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Ve všech standardních dílech je 
mnoho a mnoho dalších veršů, jež 
hlásají božskou roli Ježíše Krista 
jakožto Vykupitele všech těch, kteří 
se kdy narodili nebo se kdy narodí 
do smrtelnosti.

Skrze Usmíření Ježíše Krista jsme 
všichni vykoupeni od Pádu člověka, 
k němuž došlo, když Adam a Eva po-
jedli ze zakázaného ovoce v zahradě 
Eden – jak se praví v Korintským: 
„Nebo jakož v Adamovi všickni umí-
rají, tak i skrze Krista všickni obživeni 
budou.“ (1. Korintským 15:22.)

Kniha Mormonova vysvětluje: 
„Neboť je nezbytné, aby bylo učiněno 
usmíření …, nebo jinak musí veškeré 
lidstvo nevyhnutelně zahynouti; ano, 
všichni jsou zatvrzelí; ano, všichni jsou 
padlí a ztracení a museli by zahy-
nouti, kdyby nebylo usmíření, … [což 
je] oběť nekonečná a věčná.“ (Alma 
34:9–10.)

Možná nevedeme dokonalý život 
a za naše chyby jsou stanoveny tresty, 
ale než jsme přišli na zemi, souhla-
sili jsme s tím, že se podrobíme Jeho 
zákonům a za porušení oněch zákonů 
budeme přijímat potrestání.

„Všickniť zajisté zhřešili, a nemají 
slávy Boží.

Spravedlivi pak učiněni bývají [bez-
platně], milostí jeho, skrze vykoupení, 
kteréž se stalo v Kristu Ježíši.“ (Říma-
nům 3:23–24.)

Spasitel vykonal Usmíření, které 
nám umožňuje stát se čistými. Ježíš 
Kristus je Kristem vzkříšeným. Uctí-
váme Ho a jsme Mu vděčni za bolest, 
kterou vytrpěl za nás všechny ko-
lektivně, i za bolest, kterou strpěl 
za každého z nás osobně v zahradě 
getsemanské i na kříži. Vše snášel 
s obrovskou pokorou a s věčným po-
rozuměním své božské roli a účelu.

Ti, kteří budou činit pokání a za-
nechají hříchu, zjistí, že Jeho milo-
srdné rámě je stále vztaženo. Ti, kteří 

stranu, shora dolů, po jednotlivých 
knihách, či po jednotlivých heslech 
– zjistíte, že je to konzistentní a sla-
děné svědectví o poslání Pána Ježíše 
Krista – o Jeho narození, o Jeho životě, 
o Jeho učení, o Jeho Ukřižování, o Jeho  
Vzkříšení a o Jeho Usmíření.“

Poté, co jsem se s kaplanem podělil 
o několik Spasitelových nauk, se 
atmosféra změnila a on nás provedl 
budovou a ukázal nám nedávné 
vykopávky odkrývající zdi, jež byly 
datovány až do doby Římanů.

Mezi odkazy uvedenými v tématic-
kém průvodci Topical Guide je i tento 
z Knihy Mormonovy – dalšího svědec-
tví o Ježíši Kristu: „Kážeme o Kristu, 
prorokujeme o Kristu a píšeme podle 
proroctví svých, aby děti naše mohly 
věděti, k jakému prameni mohou 
hleděti pro odpuštění hříchů svých.“ 
(2. Nefi 25:26.)

Spasitel vlastními slovy prohlásil: 
„Já jsem ta cesta, i pravda, i život. 
Žádný nepřichází k Otci než skrze 
mne.“ ( Jan 14:6.)

A z Knihy Mormonovy prohlašuje: 
„Viz, já jsem ten, kdo byl připraven 
od založení světa, abych vykoupil lid 
svůj. Viz, jsem Ježíš Kristus. … Ve mně 
bude míti veškeré lidstvo život, a to 
věčně, a to ti, kteří budou věřiti ve 
jméno mé; a ti se stanou syny mými 
a dcerami mými.“ (Eter 3:14.)

President Boyd K. Packer
President Kvora Dvanácti apoštolů

Před několika lety jsme se sestrou 
Packerovou navštívili Oxfordskou 
univerzitu. Hledali jsme záznamy 

mého prapradědečka ze sedmého 
pokolení. Dr. Poppelwell, děkan fa-
kulty Christ’s College na Oxfordu, byl 
natolik laskavý, že pověřil archiváře 
fakulty, aby nám tyto záznamy přinesl. 
V nich jsme u roku 1583 našli jméno 
mého předka – Johna Packera.

Následující rok jsme se do Oxfordu 
vrátili, abychom knihovně fakulty 
Christ’s College věnovali sadu stan-
dardních děl v nádherné vazbě. 
Dr. Poppelwellovi to připadalo poně-
kud zvláštní. Možná si myslel, že ve 
skutečnosti ani nejsme křesťané. A tak 
zavolal kaplana fakulty, aby knihy 
převzal on.

Než jsem písma předal kaplanovi, 
otevřel jsem tématického průvodce 
Topical Guide a ukázal mu jedno 
heslo: 18 stran, s velmi drobným 
písmem a jednoduchým řádkováním, 
obsahovalo odkazy na heslo „Ježíš 
Kristus“. Je to jeden z nejpodrobněj-
ších souhrnů odkazů na verše z písem, 
které se týkají Spasitele, jaký byl kdy 
v historii světa sestaven – jsou to svě-
dectví ze Starého a Nového zákona, 
z Knihy Mormonovy, Nauky a smluv 
a Drahocenné perly.

„Ať si prostudujete tyto odkazy 
jakkoli,“ řekl jsem mu, „ze strany na 

Důvod naší naděje
Svědectví o naději týkající se vykoupení je něco, co nelze 
změřit ani spočítat. Zdrojem této naděje je Ježíš Kristus.
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naslouchají Jeho slovům a slovům 
Jeho vyvolených služebníků a řídí se 
jimi, naleznou pokoj a porozumění 
i uprostřed velkého zármutku a trá-
pení. Záměrem Jeho oběti je osvo-
bodit nás od následků hříchu, aby 
z každého z nás mohla být sňata vina 
a mohli jsme pociťovat naději.

Kdyby Usmíření neuskutečnil, ne-
existovalo by žádné vykoupení. Život 
na světě by byl těžký, kdyby nám 
nikdy nemohly být odpuštěny chyby, 
kdybychom se nikdy nemohli očistit 
a jít dál.

Milosrdenství a milost Ježíše 
Krista se nevztahují jen na ty, kteří 

se dopouštějí hříchů vědomých či 
z opomenutí, ale zahrnuje i zaslíbení 
trvalého pokoje všem těm, kteří Krista 
a Jeho učení přijímají a následují. Jeho 
milost je mocný ranhojič, dokonce 
i pro ty, kteří jsou zraněni nevinně.

Nedávno jsem dostal dopis od 
ženy, která si podle svých slov prošla 
v životě velkým utrpením. Kdosi se 
vůči ní dopustil nesmírné špatnosti, 
kterou sice nepojmenovala, ale 
nepřímo se o ní zmínila. Přiznala, že 
zápasila s pocity veliké zahořklosti. 
Ve své zlosti v duchu zvolala: „Ně-
kdo za tuto nesmírnou špatnost musí 
zaplatit!“ Napsala, že v tomto vypjatém 

okamžiku zármutku a pochybování 
jí do srdce okamžitě vstoupila tato 
odpověď: „Někdo již zaplatil.“

Nejsme- li si vědomi toho, co pro 
nás Spasitelova oběť může udělat, 
můžeme si s sebou životem nést vý-
čitky svědomí, že jsme udělali něco, 
co nebylo správné, nebo že jsme se 
vůči někomu prohřešili. Pocit viny, 
který přichází, když chybujeme, lze 
smýt. Budeme- li se snažit porozumět 
Jeho Usmíření, pocítíme hlubokou 
úctu k Pánu Ježíši Kristu, k Jeho 
pozemskému působení i k Jeho 
božskému poslání jakožto našeho 
Spasitele.
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Církev Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů byla znovuzřízena proto, aby 
po celém světě šířila poznání týkající 
se Spasitelova života a učení. Tato 
úžasná konference se vysílá sateli-
tem v 94 jazycích do 102 zemí, ale je 
dostupná i na internetu v každé zemi, 
kde se Církev nachází. Máme přes 
3 000 kůlů. Armáda našich misionářů 
na plný úvazek čítá více než 88 000 
mužů a žen a celkový počet členů 
Církve přesáhl 15 milionů. Tato čísla 
jsou důkazem toho, že „kámen, který 
je vylomen z hory bez rukou“, se valí 
dál, a nakonec „naplní celou zemi“. 
(NaS 65:2.)

Avšak nehledě na to, jak velkou 
organizací se Církev stane nebo kolik 
milionů členů se k nám připojí, nehledě 
na to, na kolik kontinentů a do kolika 
zemí vstoupí naši misionáři nebo kolika 
různými jazyky mluvíme, skutečná 
úspěšnost evangelia Ježíše Krista se 
bude měřit podle duchovní síly jednot-
livých členů. Potřebujeme onu sílu pře-
svědčení, jež se nachází v srdci každého 
oddaného učedníka Kristova.

Svědectví o naději týkající se vy-
koupení je něco, co nelze změřit ani 

spočítat. Zdrojem této naděje je Ježíš 
Kristus.

Snažíme se posilovat svědectví 
mladých i starších, sezdaných i svo-
bodných. Musíme učit evangeliu Ježíše 
Krista muže, ženy i děti každé rasy 
a národnosti, bohaté i chudé. Potře-
bujeme nedávno obrácené i ty z nás, 
kteří jsou potomky pionýrů. Musíme 
vyhledávat ty, kteří sešli z cesty, a po-
máhat jim vrátit se do stáda. Potřebu-
jeme moudrost, náhled a duchovní sílu 
každého jednotlivce. Každý člen této 
Církve je jako jednotlivec velmi důleži-
tou součástí celkového členstva Církve.

„Nebo jakož tělo jedno jest 
a mnoho má oudů, ale všickni ti 
jednoho těla oudové, mnozí jsouce, 
jedno tělo jsou: tak i Kristus.

Skrze jednoho zajisté Ducha my 
všickni v jedno tělo pokřtěni jsme. …

Nebo tělo není jeden oud, ale 
mnozí.“ (1. Korintským 12:12–14.)

Každý člen slouží jako svědectví 
o životě a učení Ježíše Krista. Jsme ve 
válce se silami protivníka, a máme- li 
v díle, které pro nás má Spasitel při-
praveno, uspět, potřebujeme každého 
z vás jednotlivě.

Možná si říkáte: „Co já mohu doká-
zat? Vždyť jsem sám.“

Joseph Smith se určitě občas cítil 
velmi osaměle. Dosáhl velikosti, ale 
na začátku byl 14letým chlapcem, 
který měl otázku: „Do které ze všech 
církví mám vstoupit?“ (Viz Joseph 
Smith–Životopis 1:10.) Josephova víra 
a svědectví o Spasiteli rostly podobně, 
jako musí růst i ty naše: „Řádku za 
řádkou, předpis za předpisem, tu 
trochu a tam trochu.“ (2. Nefi 28:30; 
viz také NaS 128:21.) Joseph poklekl 
k modlitbě a z oné modlitby a Prvního 
vidění vyplynuly úžasné věci.

Jako jeden z Dvanácti apoštolů  
vydávám svědectví o Pánu Ježíši 
Kristu. On žije. Je náš Vykupitel a náš 
Spasitel. „Skrze Usmíření Kristovo 
může býti spaseno veškeré lidstvo.“ 
(Články víry 1:3.) Předsedá této Cír-
kvi. Není pro své služebníky nikým 
neznámým. Zatímco budeme s po-
klidnou jistotou kráčet do budouc-
nosti, Jeho Duch bude s námi. Jeho 
moc žehnat a vést život těch, kteří 
hledají pravdu a spravedlivost, je bez 
hranic. Vydávám o Něm svědectví ve 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼

Saipan na Severních Marianách


