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v dûtství ãi v mládí; [mÛÏe nás nav‰tí-
vit] v rozkvûtu Ïivota nebo se její zavo-
lání zpozdí aÏ na dobu, kdy vlasy
vûkem zbûlají … jako sníh; mÛÏe nás
postihnout v dÛsledku nehody ãi ne-
moci, … nebo … z pfiirozen˘ch pfiíãin;
pfiijít v‰ak musí.“2 Nevyhnutelnû pfied-
stavuje bolestnou ztrátu toho druhého
a, zvlá‰tû v pfiípadû mlad˘ch, zdrcující
úder pro neuskuteãnûné sny, nenapl-
nûné touhy a poraÏené nadûje.

Kter˘ smrtelník, kdyÏ se pot˘kal se
ztrátou blízké osoby, nebo kdyÏ do-
konce sám stál na prahu vûãnosti, ne-
pfiem˘‰lel o tom, co leÏí za závojem
rozdûlujícím viditelné od toho nevidi-
telného?

Pfied mnoha staletími Job – kter˘ byl
dlouho poÏehnán v‰emi moÏn˘mi
hmotn˘mi dary a kterého pak tvrdû po-
stihlo v‰e, co mÛÏe dopadnout na lid-
skou bytost – usedl se sv˘mi spoleãníky
a pronesl onu nadãasovou a nestárnou-
cí otázku: „KdyÏ umfie ãlovûk, zdaliÏ za-
se [oÏivne]?“3 Job fiekl to, o ãem
pfiemítá kaÏd˘ Ïivoucí muÏ ãi Ïena.

V toto slavné velikonoãní ráno bych
se rád zamyslel nad Jobovou otázkou –
„KdyÏ umfie ãlovûk, zdaliÏ zase [oÏiv-
ne]?“ – a nabídl odpovûì, která nepo-
chází jen z hloubavého zamy‰lení se,
ale také ze zjeveného slova BoÏího.
Zaãnu základními body.

T oto bylo úÏasné zasedání.
Jménem v‰ech, ktefií se do toho-
to zasedání aÏ do této chvíle za-

pojili, aÈ jiÏ slovem nebo hudbou, jsem
se jako president Církve rozhodl pro-
nést k vám v tomto okamÏiku jen dvû
slova, která se povaÏují za dvû nejdÛle-
Ïitûj‰í slova v angliãtinû. Sestfie Cheryl
Lantové a jejím rádkyním, pûveckému
sboru, hudebníkÛm a fieãníkÛm – tato
slova jsou: „Dûkuji vám.“

Pfied mnoha lety jsem v Lond˘nû
nav‰tívil slavnou galerii umûní Tate.
V rÛzn˘ch místnostech byla vystavena
díla Gainsborougha, Rembrandta,
Constabla a dal‰ích proslul˘ch umûlcÛ.
Obdivoval jsem krásu jejich dûl a oce-
Àoval jsem dovednost, které bylo za-
potfiebí pro jejich vytvofiení.
V osamûlém rohu ve tfietím patfie v‰ak
byl obraz, kter˘ nejen upoutal mou
pozornost, ale dotkl se i mého srdce.
Malífi jménem Frank Bramley namalo-
val prost˘ venkovsk˘ domek situovan˘
proti rozboufienému mofii. Dvû Ïeny,
matka a manÏelka nepfiítomného rybá-
fie, bdûly a ãekaly celou noc na jeho
návrat. Nyní jiÏ noc skonãila a ony si
uvûdomily, Ïe se na mofii ztratil a jiÏ se
nevrátí. Jeho mladá Ïena kleãí po boku
své tchynû, hlavu má poloÏenou na je-
jím klínû a zoufale pláãe. Vyhofielá 

svíãka na okenní fiímse vypovídá o pro-
marnûném bdûní.

Vytu‰il jsem Ïal této mladé Ïeny;
pocítil jsem její zármutek. O tomto
tragickém pfiíbûhu vypovídal i znepo-
kojivû pfiíznaãn˘ název, kter˘ dal
umûlec svému dílu. Znûl takto:
Beznadûjné svítání.

Jak moc touÏila ona mladá Ïena po
útû‰e a naplnûní básnû Roberta Louise
Stevensona „Requiem“!

Doma je námofiník, doma je z mofie,
i lovec je doma ze strání.1

Ze v‰ech událostí smrtelnosti není
nic jistûj‰ího neÏ její konec. Smrt pfii-
chází ke v‰em; je to na‰e „spoleãné 
dûdictví; mÛÏe si Ïádat své [obûti]

Je vzkfií‰en˘!
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zdaliÏ zase [oÏivne]?“



Pokud je tento svût, v nûmÏ Ïijeme,
vytvofien podle urãitého plánu, musí
existovat i Projektant. Kdo dokáÏe po-
hlíÏet na mnohé zázraky tohoto vesmí-
ru, aniÏ by vûfiil, Ïe pro celé lidstvo
existuje urãit˘ plán? Kdo mÛÏe pochy-
bovat, Ïe existuje i Projektant?

V knize Genesis se dozvídáme, Ïe
tento Velk˘ Projektant stvofiil nebe i
zemi: „Zemû pak byla nesliãná a pustá,
a tma byla nad propastí.“

„Buì svûtlo!“ fiekl Velk˘ Projektant,
„i bylo svûtlo.“ Stvofiil oblohu. Oddûlil
zemi od vod a fiekl: „Zploì zemû trávu,
… [a] strom plodn˘, nesoucí ovoce
podlé pokolení svého, v nûmÏ by bylo
símû jeho.“

Stvofiil také dvû svûtla – slunce a
mûsíc. Podle Jeho plánu vznikly hvûz-
dy. Stvofiil Ïivoãichy ve vodách, i ptac-
tvo, aby létalo nad zemí. A tak tomu
bylo. Stvofiil dobytek, zvífiata a lezoucí
tvory. Jeho plán byl témûfi u konce.

A úplnû na konec stvofiil ãlovûka
k obrazu svému – muÏe a Ïenu – aby
panovali nad v‰emi Ïivoucími tvory.4

Jen ãlovûk obdrÏel inteligenci – mo-
zek, mysl a du‰i. Jen ãlovûk, s tûmito
vlastnostmi, mûl schopnost mít víru a
nadûji, inspiraci a touhy.

Kdo snad dokáÏe pfiesvûdãivû obhá-
jit to, Ïe ãlovûk – nejvzne‰enûj‰í dílo
Velkého Projektanta, kter˘ panuje nad
v‰emi Ïivoucími tvory, kter˘ má mozek
a vÛli, mysl a du‰i, inteligenci a boÏ-
skost – pfiestane existovat, kdyÏ duch
opustí svou pozemskou schránku?

Abychom porozumûli smyslu smrti,
musíme poznat úãel Ïivota. Tlumené
svûtlo víry se musí podrobit polední-
mu svitu zjevení, díky nûmuÏ víme, Ïe
jsme Ïili i pfied sv˘m zrozením do smr-
telnosti. Ve svém pfiedsmrtelném stavu
jsme bezpochyby byli mezi syny a dce-
rami BoÏími, ktefií jásali radostí z pfiíle-
Ïitosti vstoupit do této problematické,

a pfiesto nezbytné smrtelné existence.5
Vûdûli jsme, Ïe na‰ím cílem je získat
fyzické tûlo, pfiekonat zkou‰ky a doká-
zat, Ïe budeme dodrÏovat pfiikázání
BoÏí. Ná‰ Otec vûdûl, Ïe v dÛsledku
podstaty smrtelnosti budeme pokou-
‰eni, budeme hfie‰it a budeme chybo-
vat. Abychom mohli mít ve‰kerou
‰anci na úspûch, poskytl Spasitele, kte-
r˘ za nás bude trpût a zemfie za nás.
Nejen Ïe usmífií na‰e hfiíchy, ale v rám-
ci tohoto Usmífiení také pfiekoná fyzic-
kou smrt, které budeme kvÛli Pádu
Adama v‰ichni podrobeni.

A tak se pfied více neÏ 2000 lety na-
rodil do smrtelného Ïivota ve chlévû
v Betlémû Kristus, ná‰ Spasitel.
Dlouho pfiedpovídan˘ Mesiá‰ pfii‰el.

O chlapeck˘ch letech JeÏí‰ov˘ch to-
ho bylo napsáno velmi málo. Mám rád
tuto pasáÏ z Luká‰e: „A JeÏí‰ prospíval
moudrostí, a vûkem, a milostí, u Boha
i u lidí.“6 A v knize SkutkÛ je o Spasiteli
krátká vûta, v níÏ se skr˘vá ohromn˘
v˘znam: „Chodil, dobfie ãinû.“7

JeÏí‰ byl pokfitûn Janem v fiece
Jordánu. Povolal Dvanáct apo‰tolÛ.
Îehnal nemocn˘m. ZpÛsobil, Ïe chro-
mí chodili, slepí vidûli, hlu‰í sly‰eli.
Dokonce kfiísil mrtvé k Ïivotu. Uãil, vy-
dával svûdectví a dal nám dokonal˘
pfiíklad k následování.

A pak se poslání Spasitele svûta ve
smrtelnosti pfiiblíÏilo ke konci. V hofiej-
‰í místnosti se konala Jeho poslední
veãefie s apo‰toly. âekaly ho
Getsemany a kfiíÏ na Kalvárii.

Îádn˘ bûÏn˘ smrtelník nedokáÏe
pochopit pln˘ v˘znam toho, co pro
nás Kristus vykonal v Getsemanech.
On sám pozdûji popsal tento záÏitek
takto: „[Toto] utrpení zpÛsobilo mnû,
dokonce Bohu, nejvût‰ímu ze v‰ech,
Ïe jsem se chvûl bolestí a krvácel v kaÏ-
dém póru a trpûl v tûle i v duchu.“8

Po agónii v Getsemanech se Ho vy-
ãerpaného chopily drsné a kruté ruce
a pfiivedly ho pfied Anná‰e, Kaifá‰e,
Piláta a Heroda. ObviÀovali ho a pro-
klínali. Zlomyslné rány dál oslabovaly
Jeho bolestmi zmítané tûlo. KdyÏ Mu
na hlavu zatlaãili krutou korunu z os-
tr˘ch trnÛ, která Mu probodla oboãí,
po tváfii Mu stékala krev. A poté ho
znovu pfiivedli k Pilátovi, kter˘ se pod-
volil v˘kfiikÛm rozzufiené lÛzy: „UkfiiÏuj
ho, ukfiiÏuj.“9

Zbiãovali ho metlou, do jejíchÏ koÏe-
n˘ch provázkÛ vpletli kousky ostrého
kovu a kostí. Po krutém zbiãování vstal
a klop˘tavû se snaÏil nést svÛj vlastní
kfiíÏ, aÏ do doby, kdy jiÏ nemohl dále, a
pak toto bfiímû za Nûj nesl nûkdo jin˘.

Nakonec, na pahorku zvaném
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Kalvárie, jeho bezmocní následovníci
pfiihlíÏeli tomu, jak Jeho zranûné tûlo
pfiibíjejí na kfiíÏ. Ostatní Ho nemilosrd-
nû zesmû‰Àovali, proklínali Ho a vy-
smívali se Mu. A pfiesto zvolal: „Otãe,
odpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.“10

Hodiny naplnûné agónií plynuly a
Ïivot z Nûj vyprchával. Z vyprahl˘ch
rtÛ pronesl slova: „Otãe, v ruce tvé po-
rouãím ducha svého. A to povûdûv,
umfiel.“11

KdyÏ Ho klid a útûcha milosrdné
smrti vysvobodily z útrap smrtelnosti,
vrátil se do pfiítomnosti svého Otce.

V oné poslední chvíli mohl Mistr uh-
nout. On to v‰ak neudûlal. Sestoupil
pod v‰echny vûci, aby v‰echny vûci
mohl spasit. Jeho neÏivé tûlo spû‰nû, ale
jemnû uloÏili do vypÛjãeného hrobu.

Îádná slova z kfiesÈansk˘ch písem
pro mne neznamenají tolik, jako ta, jeÏ
pronesl andûl k plaãící Marii Magdalénû
a k té druhé Marii, kdyÏ prvního dne
v t˘dnu pfii‰ly k hrobu, aby se postaraly
o tûlo svého Pána. Andûl fiekl:

„Co hledáte Ïivého s mrtv˘mi?
NeníÈ ho tuto, ale vstalÈ jest.“12

Ná‰ Spasitel obÏivl. Nastala ta nej-
slavnûj‰í událost, která ze v‰ech událos-
tí lidské historie utû‰í a uklidní nejvíce
– vítûzství nad smrtí. Bolest a agónie
proÏitá v Getsemanech a na Kalvárii by-
la smazána. Spasení lidstva bylo zaji‰tû-
no. Pád AdamÛv byl napraven.

Prázdn˘ hrob onoho prvního veli-
konoãního rána pfiinesl odpovûì na
Jobovu otázku: „KdyÏ umfie ãlovûk,
zdaliÏ zase [oÏivne]?“ V‰em, ktefií jsou
v dosahu mého hlasu, prohla‰uji, Ïe
kdyÏ ãlovûk umfie, bude zase Ïít. Víme
to, neboÈ máme svûtlo zjevené pravdy.

„Nebo ponûvadÏ skrze ãlovûka smrt,
skrze ãlovûka i vzkfií‰ení z mrtv˘ch.

Nebo jakoÏ v Adamovi v‰ickni 
umírají, tak i skrze Krista v‰ickni 
obÏiveni budou.“13

âetl jsem svûdectví – a vûfiím jim –
tûch, ktefií proÏili zármutek z Kristova
UkfiiÏování a radost z Jeho Vzkfií‰ení.
âetl jsem svûdectví – a vûfiím jim –
tûch z Nového svûta, které nav‰tívil
tent˘Ï vzkfií‰en˘ Pán.

Vûfiím svûdectví toho, kter˘ v této
dispensaci mluvil s Otcem a se Synem
v lesnatém háji, jenÏ nyní naz˘váme
Posvátn˘m, a kter˘ obûtoval svÛj Ïivot
a zpeãetil toto svûdectví vlastní krví.
Prohlásil:

„A nyní, po mnoh˘ch svûdectvích,
jeÏ o nûm byla dána, toto je svûdectví
poslední ze v‰ech, jeÏ my o nûm dává-
me: Îe on Ïije!

NeboÈ jsme ho vidûli, vpravdû 
na pravici BoÏí; a sly‰eli jsme hlas 

vydávající svûdectví, Ïe je Jednorozen˘m
Otcov˘m.“14

Temnotu smrti lze vÏdy rozehnat
svûtlem zjevené pravdy. „ Já jsem vzkfií-
‰ení i Ïivot,“ fiekl Mistr.15 „Pokoj zÛsta-
vuji vám, pokoj svÛj dávám vám.“16

V prÛbûhu let jsem vyslechl a pfie-
ãetl bezpoãet svûdectví, o nûÏ se se
mnou podûlili lidé, ktefií svûdãili o
tom, Ïe Vzkfií‰ení je skuteãné, a ktefií
ve chvíli nejvy‰‰í nouze obdrÏeli pokoj
a útûchu, kterou Spasitel slíbil.

Zmíním jen ãást jednoho takového
pfiíbûhu. Pfied dvûma t˘dny jsem ob-
drÏel dojemn˘ dopis od otce sedmi
dûtí, kter˘ psal o své rodinû, a zvlá‰tû
o svém synu Jasonovi, kter˘ v 11 le-
tech onemocnûl. V prÛbûhu nûkolika
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následujících let se Jasonova nemoc
nûkolikrát vrátila. Tento otec popiso-
val, Ïe navzdory zdravotním problé-
mÛm mûl Jason pozitivní postoj a
optimistickou povahu. KdyÏ bylo
Jasonovi 12 let, obdrÏel Aronovo
knûÏství a „své zodpovûdnosti vÏdy
plnil ochotnû a znamenitû, aÈ jiÏ se 
cítil zdráv ãi nikoli“. KdyÏ mu bylo 
14 let, získal skautské ocenûní „Orlí
skaut“.

Vloni v létû, nedlouho po
Jasonov˘ch 15. narozeninách, musel
znovu nastoupit do nemocnice. KdyÏ
ho jeho otec jednou nav‰tívil, na‰el
Jasona, jak má zavfiené oãi. Nevûdûl,
zda Jason spí nebo je vzhÛru, a tak
k nûmu zaãal jemnû promlouvat.
„ Jasone,“ fiekl, „vím, Ïe jsi toho ve
svém krátkém Ïivotû hodnû zkusil a Ïe
tvÛj souãasn˘ stav je váÏn˘. I kdyÏ tû
ãeká velká bitva, nechci, abys nûkdy
ztratil víru v JeÏí‰e Krista.“ ¤ekl, Ïe ho
pfiekvapilo, kdyÏ Jason okamÏitû ote-
vfiel oãi a jasn˘m a odhodlan˘m hla-
sem fiekl: „Nikdy!“ Jason pak oãi zavfiel
a jiÏ nepromluvil.

Jeho otec napsal: „Tímto prost˘m
prohlá‰ením Jason vyjádfiil jedno z nej-
mocnûj‰ích a nejãist‰ích svûdectví o
JeÏí‰i Kristu, která jsem kdy sly‰el. …
Jeho prohlá‰ení ,Nikdy!‘ se mi onoho
dne vtisklo do du‰e a srdce se mi napl-
nilo radostí z toho, Ïe Nebesk˘ Otec
mi poÏehnal, abych mohl b˘t otcem

tak úÏasného a u‰lechtilého chlapce.
… [To] bylo naposledy, kdy jsem ho
sly‰el vydat svûdectví o Kristu.“

Aãkoli rodina oãekávala, Ïe se bude
jednat jen o dal‰í rutinní hospitalizaci,
Jason za necelé dva t˘dny zemfiel. Jeho
star‰í bratr a sestra v té dobû slouÏili
na misii. A dal‰í bratr, Kyle, své povolá-
ní na misii právû obdrÏel. Jeho povolá-
ní vlastnû pfii‰lo dfiív, neÏ to ãekal – 5.
srpna – pouh˘ t˘den pfied Jasonovou
smrtí, a rodina pfii‰la k nûmu do ne-
mocnice, aby mohli obálku s Kyleov˘m
povoláním spoleãnû otevfiít jako celá
rodina.

Tento otec mi v dopise poslal foto-
grafii s Jasonem na nemocniãním lÛÏ-
ku a vedle nûj, u postele, stojí jeho
velk˘ bratr Kyle a v ruce drÏí své povo-
lání na misii. Pod fotografií je nápis:
„Povoláni slouÏit na misii spoleãnû –
na obou stranách závoje.“

JasonÛv bratr a sestra, ktefií jiÏ na
misii slouÏí, poslali domÛ krásné,
útûchu pfiiná‰ející dopisy, které mûly
b˘t pfieãteny na jeho pohfibu. Jeho
sestra, která slouÏí v Argentinské mi-
sii Buenos Aires-západ, v dopise na-
psala: „Vím, Ïe JeÏí‰ Kristus Ïije, a
protoÏe Ïije, kaÏd˘ z nás, vãetnû na-
‰eho milovaného Jasona, bude Ïít
znovu také. … MÛÏeme najít útûchu
ve spolehlivém poznání, Ïe jsme byli
spolu zpeãetûni jako vûãná rodina. …
Pokud budeme v tomto Ïivotû dûlat

to nejlep‰í, co dokáÏeme, a budeme
se zlep‰ovat, [znovu ho] uvidíme.“ A
pokraãovala: „[Jeden] ver‰ z písem,
kter˘ mám uÏ dlouho ráda, má teì
pro mne nov˘ smysl a v˘znam. … [Je
to] ver‰ 4 z 21. kapitoly Zjevení: ,A
setfieÈ BÛh v‰elikou slzu s oãí jejich, a
smrti jiÏ více nebude, ani kvílení, ani
kfiiku, ani bolesti nebude více; nebo
první vûci pominuly.‘ “

Milovaní bratfii a sestry, ve chvíli své-
ho nejhlub‰ího Ïalu mÛÏeme najít ne-
smírn˘ pokoj ve slovech andûla
z onoho prvního velikonoãního rána:
„NeníÈ ho tuto, ale vstalÈ jest.“17

On vstal z mrtv˘ch! Je vzkfií‰en˘!
Sdûluje to radostn˘ hlas.
JeÏí‰ opustil vûzení,
raduj se v svûtû kaÏd˘ z nás.
âlovûk je uÏ svobodn˘,
Kristus je rek vítûzn˘.18

Jako jeden z Jeho zvlá‰tních svûdkÛ
na zemi v této dobû prohla‰uji v tuto
slavnou velikonoãní nedûli, Ïe to je
pravda, v Jeho posvátném jménu –
ano, ve jménu JeÏí‰e Krista, na‰eho
Spasitele – amen. ■

ODKAZY
1. Robert Louis Stevenson, „Requiem“, 

An Anthology of Modern Verse, ed. 
A. Methuen (1921), 208.

2. James E. Talmage, Jesus the Christ,
3rd ed. (1916), 20.

3. Job 14:14.
4. Viz Genesis 1:1–27.
5. Viz Job 38:7.
6. Luká‰ 2:52.
7. Skutkové 10:38.
8. Nauka a smlouvy 19:18.
9. Luká‰ 23:21.

10. Luká‰ 23:34.
11. Luká‰ 23:46.
12. Luká‰ 24:5–6.
13. 1. Korintsk˘m 15:21–22.
14. Nauka a smlouvy 76:22–23.
15. Jan 11:25.
16. Jan 14:27.
17. Matou‰ 28:6.
18. „On vstal z mrtv˘ch“, ZNPPD 1, str. 92.

90 L i a h o n a




