veãera a
druhého dne zaãít naplÀovat. I pfiesto,
Ïe Ho bezprostfiednû ãekaly v˘slechy
od Jeho protivníkÛ, nenacházíme se-
bemen‰í zmínku o tom, Ïe by se
Spasitel chystal proti nepravdiv˘m ob-
vinûním jakkoli bránit. Místo toho
pfiedstavil sv˘m uãedníkÛm posvátn˘
obfiad svátosti. KdyÏ o této posvátné
události pfiem˘‰lím, hluboce se mû to
dot˘ká. ShromáÏdûní svátosti je nejpo-
svátnûj‰í a nejsvatûj‰í shromáÏdûní
v Církvi. Po svém Vzkfií‰ení zavedl
Spasitel svátost i mezi Nefity.10 Máme-li
b˘t Jeho uãedníky a oddan˘mi ãleny
Jeho Církve, musíme na svátost pama-
tovat a pfiistupovat k ní s úctou.
Svátost umoÏÀuje kaÏdému z nás, aby-
chom se zlomen˘m srdcem a zkrou‰e-
n˘m duchem vyjádfiili vÛli následovat
Spasitele, ãinit pokání a stát se Svat˘m
skrze Kristovo Usmífiení.11 Svátost nám
umoÏÀuje, abychom pfiitom, kdyÏ ob-
novujeme smlouvu kfitu, dosvûdãili
Bohu, Ïe budeme mít na pamûti Jeho
Syna a Ïe budeme dodrÏovat Jeho 

pfiikázání.12 To prohlubuje na‰i lásku
k Otci i k Synovi a na‰i vdûãnost za Nû.

Spasitel rovnûÏ kladl dÛraz na lásku
a jednotu a prohlásil, Ïe budeme zná-
mi jako Jeho uãedníci, budeme-li 
mít lásku jedni k druh˘m. Ve svûtle
Usmífiení, jeÏ má vûãné dÛsledky a jeÏ
se Spasitel chystal vykonat, je nutné,
abychom byli takového pfiikázání po-
slu‰ni. Lásku k Bohu projevujeme tím,
Ïe dodrÏujeme Jeho pfiikázání a Ïe
slouÏíme Jeho dûtem. Usmífiení sice
nerozumíme v plné mífie, ale mÛÏeme
se v Ïivotû snaÏit mít více lásky a b˘t
laskavûj‰í, bez ohledu na protivenství,
kter˘m ãelíme.

Spasitelovo pfiikázání uãedníkÛm –
aby mûli lásku jedni k druh˘m – a
onen pozoruhodn˘ a pÛsobiv˘ zpÛ-
sob, jímÏ této zásadû uãil pfii Poslední
veãefii, je jedním z nejpronikavûj‰ích a
nejkrásnûj‰ích pfiíbûhÛ posledních
dnÛ Jeho smrtelného Ïivota.

Nebyla to pouhá lekce o morálce.
Zde je Syn BoÏí, jenÏ prosí své apo‰to-
ly i v‰echny ostatní uãedníky, ktefií pfii-
jdou po nich, aby na toto nejdÛleÏitûj‰í
uãení pamatovali, a aby se jím fiídili.
To, jak se k sobû chováme a jak spolu
mluvíme, vyjadfiuje míru na‰í ochoty
následovat JeÏí‰e Krista.

Poselství, jimÏ na této konferenci
nasloucháme, se dot˘kají na‰eho srd-
ce, a my ãiníme rozhodnutí a závazek,
Ïe budeme lep‰í. Nicménû v pondûlí
ráno se vrátíme do práce, do ‰koly, do
oblasti, kde Ïijeme, a do svûta, jenÏ se
v mnoha pfiípadech zmítá v nepoko-
jích. Mnozí v tomto svûtû mají strach a
vzájemnû se na sebe hnûvají. I kdyÏ
tûmto pocitÛm rozumíme, je tfieba,
abychom byli ve svém projevu slu‰ní a
ve vztahu k druh˘m ohleduplní. To
platí obzvlá‰tû v pfiípadech, kdy máme
odli‰n˘ názor. Spasitel uãil, Ïe máme
mít rádi dokonce i své nepfiátele.13
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Velká vût‰ina na‰ich ãlenÛ se touto ra-
dou fiídí. Pfiesto jsou v‰ak nûktefií, jiÏ
mají pocit, Ïe dávat najevo svÛj hnûv
ãi hluboce zakofienûné názory je dÛle-
Ïitûj‰í neÏ chovat se tak, jak sv˘m Ïivo-
tem ukazoval a jak uãil JeÏí‰ Kristus.
Vyz˘vám kaÏdého z nás jednotlivû,
abychom si uvûdomili, Ïe to, jak vyjad-
fiujeme svÛj nesouhlas, jasnû urãuje
to, jací jsme a zda opravdu následuje-
me Spasitele. Není ‰patné mít odli‰n˘
názor, ale je ‰patné b˘t nepfiíjemn˘.
Násilí a vandalismus nejsou tou 
správnou reakcí na na‰e neshody.
Projevujeme-li lásku a úctu i za ne
takov˘mi, jako je Kristus.

Spasitelovo zaslíbení Dvanácti, Ïe
jim zanechá Ducha Svatého, má zásad-
ní v˘znam pro pochopení základní
úlohy Ducha Svatého – tfietího ãlena
BoÏstva. Duch Svat˘ je duchovní 

bytostí, Utû‰itelem, jenÏ vydává svû-
dectví o Otci a Synu, zjevuje pravdu
v‰ech vûcí, a posvûcuje ty, ktefií ãiní
pokání a jsou pokfitûni. Mluví se o
Nûm také jako o Svatém Duchu zaslí-
bení, a jako takov˘ potvrzuje Bohu, 
Ïe na‰e spravedlivé skutky, obfiady a
smlouvy jsou pfiijatelné.14 Ti, kdo jsou
zpeãetûni Svat˘m Duchem zaslíbení,
obdrÏí v‰e, co má Otec.15

Îijeme v ru‰ném a svárlivém svûtû,
v nûmÏ je moÏné sledovat nebo po-
slouchat informace, hudbu ãi dokon-
ce naprosté nesmysly prakticky 24
hodin dennû. Chceme-li pociÈovat in-
spiraci Ducha Svatého, musíme si
udûlat ãas a zpomalit, pfiemítat, modlit
se a Ïít tak, abychom byli hodni pfiijí-
mat Jeho nabádání a fiídit se jimi.
Budeme-li dbát na Jeho varování, vy-
hneme se závaÏn˘m chybám. Na‰í 

v˘sadou jako ãlenÛ Církve je pfiijímat
svûtlo a poznání od Boha tak dlouho,
aÏ pfiijde dokonal˘ den.16

Usmifiující utrpení, jeÏ Spasitel proÏil
v Getsemanech a na kfiíÏi, je pro nás
velk˘m pfiíkladem. âelil du‰evním, fy-
zick˘m a duchovním strastem, které
pfiesahují na‰e chápání. V zahradû se
modlil k Otci tûmito slovy: „Otãe mÛj,
jest-li moÏné, nechÈ odejde ode mne
kalich tento. A v‰ak ne jakÏ já chci, ale
jakÏ ty.“17 Jako Jeho uãedníci se ocitne-
me v situacích, kdy budeme zkou‰eni,
nespravedlivû pronásledováni a ze-
smû‰Àováni, kdy budeme ãelit zdánlivû
nesnesiteln˘m ãasn˘m i duchovním
boufiím a kdy budeme pít hofik˘ kalich
a budeme se modlit, aby od nás ode‰el.
Nikdo není od boufií Ïivota osvobozen.

Pfiipravujeme se na Druh˘ pfiíchod
Spasitele. Písma hovofií jasnû – nikdo
neví, kdy k tomu dojde. Písma nám
v‰ak také fiíkají, Ïe mezi hofiké kalichy,
jeÏ v posledních dnech zakusíme, bu-
dou patfiit „zemû tfiesení po místech“18

a „[vlny mofiské zvedající] se nad me-
ze své“.19

Zniãující zemûtfiesení a vlny tsuna-
mi nedávno udefiily na nûkolika mís-
tech, vãetnû Chile, Haiti a ostrovÛ
Pacifiku. Pfied nûkolika t˘dny jsem 
se spolu s pfiedsedajícím biskupem 
H. Davidem Burtonem a se star‰ím
Tadem R. Callisterem setkal se
Svat˘mi, ktefií pfii‰li o ãleny rodiny ná-
sledkem tsunami, jeÏ loni v záfií postih-
la v˘chodní pobfieÏí Samoy. Kaple byla
zaplnûná, a bylo to dojemné shromáÏ-
dûní. Ujistili jsme tyto úctyhodné ãleny
o tom, Ïe díky Usmífiení JeÏí‰e Krista
budou moci b˘t znovu sjednoceni se
sv˘mi drah˘mi, které ztratili.

President kÛlu, Sonny Purcell, jel
zrovna autem, kdyÏ v dáli na mofii 
uvidûl, jak se blíÏí obrovská vlna.
Zatroubil a zastavil u dûtí, které ‰ly
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zrovna po silnici do ‰koly, a varoval je,
aby co nejrychleji bûÏely na nûjaké vy-
v˘‰ené místo do bezpeãí. Dûti jeho 
pokynu uposlechly. Pak zoufale pokra-
ãoval dál, vzal svou ãtyfiletou dcerku,
posadil ji do auta a poté se pokusil do-
jít i pro svou matku. NeÏ se k ní v‰ak
dostal, vlna pohltila jeho auto a vlekla
ho pfies 90 metrÛ, aÏ se zaklínilo v ko-
runû stromu. Rychle posadil svou dce-
ru na stfiechu auta, zajistil ji, a plaval
zachránit svou matku, která se drÏela
vûtve jiného stromu nedaleko jejich
domu. S velkou námahou s ní doplaval
aÏ k autu do bezpeãí. Mnozí v‰ak tako-
vé ‰tûstí nemûli. Nemûli ãas na to, aby
utekli na vyv˘‰ené místo do bezpeãí.
Mnozí pfii‰li o Ïivot, zejména mladí a
star‰í lidé.

¤ekli jsme samojsk˘m rodinám, Ïe
ãlenové po celém svûtû jim vyjadfiují
lásku a projevují zájem, modlí se za nû
a pfiispívají do fondu postních obûtí a
humanitární pomoci ve prospûch ãle-
nÛ i jejich sousedÛ-neãlenÛ. TotéÏ platí
pro ãleny a jejich sousedy v Chile a na
Haiti. Dûláme to, protoÏe následujeme
JeÏí‰e Krista.

Pfii na‰em setkání s rodinami
v Samoi bylo nadmíru zfiejmé, jak je i
v duchovní oblasti dÛleÏité dostat se
na vyv˘‰ené místo, vést lep‰í Ïivot a dr-
Ïet se spásn˘ch obfiadÛ. SpasitelÛv pfií-
klad a Ïivot nás uãí tomu, abychom se
duchovnû vyh˘bali oné spodní cestû,

na níÏ pfievládají vûci tohoto svûta.
KdyÏ jsem si po na‰em setkání tfiásl ru-
kou se ãleny, jedna sestra mi fiekla, Ïe
její rodina je‰tû nebyla v chrámu, a ny-
ní pfii‰li o dceru. Se slzami v oãích fie-
kla, Ïe jejich cílem je nyní pfiipravit se
na pfiijetí posvátn˘ch obfiadÛ chrámu,
aby mohli b˘t spolu navÏdy.

KdyÏ jsem pfiemítal o tom, co mi fie-
kla tato sestra, a o dne‰ní situaci ve
svûtû, pocítil jsem naléhání vyzvat kaÏ-
dého z nás, aby usiloval o vyv˘‰ené
místo – útoãi‰tû a vûãnou ochranu
chrámu.

O velikonoãní nedûli 3. dubna 
1836, t˘den po zasvûcení chrámu
v Kirtlandu, Kvorum Dvanácti pfiislu-
hovalo pfii rozná‰ení svátosti veãefie
Pánû ãlenÛm. Po skonãení shromáÏdû-
ní, po váÏné a tiché modlitbû, se
Proroku Josephovi a Oliveru
Cowderymu ve slávû zjevil Spasitel a
prostfiednictvím MojÏí‰e, Eliase a
Eliá‰e znovuzfiídil dal‰í klíãe knûÏství,
vãetnû posvátné peãeticí moci, jeÏ
sjednocuje rodiny na vûãnost.20

Dnes, o tomto velikonoãním dopo-
ledni, se radujeme ze v‰eho, co pro
nás Spasitel udûlal. UmoÏÀuje kaÏdé-
mu z nás získat spasení a oslavení. Ale
podobnû jako ony samojské dûti musí-
me i my bûÏet co nejrychleji na vyv˘‰e-
né místo, jeÏ urãil pro na‰e bezpeãí a
pokoj.

To ãiníme napfiíklad tím, Ïe se 

drÏíme uãení na‰eho Ïijícího proroka,
presidenta Thomase S. Monsona. On
je vynikajícím pfiíkladem ãlovûka, jenÏ
následuje Spasitele.

O tomto nádherném velikonoãním
dopoledni mi v mysli znûjí drahocenná
slova od Elizy R. Snowové – vûrné slu-
Ïebnice Znovuzfiízení:

Jak velk˘, jak slavn˘, jak úpln˘
je velk˘ plán vykoupení,
kde se spravedlivost, láska a

milosrdenství setkávají
v boÏském souladu!21

Vydávám apo‰tolské svûdectví o
tom, Ïe JeÏí‰ Kristus Ïije a Ïe je
Spasitelem a Vykupitelem svûta.
Pfiipravil pro nás cestu ke skuteãnému
‰tûstí. O tomto svûdãím ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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