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v

Úvod

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů založilo edici 
Učení presidentů Církve, aby vám pomohlo přilnout těsněji 
k Nebeskému Otci a prohloubit porozumění znovuzřízenému evan-
geliu Ježíše Krista. Tak jak bude Církev vydávat v této edici další 
knihy, budete si moci vytvořit sbírku knih s naukami evangelia pro 
domácí použití. Knihy v této edici jsou určeny pro osobní studium 
i pro nedělní výuku. Také vám mohou pomoci připravit si i jiné 
lekce či proslovy a najít odpovědi týkající se církevní nauky.

Tato kniha obsahuje učení presidenta Ezry Tafta Bensona, který 
sloužil jako president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
od 10. listopadu 1985 do 30. května 1994.

Osobní studium

Při studiu učení presidenta Ezry Tafta Bensona usilujte s mod-
litbou o inspiraci Ducha Svatého. Otázky na konci každé kapitoly 
vám pomohou přemítat o učení presidenta Bensona, porozumět mu 
a uplatňovat ho v životě. Pomoci vám mohou i tyto náměty:

• Zapisujte si myšlenky a pocity, které k vám při studiu přicházejí 
od Ducha Svatého.

• Podtrhávejte si pasáže, které si chcete zapamatovat. Zvažte mož-
nost naučit se tyto pasáže nazpaměť nebo si je poznamenat do 
písem vedle příslušných veršů.

• Přečtěte si danou kapitolu nebo pasáž několikrát, abyste jí lépe 
porozuměli.

• Pokládejte si například tyto otázky: Jak mi učení presidenta 
Bensona pomáhá prohloubit porozumění zásadám evangelia? 
Čemu si Pán přeje, abych se z těchto slov naučil?

• Podělte se o to, čemu jste se naučili, se členy rodiny a s přáteli.
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• Pokládejte si otázku, jak vám učení v této knize může pomoci 
s osobními problémy nebo starostmi.

Výuka z této knihy

Tato kniha byla připravena pro použití doma i v Církvi. Při výuce 
z této knihy vám mohou pomoci následující vodítka.

Připravte se na výuku

Při přípravě na výuku usilujte o vedení Ducha Svatého. S modlit-
bou si přečtěte zadanou kapitolu, abyste se dobře obeznámili s uče-
ním presidenta Bensona. Když se vás jeho slova osobně dotknou, 
budete učit s větší upřímností a mocí (viz NaS 11:21).

Pokud učíte lekci na kvoru nebo ve skupině Melchisedechova 
kněžství nebo v Pomocném sdružení, neměli byste tuto knihu od-
kládat stranou ani si lekci připravovat z jiných materiálů. S mod-
litbou vyberte z dané kapitoly ty nauky, které podle vás nejvíce 
pomohou těm, které učíte. Některé kapitoly obsahují více materi-
álu, než kolik ho budete schopni během času určeného pro výuku 
probrat.

Povzbuzujte členy třídy k tomu, aby si danou lekci prostudovali 
předtím, než ji budete učit, a aby si knihu nosili na lekci s sebou. 
Díky tomu budou lépe připraveni zapojovat se do diskusí a vzá-
jemně se vzdělávat.

Při přípravě na výuku věnujte zvláštní pozornost oddílu „Náměty 
ke studiu a k výuce“, který je na konci každé kapitoly. V tomto 
oddíle najdete otázky, související verše z písem a pomůcku ke stu-
diu nebo k výuce. Otázky a související verše z písem se konkrétně 
vztahují na kapitolu, kde jsou uvedeny. Pomůcky ke studiu nebo 
k výuce mohou být vodítkem ve vašem úsilí učit se evangeliu a žít 
podle něj a pomáhat v tomtéž i ostatním.

Začněte úvodem probírané kapitoly

Když uvádíte kapitolu, a i v průběhu výuky, snažte se navodit 
takovou atmosféru, v níž se Duch bude moci dotknout srdce a mysli 
těch, které učíte. Na začátku lekce pomozte těm, které učíte, zaměřit 
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se na nauky obsažené v dané kapitole. Můžete přitom použít jeden 
nebo více z těchto námětů:

• Přečtěte oddíl „Ze života Ezry Tafta Bensona“ na začátku kapitoly 
a diskutujte o něm.

• Diskutujte o nějaké ilustraci nebo o verši z písem z dané kapitoly.

• Zazpívejte si společně náboženskou píseň s odpovídající 
tématikou.

• Stručně se podělte o osobní zkušenost s daným tématem.

Povzbuzujte k diskusi o učení presidenta Bensona

Při výuce z této knihy povzbuzujte druhé k tomu, aby se dělili 
o své myšlenky, pokládali otázky a jeden druhého učili. Když se 
do výuky aktivně zapojí, budou lépe připraveni něčemu se naučit 
a získat osobní zjevení. Než abyste se snažili probrat všechny nauky, 
raději studentům umožněte pokračovat v dobré diskusi. Chcete- li 
studenty povzbudit k diskusi, použijte otázky na konci kapitoly. 
Také si můžete připravit otázky vlastní, které budou konkrétně za-
měřeny na ty, které učíte.

Níže uvedené příklady vás mohou inspirovat k dalším nápadům:

• Požádejte členy třídy, aby se podělili o to, čemu se díky osob-
nímu studiu dané kapitoly naučili. Může být vhodné oslovit 
několik členů třídy během týdne a požádat je o to, aby byli při-
praveni podělit se o své poznatky.

• Požádejte členy třídy o to, aby přečetli vybrané otázky na konci 
kapitoly (můžete požádat jednotlivé členy nebo skupinky členů). 
Vyzvěte je, aby v příslušné kapitole vyhledali nauky, které se 
těchto otázek týkají. Poté je vyzvěte, aby se o své myšlenky a po-
střehy podělili.

• Přečtěte si společně výňatek z učení presidenta Bensona z dané 
kapitoly. Požádejte členy třídy, aby se podělili o příklady z pí-
sem a z vlastní zkušenosti, které toto učení objasňují a názorně 
dokládají.

• Požádejte členy třídy, aby si vybrali jeden oddíl a aby si ho v du-
chu přečetli. Vyzvěte je, aby vytvořili skupinky o dvou nebo třech 
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členech, kteří si vybrali tentýž oddíl, a aby diskutovali o tom, co 
se dozvěděli.

Povzbuzujte členy třídy, aby se o poznatky 
dělili s druhými a aby podle nich žili

Učení presidenta Bensona bude mít pro členy třídy největší vý-
znam tehdy, když se o něj budou dělit s druhými a když ho budou 
uplatňovat ve vlastním životě. Můžete přitom použít jeden nebo 
více z těchto námětů:

• Zeptejte se členů třídy, jak mohou učení presidenta Bensona 
uplatňovat ve svých zodpovědnostech doma a v Církvi. Například 
jim můžete pomoci přemítat a diskutovat o tom, jak mohou toto 
učení uplatňovat jako manželé, manželky, rodiče, synové, dcery, 
domácí učitelé či navštěvující učitelky.

• Povzbuzujte členy třídy k tomu, aby se o některé části učení 
presidenta Bensona podělili se členy rodiny a s přáteli.

• Vyzývejte je, aby uplatňovali to, čemu se učí, a aby se podělili 
o své zážitky a zkušenosti na začátku příští lekce.

Zakončete diskusi

Stručně shrňte obsah lekce nebo o to požádejte jednoho či dva 
členy třídy. Vydejte svědectví o probíraných naukách. Můžete také 
vyzvat druhé, aby se podělili o své svědectví.

Informace o zdrojích citovaných v této knize

Učení v této knize obsahuje přímé citáty z kázání, článků, knih 
a deníků presidenta Ezry Tafta Bensona.

President Benson často používal slova muži, muž nebo lidstvo, 
přičemž měl na mysli všechny lidi – muže i ženy. Často používal 
zájmena on, jeho a jemu, přičemž měl na mysli obě pohlaví. Toto 
bylo ve způsobu vyjadřování v jeho době běžné. Bez ohledu na 
odlišnosti mezi tehdejším a současným způsobem vyjadřování se 
učení presidenta Bensona týká jak žen, tak mužů.



ix

Historický přehled

Tento chronologický přehled poskytuje stručný historický rámec 
pro učení presidenta Ezry Tafta Bensona, které je uvedeno v této 
knize.

4. srpna 1899 Narozen poblíž Whitney v Idahu Georgi 
Taftu Bensonovi ml. a Saře Dunkley 
Bensonové.

1912–1913 Ujímá se mnoha domácích zodpovědností, 
zatímco jeho otec slouží na misii v severní 
části Spojených států.

1914–1919 Studuje a absolvuje Oneida Stake Academy 
v Prestonu v Idahu.

1918 Povolán sloužit jako asistent skautského 
vedoucího mladých mužů ve svém sboru 
ve Whitney.

1920 Poznává Floru Smith Amussenovou, svou 
budoucí ženu.

1921 Studuje na Utažské vysoké zemědělské 
škole (nyní Utažská státní univerzita) 
v Loganu v Utahu.

13. července 1921 Svým otcem je vysvěcen do úřadu staršího.

15. července 1921 – 
2. listopadu 1923

Slouží jako misionář na plný úvazek 
v Britské misii.

25. srpna 1924 – 
červen 1926

Flora slouží jako misionářka na plný úva-
zek na Havajských ostrovech.

Podzim 1924 Společně se svým bratrem Orvalem kupují 
rodinnou farmu ve Whitney.

Jaro 1926 Promuje na Univerzitě Brighama Younga.

10. září 1926 Žení se s Florou v chrámu Salt Lake.
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Září 1926 –  
červen 1927

Studuje na Iowa State College of 
Agriculture and Mechanical Arts (nyní 
Iowa State University of Science and 
Technology) a získává magisterské vzdě-
lání v zemědělské ekonomii.

Červen 1927 Stěhuje se zpátky na rodinnou farmu ve 
Whitney.

1929 Přijímá post krajského zemědělského 
zmocněnce pro kraj Franklin v Idahu. 
Opouští farmu a stěhuje se do nedalekého 
Prestonu v Idahu.

1930–1939 Zaměstnán jako zemědělský ekonom 
a specialista na pobočce Idažské univerzity.

Leden 1935 –  
listopad 1938

Slouží jako první rádce v předsednictvu 
kůlu Boise.

Listopad 1938 –  
březen 1939

Slouží jako president kůlu Boise.

1939–1943 Pracuje jako výkonný tajemník pro 
Národní radu farmářských družstev 
ve Washingtonu, D.C. Bydlí s rodinou 
v Bethesdě v Marylandu.

Červen 1940 Povolán sloužit jako president kůlu 
Washington ve Washingtonu, D.C.

26. července 1943 Povolán sloužit jako člen Kvora Dvanácti 
apoštolů.

7. října 1943 Vysvěcen apoštolem a ustanoven členem 
Kvora Dvanácti apoštolů presidentem 
Heberem J. Grantem.

Leden 1946 –  
prosinec 1946

Slouží jako president Evropské misie a po-
máhá zajišťovat časnou a duchovní pomoc 
Svatým posledních dnů po zničující 2. svě-
tové válce.

16. července 1946 Zasvěcuje Finsko pro hlásání evangelia.
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Leden 1953 –  
leden 1961

Slouží jako ministr zemědělství Spojených 
států ve vládě presidenta Dwighta 
D. Eisenhowera.

Leden 1964 –  
září 1965

Znovu slouží jako president Evropské 
misie.

10. listopadu 1966 Znovuzasvěcuje Itálii pro hlásání evangelia.

14. dubna 1969 Zasvěcuje Singapur pro hlásání evangelia.

26. října 1969 Zasvěcuje Indonésii pro hlásání evangelia.

30. prosince 1973 Je ustanoven do úřadu presidenta Kvora 
Dvanácti apoštolů.

10. listopadu 1985 Je ustanoven do úřadu presidenta Církve 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

24. října 1986 Zasvěcuje chrám Denver v Coloradu.

28. srpna 1987 Zasvěcuje chrám Frankfurt v Německu. 
(Během jeho působení v úřadu presidenta 
Církve bylo zasvěceno devět chrámů.)

2. října 1988 Naposledy osobně pronáší proslov na 
generální konferenci. (Po říjnu 1988 mu 
jeho chatrné fyzické zdraví neumožňovalo 
promlouvat na generální konferenci. Jeho 
rádci v Prvním předsednictvu četli kázání 
v jeho zastoupení nebo citovali poselství 
z jeho minulých proslovů.)

14. srpna 1992 Truchlí nad úmrtím své ženy Flory.

30. května 1994 Umírá doma v Salt Lake City v Utahu asi 
dva měsíce před 95. narozeninami.
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Život a služba Ezry 
Tafta Bensona

Ti, kteří 4. června 1994 jeli po hlavní silnici mezi Loganem v Utahu 
a Whitney v Idahu, byli svědky neobvyklé události. Na různých mís-
tech podél této 39 kilometrů dlouhé cesty viděli stát lidi. Následující 
den starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, proč 
se tam tito lidé shromáždili. Čekali na pohřební průvod, který pře-
vážel tělo presidenta Ezry Tafta Bensona na hřbitov do jeho rod-
ného města po smuteční bohoslužbě, která se konala v Salt Lake 
City v Utahu. Starší Hales popsal onu situaci takto:

„Jízda pohřebního průvodu do Whitney v Idahu byla dojemnou 
poctou proroku Božímu.

Poctu mu vzdávali členové Církve, kteří stáli v řadě podél dálnice 
a na nadjezdech. Někteří měli na sobě nedělní oblečení, i když byla 
sobota odpoledne. Jiní z úcty zastavili auto, uctivě se postavili a če-
kali, až smuteční průvod s prorokem projede. Farmáři stáli na po-
lích s kloboukem na prsou. Možná ještě pozoruhodnější byli mladí 
chlapci, kteří si sundali čepici a položili ji na hruď. Když pohřební 
průvod s prorokem projížděl kolem, lidé se s ním loučili máváním 
vlaječkami. Na některých vlajkách bylo napsáno: ‚Máme rádi presi-
denta Bensona.‘ Na jiných stálo: ‚Čtěte Knihu Mormonovu.‘“ 1

Tato přemíra projevů náklonnosti nebyla jen poctou, ale i ně-
čím více. Byl to viditelný důkaz toho, že život lidí se změnil díky 
tomu, že se řídili radami proroka. A lidé, kteří se shromáždili podél 
dálnice, zastupovali mnoho dalších. Ezra Taft Benson mezi svým 
narozením poblíž Whitney v Idahu a okamžikem, kdy zde byly 
pohřbeny jeho smrtelné ostatky, sloužil jako nástroj v rukou Páně, 
cestoval po celém světě a pomáhal milionům lidí přijít ke Kristu.
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Ponaučení získaná na rodinné farmě

4. srpna 1899 přivítali Sarah Dunkley Bensonová a George Taft 
Benson ml. do rodiny své prvorozené dítě. Dali mu jméno Ezra Taft 
Benson – po jeho pradědečkovi, starším Ezrovi T. Bensonovi, který 
sloužil jako člen Kvora Dvanácti apoštolů.

Ezra se narodil v dvoupokojovém farmářském domku, který jeho 
otec postavil o rok dříve. Porod byl dlouhý a těžký a přítomný lékař 
se domníval, že novorozeně, které vážilo 5,3 kg, nepřežije. Babičky 
novorozence však měly jiný názor. Naplnily dvě mísy vodou – jednu 
teplou vodou a druhou studenou – a vnuka střídavě ponořovaly do 
obou mís, dokud nezačal plakat.

Mladý Ezra Taft Benson, kterému členové rodiny i přátelé často 
říkali „T“, prožil na farmě kolem svého rodného domu naplněné 
dětství. President Gordon B. Hinckley, který sloužil s presidentem 
Bensonem téměř 33 let v Kvoru Dvanácti apoštolů a v Prvním před-
sednictvu, vyprávěl o tom, čemu se mladý Ezra naučil:

„Byl to doslova a do písmene farmářský chlapec, oděný v pracov-
ních kalhotách a opálený od slunce, který již v raném věku poznal 
zákon sklizně: ‚Cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.‘ (Gal. 6:7.)

V oněch hubených letech se naučil, že bez usilovné práce ne-
roste nic než plevel. Chceme- li mít sklizeň, musíme ustavičně a vy-
trvale pracovat. A tak se oralo na podzim i na jaře – celý den musel 
člověk v potu tváře kráčet za pluhem taženým koňským spřežením. 
V oné době se používal ruční pluh a člověk musel neustále držet 
držadla pluhu, která se kroutila a otřásala, když se ostrá špička 
pluhu zakousávala do země a úhledně ji obracela. Po takovém dni 
byl chlapec vyčerpaný a dobře spal. Ráno ale nastalo velmi brzy.

Bylo potřeba pole uvláčet, opět branami taženými koňmi, aby 
se hroudy rozbily a pole bylo připraveno na setí. Výsadba byla na-
máhavým a úmorným úkolem. Pak bylo nutné zajistit zavlažování. 
Farma Bensonových se nacházela v suché oblasti, takže ji zachra-
ňoval zázrak v podobě zavlažování. Voda se musela sledovat nejen 
ve dne, ale i po celou noc. Tehdy neexistovaly elektrické lampy 
ani plynové svítilny. Byly jen petrolejové lucerny, které vydávaly 
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slabou a nažloutlou záři. Bylo nutné, aby se voda dostala až na 
konec řádku v poli. To byl úkol, na který se nesmělo zapomenout.

V duchu si představuji malého chlapce s lopatou na rameni, jak 
kráčí příkopy a po polích, aby se do vyprahlé půdy dostala živo-
tadárná vláha.

Záhy nastal čas sečení trávy na seno – hektarů a hektarů trávy. 
Koně se zapřáhli do sekačky, chlapec vylezl na staré kovové se-
dátko, a zatímco se spřežení pohybovalo vpřed, sekací lišta se mí-
hala sem a tam a vysekávala pás široký metr a půl. Kvůli mouchám 
a komárům, prachu a spalujícímu horku to byla náročná práce. 
Posekaná tráva se pak musela shrabat a poté vidlemi naházet na 
kupky, které musely vyschnout. Správné načasování bylo důležité. 
Když nastala ta správná chvíle, kupky sena se naložily na žebřiňák 
– vůz s velkou vodorovnou plošinou. U seníku pak otočný jeřáb 
poháněný koňskou silou zvedl seno z vozu a vytvořil velký stoh. 
V oné době neexistovalo svazování sena do balíků ani žádné me-
chanické nakladače. Na vše se používaly jen vidle a svaly.

… Není tudíž divu, že jeho tělesná schránka zmohutněla a tělo 
zesílilo. Ti z nás, kteří jsme ho znali v pozdější fázi jeho života, jsme 
často mluvili o tom, jak silná má zápěstí. Pevné zdraví, jehož základ 
byl položen v době jeho mládí, bylo jedním z velkých požehnání 
v jeho životě. Vyjma posledních několika málo let to byl muž plný 
nesmírné energie.

V průběhu svého dospělého života, i když se setkával s presi-
denty a králi, nikdy nezapomněl na své zkušenosti a zážitky z mládí 
stráveného na farmě. Nikdy neztratil schopnost pracovat. Nikdy 
neztratil vůli vstávat za rozbřesku a pracovat až do noci.

Z rodiny, v níž jako chlapec vyrůstal, ale vzešlo něco více než 
jen úžasný zvyk pracovat. V této rodině byla určitá síla, která po-
chází z půdy. Její členové měli neustále na paměti nařízení dané 
Adamovi a Evě, když byli vyhnáni ze zahrady: ‚V potu tváři své 
chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země.‘ (Gen. 3:19.) Ti, 
kteří obdělávali půdu, si vypěstovali ducha soběstačnosti. V oné 
době neexistovaly žádné státní zemědělské programy ani žádné 
dotace. Lidé museli přijímat vrtochy počasí v různých ročních ob-
dobích. Smrtící mrazy, neobvyklé bouřky, vichřice a sucha – to vše 
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lidé přijímali jako životní riziko, proti němuž neexistovalo žádné 
pojištění. Zásoby na dny nedostatku byly nutností, jinak by lidé 
hladověli. Jediný trvalý zdroj pomoci v životních rizicích byla mod-
litba, modlitba k našemu věčnému milujícímu Otci, Všemohoucímu 
Bohu vesmíru.

A v oné malé rodině ve Whitney v Idahu se modlili často. Měli 
rodinnou modlitbu, večer i ráno, při níž děkovali za život se všemi 
jeho těžkostmi i příležitostmi a při níž prosili o sílu zvládat každo-
denní práci. Pamatovali i na ty, kteří měli nouzi, a když se rodina 
zvedla od modlitby, matka, která byla presidentkou Pomocného 
sdružení sboru, nechala naložit bryčku, aby se podělila o potraviny 
s potřebnými, a svého nejstaršího syna pověřila, aby bryčku řídil. 
Tato ponaučení nebyla zapomenuta.“ 2

Ponaučení získaná od věrných rodičů

Tato ponaučení týkající se usilovné práce, rodinné jednoty, služby 
a života podle evangelia začala nabývat na významu, když se jed-
noho dne rodiče 12letého Ezry vrátili domů z církevního shromáž-
dění s nečekanou novinkou. President Benson později vzpomínal:

„Když tatínek přijížděl domů, maminka otevřela poštovní 
schránku a k jejich překvapení tam byl dopis odeslaný z misijní 
kanceláře v Salt Lake City – povolání na misii. Nikdo se neptal, zda 
byl člověk připraven, ochoten nebo schopen. Předpokládalo se, 
že o tom bude vědět biskup, a biskupem v té době byl dědeček 
George T. Benson – otec mého tatínka.

Když tatínek s maminkou přijeli na dvůr, oba plakali – což jsme 
v rodině nikdy neviděli. Přiběhli jsme k bryčce – tehdy nás bylo 
sedm – a ptali jsme se, co se děje.

Řekli jen: ‚Nic se neděje.‘

‚Proč tedy pláčete?‘ ptali jsme se.

‚Pojďte do obývacího pokoje a my vám to vysvětlíme.‘

Shromáždili jsme se kolem staré pohovky v obývacím pokoji 
a otec nám řekl o svém povolání na misii. Maminka pak řekla: 
‚Jsme hrdi na to, že tatínka považují za způsobilého jít na misii. 
Trochu pláčeme, protože to znamená dva roky odloučení. Jak víte, 
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s tatínkem jsme od svatby nikdy nebyli od sebe déle než dvě noci 
– a to bylo jen tehdy, když tatínek odjel do kaňonu pro kulatinu, 
sloupky a dříví na oheň.‘“ 3

Když byl otec na misii, Ezra se ujal většiny zodpovědností spo-
jených s vedením rodinné farmy. „Vykonával práci muže, i když 
byl pouhým chlapcem,“ vzpomínala později jeho sestra Margaret. 
„Téměř dva roky zastával roli otce.“ 4 Pod vedením Sarah Ezra a jeho 
sourozenci společně pracovali, společně se modlili a společně si 
četli dopisy od tatínka. O pětasedmdesát let později president 
Benson vzpomínal na požehnání, která jeho rodina získala díky 
tomu, že jeho otec sloužil na misii:

„Domnívám se, že někteří ve světě by mohli říci, že když ono 
povolání přijal, bylo to důkazem toho, že ve skutečnosti svou ro-
dinu nemiloval. Opustit na dva roky sedm dětí a těhotnou manželku 
a nechat je doma samotné – jak by toto mohla být pravá láska?

Ale můj otec nahlížel na lásku z vyšší perspektivy. Věděl, že ‚mi-
lujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému‘. (Římanům 8:28.) 
Věděl, že to nejlepší, co může pro svou rodinu udělat, je poslouchat 
Boha.

I když nám během oněch let hodně chyběl a i když jeho nepří-
tomnost přinesla naší rodině mnoho těžkostí, to, že povolání přijal, 
se ukázalo být darem pravé lásky. Tatínek odešel na misii a nechal 
doma maminku se sedmi dětmi. (Osmé se narodilo čtyři měsíce 
po jeho příjezdu do misijního pole.) Do rodiny ale vstoupil duch 
misionářské práce, který se již nikdy nevytratil. Neobešlo se to ale 
bez určitých obětí. Otec musel prodat naši starou farmu v suché 
oblasti, aby si mohl misii financovat. Také musel nechat do části 
našeho domu nastěhovat manželský pár, který se staral o řádkové 
plodiny, a přenechal svým synům a manželce zodpovědnost za 
traviny, pastviny a malé stádo dojných krav.

Tatínkovy dopisy byly pro naši rodinu opravdovým požehnáním. 
Nám, dětem, připadalo, že přicházely z druhé strany zeměkoule, 
i když byly jen ze Springfieldu v Massachusetts; z Chicaga v Illinois 
a z Cedar Rapids a Marshalltownu v Iowě. Ano, díky tatínkově misii 
vstoupil do naší rodiny duch misionářské práce, který se již nikdy 
nevytratil.
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Rodina se později rozrostla na jedenáct dětí – sedm synů a čtyři 
dcery. Všech sedm synů sloužilo na misii, někteří z nich na dvou 
nebo třech misiích. Později sloužili na misii na plný úvazek i dvě 
dcery a jejich manželé. Zbývající dvě sestry, obě jako vdovy – jedna 
z nich matka osmi dětí a druhá matka deseti dětí – sloužily jako 
misionářské společnice v Birminghamu v Anglii.

Tento odkaz dál žehná rodině Bensonových i do třetího a čtvr-
tého pokolení. Nebyl to snad vskutku dar lásky?“ 5

Služba v Církvi v mládí

Ezra Taft Benson, který byl inspirován příkladem rodičů a moti-
vován vlastní touhou pomáhat budovat Pánovo království na zemi, 
nadšeně přijímal povolání ke službě. Když mu bylo 19 let, jeho 
biskup, který byl zároveň jeho dědečkem, ho požádal, aby sloužil 
jako jeden z dospělých vedoucích 24 mladých mužů ve sboru. Mladí 
muži byli zapojeni do americké skautské organizace Boy Scouts of 
America a Ezra sloužil jako asistent skautského vedoucího.

V tomto povolání bylo jednou z Ezrových mnoha zodpovědností 
pomáhat mladým mužům zpívat v pěveckém sboru. Pod jeho ve-
dením mladí muži vyhráli soutěž pěveckých sborů mezi ostatními 
sbory v kůlu a kvalifikovali se k účasti v oblastní soutěži. Aby je 
Ezra motivoval k tomu, aby cvičili a zpívali co nejlépe, slíbil jim, 
že pokud oblastní soutěž vyhrají, vezme je na 56kilometrový výlet 
přes hory až k jezeru. Plán zabral a mladí muži z Whitney vyhráli.

„Začali jsme plánovat výlet,“ vzpomínal president Benson, „a bě-
hem setkání jeden dvanáctiletý chlapec zvedl ruku a velmi formálně 
pronesl: ‚Chtěl bych podat jeden návrh.‘ … Řekl jsem: ‚Dobře, o co 
se jedná?‘ Odpověděl: ‚Chtěl bych podat návrh, abychom si ne-
museli na výlet brát hřeben, takže abychom se všichni nechali 
ostříhat.‘“

Nakonec všichni mladí muži souhlasili s tím, že si v rámci pří-
pravy na výlet nechají udělat krátký sestřih. A když jeden z nich 
navrhl, aby se jejich skautští vedoucí nechali ostříhat také, byli z to-
hoto nápadu ještě nadšenější. President Benson pokračoval:

„Dva skautští vedoucí usedli v holičství do křesla a holič je se 
škodolibou radostí ostříhal. Ke konci prohodil: ‚Pokud mi dovolíte 
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ostříhat vás dohola, udělám to zadarmo.‘ A tak jsme vyrazili na 
výlet – 24 nakrátko ostříhaných chlapců a dva holohlaví skautští 
vedoucí.“

Když president Benson vzpomínal na zážitky s mladými chlapci 
ve svém sboru, řekl: „Jednou z radostí, kterou prožíváte, když pra-
cujete s chlapci, je skutečnost, že časem vidíte výsledky svého úsilí. 
Máte možnost pozorovat výsledky svého vedení každý den, když 
s nimi v průběhu let pracujete a můžete je sledovat, jak dorůs-
tají v oddané muže, kteří ochotně přijímají výzvy a zodpovědnosti. 
Tento pocit zadostiučinění nelze koupit za žádné peníze; je nutné 
ho získat službou a oddaností. Je úžasné moci se alespoň v nějaké 
malé míře podílet na tom, abyste z chlapců vytvořili muže, oprav-
dové muže.“ 6

President Benson na tyto mladé muže nikdy nezapomněl a snažil 
se zůstat s nimi v kontaktu. Mnoho let po onom 56kilometrovém 
výletu navštívil sbor Whitney jako člen Kvora Dvanácti apoštolů 
a se skupinkou těchto mužů si popovídal. Řekli mu, že 22 z oněch 
24 mladých mužů zůstalo věrnými členy Církve. Se zbývajícími 
dvěma ztratili kontakt. President Benson nakonec tyto dva muže 
našel, pomohl jim vrátit se k aktivitě v Církvi a vykonal jejich chrá-
mové pečetění.7

Námluvy s Florou

Na podzim roku 1920 se Ezra vydal do Loganu v Utahu, asi 
40 km od Whitney, aby nastoupil na Utažskou vysokou zeměděl-
skou školu (nyní Utažská státní univerzita). Jednou, když byl s ně-
kolika přáteli, ho zaujala jistá mladá žena. Později vzpomínal:

„Byli jsme venku poblíž mléčnice, když v tu chvíli projela kolem 
cestou do mlékárny pro trochu mléka nějaká mladá žena – byla 
velmi atraktivní a krásná. Když na ni chlapci zamávali, zamá-
vala jim také. Zeptal jsem se: ‚Kdo je ta dívka?‘ Řekli: ‚To je Flora 
Amussenová.‘

Řekl jsem jim: ‚Právě jsem získal dojem, že se s ní ožením.‘“

Ezrovi přátelé se jeho slovům zasmáli a prohlásili: „Ta je příliš 
oblíbená na to, aby si vzala nějakého farmářského chlapce.“ Jeho 
to ale neodradilo. „Tím pádem to bude zajímavější,“ odpověděl.
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Nedlouho po tomto rozhovoru se Flora a Ezra poprvé setkali ve 
Whitney, kam Floru pozvala jedna z Ezrových sestřenic. A krátce 
poté ji Ezra pozval na taneční zábavu. Flora pozvánku přijala a ná-
sledné další schůzky vedly k tomu, co později oba nazvali „úžasným 
obdobím námluv“. Jejich námluvy ale byly přerušeny, a v mnoha 
ohledech obohaceny, když Ezra dostal povolání sloužit jako misio-
nář na plný úvazek v Britské misii.

Když se Ezra připravoval na misii, mluvili s Florou o svém vztahu. 
Chtěli, aby jejich přátelství pokračovalo, ale zároveň si uvědomo-
vali, že Ezra potřebuje být oddaným misionářem. „Než jsem odjel, 
rozhodli jsme se s Florou, že mi bude psát [dopisy] jen jednou mě-
síčně,“ řekl. „Také jsme si řekli, že v dopisech si budeme dodávat 
povzbuzení a sebedůvěru a sdělovat si novinky. A přesně to jsme 
také dělali.“ 8

flora amussenová, než se vdala za ezru tafta Bensona
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Dva misionáři

Britská misie, která byla pro první misionáře Svatých posledních 
dnů plodným polem, přinesla staršímu Bensonovi a jeho společní-
kům odlišné zážitky. Odpůrci na Britských ostrovech, včetně někte-
rých duchovních, vyvolávali široce rozšířenou nenávist vůči Svatým 
posledních dnů a publikovali protimormonské články, romány, di-
vadelní hry a filmy. Starší Benson byl bezpochyby zarmoucen kvůli 
zahořklosti druhých vůči znovuzřízenému evangeliu, ale nedovo-
lil, aby tyto zkoušky oslabily jeho víru. Ve svém deníku popsal 
místní mládež, která na něho a na jeho společníky posměšně volala: 
„Mormoni!“ V duchu si vždy pomyslel: „Díky Pánu, že jím jsem.“ 9

Starší Benson, kromě toho, že se dělil o evangelium s těmi, kteří 
nebyli členy Církve, také sloužil mezi Svatými posledních dnů ve 
Velké Británii jako vedoucí kněžství a jako referent. Tyto různé 
příležitosti ke službě mu přinášely příjemné zážitky, které byly 
v přímém protikladu k těžkostem, s nimiž se musel často potýkat. 
Starší Benson pokřtil a konfirmoval několik lidí a pomohl mnoha 
dalším přilnout blíže k Pánu. Vyprávěl například, jak ho jednou na 
jednom zvláštním shromáždění uspořádaném věrnými členy Církve 
vedl Duch k tomu, aby promluvil tak, aby přátelům členů pomohl 
získat svědectví, že Joseph Smith je prorok Boží.10 Zapsal si také, 
že se svým společníkem jednou dal vážně nemocné ženě kněžské 
požehnání, a tato žena se o 10 minut později uzdravila.11 Měl radost, 
když jako referent našel Svaté, jejichž jména byla na záznamech 
Církve, ale s nimiž místní vedoucí ztratili kontakt.12 Díky tomu, že 
sloužil pod vedením dvou presidentů misie, kteří byli zároveň členy 
Kvora Dvanácti apoštolů, staršího Orsona F. Whitneyho a Davida 
O. McKaye, získal cenná ponaučení týkající se vedení druhých.

Starší Benson byl vděčný za ochranu Páně v době, kdy kázal 
evangelium. Jednou večer ho se společníkem obstoupila skupina 
mužů, kteří jim vyhrožovali, že je hodí do řeky. V duchu se modlil 
o pomoc. Pak, jak později uvedl, „se k němu prodral nějaký mo-
hutný neznámý muž. Podíval se mi přímo do očí a pronesl silným 
a zřetelným hlasem: ‚Mladý muži, věřím každému slovu, které jste 
dnes večer řekl.‘ Zatímco toto říkal, kroužek mužů kolem mne se 
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rozpustil. Podle mě to byla přímá odpověď na modlitbu. Pak se 
objevil britský ‚bobby‘ [policista].“ 13

Když zrovna starší Benson aktivně nesloužil druhým, „věnoval 
se tomu, že ‚hltal Knihu Mormonovu‘, zvláště misionářské zážitky 
synů Mosiášových“.14 Také nacházel útěchu a podporu v dopisech 
z domova, které podle svých slov „pročítal znovu a znovu“. Když 
vzpomínal na misii, řekl: „Maminka i tatínek mi v dopisech vylévali 
srdce a byli pro mě jakožto mladého muže opravdovou posilou. 
Flořiny [dopisy] byly plné optimismu a povzbuzování, nikdy nic 
sentimentálního. Myslím, že právě to prohloubilo mou lásku a vděč-
nost k ní více než cokoli jiného.“ 15

Starší Benson byl uvolněn ze služby misionáře na plný úvazek 
2. listopadu 1923. Nechtělo se mu odejít a podle jeho slov bylo 
rozloučení se s „drahými a úžasnými Svatými“ ve Velké Británii 
„nejtěžší částí [jeho] misie“.16 Přesto ho těšila myšlenka na to, že se 
znovu setká s rodinou, a těšil se také, že uvidí Floru.

Flora se rovněž těšila na Ezru. Zabývala se ale něčím dalším než 
jen bezprostřední vyhlídkou na to, že s ním bude trávit čas. Hleděla 
dopředu – na jeho budoucnost a na jeho schopnosti. Již od chvíle, 
kdy byla dospívající dívkou, tvrdila, že si chce „vzít farmáře“ 17, a tak 
měla radost z toho, že Ezra měl očividnou touhu usadit se na ro-
dinné farmě ve Whitney v Idahu. Měla ale pocit, že je nutné, aby 
nejprve dokončil vzdělání. Později řekla: „Modlila jsem se a postila, 
aby mi Pán pomohl poznat, jak mu mám pomoci být pro jeho bližní 
co nejužitečnější. Napadlo mě, že pokud bude biskup přesvědčen, 
že jsem způsobilá, [povolá] mě na misii. Církev měl Ezra na prvním 
místě, a tak jsem věděla, že proti tomu nebude nic namítat.“ 18

Ezra byl překvapen, že když s Florou začali znovu chodit, sdělila 
mu, že přijala povolání sloužit na misii na Havajských ostrovech. 
Byla ustanovena 25. srpna 1924 a odjela následující den. Po je-
jím odjezdu si Ezra napsal do deníku: „Pociťovali jsme oba radost, 
protože jsme měli dojem, že nás čeká velká budoucnost a že toto 
odloučení nám bude vynahrazeno později. Je ale těžké být svědkem 
toho, jak se vaše sny hroutí. Ale i když jsme si kvůli tomu poplakali, 
obdrželi jsme ujištění od Boha, který nám řekl, že to vše bude pro 
nás to nejlepší.“ 19
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A opravdu bylo. Flora byla podle slov svého presidenta misie 
„velmi dobrou a energickou misionářkou“,20 která věnovala „srdce 
a duši, čas a talenty dílu Páně“.21 V několika oblastech misie do-
hlížela na organizaci Primárek, učila děti v základní škole, slou-
žila v chrámu a snažila se posilovat místní Svaté posledních dnů. 
Dokonce na čas sloužila jako misionářská společnice své ovdovělé 
matky, Barbary Amussenové, která byla povolána na krátkodobou 
misii. Společně s maminkou se jako misionářky setkaly s mužem, 
který vstoupil do Církve o mnoho let dříve ve Spojených státech 
díky úsilí Flořina otce, Carla Amussena. Tento obrácený člen byl 
tehdy v Církvi neaktivní, ale Flora a její matka se s ním spřátelily 
a pomohly mu vrátit se do Církve.22

Zatímco byla Flora na misii, Ezra pilně pracoval. Se svým bratrem 
Orvalem koupili rodinnou farmu a dál se vzdělávali. Ezra na čas 
odjel studovat na Univerzitu Brighama Younga v utažském Provu, 
zatímco Orval zůstal ve Whitney, aby se staral o farmu. Dohodli 
se, že až Ezra dostuduje, vrátí se na farmu a Orval půjde slou-
žit na misii a dokončí si vzdělání. Ezra byl odhodlaný absolvovat 
BYU rychle, a tak studoval podle náročného rozvrhu. Rovněž se na 
univerzitě zapojoval do společenských událostí, včetně tanečních 
večerů, večírků a divadelních produkcí.

I  když byl Ezra v  posledním ročníku na škole zvolen 
„Nejpopulárnějším mužem na BYU“, nikdo nedokázal odpoutat 
jeho pozornost od Flory. Později řekl, že když Flora v červnu 1926 
dokončila svou misii, „nemohl se dočkat“, až ji uvidí, i když trval na 
tom, že netrávil čas pouhým „čekáním“ na její návrat.23 Promoval 
s vyznamenáním pouhých několik měsíců předtím, než se vrátila.

Začátek společného života

Měsíc po Flořině návratu z misie oba oznámili své zasnoubení. 
Někteří lidé dál zpochybňovali Flořino rozhodnutí. Nechápali, proč 
se chce někdo tak nadaný, bohatý a populární spokojit s farmář-
ským chlapcem. Ona ale opakovala, že si „vždy chtěla vzít far-
máře“.24 Ezra byl podle jejích slov „praktický, rozumný a spolehlivý“. 
A dodala: „Choval se laskavě ke svým rodičům, takže jsem věděla, 
že když respektuje je, bude respektovat i mě.“ 25 Uvědomovala si, 
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že byl „skrytým drahokamem“, a řekla: „Udělám vše, co je v mých 
silách, aby lidé věděli a vnímali, že má dobrý vliv nejen v této malé 
komunitě, ale aby se to dozvěděli i lidé po celém světě.“ 26

Flora a Ezra byli zpečetěni 10. září 1926 v chrámu Salt Lake 
starším Orsonem F. Whitneym z Kvora Dvanácti apoštolů. Jediná 
oslava po svatbě byla snídaně pro rodinu a přátele. Po snídani 
novomanželský pár ihned nasedl do dodávky Ford – model T a vy-
razil do Ames ve státě Iowa, kde byl Ezra přijat na magisterské 
studium zemědělské ekonomie na vysoké škole Iowa State College 
of Agriculture and Mechanical Arts (nyní Iowa State University of 
Science and Technology).

Větší část jejich cesty vedla po prašných cestách a přes řídce 
obydlenou oblast. Cestou osmkrát přespali v děravém stanu. Když 
dorazili do Ames, pronajali si byt jeden blok od areálu vysoké 
školy. Byt byl malý a Bensonovi ho sdíleli s jednou velkou rodi-
nou švábů, ale podle Ezrových slov „zanedlouho vypadal jako ta 
nejútulnější chaloupka, kterou si člověk dovede představit“.27 Ezra 
se znovu plně ponořil do studia. Za necelý rok, po nespočetných 
hodinách studia, přednášek a vypracovávání písemných prací, za-
končil studium získáním magisterského titulu. Nyní již očekávali 
narození svého prvního děťátka a vrátili se na farmu Bensonových 
do Whitney.

Nacházení rovnováhy mezi profesními 
příležitostmi a církevními povoláními

Když se Bensonovi vrátili do Whitney, Ezra se plně zapojil do 
každodenního provozu farmy, což zahrnovalo dojení krav, chov 
prasat a kuřat a pěstování cukrové řepy, obilí, vojtěšky a dalších 
plodin. Orval byl povolán sloužit na misii na plný úvazek v Dánsku.

O necelé dva roky později nabídli představitelé místní samo-
správy Ezrovi zaměstnání na postu krajského zemědělského zmoc-
něnce. S podporou Flory Ezra toto místo přijal, i když to znamenalo 
opustit farmu a přestěhovat se do nedalekého města Preston. Najal 
tedy místního farmáře, aby se postaral o farmu, dokud se Orval 
nevrátí.
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Mezi Ezrovy nové zodpovědnosti patřilo poskytování poradenství 
místním farmářům ohledně záležitostí, které ovlivňovaly jejich pro-
duktivitu. Měl dojem, že více než cokoli jiného farmáři potřebovali 
lepší marketingové dovednosti – což tehdy, po vypuknutí Velké 
hospodářské krize, bylo něco, co bylo čím dál důležitější a s čím 
jim mohl díky svému vzdělání v zemědělské ekonomii pomoci. 
Povzbuzoval farmáře, aby zakládali farmářská družstva, která by jim 
pomohla snížit náklady a získat nejlepší cenu za práci.28

Ezrovy schopnosti v roli vedoucího představitele v oblasti ze-
mědělství vedly k dalším profesním příležitostem. V letech 1930 až 
1939 spolupracoval jako zemědělský ekonom a specialista s po-
bočkou Idažské univerzity v Boise, hlavním městě státu Idaho. Tato 
práce byla přerušena mezi srpnem 1936 a červnem 1937, kdy se 
Bensonovi přestěhovali do Kalifornie, aby tam Ezra mohl studovat 
zemědělskou ekonomii na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

ezra taft Benson, když v roce 1926 promoval 
na univerzitě Brighama younga
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I přes náročné zodpovědnosti v práci a doma Ezra a Flora 
Bensonovi věnovali čas tomu, aby sloužili v Církvi. Ve Whitney, 
Prestonu i v Boise byli povoláni učit a vést mládež.29 Tato povolání 
přijali s nadšením, protože byli přesvědčeni, že „mládež je naše 
budoucnost“.30 Ezra také dostal příležitost pomáhat s místní misio-
nářskou prací.31 V Boise byl Ezra povolán sloužit jako rádce v před-
sednictvu kůlu. V tomto povolání sloužil dál i v době, kdy s rodinou 
bydleli v Kalifornii. Kůl Boise rychle rostl a v listopadu 1938 starší 
Melvin J. Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů rozdělil kůl na tři nové 
kůly. Ezra Taft Benson byl povolán sloužit jako president jednoho 
z těchto kůlů.

V lednu 1939 dostal Ezra překvapivou nabídku na místo vý-
konného tajemníka v Národní radě farmářských družstev ve 
Washingtonu, D.C. Společně s Florou se ohledně této příležitosti 
radili. Vzhledem k tomu, že teprve před dvěma měsíci byl ustano-
ven presidentem kůlu, kontaktoval také První předsednictvo, aby 
se jich zeptal na radu. Bratří v Prvním předsednictvu ho povzbudili, 
aby toto místo přijal, a tak se v březnu 1939 tato rodina rozloučila 
s přáteli v Boise a přestěhovala se do Bethesdy ve státě Maryland 
poblíž Washingtonu, D.C. V červnu 1940 byl Ezra znovu povolán, 
aby sloužil jako president kůlu – tentokrát nově zorganizovaného 
kůlu Washington ve Washingtonu, D.C.

Láskyplná a sjednocená rodina

Ezra a Flora Bensonovi vždy pamatovali na věčný význam svého 
vlastního vztahu i vztahu ke svým dětem, ke stárnoucím rodičům 
a k sourozencům. Důraz, který kladli na to, aby udrželi rodinu 
sjednocenou, byl něčím více než jen povinností; měli se navzájem 
upřímně rádi a chtěli být spolu – v tomto životě i po celé věčnosti.

Ezra byl kvůli mnoha zodpovědnostem v církevních povoláních 
i v profesní oblasti často mimo domov. Tato skutečnost se občas od-
rážela i ve slovech jeho malých dětí. Když například jednou v neděli 
odcházel na nějakou církevní schůzku, jeho dcera Barbara řekla: 
„Měj se, tatínku. A vrať se a zase nás někdy navštiv.“ 32 Pro Floru 
bylo těžké vychovávat šest dětí, když měla manžela tak často pryč, 
a občas připustila, že se cítila „opuštěně a trošku smutně“.33 Přes 
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všechny tyto překážky si ale vážila své role manželky a matky a ra-
dovala se z manželovy oddanosti Pánu a rodině. V jednom dopise 
Ezrovi napsala: „Jako obvykle mi od té doby, co jsi odjel, dny připa-
dají jako měsíce. … [Ale] kdyby všichni … milovali své náboženství 
a žili podle něj tak, jako ty, bylo by na světě jen málo zármutku 
[a] utrpení. … Vždy jsi tak oddaný rodině a ochotný v každé chvíli 
pomoci ostatním, kteří to potřebují.“ 34

Ezra tuto oddanost projevoval vždy, když byl doma. Smál se 
a hrál si se svými šesti dětmi, naslouchal jim, ptal se na jejich názor 
ohledně důležitých věcí, učil je evangeliu, pomáhal s domácími pra-
cemi a trávil čas s každým dítětem jednotlivě. Děti pak nacházely 
podporu a posilu ve vědomí, že jejich rodiče je mají společně rádi. 
(Vzhledem k tomu, že pro Ezru Tafta Bensona byla rodina tak dů-
ležitá, obsahuje tato kniha dvě kapitoly, které jsou věnovány jeho 
učení na toto téma. Tyto kapitoly, nazvané „Manželství a rodina – 
ustanoveny Bohem“ a „Posvátná povolání otců a matek“, obsahují 
vzpomínky dětí z rodiny Bensonových na jejich láskyplný domov 
z dětství.)

Povolání apoštolem

V létě 1943 odjel Ezra se svým synem Reedem z Marylandu, aby 
v rámci svých zodpovědností v Národní radě farmářských družstev 
navštívil několik družstev v Kalifornii. Chystal se také setkat s ve-
doucími Církve v Salt Lake City a navštívit členy rodiny v Idahu.

26. července, poté, co na této cestě vyřídil vše, co potřeboval, 
se před odjezdem domů vrátili do Salt Lake City. Dozvěděli se, že 
ho shání president David O. McKay, s nímž se Ezra setkal přede 
dvěma týdny. Ezra zavolal presidentu McKayovi, který mu sdělil, 
že se s ním chce sejít president Heber J. Grant, tehdejší president 
Církve. Ezra a Reed odjeli do letního domu presidenta Granta, který 
se nacházel několik minut cesty od centra Salt Lake City. Když tam 
dorazili, „Ezru ihned zavedli do ložnice presidenta Granta, kde na 
lůžku odpočíval stárnoucí prorok. President Ezrovi pokynul, aby za-
vřel dveře, přistoupil k němu a sedl si na židli vedle lůžka. President 
Grant vzal oběma rukama Ezrovu pravou ruku, oči se mu zalily 
slzami a jednoduše řekl: ‚Bratře Bensone, z celého srdce ti gratuluji 
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a modlím se, aby s tebou zůstávala Boží požehnání. Byl jsi vybrán 
jako nejmladší člen Rady Dvanácti apoštolů.‘“ 35

Ezra ve svém deníku popisuje tento zážitek takto:

„Tato slova se mi zdála neuvěřitelná a ohromující. … Několik mi-
nut jsem byl schopen říkat jen: ‚Presidente Grante, to není možné!‘, 
což jsem určitě musel několikrát zopakovat, než jsem se dokázal 
vzpamatovat natolik, abych si uvědomil, co se stalo. … Držel mě 
dlouho za ruku a oba jsme plakali. … Byli jsme spolu sami více 
než hodinu a většinu té doby jsme měli ruce spojené v srdečném 
stisku. I když [byl] zesláblý, jeho mysl byla jasná a bystrá a udělal 
na mě velký dojem jeho něžný, laskavý a pokorný duch, zatímco 
se mi díval do duše.

Cítil jsem se tak naprosto slabý a nehodný, že za jeho slova útě-
chy a ujištění, která poté následovala, jsem byl dvojnásob vděčný. 
Mimo jiné řekl: ‚Pán umí zvelebit muže, kteří jsou povoláváni do 
vedoucí pozice.‘ Když jsem ze sebe ve své slabosti dokázal vypra-
vit, že miluji Církev, řekl: ‚My to víme a Pán potřebuje muže, kteří 
obětují Jeho dílu vše.‘“ 36

Po tomto pohovoru odvezli Ezru a Reeda k presidentu McKayovi. 
Cestou Ezra neřekl nic o tom, co s presidentem Grantem zažil, 
a Reed se neptal. Když dorazili k presidentu McKayovi, president 
McKay řekl Reedovi, k čemu došlo. Pak se Ezra s Reedem objali.

Když vlakem vyrazili na cestu domů, Ezra oné noci neměl klid. 
Druhý den zavolal Floře a řekl jí o svém povolání apoštolem. 
Vzpomínal: „Řekla, jak úžasný z toho má pocit a že má naprostou 
důvěru, že to zvládnu. Když jsem s ní mluvil, uklidnilo mě to. Vždy 
měla ve mě větší víru než já sám.“ 37

V průběhu několika dalších týdnů zařídili Ezra a Flora vše po-
třebné pro přestěhování se do Utahu a Ezra udělal vše, co bylo 
v jeho silách, aby zajistil plynulé převedení zodpovědností na svého 
nástupce v Národní radě farmářských družstev. Jemu a Spencerovi 
W. Kimballovi byla vyjádřena podpora jako členům Kvora Dvanácti 
apoštolů 1. října 1943 a 7. října byli vysvěceni apoštoly, přičemž 
starší Kimball byl vysvěcen jako první.

Tím tedy začala služba staršího Ezry Tafta Bensona jako jednoho 
ze zvláštních svědků „jména Kristova na celém světě“. (NaS 107:23.)



17

Ž i v o t  a   s l u Ž B a  e Z r y  t a f t a  B e n s o n a

Dodávka potravin, oblečení a naděje poválečné Evropě

22. prosince 1945 svolal president George Albert Smith, tehdejší 
president Církve, zvláštní schůzku Prvního předsednictva a Kvora 
Dvanácti apoštolů. Na ní oznámil, že První předsednictvo pocítilo 
inspiraci vyslat jednoho apoštola, aby předsedal Evropské misii 
a dohlížel na tamější práci Církve. Toho roku skončila 2. světová 
válka a mnoho evropských národů se právě začínalo vzpamatovávat 
z jejích všudypřítomných a ohromujících ničivých důsledků. První 
předsednictvo mělo pocit, že tím pravým pro tento úkol je starší 
Ezra Taft Benson.

Tato zpráva byla pro staršího Bensona, který byl novým a nej-
mladším členem Kvora, „velkým šokem“. Podobně jako v případě 
povolání jeho otce na misii před 34 lety od něho i tento úkol 

kvorum dvanácti apoštolů, někdy mezi říjnem 1950 a dubnem 
1951. stojící, zleva doprava: delbert l. stapley; Henry d. Moyle; 

Matthew cowley; Mark e. Petersen; Harold B. lee; ezra taft Benson; 
spencer W. kimball. sedící, zleva doprava: John a. Widtsoe; stephen 

l richards; david o. Mckay, president kvora dvanácti; Joseph fielding 
smith, zastupující president; Joseph f. Merrill; albert e. Bowen.
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vyžadoval odloučení od jeho mladé rodiny. První předsednictvo 
nedokázalo říci, jak dlouho bude pryč. On je nicméně ujistil o tom, 
že manželka a děti ho budou podporovat, a vyjádřil naprostou 
ochotu sloužit.38 Později popsal úkol, který přijal, těmito slovy:

„Závažnost tohoto úkolu mi připadala ohromující. [První před-
sednictvo] nám dalo úkol, který měl čtyři body. Zaprvé – postarat 
se o duchovní záležitosti Církve v Evropě; zadruhé – zajistit, aby 
naši trpící Svatí ve všech částech Evropy měli k dispozici potra-
viny, oblečení a lůžkoviny; zatřetí – řídit reorganizaci různých misií 
v Evropě; a začtvrté – připravit se na návrat misionářů do těchto 
zemí.“ 39 President Smith mu ale dal tento uklidňující slib: „Nemám 
ohledně tebe žádné obavy. Pokud na sebe budeš dávat pozor, bu-
deš v takovém bezpečí jako kdekoli jinde na světě a budeš schopen 
vykonat veliké dílo.“ 40

Starší Benson popsal, co se stalo, když se o tuto novinku po-
dělil s manželkou a s rodinou: „V příjemném a dojemném rozho-
voru s manželkou, posvěceném slzami, Flora vyjádřila láskyplnou 
vděčnost a ujistila mě, že mě bude z celého srdce podporovat. Při 
večeři jsem o tom řekl dětem, které to překvapilo a zaujalo a které 
vyjádřily svou oddanost.“ 41

Když starší Benson se svým společníkem Frederickem 
W. Babbelem dorazili do Evropy, zarmoutilo je, jak všude kolem 
sebe byli svědky nemocí, chudoby a zničení. V dopise Floře napří-
klad starší Benson popisoval matky, které byly vděčné, když dostaly 
dary v podobě mýdla, jehel a nití a jednoho pomeranče. Nic tako-
vého totiž neviděly celá léta. Starší Benson byl svědkem toho, že se 
skrovnými příděly, které tyto matky dostávaly, „hladověly ve snaze 
dát v pravém duchu mateřství více svým dětem“.42 Vyprávěl o cír-
kevních shromážděních, která se konala ve „vybombardovaných 
budovách“ a v „téměř úplné tmě“.43 Vyprávěl o uprchlících – „ubo-
hých, nikým nechtěných lidech, … kteří byli vyhnáni ze svého kdysi 
šťastného domova na neznámá místa“.44 Vyprávěl také o zázracích, 
které se staly uprostřed ponurých důsledků války.

Jeden z těchto zázraků byl patrný v životě Svatých posledních 
dnů po celé Evropě. Cestou do Evropy starší Benson přemýšlel, jak 
ho Svatí přijmou. „Budou mít srdce naplněné zahořklostí? Budou 
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pociťovat nenávist? Budou vůči Církvi zatrpklí?“ To, co zjistil, ho ale 
inspirovalo:

„Když jsem se jim podíval do pozvednuté tváře, bledé a hubené, 
přičemž mnozí tito Svatí měli na sobě jen hadry a někteří byli bosí, 
viděl jsem v jejich očích světlo víry a oni vydávali svědectví o bož-
skosti tohoto velikého díla posledních dnů a vyjadřovali vděčnost 
za požehnání Páně. …

Zjistili jsme, že naši členové vytrvali zázračným způsobem. Jejich 
víra byla silná, jejich oddanost hlubší a jejich loajalita nepřekona-
telná. Našli jsme jen málo zahořklosti nebo zoufalství, pokud vůbec 
nějaké. Ať již v té či oné misii – všude bylo možné pociťovat du-
cha přátelství a bratrství a cestou nás Svatí žádali, abychom vyřídili 
pozdravy jejich bratrům a sestrám v ostatních zemích, i když jejich 
národy proti sobě před pouhými několika měsíci válčily.“ Dokonce 
i uprchlíci „zpívali písně Sionu s … vervou“ a „večer i ráno společně 
poklekali k modlitbě a vydávali svědectví … ohledně požehnání 
plynoucích z evangelia“.45

Dalším zázrakem byl silný vliv programu sociální péče. Tento 
program, který byl zaveden necelých 10 let předtím, zachránil 
v Evropě život mnoha Svatým posledních dnů. Svatí byli požehnáni 
i díky tomu, že sami přijali zásadu sociální péče. Pomáhali si vzá-
jemně v tom, co potřebovali, dělili se o potraviny, oblečení a další 
věci, a dokonce ve vybombardovaných budovách zakládali zahrady. 
Byli také požehnáni tím, že Svatí posledních dnů z různých částí 
světa jim pomohli různými dary – věnovali jim přibližně 2 000 tun 
různých potřeb. Starší Benson vyprávěl o tom, jak vedoucí Církve 
plakali, když viděli základní potraviny, které mohli rozdat místním 
členům, a řekl, že stál před skupinami členů, z nichž odhadem 
80 procent mělo oblečení, které jim bylo zasláno prostřednictvím 
programu sociální péče.46 V proslovu na generální konferenci, který 
pronesl krátce po návratu domů, řekl: „Drazí bratří a sestry, po-
třebujete snad nějaký další důkaz o potřebnosti tohoto programu 
a o inspiraci, na níž je založen? … Říkám vám, že tento program 
řídí Bůh. Je inspirovaný!“ 47

Starší Benson a bratr Babbel byli svědky i dalšího opakujícího se 
zázraku, když jim Pán otevíral dveře při putování po válkou zniče-
ných národech v Evropě. Starší Benson opakovaně žádal vojenské 
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důstojníky o povolení vstoupit do určitých oblastí, aby se mohli 
setkat se Svatými a distribuovat zboží. A opakovaně od těchto i dal-
ších vedoucích dostával v podstatě tutéž odpověď: „Což si neuvě-
domujete, že zde byla válka? Žádní cestující civilisté nemají vstup 
povolen.“ Poté, co se těmto vedoucím představitelům podíval do očí 
a klidným hlasem jim vysvětlil svou misi, dostávali společně s bra-
trem Babbelem opakovaně povolení cestovat po různých oblastech 
a dosáhnout toho, k čemu je Pán vyslal.48

Přibližně po 11 měsících staršího Bensona vystřídal starší Alma 
Sonne, asistent Dvanácti, který v Evropě sloužil se svou manželkou 
Leonou. Bratr Babbel zůstal, aby Sonneovým pomáhal. Od chvíle, 
kdy starší Benson opustil 29. ledna 1946 Salt Lake City, až do doby, 
kdy se 13. prosince 1946 vrátil, urazil na cestách celkem 98 550 ki-
lometrů. Starší Benson byl přesvědčen, že jeho mise byla úspěšná, 
ale jedním dechem dodával: „Znám zdroj úspěchu, kterého jsme 
svým úsilím dosáhli. Nikdy mě ani nenapadlo, že bychom já nebo 
moji spolupracovníci mohli zvládnout tuto misi, k níž jsme byli 
pověřeni, bez moci Všemohoucího, která nás vedla.“ 49 Úspěšnost 
jejich mise byla vidět v síle Církve v evropských národech, kde byla 

starší Benson, vpravo, na inspekci zásob sociální péče v norském Bergenu
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nově zorganizována a rostla. Byla také vidět v životě jednotlivých 
Svatých – mezi něž patřil i jistý muž, který o mnoho let později jed-
nou přistoupil k presidentu Thomasi S. Monsonovi na shromáždění 
v německém Zwickau. Požádal presidenta Monsona, aby vyřídil po-
zdravy Ezrovi Taftu Bensonovi. Pak zvolal: „Zachránil mi život. Dal 
mi jídlo, abych se mohl najíst, a oblečení, abych se mohl obléknout. 
Dal mi naději. Bůh mu žehnej!“ 50

Patriotismus, politické působení a služba 
ve vládě Spojených států

Když byl starší Benson mimo domov, vzpomínal často na to, 
čeho si vážil již od mládí – že je občanem Spojených států americ-
kých. Od svého otce George Tafta Bensona ml. se naučil mít rád 
svou rodnou zemi a zásady, na nichž byla založena. Uvědomil si, že 
ústavu Spojených států amerických – dokument, který řídí zákony 
v tomto národě – připravili inspirovaní muži. Vážil si práva volit 
a vždy vzpomínal na jeden rozhovor, který vedl se svým otcem po 
volbách. George veřejně podporoval určitého kandidáta, a dokonce 
se za tohoto muže modlil při rodinných modlitbách. Poté, co se 
George dozvěděl, že jeho kandidát ve volbách neuspěl, slyšel ho 
Ezra modlit se za muže, který zvítězil. Zeptal se tedy otce, proč se 
modlí za kandidáta, kterého nevolil. „Synu,“ odvětil George, „mys-
lím, že bude potřebovat naše modlitby ještě více, než by je potře-
boval můj kandidát.“ 51

V dubnu 1948 pronesl starší Benson první ze svých mnoha pro-
slovů na generální konferenci, který se zaměřoval na „prorocké po-
slání“ Spojených států amerických a na důležitost svobody. Vydával 
svědectví o tom, že Pán připravil Spojené státy „jako kolébku svo-
body“, aby tam mohlo být znovuzřízeno evangelium.52 „Jsme ná-
sledovníci Knížete pokoje,“ řekl ke konci tohoto kázání, „a měli 
bychom znovuzasvětit svůj život šíření pravdy a spravedlivosti a za-
chovávání … svobody a volnosti.“ 53 V následných kázáních mluvil 
o Spojených státech amerických jako o „Pánově operační základně 
v těchto posledních dnech“.54

Starší Benson upozorňoval na hrozby útočící na svobodu ve 
Spojených státech i po celém světě. Často důrazně kritizoval „do-
nucovací a lidmi vytvořené systémy“ vlády, „které jsou v rozporu 
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s věčnými zásadami“.55 Také varoval před dalšími vlivy, které ohro-
žují svobodu – včetně nemorální zábavy, neúcty k sabatnímu dni, 
samolibosti a falešných nauk.56 Povzbuzoval Svaté posledních dnů 
po celém světě, aby využívali svého vlivu a pomáhali zajistit, aby do 
veřejných úřadů byli voleni moudří a dobří lidé.57 Prohlásil: „Účinné 
kázání evangelia může vzkvétat jedině v prostředí svobody. Ano, 
všichni říkáme, že svobodu máme rádi. To ale nestačí. To, co máme 
rádi, musíme také chránit a střežit. Musíme svobodu uchovat.“ 58

24. listopadu 1952 byla důrazná slova staršího Bensona ohledně 
patriotismu podrobena zkoušce, když dostal nabídku sloužit své 
zemi. Na základě pozvání Dwighta D. Eisenhowera, který byl právě 
zvolen presidentem Spojených států, odjel do New Yorku. Zvolený 
president Eisenhower uvažoval o tom, že by starší Benson sloužil 
v jeho vládním kabinetě – jinak řečeno, aby byl jedním z jeho vrch-
ních poradců – na pozici ministra zemědělství pro celý národ. Starší 
Benson byl touto pozorností poctěn. Později řekl: „Já jsem ale o tuto 
práci neměl zájem. … Říkal jsem si, že žádný rozumný člověk by 
v takové době o post ministra zemědělství neusiloval. … Do určité 
míry jsem věděl, co tento post obnáší – konflikty, nesmírné tlaky, 
komplikované problémy. …

To, co mi dělalo starosti, ale nebyly jen problémy a tlaky. Těm 
čelíme všichni. Podobně jako mnozí Američané, jsem ani já neměl 
chuť vstoupit aktivně do politiky. Ano, chtěl jsem, aby byli zvoleni 
lidé se vznešenými ideály a s dobrým charakterem a aby byli po-
věřeni vedením vlády, ale to bylo něco úplně jiného, než abych se 
pustil do politiky já sám. …

Především jsem byl ale nade vše spokojený s tím, co jsem již 
dělal jako člen Rady Dvanácti. … A nechtěl jsem na tom nic měnit 
– ani jsem na to nepomyslel.“ 59

Než ale starší Benson vyrazil na setkání s presidentem 
Eisenhowerem, požádal o radu presidenta Davida O. McKaye, 
tehdejšího presidenta Církve. President McKay mu řekl: „Bratře 
Bensone, v této záležitosti mám jasno. Pokud je ti nabídnuta příle-
žitost ve správném duchu, myslím, že bys ji měl přijmout.“ 60 Tato 
rada společně se základní touhou staršího Bensona „účinně bojovat 
za [své] přesvědčení jako Američan“ způsobila, že starší Benson si 
podle svých slov „promluvil sám se sebou“.61
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Když se pan Eisenhower a starší Benson poprvé setkali, netr-
valo dlouho a zvolený president USA nabídl staršímu Bensonovi 
post ministra zemědělství. Starší Benson ihned vyjmenoval důvody, 
proč na tuto práci nejspíše není tou správnou osobou, ale president 
Eisenhower neustoupil. Řekl: „Máme určitý úkol, který musíme vy-
konat. Upřímně řečeno, když začal všechen ten tlak, nechtěl jsem 
se stát presidentem. Nemůžete ale odmítnout sloužit Americe. Chci 
vás mít ve svém týmu a vy nemůžete říci ne.“ 62

„To rozhodlo,“ vzpomínal starší Benson. „Podmínky z rady presi-
denta McKaye byly splněny. I když jsem měl pocit, že od své Církve 
jsem již obdržel podle mne větší poctu, než jakou by mi mohla udě-
lit vláda, řekl jsem ano a přijal jsem zodpovědnost stát se ministrem 
zemědělství a sloužit na tomto postu nejméně dva roky – pokud mě 
tam tak dlouho bude chtít.“ 63

Ihned po přijetí tohoto postu šel starší Benson s presidentem 
Eisenhowerem na tiskovou konferenci, kde bylo jeho jmenování 
oznámeno národu. Jakmile konference skončila, vrátil se do hotelu. 
Zavolal Floře a řekl jí, že ho president Eisenhower požádal, aby 
sloužil, a že on tuto žádost přijal.

Odpověděla: „Věděla jsem, že to udělá. A věděla jsem, že ty to 
přijmeš.“

Dále jí vysvětlil: „Bude to znamenat ohromnou zodpovědnost – 
a spoustu problémů pro nás oba.“

„Já vím,“ odvětila, „ale zdá se, že je to Boží vůle.“ 64

Jak starší Benson očekával, funkční období na postu ministra 
zemědělství bylo pro něho i pro jeho rodinu bouřlivým obdobím. 
Trval ale na tom, že se nesnaží „vyhrát soutěž popularity“, ale že 
chce zkrátka „sloužit zemědělství a sloužit Americe“ 65 a že se řídí 
tímto osobním závazkem: „Je dobrou strategií stát za tím, co je 
správné, i když to není populární. Možná bych měl říci, že zvláště 
tehdy, když to není populární.“ 66 Naštěstí pro něj se nestaral o po-
pularitu; a zatímco zůstal pevný a věrný svému přesvědčení, jeho 
popularita mezi politiky i občany dramaticky kolísala. Někdy si lidé 
přáli zbavit se ho na postu ministra zemědělství.67 Jindy navrhovali, 
že by byl dobrou volbou na vicepresidenta Spojených států.68
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Starší Benson i v roli představitele vlády otevřeně mluvil o svých 
křesťanských ideálech, o svém svědectví o znovuzřízeném evan-
geliu a o oddanosti Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 
Kdykoli vedl schůzku se spolupracovníky na ministerstvu zeměděl-
ství, zahájil setkání modlitbou.69 Presidentu Eisenhowerovi poslal 
pasáže z Knihy Mormonovy, které prorokovaly o osudu Spojených 
států amerických, a president později řekl, že si je „s nesmírným 
zaujetím“ přečetl.70 Rovněž dal výtisk Knihy Mormonovy mnoha 
dalším světovým vedoucím představitelům.71 Edward R. Murrow, 
prominentní televizní zpravodaj ve Spojených státech, v roce 1954 
požádal staršího Bensona o svolení uvést rodinu Bensonových v pá-
tečním večerním programu nazvaném „Person to Person“ [„Člověk 
člověku“]. Starší a sestra Bensonovi nejprve odmítli, ale později 
souhlasili, když si vyslechli svého syna Reeda, který v této pozvánce 
spatřoval velkou misionářskou příležitost. 24. září 1954 lidé po ce-
lém národě sledovali živě přenášený a nenacvičený rodinný domácí 
večer u Bensonových. Pan Murrow obdržel po tomto vysílání více 
dopisů od fanoušků než po jakémkoli jiném. Lidé z celého národa 
i různého náboženského vyznání psali dopisy, v nichž Bensonovým 
děkovali za jejich skvělý příklad.72

Starší Benson sloužil jako ministr zemědělství osm let – po ce-
lou dobu, kdy president Eisenhower vedl Spojené státy. President 
McKay prohlásil, že práce staršího Bensona si „navždy podrží dob-
rou pověst, pokud jde o Církev i o celý národ“.73 Když starší Benson 
vzpomínal na ony roky v popředí celonárodního zájmu, řekl: „Mám 
rád tuto úžasnou zemi. Bylo pro mne ctí jí sloužit.“ 74 Také pozna-
menal: „Kdybych to měl udělat znovu, šel bych velmi podobným 
směrem.“ 75 A když pohlížel na svou pokračující službu v úřadu 
apoštola, dodal: „Nyní zasvětím čas tomu jedinému, co mám raději 
než zemědělství.“ 76

I když působení ve vládě skončilo pro staršího Bensona v roce 
1961, dál si uchovával lásku ke své zemi a k zásadě svobody. Na 
tato témata se zaměřoval v mnoha svých proslovech na generálních 
konferencích. O Spojených státech amerických mluvil jako o „zemi, 
kterou [má] z celého srdce rád“.77 Také řekl: „Vážím si patriotismu 
a lásky k vlasti ve všech zemích.“ 78 Všem Svatým posledních dnů ra-
dil, aby měli rádi svou zemi, a učil je: „Patriotismus je něco více než 
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jen mávání vlajkou a odvážná slova. Je to způsob, kterým reagujeme 
na veřejné záležitosti. Zasvěťme se znovu jako patrioti v tom pravém 
slova smyslu.“ 79 „Státník si na rozdíl od politických prospěchářů 
váží zásady více než popularity a snaží se dosáhnout popularity pro 
takové politické zásady, které jsou moudré a spravedlné.“ 80

Zvláštní svědek jména Kristova

Starší Ezra Taft Benson byl jako apoštol Pána Ježíše Krista po-
slušný příkazu jít „po všem světě [a kázat] evangelium všemu 
stvoření“ (Marek 16:15) a „[otevírat] dveře prostřednictvím hlásání 
evangelia Ježíše Krista“ (NaS 107:35). Sloužil v mnoha částech světa, 
navštěvoval misie a učil druhé.

Cenil si výsady setkávat se se Svatými posledních dnů. V jednom 
proslovu na generální konferenci poznamenal: „Občas, když jsem 
se vrátil z návštěv kůlů, jsem říkal manželce, že přesně nevím, jak 
to bude vypadat v nebi, ale nemohl bych si tam přát nic lepšího, 

starší Benson jako ministr zemědělství spojených států skládá 
přísahu do rukou předsedy nejvyššího soudu freda M. vinsona; 

president dwight d. eisenhower přihlíží opodál
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než mít to potěšení a radost setkávat se s takovými muži a ženami, 
s nimiž se setkávám mezi vedoucími kůlů a sborů Sionu a v misi-
ích po celé zemi. Jsme vskutku nesmírně požehnáni.“ 81 V jiném 
kázání řekl: „V Církvi je skutečný duch bratrství a přátelství. Je to 
něco velmi mocného, občas nehmatatelného, ale velmi skutečného. 
Vnímám to, podobně jako mí spolupracovníci, když cestuji po ků-
lech a sborech Sionu a po misiích po celé zemi. … Vždy tam na-
cházím atmosféru přátelství a bratrství. Je to jedna z těch úžasných 
věcí, které jsou spojeny s členstvím v Církvi a v království Božím.“ 82

Starší Benson se také rád dělil o svědectví o Spasiteli s lidmi 
jiného náboženství. Například v roce 1959 společně se se-
strou Bensonovou a čtyřmi pracovníky Ministerstva zemědělství 
Spojených států navštívil sedm zemí včetně Sovětského svazu. 
I když tam byl v pozici ministra zemědělství, jeho apoštolské svě-
dectví se dotklo srdce mnoha lidí. Později vyprávěl:

„Cestou na letiště během [našeho] posledního večera v Moskvě 
jsem se zklamaně zmínil … jednomu našemu průvodci, že jsme 
v Rusku neměli možnost navštívit žádný kostel. Ten řekl několik 
slov řidiči, auto se uprostřed široké ulice otočilo a nakonec jsme 
zastavili před starou budovou se štukovou omítkou v potemnělé 
a úzké dlážděné postranní uličce nedaleko Rudého náměstí. Byl to 
centrální baptistický kostel.

Byl deštivý a nevlídný říjnový večer a ve vzduchu se vznášel 
nepříjemný chlad. Když jsme ale vstoupili do kostela, byl plný – 
lidé stáli na chodbě, ve vstupním prostoru, a dokonce i na ulici. 
Dozvěděli jsme se, že podobné zástupy se zde shromažďují každou 
neděli, úterý a čtvrtek.

Díval jsem se do tváře oněch lidí. Mnozí z nich byli středního 
věku a starší, ale byl tam i překvapivě velký počet mladých. Asi 
čtyři z každých pěti byly ženy, z nichž většina měla hlavu zahalenou 
šátkem. Byli jsme uvedeni na místo vedle řečnického pultu. …

Pastor pronesl několik slov, pak zahrály varhany a zazněla nábo-
ženská píseň, kterou jako jedním hlasem zpívali všichni shromáž-
dění. Slyšet zpívat 1 500 lidí bylo jedním z nejpůsobivějších zážitků 
v celém mém životě. Vzhledem k naší společné křesťanské víře 
k nám pronesli slova přivítání, která překlenula veškeré rozdíly, 
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ať již jde o jazyk, státní zřízení nebo historii. A zatímco jsem se, 
emocionálně vyveden z míry, snažil znovu vzpamatovat, pastor mě 
prostřednictvím tlumočníka, který tam stál, požádal, abych ke shro-
mážděným lidem promluvil.

Musel jsem vynaložit velké úsilí, abych dostatečně ovládl své 
emoce a s tímto návrhem souhlasil. Pak jsem mimo jiné řekl: ‚Je od 
vás velmi milé, že jste mne požádali, abych vás pozdravil.

Přináším vám pozdravy od mnoha milionů nábožensky zaměře-
ných lidí v Americe i po celém světě.‘ A najednou jsem měl pocit, 
že je to ta nejpřirozenější věc – mluvit k těmto spolukřesťanům 
o nejposvátnějších pravdách, které jsou člověku známy.

‚Náš Nebeský Otec není daleko. Může nám být velmi nablízku. 
Bůh žije, vím, že žije. Je náš Otec. Ježíš Kristus, Vykupitel světa, bdí 
nad celou touto zemí. A vše řídí. Nemějte obavy, dodržujte Jeho 
přikázání, mějte rádi jeden druhého, modlete se o mír a vše dobře 
dopadne.‘

Zatímco byly jednotlivé věty překládány shromážděným, byl jsem 
svědkem toho, jak ženy vytáhly kapesníky a, jak jeden z přítomných 
poznamenal, začaly jimi ‚mávat, jako když se matka natrvalo loučí 
se svým jediným synem‘. Důrazně pokyvovaly hlavou a opakovaly: 
da, da, da! (ano, ano, ano!). Pak jsem si poprvé všiml toho, že 
ochozy kostela byly také plné a mnoho lidí stálo opřených o zeď. 
Podíval jsem se na jednu stařenku před sebou – hlavu měla zakry-
tou jednoduchým starým šátkem, kolem ramen přehoz a v její letité 
vrásčité tváři se zračila víra. Promluvil jsem přímo k ní.

‚Tento život je jen částí věčnosti. Než jsme přišli sem, žili jsme 
jako duchovní děti Boží. A budeme znovu žít poté, co tento život 
opustíme. Kristus zlomil pouta smrti a byl vzkříšen. My všichni bu-
deme vzkříšeni.

Věřím velmi silně v modlitbu. Vím, že je možné napojit se na 
onu neviditelnou moc, která nám dodává sílu a je pro nás pevnou 
kotvou ve chvíli, kdy to potřebujeme.‘ Po každé větě, kterou jsem 
pronesl, stařenka pokývala souhlasně hlavou. I když byla tato žena 
stará, vetchá a vrásčitá, byla ve své oddanosti nádherná.

Nepamatuji si, co všechno jsem řekl, ale vzpomínám si na po-
vznášející pocit, který jsem měl díky zaujatým pohledům na tváři 
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těchto mužů a žen, kteří tak neochvějně dokazovali svou víru 
v Boha, jemuž sloužili a jehož milovali.

Na závěr jsem řekl: ‚Zanechávám vám své svědectví, jakožto letitý 
služebník Církve, že pravda přetrvá. Čas je na straně pravdy. Bůh 
vám žehnej a ochraňuj vás po všechny dny vašeho života, o to se 
modlím ve jménu Ježíše Krista, amen.‘

Těmito slovy jsem ukončil svůj přerušovaný krátký proslov, pro-
tože jsem již nedokázal nic dodat, a posadil jsem se. Celé shromáž-
dění poté začalo zpívat náboženskou píseň, kterou jsem si oblíbil již 
jako dítě: ‚Bůh buď s vámi, než se sejdem zas.‘ Zatímco lidé zpívali, 
odcházeli jsme z kostela, a když jsme šli uličkou mezi lavicemi, 
mávali nám na rozloučenou kapesníky – připadalo mi, že nám na 
odchodu mávalo všech 1 500 shromážděných.

Měl jsem tu výsadu promlouvat na mnoha církevních shromáž-
děních v různých koutech světa, ale to, jaký dopad na mě měl 
tento zážitek, je téměř nepopsatelné. Na onen večer do smrti 
nezapomenu.

Zřídkakdy, pokud vůbec někdy, jsem pociťoval lidskou sounále-
žitost a neuhasitelnou touhu lidského srdce po svobodě tak inten-
zivně jako právě tehdy. …

Vrátil jsem se [domů] s odhodláním vyprávět tento příběh často 
– protože ukazuje, že duch svobody, duch bratrství a duch nábo-
ženství bude žít dál a dál navzdory všem snahám ho zničit.“ 83

President Kvora Dvanácti apoštolů

26. prosince 1973 se ke staršímu Bensonovi dostala nečekaná 
zpráva, že president Harold B. Lee, president Církve, nenadále ze-
mřel. V důsledku úmrtí presidenta Leeho zaujali rádci v Prvním 
předsednictvu své místo v Kvoru Dvanácti. O čtyři dny později byl 
Spencer W. Kimball ustanoven jako president Církve a Ezra Taft 
Benson byl ustanoven jako president Kvora Dvanácti apoštolů. 
V důsledku této zodpovědnosti se president Benson chopil dalších 
administrativních povinností. Předsedal týdenním schůzkám Kvora 
a koordinoval práci svých bratří, včetně jejich úkolů předsedat kon-
ferencím kůlů, navštěvovat misie a povolávat patriarchy kůlů. Také 
měl zodpovědnost dohlížet na práci dalších generálních autorit. 
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Jemu i jeho bratřím pomáhali organizovat práci administrativní pra-
covníci, kteří se starali o úřednické záležitosti.84

Na jednom setkání s Kvorem Dvanácti se president Benson po-
dělil o své myšlenky týkající se jeho služby jako presidenta Kvora: 
„Dělám si velkou starost ve vztahu k této veliké zodpovědnosti – 
nepociťuji obavy, protože vím, že v tomto díle, … děláme- li vše, 
co je v našich silách, nemůžeme selhat. Vím sice, že Pán nás bude 
posilovat, ale dělá mi velkou starost být povolán jako vedoucí sku-
piny takových mužů, jako jste vy – zvláštní svědkové Pána Ježíše 
Krista.“ 85

President Benson propojil tuto pokoru se svou typickou odvahou 
a zdůrazňováním významu usilovné práce. Často delegoval zodpo-
vědnosti druhým, aby i oni měli příležitost sloužit. Od těch, které 
vedl, očekával to nejlepší, stejně jako to očekával od sebe. I když 
byl náročný, byl laskavý. Naslouchal názorům bratří a podporo-
val na schůzkách Kvora otevřenou diskusi. Starší Boyd K. Packer, 
Russell M. Nelson a Dallin H. Oaks, kteří byli pod jeho vedením 
služebně mladšími členy Kvora Dvanácti, uvedli, že je vždy po-
vzbuzoval, aby se dělili o své názory, i když se lišily od těch jeho.86

Členové Kvora Dvanácti také poznali, že vedení presidenta 
Bensona bylo založeno na neměnných zásadách. Opakovaně jim 
například říkal: „Pamatujte, bratří, že to, na čem v tomto díle zá-
leží, je Duch.“ 87 A měl jedno měřítko, kterým poměřoval všechna 
rozhodnutí Kvora – vždy se ptal: „Co je nejlepší pro Království?“ 
Starší Mark E. Petersen, který s ním sloužil v Kvoru Dvanácti, řekl: 
„Odpověď na tuto otázku byla rozhodujícím faktorem v každé důle-
žité záležitosti, kterou musel president Ezra Taft Benson v průběhu 
svého života řešit.“ 88

President Církve

5. listopadu 1985 zemřel po dlouhé nemoci president Spencer 
W. Kimball. Vedení Církve nyní spočívalo na Kvoru Dvanácti apo-
štolů, přičemž president Ezra Taft Benson byl presidentem Kvora 
a jeho služebně nejstarším členem. O pět dní později na slavnost-
ním a posvátném setkání Kvora Dvanácti v chrámu Salt Lake byl 
president Benson ustanoven jako president Církve. Byl inspirován 
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požádat presidenta Gordona B. Hinckleyho, aby sloužil jako jeho 
první rádce, a presidenta Thomase S. Monsona, aby sloužil jako 
druhý rádce.

President Benson již dříve věděl o nejistém zdravotním stavu 
presidenta Kimballa a doufal, že se jeho příteli fyzické síly obnoví. 
„Nečekal jsem, že nastane tento den,“ řekl president Benson na tis-
kové konferenci krátce poté, co byl ustanoven do úřadu presidenta 
Církve. „Společně s manželkou Florou jsme se neustále modlili, aby 
dny presidenta Kimballa na této zemi byly prodlouženy a aby se 
v jeho prospěch stal další zázrak. Nyní, když Pán promluvil, udě-
láme pod Jeho vedením vše, co je v našich silách, abychom toto 
dílo pohnuli kupředu po celé zemi.“ 89

President Benson se na své první generální konferenci v povolání 
presidenta Církve podělil o to, na co bude ve snaze nést dílo Páně 
kupředu klást prvořadý důraz. „V dnešní době,“ prohlásil, „Pán zje-
vil, že je zapotřebí opětovně klást důraz na Knihu Mormonovu.“ 90

President Benson jako člen Kvora Dvanácti opakovaně kázal 
o důležitosti Knihy Mormonovy.91 Jako president Církve ale tomuto 
tématu věnoval ještě větší pozornost. Prohlásil, že „na celé Církvi 
spočívá odsouzení“, protože se Svatí posledních dnů nevěnují do-
statečně studiu Knihy Mormonovy nebo nevěnují pozornost jejímu 
učení. Řekl: „Kniha Mormonova nebyla a dosud není středem na-
šeho osobního studia, rodinné výuky, kázání a misionářské práce. 
Z toho musíme činit pokání.“ 92 Často citoval slova Proroka Josepha 
Smitha, který prohlásil, že lidé „se dodržováním jejích předpisů při-
blíží Bohu více nežli prostřednictvím kterékoli jiné knihy“,93 a toto 
zaslíbení dále vysvětloval. „V této knize je moc,“ řekl, „která vám 
začne proudit do života v okamžiku, kdy ji začnete vážně studo-
vat.“ 94 Naléhavě žádal Svaté posledních dnů, aby „[zaplavili] zemi 
i svůj život Knihou Mormonovou“.95

Svatí posledních dnů po celém světě si tuto radu svého proroka 
vzali k srdci. Díky tomu byli posíleni společně i každý jednotlivě.96 
President Howard W. Hunter řekl: „Může snad některá generace, 
včetně těch, které se dosud nenarodily, vzpomenout na působení 
presidenta Ezry Tafta Bensona, aniž by okamžitě nepomyslela na 
jeho lásku ke Knize Mormonově? Snad žádný president Církve od 
doby samotného Proroka Josepha Smitha se nesnažil více o to, aby 
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učil pravdám z Knihy Mormonovy, aby se stala každodenním objek-
tem studia pro všechny členy Církve a aby se její distribucí ‚zaplavila 
celá země‘.“ 97

Svědectví presidenta Bensona o Knize Mormonově bylo úzce 
spjato s jeho svědectvím o Ježíši Kristu. V době, kdy mnozí lidé za-
vrhovali „božskou podstatu Spasitele“, prohlašoval, že „tato božsky 
inspirovaná kniha je … závěrným kamenem při vydávání svědectví 
světu o tom, že Ježíš je Kristus“.98 Již od vysvěcení apoštolem v roce 
1943 sloužil pilně jako svědek toho, že Spasitel skutečně žije. Jako 
president Církve svědčil o Ježíši Kristu a o Jeho Usmíření s obno-
venou vitalitou a naléhavostí. Nabádal Svaté, aby se nechali „vést 
Kristem“ a aby byli „pohlceni v Kristu“ 99 a aby „vedli život zaměřený 
na Krista“.100 Když mluvil o Spasiteli, řekl: „Z celé duše Ho miluji.“ 101

President Benson učil s naléhavostí a mocí také o dalších téma-
tech. Varoval před nebezpečími plynoucími z pýchy. Svědčil o věč-
ném významu rodiny. Učil o zásadách víry a pokání a zdůrazňoval, 
že je potřeba oddaně vykonávat misionářskou práci.

President Benson se svými rádci v Prvním předsednictvu: 
presidentem Gordonem B. Hinckleym (vlevo) 

a presidentem thomasem s. Monsonem (vpravo)
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I když nemluvil o Spojených státech amerických tak často jako 
dříve, připomněl 200. výročí podepsání Ústavy Spojených států tím, 
že na toto téma promluvil na generální konferenci Církve v říjnu 
1987. A i nadále choval lásku ke svobodě a k opravdovému patrio-
tismu po celém světě. Na konci 80. let a na začátku 90. let 20. století 
uvítal s radostí zprávy o pádu Berlínské zdi a o tom, že lidé v Rusku 
a ve východní Evropě získali větší svobodu a vládu, která byla ote-
vřenější vůči náboženskému uctívání.102

President Benson také pronesl sérii proslovů určených konkrét-
ním skupinám členů Církve. Od dubna 1986 si připravoval kázání 
adresovaná mladým mužům, mladým ženám, matkám, domácím 
učitelům, otcům, mladým svobodným dospělým, svobodným do-
spělým ženám, dětem a seniorům. President Howard W. Hunter 
řekl: „Promlouval ke každému a měl zájem o všechny. Promlouval 
k ženám Církve i k mužům. Promlouval k seniorům. Promlouval 
k těm, kteří byli svobodní, k mládeži a moc rád mluvil k dětem 
v Církvi. Udílel úžasné a osobní rady všem členům Církve, ať již se 
nacházeli v jakékoli situaci. Tato kázání nás budou dál posilovat 
a vést, zatímco o nich v průběhu mnoha budoucích let budeme 
přemýšlet.“ 103

President Benson plakal dojetím, když dostal dopis od jedné 
rodiny, na kterou měl velký vliv jeden z jeho proslovů. V dopise 
mladý otec popisoval, že s manželkou sledovali generální konfe-
renci v televizi. Jejich tříletý syn si hrál ve vedlejším pokoji, kde byla 
konference puštěná v rádiu. Poté, co si tito rodiče vyslechli poselství 
presidenta Bensona určené dětem, přišli do pokoje, kde si hrál syn. 
Chlapec „nadšeně zvolal: ‚Ten pán v rádiu řekl, že i když děláme 
chyby, Nebeský Otec nás má přesto rád.‘ Toto jednoduché tvrzení,“ 
řekl otec, „zanechalo v našem malém synovi trvalý a hluboký do-
jem. Dokonce i dnes se ho mohu zeptat, co řekl president Benson, 
a dostanu tutéž nadšenou odpověď. Poznání, že má laskavého a mi-
lujícího Otce v nebi, mu přináší útěchu.“ 104

Krátce po generální konferenci v říjnu 1988 president Benson 
prodělal mrtvici, po které již nemohl mluvit na veřejnosti. Po ur-
čitou dobu se ještě účastnil generálních konferencí i dalších veřej-
ných shromáždění. Na konferencích v roce 1989 jeho rádci přečetli 
kázání, která připravil. Od roku 1990 jeho rádci předávali jeho 
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pozdravy Svatým a citovali z jeho minulých kázání. Konference 
v dubnu 1991 byla poslední, které se zúčastnil. Od té doby byl fy-
zicky schopen jen sledovat průběh konference v televizi.105

President Gordon B. Hinckley řekl: „Jak bylo možné očekávat, 
jeho tělo postupujícím věkem chřadlo. Nemohl chodit tak, jak 
kdysi chodíval. Nemohl mluvit tak, jak kdysi mluvíval. Jeho stav se 
postupně zhoršoval, ale přesto byl, dokud žil, vyvoleným proro-
kem Páně.“ 106 Církev vedli president Hinckley a president Thomas 
S. Monson na základě pravomoci, kterou jim president Benson de-
legoval, ale Církev nikdy nepřišla s žádnou novou iniciativou, aniž 
by o ní president Benson věděl a aniž by ji schválil.107

Tak, jak president Benson fyzicky slábl, se zhoršovalo také 
Flořino zdraví a 14. srpna 1992 Flora zemřela. O necelé dva roky 
později, 30. května 1994, se k ní president Benson připojil a jeho 
smrtelné ostatky byly uloženy vedle ní v jejich milovaném Whitney. 
Na pohřbu presidenta Bensona president Monson vzpomínal: 
„Při jedné příležitosti mi řekl: ‚Bratře Monsone, pamatujte si, že 
bez ohledu na to, co kdokoli může říkat, si přeji být pohřben ve 
Whitney v Idahu.‘ Presidente Bensone, dnes vám toto přání plníme. 
Jeho tělo se vrátí domů do Whitney, ale jeho věčný duch již odešel 
domů k Bohu. Bezpochyby se nyní raduje se svou rodinou, s přáteli 
a se svou milovanou Florou. …

Farmářský chlapec, který se stal prorokem Božím, se vrátil domů. 
Bůh žehnej jeho památce.“ 108
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Jak Spasitel učil bohatého mladíka, lásku k Bohu prokazujeme 
tehdy, když pomáháme druhým lidem. (Viz Matouš 19:16–21.)
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Veliké přikázání – milujte Pána

„Když dáme Boha na první místo, všechny 
ostatní věci zaujmou své správné místo, 

nebo z našeho života vypadnou.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

V životě presidenta Ezry Tafta Bensona se odrážela jeho láska 
k Pánu a nezlomné odhodlání žít podle evangelia. Některý ze členů 
jeho širší rodiny jednou řekl: „Pro Ezru a jeho rodinu je nábožen-
ství uceleným životním stylem – něčím, podle čeho se má žít sedm 
dní v týdnu. V okamžiku, kdy přijde čas učinit rozhodnutí, zaujímá 
náboženství v jeho úvahách první místo.“ 1

I lidé, kteří do rodiny Bensonových nepatřili, si všímali lásky, 
kterou president Benson choval k Pánu. V roce 1939, kdy president 
Benson sloužil jako president kůlu, dostal pozvání do Washingtonu, 
D.C., aby se tam setkal s řediteli Národní rady farmářských družstev. 
„Poté, co členové rady zhodnotili jeho kvalifikaci a pohovořili si 
s ním, nabídli mu v oné organizaci místo výkonného tajemníka. … 
Přestože ho tato neočekávaná nabídka práce velmi příjemně pře-
kvapila, nechtěl ji přijmout. Chápal to tak, že by tato práce s sebou 
nesla lobbování na koktejlových večírcích, což nebylo slučitelné 
s jeho vírou.

‚Pane Bensone,‘ odvětil soudce John D. Miller, vedoucí skupiny, 
‚právě proto jsme si vás vybrali. Víme, jaká máte měřítka.‘ Když se 
mu od rady dostalo plného ujištění, že se po něm nebude chtít, aby 
vyjednával dohody ohledně zemědělských problémů s koktejlovou 
sklenkou v ruce, s radostí místo přijal – ovšem až poté, co se poradil 
s Prvním předsednictvem a se svou ženou.“ 2

President Benson učil, že lásku k Pánu dáváme najevo ochotou 
činit Jeho vůli. Řekl: „Přál bych si, aby každý Svatý posledních dnů 
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mohl říci a zároveň mít z celého srdce v úmyslu toto: ‚Já kamkoli, 
kde mne chceš mít, Pane, po horách či přes moře chci jít, já rád 
budu říkat, co chceš, Pane, a chci být tím, kým chceš mne mít.‘ [Viz 
Náboženské písně, č. 169.] Kdybychom toto všichni dokázali, mohli 
bychom si být jistí tím, že dosáhneme nejvyšší míry štěstí zde na 
zemi a posléze i oslavení v celestiálním království Božím.“ 3

V proslovu na dubnové generální konferenci v roce 1988, na 
němž je založena tato kapitola, se president Benson zaměřil na 
první a veliké přikázání – milovat Boha. Starší Francis M. Gibbons 
ze Sedmdesáti k tomuto proslovu poznamenal: „Vše, o co president 
Ezra Taft Benson usiloval, co zastával a v co doufal (ohledně sebe, 
své rodiny a Církve), je obsaženo v tomto proslovu.“ 4

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Prvním a velikým přikázáním je milovat Pána.

Velikou zkouškou v životě je poslušnost Boha. „A budeme je tím 
zkoušeti,“ řekl Pán, „abychom viděli, budou- li činiti všechny věci, 
jež jim Pán, jejich Bůh, přikáže.“ (Abraham 3:25.)

Velikým úkolem v životě je zjistit, jaká je vůle Páně, a pak podle 
ní jednat.

Velikým přikázáním v životě je milovat Pána.

„Pojďte ke Kristu,“ nabádá nás Moroni ve své závěrečné modlitbě, 
„… a … [milujte] Boha celou svou mocí, myslí a silou.“ (Moroni 
10:32.)

Toto je tedy první a veliké přikázání: „Milovati budeš Pána 
Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli 
své, i ze všech mocí svých.“ (Marek 12:30; viz také Matouš 22:37; 
Deuteronomium 6:5; Lukáš 10:27; Moroni 10:32; NaS 59:5.)

Právě o čisté lásce Kristově, jež se nazývá pravou láskou, Kniha 
Mormonova svědčí, že je největší ze všech – je to láska, která nikdy 
nepomíjí, která vytrvá na věky, kterou má mít každý člověk a bez 
které není ničím. (Viz Moroni 7:44–47; 2. Nefi 26:30.)

„Pročež, milovaní bratří moji,“ vybízí nás Moroni, „modlete se 
k Otci z celé síly srdce, abyste mohli býti naplněni touto láskou, 
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kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna jeho, 
Ježíše Krista; abyste se mohli státi syny Božími; abychom, až se 
zjeví, byli jako on.“ (Moroni 7:48.)

V závěrečné zprávě jak Jareditů, tak Nefitů, Moroni píše, že po-
kud lidé nebudou mít čistou lásku Kristovu, jež se nazývá pravou 
láskou, nemohou zdědit místo, které Kristus připravil v příbytcích 
svého Otce, ani nemohou být spaseni v království Božím. (Viz Eter 
12:34; Moroni 10:21.)

Ovocem, které Lehi ve svém vidění pojedl a které naplnilo jeho 
duši nezměrně velikou radostí a které bylo nanejvýš žádoucí, žá-
doucnější nade vše, byla láska Boží.5

Když přemýšlím o pravé lásce, … myslím na otce a na onen den, 
kdy byl povolán na misii. [Viz str. 4–6 této knihy.] Domnívám se, 
že někteří ve světě by mohli říci, že když ono povolání přijal, bylo 
to důkazem toho, že ve skutečnosti svou rodinu nemiloval. Opustit 
na dva roky sedm dětí a těhotnou manželku a nechat je doma sa-
motné – jak by toto mohla být pravá láska? Ale můj otec nahlížel 
na lásku z vyšší perspektivy. Věděl, že „milujícím Boha všecky věci 
napomáhají k dobrému“. (Římanům 8:28.) Věděl, že to nejlepší, co 
může pro svou rodinu udělat, je poslouchat Boha.6

Milovat Boha celým srdcem, duší, myslí a silou znamená být tím 
zcela pohlcen a prodchnut. Nejedná se jen o jakési vlažné úsilí. Je 
to úplná oddanost samého našeho bytí – fyzického, duševního, 
citového i duchovního – lásce k Pánu.

Šíře, hloubka i výše této lásky k Bohu zasahuje do každé stránky 
lidského života. Naše tužby, ať již duchovní, či časné, mají být za-
kořeněny v lásce k Pánu. Naše myšlenky a city se mají soustředit 
na Pána. „Nechť veškeré myšlenky tvé směřují k Pánu,“ řekl Alma, 
„ano, nechť náklonnost srdce tvého ulpí na Pánovi na věky.“ (Alma 
37:36.)7

2
Lásku k Bohu prokazujeme tím, že Ho 

v životě stavíme na první místo.

Proč dal Bůh první přikázání na první místo? Protože věděl, že 
pokud Ho budeme opravdově milovat, budeme chtít dodržovat 
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i všechna Jeho ostatní přikázání. „Nebo toť je láska Boží,“ říká Jan, 
„abychom přikázaní jeho [dodržovali].“ (1. Janova 5:3; viz také 
2. Janova 1:6.)

Musíme v životě stavět Boha před všechno ostatní. Musí být na 
prvním místě, tak jak to říká v prvním ze svého Desatera přikázání: 
„Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.“ (Exodus 20:3.)

Když dáme Boha na první místo, všechny ostatní věci zaujmou 
své správné místo, nebo z našeho života vypadnou. Naše láska 
k Pánu bude řídit vše, co si činí nárok na naši náklonnost a na náš 
čas, a bude řídit naše zájmy a pořadí našich priorit.

Boha máme v životě stavět na první místo před kohokoli jiného.

Když byl Jozef v Egyptě, co bylo v jeho životě na prvním místě – 
Bůh, jeho práce, nebo Putifarova manželka? Když se ho Putifarova 
manželka snažila svést, odpověděl slovy: „Jak bych tedy učinil ta-
kovou nešlechetnost, a hřešil i proti Bohu?“ (Genesis 39:9.)

Jozef z egypta byl ochoten jít raději do vězení, 
než aby popřel svou oddanost Bohu.
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Jozef byl uvržen do vězení, protože dal Boha na první místo. 
Kdybychom čelili podobné volbě, komu by patřila naše nejvyšší 
oddanost? Dokážeme dát Boha před bezpečí, pokoj, vášně, bohat-
ství a lidské pocty?

Když byl Jozef donucen volit, dychtil více potěšit Boha než man-
želku svého zaměstnavatele. Když se od nás požaduje, abychom 
se rozhodli, dychtíme více potěšit Boha než svého šéfa, učitele, 
souseda nebo známost?

Pán pravil: „Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť 
mne hoden; a kdož miluje syna neb dceru více nežli mne, neníť 
mne hoden.“ (Matouš 10:37.) Jednou z nejobtížnějších zkoušek je 
to, když se musíte rozhodnout, zda máte potěšit Boha, či zda máte 
potěšit někoho, koho máte rádi nebo ho máte v úctě – obzvláště 
jedná- li se o člena rodiny.

Nefi této zkoušce čelil a obstál v ní, když jeho dobrý otec pře-
chodně reptal proti Bohu. (Viz 1. Nefi 16:18–25.) Job zůstal před 
Pánem čestný, i když mu jeho žena řekla, aby zlořečil Bohu a ze-
mřel. (Viz Job 2:9–10.)

V písmech se píše: „Cti otce svého i matku svou.“ (Exodus 20:12; 
viz také Mosiáš 13:20.) Někdy se člověk musí rozhodnout ctít 
Nebeského Otce více než svého smrtelného otce.

Bohu, Otci našeho ducha, máme v životě poskytnout výlučné 
postavení. Má přednostní rodičovské právo na naše věčné blaho, 
které stojí nade všemi jinými pouty, jež nás mohou spojovat zde 
nebo v životě, který přijde.

Bůh, náš Otec; Ježíš, náš starší Bratr a náš Spasitel; a Duch Svatý, 
Svědek, jsou dokonalí. Znají nás ze všech nejlépe a milují nás v té 
nejvyšší míře a udělají všechno pro to, abychom mohli dosáhnout 
věčného blaha. Cožpak bychom je za to neměli milovat a ctít je více 
než kohokoli jiného?

Někteří věrní členové se k Církvi připojili navzdory námitkám 
svých příbuzných zde ve smrtelnosti. Tím, že dali Boha na první 
místo, se mnozí z nich stali nástrojem, pomocí něhož byli jejich 
milovaní přivedeni do království Božího.
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Ježíš řekl: „Což jest [Bohu] libého, to já činím vždycky.“ ( Jan 
8:29.)

Jak jsme na tom ve svém domově? Snažíme se dávat Pána na 
první místo a dělat Mu radost?

Otcové, měl by Pán radost z toho, kdybyste se doma denně s ro-
dinou modlili a četli písma? A co kdybyste jednou týdně pořádali 
rodinný domácí večer a pravidelně si vyhradili zvláštní čas, který 
strávíte s manželkou a každým ze svých dětí? A pokud se vaše dítě 
dočasně octlo na scestí, myslíte, že by Pána potěšilo a že by si vás 
vážil, kdybyste nadále vedli příkladný život, stále se modlili a často 
se postili za ono dítě a nechávali jméno onoho syna či dcery zapi-
sovat na seznam těch, za něž se pronášejí modlitby v chrámu?

Vy, matky, na nichž obzvláště spočívá tíže spravedlivé výchovy 
mladých v Sionu, cožpak nedáváte Boha na první místo, když ctíte 
své božské povolání? … Naše matky dávají Boha na první místo, 
když plní své nejvyšší poslání mezi zdmi vlastního domova.

Děti, modlíte se za své rodiče? Snažíte se je podporovat v jejich 
vznešeném úsilí? Budou dělat chyby, stejně jako vy, ale mají ve va-
šem životě uskutečnit božské poslání. Pomůžete jim s tím? Budete 
dělat čest jejich jménu a budete jim poskytovat útěchu a podporu, 
až budou v pokročilém věku?

Pokud s vámi někdo bude chtít uzavřít sňatek mimo chrám, 
komu budete chtít vyhovět – Bohu, či smrtelníku? Budete- li trvat 
na sňatku v chrámu, zavděčíte se Pánu a požehnáte svému protěj-
šku. Proč? Protože ona osoba se buďto stane způsobilou vstoupit do 
chrámu (což by bylo požehnáním), nebo vás opustí (což by rovněž 
mohlo být požehnáním), neboť žádný z vás jistě nechce táhnout jho 
nerovným dílem. (Viz 2. Korintským 6:14.)

Měli byste se stát způsobilými vstoupit do chrámu. Pak budete 
vědět, že pro vás není nikdo dost dobrý na to, abyste s ním uzavřeli 
sňatek mimo chrám. Pokud ona osoba natolik dobrá je, uvede svůj 
život do takového stavu, aby i ona mohla uzavřít sňatek v chrámu.8
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3
Když se rozhodneme dát v životě Boha na 

první místo, bude nám hojně žehnat.

Muži a ženy, kteří obrátí svůj život k Bohu, zjistí, že On může 
z jejich života vytěžit mnohem více, než mohou oni sami. Prohloubí 
jejich radost, rozšíří jejich vizi, oživí jejich mysl, posílí jejich svaly, 
povznese jejich ducha, rozhojní jejich požehnání, znásobí jejich 
příležitosti, utěší jejich duši, získá jim přátele a vylije pokoj. Kdokoli 
ztratí svůj život ve službě Bohu, nalezne život věčný.9

Bůh žádal od Abrahama, aby obětoval Izáka. Kdyby Abraham mi-
loval Izáka více než Boha, svolil by k tomu? Jak praví Pán v Nauce 
a smlouvách, Abraham i Izák nyní sedí na trůnu jako bohové. (Viz 
NaS 132:37.) Byli ochotni obětovat nebo být obětováni, tak jak to 
Bůh požadoval. Pociťují jeden k druhému hlubší lásku a úctu, pro-
tože byli oba ochotni dát Boha na první místo.

Kniha Mormonova nás učí, že „musí nezbytně býti, aby byl pro-
tiklad ve všech věcech“ (2. Nefi 2:11) – a tak tomu tedy je. Z proti-
kladu vyplývá nutnost učinit rozhodnutí a rozhodnutí s sebou nese 
následky – ať již dobré, nebo špatné.

Kniha Mormonova vysvětluje, že lidé „jsou svobodni, aby si 
zvolili svobodu a věčný život skrze velikého Prostředníka všech 
lidí, nebo aby si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a moci ďáblovy“. 
(2. Nefi 2:27.)

Bůh nás miluje; ďábel nás nenávidí. Bůh chce, abychom měli ta-
kovou plnost radosti, jakou má On. Ďábel chce, abychom byli stejně 
bídní, jako je on. Bůh nám dává přikázání, aby nám žehnal. Ďábel 
by chtěl, abychom tato přikázání porušovali, abychom byli prokleti.

Denně a neustále se na základě svých tužeb, myšlenek a skutků 
rozhodujeme, zda chceme být požehnáni, či prokleti, šťastní, či ne-
šťastní. Jednou ze zkoušek v životě bývá to, že plnosti požehnání za 
spravedlivost nebo plnosti prokletí za zlovolnost se nám nedostává 
okamžitě. To, že jednou přijde, je jisté, ale často přicházívá až po 
jakési čekací lhůtě, což byl i případ Joba a Jozefa.

Zlovolní si zatím myslí, že jim něco prochází. Kniha Mormonova 
učí, že zlovolní „[mají na čas] radost ze skutků svých, [ale] 
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poznenáhlu přijde konec a oni budou poraženi a uvrženi do ohně, 
odkud není žádného návratu“. (3. Nefi 27:11.)

Během tohoto zkušebního období musí spravedliví i nadále 
milovat Boha, věřit Jeho zaslíbením, být trpěliví a mít jistotu, jak 
řekl básník, že „tomu, kdo pracuje na Božím díle, se dostane Boží 
mzdy“. …

Svědčím vám o tom, že Boží mzda je tou nejlepší mzdou, o níž 
tento svět nebo jakýkoli jiný svět kdy slyšel. A dostává se jí v plné 
hojnosti pouze těm, kteří milují Pána a dávají Ho na první místo.

Velikou zkouškou v životě je poslušnost Boha.

Velikým úkolem v životě je zjistit, jaká je vůle Páně, a pak podle 
ní jednat.

Velikým přikázáním v životě je: „Milovati budeš Pána Boha svého 
ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze 
všech mocí svých.“ (Marek 12:30.)

Kéž nám Bůh žehná, abychom dávali první přikázání na první 
místo, a v důsledku toho sklízeli pokoj v tomto životě a věčný život 
s plností radosti v životě, který přijde.10

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• V 1. oddíle president Benson učí o předním a velikém přikázání. 

(Viz Matouš 22:38.) Proč podle vás máme toto přikázání dávat na 
první místo? Co vás napadá, když se podíváte na to, jak president 
Benson s tímto přikázáním spojoval pravou lásku?

• Co pro vás znamená „[dávat] Boha na první místo“? (Několik 
příkladů je uvedeno ve 2. oddíle.) Kdy jste byli svědky toho, že 
„všechny ostatní věci zaujmou své správné místo, nebo z našeho 
života vypadnou“, když dáme Boha na první místo?

• Přemítejte o slibu presidenta Bensona těm, kteří „obrátí svůj život 
k Bohu“. (3. oddíl.) Můžete uvést příklady, kdy jste byli svědky 
toho, jak někdo obrátil svůj život k Bohu? V jakém smyslu Bůh 
ze života těchto lidí vytěžil mnohem více, než by mohli oni sami?
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„chceme-li kráčet ve svatosti, prospívat milostí u Boha,  
nic nemůže modlitbu nahradit.“
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K A P I T O L A  2

Modlete se vždy

„Rád bych všechny pokorně vyzval …, aby 
zůstávali v těsném kontaktu se svým Otcem 

v nebi prostřednictvím modlitby.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

„Po celý život si cením rady, že se mám spoléhat na modlitbu, 
více než téměř kteréhokoli jiného doporučení, které jsem kdy do-
stal,“ uvedl president Ezra Taft Benson. „Stala se nedílnou součástí 
mne samotného, kotvou, stálým zdrojem síly a základem mých zna-
lostí věcí Božích.

‚Pamatuj na to, že ať děláš cokoli, nebo ať jsi kdekoli, nikdy nejsi 
sám,‘ říkával mi často otec, když jsem byl malý. ‚Náš Nebeský Otec 
je vždy nablízku. Můžeš se na Něj obrátit skrze modlitbu a On ti 
pomůže.‘ Přesvědčil jsem se o tom, že tato rada je pravdivá. Díky 
Bohu můžeme vztáhnout ruku a získat onu neviditelnou moc, bez 
níž žádný člověk nedokáže v nejvyšší míře zúročit své možnosti.“ 1

President Benson se touto radou řídil v každé oblasti svého 
života. Když byl jmenován, aby sloužil jako ministr zemědělství 
Spojených států, vybral si „s modlitbou a pečlivě“ skupinu mužů, 
s nimiž měl pracovat, přičemž „prosil Boha, aby [mu] dal ducha 
rozlišování“.2 Při prvním setkání se zeptal, „zda má někdo námitky 
proti tomu, aby se porady začínaly modlitbou. Všichni souhlasili. 
A tak byl zaveden postup, který zachovával osm let. Požádal kaž-
dého ze zaměstnanců, aby se střídali při pronášení úvodní mod-
litby.“ 3 Jeho spolupracovníci si časem tohoto zvyku začali vážit, 
i když z počátku možná byli kvůli němu nesví. Jeden ze zaměst-
nanců později připustil, že někteří z oněch mužů se nahlas ne-
modlili od dětství. „Zadrhávali jsme se a pracně jsme hledali slova,“ 
řekl. „Ale šéf [president Benson] na sobě nikdy nedal znát, že by si 
toho všiml. Poté, co si to několikrát vyzkoušeli, se všichni uvolnili. 
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Pomáhá to? Inu, řekl bych, že když poradu začnete tímto způsobem, 
lidé se nebudou namyšleně zaměřovat na své názory. Velice rychle 
se tak v jakékoli situaci dohodnete na tom, co je třeba udělat.“ 4

Pro bratří presidenta Bensona z Prvního předsednictva a z Kvora 
Dvanácti apoštolů byla jeho zbožná povaha rovněž přínosem. 
President Gordon B. Hinckley, jenž v Prvním předsednictvu sloužil 
jako první rádce presidenta Bensona, uvedl:

„Poklekal jsem s ním a poslouchal, jak se modlí.

Jeho modlitby byly vždy velmi zajímavé. Téměř bez výjimky 
z valné většiny sestávaly z díků. Žádal jen velmi málo. Vyjadřoval 
vděčnost za velkou spoustu věcí.

Děkoval Pánu za život, za rodinu, za evangelium, za víru, za 
sluneční světlo a za déšť, za nádheru přírody a za přirozený sklon 
člověka milovat svobodu. Děkoval Pánu za přátele a spolupracov-
níky. Vyjadřoval lásku ke Spasiteli a vděčnost za Jeho smírnou oběť. 
Děkoval Pánu za příležitost sloužit lidem.“ 5

President Benson se svou manželkou Florou vytvářeli domov, 
v němž se každý člen rodiny modlil – jak o samotě, tak spolu 
s ostatními. Jejich syn Mark poznamenal: „Když tatínek poklekal 
k modlitbě, nespěchal. Jeho slova měla hluboký význam. Jasně 
a zřetelně z nich zaznívalo, že hovoří s naším Otcem v nebi.“ 6 
President a sestra Bensonovi vštěpovali svým dětem, aby se mod-
lily o vedení a sílu pro sebe sama, a také aby se modlily za sebe 
navzájem. Jedna rodinná přítelkyně si kdysi povšimla vlivu tohoto 
učení, když se s Bensonovými účastnila jednoho zasedání generální 
konference. Napsala:

„Jednoho dubnového dne … jsem zjistila, co je zdrojem síly ge-
nerální autority.

Seděla jsem se šesti dětmi staršího Ezry Tafta Bensona, přičemž 
jedno z nich byla moje spolubydlící na koleji. Zpozorněla jsem, 
když president [David O.] McKay povstal a ohlásil dalšího řečníka. 
S úctou jsem sledovala, jak starší Benson, jehož jsem do té doby 
osobně neznala, kráčí k mikrofonu. Byl to velký muž, vysoký dobře 
přes metr osmdesát. Byl to … muž, který byl ve světě známý jako 
ministr zemědělství Spojených států a zvláštní svědek Páně, muž, 
který vypadal klidně a sebejistě a který promlouval k obecenstvu 
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po celém světě. Najednou jsem na paži ucítila něčí ruku. Naklonila 
se ke mně holčička a naléhavě zašeptala: ‚Modli se za tatínka.‘

Poněkud mě to vylekalo a pomyslela jsem si: ‚Tento vzkaz pře-
dávají jeden druhému a já ho mám poslat dál. Mám říct: „Modli se 
za staršího Bensona“? Nebo mám říct: „Máš se pomodlit za svého 
otce“?‘ Vycítila jsem, že je třeba jednat okamžitě, tak jsem se naklo-
nila a prostě zašeptala: ‚Modli se za tatínka.‘

Sledovala jsem, jak je šeptaný vzkaz předáván dál, až tam, kde 
seděla sestra Bensonová, s hlavou už skloněnou. …

Jak léta běžela a s nimi míjely i generální konference, pokaždé 
když povstal president Benson, aby promluvil, pomyslela jsem si: 
‚Jeho děti, které jsou rozesety po celém kontinentě, jsou nyní sjed-
noceny v modlitbě za svého otce.‘“ 7

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Ježíš Kristus učil, že se máme modlit vždy.

Během své pozemské služby nás Ježíš učil tomuto vzoru 
modlitby:

„A protož vy takto se modlte: Otče náš, kterýž jsi v nebesích, 
posvěť se jméno tvé.

Přiď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.

I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest 
království, i moc, i sláva, na věky, Amen.“ (Mat. 6:9–13.)

Dále přikázal: „[ Je] potřebí … vždycky se modliti a neoblevovati.“ 
(Lukáš 18:1.)

„Bdětež a modlte se,“ pravil, „abyste nevešli v pokušení.“ 
(Mat. 26:41.)

V této dispensaci nabádal: „Modli se vždy, aby onen zlovolný 
neměl v tobě moci a neodstranil vás z místa vašeho.“ (NaS 93:49.)

Spasitel řekl Josephu Smithovi: „V ničem se člověk neprohřešuje 
proti Bohu neboli proti nikomu není hněv jeho roznícen kromě 
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těch, již neuznávají ruku jeho ve všech věcech a neposlouchají jeho 
přikázání.“ (NaS 59:21.)

Když vzkříšený Pán sloužil mezi lidem Nefitů na západní polo-
kouli, dal nám toto ponaučení: „Musíte bdíti a modliti se vždy, aby 
vás ďábel nepokoušel a neuvedl vás do zajetí. …

Musíte bdíti a modliti se vždy, abyste nevešli v pokušení; neboť 
Satan si přeje, aby vás měl, aby vás mohl prosívati jako pšenici.

Tudíž se musíte vždy modliti k Otci ve jménu mém;

A o cokoli, co je správné, budete prositi Otce ve jménu mém 
věříce, že obdržíte, vizte, bude vám dáno.“ (3. Nefi 18:15, 18–20.)8

Chceme- li kráčet ve svatosti, prospívat milostí u Boha, nic nemůže 
modlitbu nahradit. A tak vás vyzývám, abyste dali modlitbu – každo-
denní modlitbu – modlitbu v skrytu – ve svém životě na nejpřednější 
místo. Nenechte bez ní minout jediný den. Spojení s Všemohoucím 
bylo a je v historii světa zdrojem síly, inspirace a osvícení mužům 
a ženám, kteří mění osudy jednotlivců a národů k lepšímu.9

2
Rodiny, které se společně modlí, jsou požehnány 

silnějšími pouty lásky a nebeským pokojem.

Pán říká, že rodiče mají zodpovědnost za to, aby učili své děti, 
aby se modlily. [Viz NaS 68:28.] Nejsou tím míněny pouze modlitby 
v skrytu. Jsem si jistý, že je tím myšleno, aby je učili pomocí vlast-
ního příkladu prostřednictvím rodinných modliteb. Potřebujeme 
onen posvěcující vliv, který pramení ze zbožnosti v domově – z ro-
dinné modlitby.10

Je zapotřebí, abychom poklekali se svou rodinou k rodinné 
modlitbě každé ráno i večer. Jen několik slov navrch při žehnání 
jídla, jak se stává někde zvykem, nepostačuje. Je potřeba, abychom 
v modlitbě a s vděčností poklekli.11

Modlitba byla a je všudypřítomnou kotvou, jež je během činností 
naší rodiny zdrojem síly a vedení. Vzpomínám si, jak jsem klečel 
vedle postele s našimi malými dětmi a pomáhal jim s modlitbami, 
když byly ještě maličké, a později jsem sledoval, jak starší bratři 
a sestry pomáhají mladším sourozencům. Měli jsme rodinnou mod-
litbu každé ráno a večer, přičemž děti dostávaly příležitost ji vést, 
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a pronášeli jsme zvláštní modlitby, abychom si poradili s určitými 
problémy. V rodinné modlitbě jsme se například zmiňovali o dě-
tech, které měly [církevní] povolání. … Prosili jsme o pomoc, když 
mělo jedno z dětí před důležitou zkouškou na střední škole. Zvláště 
jsme se zmiňovali o členech rodiny, [kteří byli] pryč. … Když jsme 
se ve svých rodinných modlitbách takto zmiňovali o určitých oba-
vách, členům rodiny, kteří čelili složitým problémům nebo úkolům, 
to dodávalo sebevědomí, jistotu a sílu.12

Neshody a nepříjemnosti, které s sebou nese každý den, se roz-
plývají, když se rodina společně přibližuje k nebeskému trůnu. 
Prohlubuje se jednota. Posilují se pouta lásky a náklonnosti a do 
domova vstupuje nebeský pokoj.

V takových domovech pronášejí členové rodiny ráno i večer 
modlitby v skrytu. K problémům jednotlivců i rodiny se s důvěrou 
přistupuje poté, co požádáme o nebeskou milost. Srdce mladých 

„Potřebujeme onen posvěcující vliv, který pramení … z rodinné modlitby.“
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lidí, kteří se účastní takovýchto rodinných pobožností, je osvobo-
zeno od nekalých záměrů, když večer odcházejí za zábavou. Vliv 
těchto [mladých lidí] udrží jejich skupinu pod kontrolou, když se vy-
skytnou přitažlivá pokušení. Rodiče, kteří obklopují své děti očišťují-
cím vlivem každodenní zbožnosti, přispívají k ochraně … domova.13

3
Můžeme zlepšit svou komunikaci s Nebeským Otcem.

Zde je pět způsobů, jak můžeme zlepšit svou komunikaci 
s Nebeským Otcem:

1. Máme se často modlit. Měli bychom být se svým Nebeským 
Otcem o samotě každý den alespoň dvakrát či třikrát – „jak ráno, 
tak v poledne i večer“, jak se píše v písmech. (Alma 34:21.) Kromě 
toho je nám řečeno, že se máme modlit vždy. (Viz 2. Nefi 32:9; NaS 
88:126.) To znamená, že naše srdce má být plné, pohnuté neustále 
v modlitbě k našemu Nebeskému Otci. (Viz Alma 34:27.)

2. Máme si najít vhodné místo, kde bychom mohli přemítat 
a modlit se. Jsme nabádáni k tomu, že bychom měli být „v komůrce 
své a na tajných místech svých a v pustině své“. (Alma 34:26.) To 
znamená, že bychom měli být na místě, kde nebudeme rozptylo-
váni, kde budeme v skrytu. (Viz 3. Nefi 13:5–6.)

3. Na modlitbu se máme připravit. Pokud postrádáme touhu mod-
lit se, pak bychom se měli modlit tak dlouho, dokud ji nezískáme. 
Máme být pokorní. (Viz NaS 112:10.) Máme se modlit o odpuštění 
a milosrdenství. (Viz Alma 34:17–18.) Musíme odpustit každému, 
vůči komu pociťujeme něco negativního. (Viz Marek 11:25.) Písma 
nás však varují, že naše modlitby budou marné, pokud „[budeme] 
odmítati potřebné a nahé a [nebudeme] navštěvovati nemocné a sou-
žené a [nebudeme] udíleti ze jmění svého“. (Alma 34:28.)

4. Naše modlitby mají být smysluplné a relevantní. Máme se vyhýbat 
tomu, abychom v každé modlitbě používali tatáž slova. Každý z nás 
by se urazil, kdyby nám některý z přátel každý den říkal tatáž slova, 
k rozhovoru přistupoval jako k nepříjemné povinnosti a nemohl se 
dočkat, až skončí, aby si mohl zapnout televizi a pustit nás z hlavy. …

Za co se máme modlit? Máme se modlit za svou práci, za ochranu 
před mocí svých nepřátel a ďábla, za své blaho a za blaho všech 
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kolem nás. Máme se s Pánem radit ohledně všech svých rozhodnutí 
a činností. (Viz Alma 37:36–37.) Máme být dostatečně vděční na to, 
abychom vzdávali díky za vše, co máme. (Viz NaS 59:21.) Máme 
uznávat Jeho ruku ve všech věcech. Nevděčnost je jedním z našich 
velkých hříchů.

Pán v novodobém zjevení řekl: „A ten, kdo přijímá všechny věci 
s vděčností, bude učiněn slavným; a věci této země mu budou při-
dány, až stonásobně, ano, a více.“ (NaS 78:19.)

Máme žádat o to, co potřebujeme, a dbát na to, abychom nežá-
dali o věci, které by byly k naší škodě. (Viz Jakub 4:3.) Máme žádat 
o sílu překonat své problémy. (Viz Alma 31:31–33.) Máme se modlit 
o inspiraci a blaho presidenta Církve, generálních autorit, svého 
presidenta kůlu, svého biskupa, svého presidenta kvora, svých do-
mácích učitelů, členů rodiny a svých občanských vedoucích. Bylo 
by možné uvést i další návrhy, ale s pomocí Ducha Svatého se doz-
víme, o co se máme modlit. (Viz Řím. 8:26–27.)

5. Když prostřednictvím modlitby o něco požádáme, je naší 
povinností napomoci naplnění své žádosti. Máme naslouchat. Je 
možné, že zatímco jsme na kolenou, chce nám Pán udělit radu.14

4
Bůh na nás myslí a je připraven odpovídat 
na naše modlitby, pokud v Něj vkládáme 

důvěru a děláme to, co je správné.

V modlitbě se skrývá moc. Skrze modlitbu lze uskutečnit co-
koli. Právě modlitba způsobila, že se v této dispensaci otevřela 
nebesa. Modlitba čtrnáctiletého chlapce v Posvátném háji otevřela 
novou dispensaci evangelia a přinesla zjevení Otce a Syna, kteří 
se chlapci, Josephovi, ukázali jako oslavené nebeské bytosti. [Viz 
Joseph Smith–Životopis 1:11–17.] 15

Svědčím o tom, bratři a sestry a přátelé, že Bůh slyší modlitby 
a odpovídá na ně. O této skutečnosti jsem nikdy nepochyboval. Od 
dětství, kdy jsem se poprvé jako malý po boku matky učil modlit 
se; jako mladý muž v období dospívání; jako misionář v cizině; 
jako otec; jako církevní vedoucí; jako člen vlády – vím bez nejmen-
ších pochyb, že muži a ženy mohou s pokorou a modlitbou vztáh-
nout ruku a získat onu Neviditelnou moc; získat odpověď na své 
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modlitby. Člověk není sám, anebo přinejmenším být sám nemusí. 
Modlitba otevře dveře; modlitba odstraní překážky; modlitba zmírní 
stres; modlitba dodá vnitřní klid a útěchu v časech vypětí, stresu 
a obtíží. Díky Bohu za modlitbu.16

Dokonce i ve chvílích zkoušek a obav je možné přilnout těsněji 
k Pánu, abychom díky Jeho vlivu a posilující moci pociťovali, že 
nejsme nikdy sami, pokud se jen pokoříme před Všemohoucím. 
Jsem vděčný za toto svědectví, za toto ujištění.17

Z osobní zkušenosti vím, jak účinná a mocná je modlitba. …

V roce 1946 jsem byl pověřen presidentem Georgem Albertem 
Smithem, abych odjel do válkou zničené Evropy a znovu založil 
naše misie od Norska po Jihoafrickou republiku a vytvořil plán pro 
distribuci humanitární pomoci.

Zřídili jsme ústředí v Londýně. Poté jsme spolu s armádou na 
kontinentě vytvořili předběžné plány. Jeden z prvních lidí, s nimiž 
jsem si přál hovořit, byl velitel amerických ozbrojených sil v Evropě. 
Jeho základna byla v německém Frankfurtu.

Když jsme tam dorazili, šli jsme si se společníkem sjednat s ge-
nerálem schůzku. Důstojník v přijímací kanceláři řekl: „Pánové, 
nebudete mít příležitost dostat se ke generálovi dříve než za tři dny. 
Je velmi zaneprázdněn a jeho diář je zaplněn schůzkami.“

Odpověděl jsem: „Je velmi důležité, abychom si s ním promluvili, 
a tak dlouho čekat nemůžeme. Zítra máme být v Berlíně.“

Řekl: „Je mi líto.“

Vyšli jsme z budovy a šli k autu, sundali jsme si klobouk a sjed-
notili se v modlitbě. Pak jsme šli zpátky do budovy a v přijímací 
kanceláři jsme našli jiného důstojníka. Za necelou čtvrthodinu 
jsme byli uvedeni ke generálovi. Modlili jsme se o to, abychom 
s ním mohli hovořit a dotknout se jeho srdce, neboť jsme věděli, že 
všechny humanitární zásoby z jakéhokoli zdroje musely být tehdy 
svěřeny k distribuci armádě. Naším záměrem bylo, jak jsme vysvět-
lili generálovi, distribuovat svou vlastní humanitární pomoc svým 
vlastním členům prostřednictvím svých vlastních kanálů a také da-
rovat potraviny pro děti.
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Objasnili jsme mu humanitární program a také to, jak funguje. 
Generál nakonec řekl: „Dobrá, pánové, tak se do toho pusťte 
a shromážděte zásoby; a než s tím budete hotovi, třeba se předpisy 
změní.“ Odvětili jsme: „Pane generále, naše zásoby už jsou shro-
mážděny; jsou shromážděny neustále. Během čtyřiadvaceti hodin 
poté, co zatelegrafujeme Prvnímu předsednictvu Církve do Salt Lake 
City, se vydají vagóny plné zásob na cestu do Německa. Máme 
mnoho skladišť plných základních komodit.“

Pak řekl: „Ještě nikdy jsem neslyšel o lidech s takovou vizí.“ 
V srdci byl dojat tak, jak jsme se o to předtím modlili. Než jsme 
odešli z jeho kanceláře, měli jsme písemné povolení zařídit svou 
vlastní distribuci svým vlastním lidem prostřednictvím svých vlast-
ních kanálů.

Vědět, že Bůh na nás myslí a je připraven odpovědět, když v Něj 
vkládáme důvěru a děláme to, co je správné, naplňuje duši spoko-
jeností. Muži a ženy, kteří vkládají důvěru ve Všemohoucího a kteří 
se neváhají pokořit, když prostřednictvím modlitby usilují o božské 
vedení, se nemusí ničeho obávat. I když dochází k pronásledování, 
i když zažíváme velké nezdary, v modlitbě můžeme nalézt útěchu, 
neboť Bůh umožní naší duši nalézt pokoj. Onen pokoj, onen duch 
klidu, je v životě tím největším požehnáním.

Jako chlapec v Aronově kněžství jsem se naučil tuto básničku 
o modlitbě. Dodnes ji umím zpaměti:

Neznám Jeho vzácné metody,
vím však jedno, Bůh modlitbu zodpoví.
Vím, že mi dal své slovo,
jež praví, že modlitby mé vždy slyší,
a dříve nebo později je zodpoví.
A tak jen tiše čekám.
Nevím, zda vysněné požehnání
přijde tak, jak se domnívám,
avšak modlitbu svou nechávám
u Toho, který ví víc než já,
a s ujištěním, že mi dá, oč žádám,
nebo odpoví daleko větším požehnáním.
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… Svědčím vám o tom, milovaní bratři a sestry, že Bůh žije. 
Není mrtev. … Svědčím, že v nebi je Bůh, který slyší naše mod-
litby a odpovídá na ně. Vím, že je to pravda. Rád bych všechny 
pokorně vyzval …, aby zůstávali v těsném kontaktu se svým 
Otcem v nebi prostřednictvím modlitby. V této dispensaci evan-
gelia nebylo modlitby nikdy předtím zapotřebí tolik, jako je tomu 
nyní. Upřímně si přeji, abychom se neustále spoléhali na svého 
Nebeského Otce a svědomitě usilovali o to, abychom s Ním doká-
zali lépe rozmlouvat.18

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson řekl, že „[nemáme nechat] … minout jediný 

den“ bez osobní modlitby. (1. oddíl.) Jaká požehnání získáváte 
díky osobním modlitbám?

• Ve 2. oddíle se president Benson zmiňuje o některých po-
žehnáních, jichž se dostává rodinám, kde se všichni společně 

starší ezra taft Benson a jeho společníci se modlili o vedení, když po 
2. světové válce řídili v evropě poskytování humanitární pomoci.
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pravidelně modlí. Kdy jste byli například svědkem toho, že ro-
dinná modlitba vedla k těmto požehnáním? Co můžeme dělat 
pro to, abychom rodinnou modlitbu učinili prioritou?

• Zamyslete se nad pěti návrhy presidenta Bensona uvedenými 
ve 3. oddíle. Jak nám tyto návrhy mohou pomoci „zlepšit [naši] 
komunikaci s Nebeským Otcem“? Přemýšlejte o tom, co budete 
dělat, abyste se touto radou řídili.

• Jak by slova presidenta Bensona uvedená ve 4. oddíle mohla 
pomoci někomu, kdo má pochybnosti o moci modlitby? Jakými 
slovy byste se mohli připojit ke svědectví presidenta Bensona?

Související verše z písem
Jakub 1:5–6; Enos 1:1–8; 3. Nefi 14:7–8; NaS 10:5; 19:38; 88:63

Pomůcka ke studiu
Zásada je pravda, která řídí naše rozhodnutí a skutky. „Během 

četby se ptejte sami sebe: ‚Jaké zásadě evangelia učí tato pasáž? 
Jak toto mohu uplatnit v životě?‘“ (Učení – není většího povolání 
[2000], 17.)
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Ježíš Kristus v předsmrtelné existenci následoval plán spasení 
Nebeského Otce, díky čemuž byla zachována naše svoboda volby.
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Svoboda volby – věčná zásada

„Každému z nás byla dána svoboda jednání 
k tomu, abychom mohli činit důležitá rozhodnutí, 

jež budou mít velký vliv na naše spasení. Tato 
rozhodnutí ovlivňují naše štěstí ve věčnosti.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Život a práce na farmě Ezru Tafta Bensona naučily, jaké ná-
sledky s sebou přinášejí dobrá rozhodnutí. Vzpomínal: „Vyrůstal 
jsem v přesvědčení, že ochota a schopnost pracovat jsou základ-
ními předpoklady úspěšného farmaření. Klíčem je tvrdá, promyš-
lená práce. Budete- li se tím řídit, máte velkou naději uspět.“ 1 Už 
v mladém věku si Ezra uvědomil, že by on a jeho rodina získali 
více potravin, kdyby se rozhodli obdělávat zahradu. Zjistil, že po-
kud chce, aby jeho rodina měla úspěch při prodeji mléka, musí se 
rozhodnout, že každý den ráno brzy vstane a podojí krávy.2 Získal 
zkušenost, že když se rozhodl pilně pracovat, místní farmáři si ho 
najímali, aby jim pomáhal jednotit řepu a svážet seno.3 Byl svědkem 
toho, že i věrní lidé procházejí zkouškami, ale také viděl, že se jed-
notlivci a rodiny mohou rozhodnout reagovat na zkoušky takovým 
způsobem, který jim pomůže dosáhnout štěstí a úspěchu.4

Mladý Ezra Taft Benson měřil některé následky dobrých rozhod-
nutí na vědra mléka, na nákladní auta naložená senem a na štědrou 
mzdu za den naplněný tvrdou prací. Jiné z těchto následků se daly 
změřit hůře, ale zato měly delší trvání. Když například sledoval své 
rodiče, povšiml si radosti, pokoje a síly pramenících z rozhodnutí 
členů rodiny, že budou věrni sobě navzájem a Pánu.5 Zjistil, že zá-
kon sklizně – „cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti“ (Galatským 
6:7) – se vztahuje jak na duchovní úsilí, tak na fyzickou práci.
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Na základě těchto zkušeností president Ezra Taft Benson Svatým 
posledních dnů i ostatním často připomínal důležitost svobody jed-
nání – svobody „zvolit si směr, jímž se vydají“.6 Jeho učení o zásadě 
svobody jednání však zahrnovalo víc než jen připomínku, abychom 
se „[rozhodovali] mezi tím, co je správné, a tím, co je špatné“.7 
O svobodě jednání hovořil jako o schopnosti „činit důležitá roz-
hodnutí, jež budou mít velký vliv na naše spasení“ a která „[ovlivní] 
naše štěstí ve věčnosti“.8 Vyzýval Svaté posledních dnů i ostatní, 
aby svou svobodu jednání využívali k tomu, aby jednali sami za 
sebe, aniž by očekávali, že jim bude ve všech věcech přikazováno.9 
Zásada svobody jednání, řekl, „se vine jako zlatá nit skrze Pánův 
plán evangelia, který má žehnat Jeho dětem“.10

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Svoboda jednání – svoboda volby –  
je Bohem daná věčná zásada.

Svědčím o tom, že jsme duchovní potomci milujícího Boha, na-
šeho Nebeského Otce. (Viz Skutkové 17:29; 1. Nefi 17:36.) On má 
veliký plán spasení, prostřednictvím něhož mohou být Jeho děti 
učiněny dokonalými, jako je On, a mohou získat plnost radosti, 
jaké se těší On. (Viz 1. Nefi 10:18; 2. Nefi 2:25; Alma 24:14; 34:9; 
3. Nefi 12:48; 28:10.)

Svědčím o tom, že v našem předsmrtelném stavu se náš Starší 
Bratr v duchu, Ježíš Kristus, stal naším předustanoveným Spasitelem 
v Otcově plánu spasení. (Viz Mosiáš 4:6–7; Alma 34:9.) Je vůdcem 
našeho spasení a jediným prostředkem, skrze nějž se můžeme vrátit 
ke svému Otci v nebi, abychom získali plnost radosti. (Viz Židům 
2:10; Mosiáš 3:17; Alma 38:9.)

Svědčím o tom, že na Radě v nebi byl rovněž přítomen Lucifer. 
Usiloval o zničení svobody jednání člověka. Vzbouřil se. (Viz Mojžíš 
4:3.) V nebi došlo k válce a třetina zástupů byla svržena na zemi 
a bylo jim upřeno tělo. (Viz Zjev. 12:7–9; NaS 29:36–37.) Lucifer je 
nepřítel veškeré spravedlivosti a usiluje o to, aby celé lidstvo trpělo. 
(Viz 2. Nefi 2:18, 27; Mosiáš 4:14.)11



k a P i t o l a  3

61

Ústředním tématem na předsmrtelné radě byla tato otázka: Mají 
mít děti Boží neomezenou svobodu jednání, aby si zvolily, jakou 
cestou se vydají, ať již cestou dobra, či zla, nebo mají být podro-
beny nátlaku a přinuceny k poslušnosti? Kristus a všichni, kteří Ho 
následovali, se postavili za první z návrhů – svobodu volby; Satan 
se zasazoval o ten druhý – nátlak a donucení.12

V písmech je jasně uvedeno, že v nebi došlo k velké válce, k boji 
za zásadu svobody, za právo volby. (Viz Mojžíš 4:1–4; NaS 29:36–38; 
76:25–27; Zjev. 12:7–9.)13

Válka, která v nebi kvůli této záležitosti začala, ještě neskončila. 
Konflikt pokračuje na bojišti tohoto smrtelného života.14

Svoboda volby je Bohem daná věčná zásada. Dokonalý plán 
svobody je plánem evangelia. Není v něm místo pro žádný nátlak, 
násilí ani zastrašování. Člověk může evangelium přijmout, nebo ho 
odmítnout. Může ho přijmout a pak odmítnout podle něj žít, nebo 
ho může přijmout a uplatňovat ho v životě v plné míře. Ale Bůh 
nás nikdy nebude nutit žít podle evangelia. Bude se nás prostřed-
nictvím svých služebníků snažit přesvědčit. Bude nás volat, bude 
nás vést, přemlouvat a povzbuzovat a bude nám žehnat, když Mu 
budeme odpovídat, ale nikdy nebude lidskou mysl k ničemu nutit. 
(Viz Náboženské písně, 2014, č. 149.)15

2
Tento život je časem zkoušek, kdy se můžeme 

svobodně rozhodovat mezi dobrem a zlem.

Abrahamovi bylo umožněno vidět duchovní děti našeho 
Nebeského Otce ještě předtím, než přišly na zemi. Rovněž viděl 
stvoření země a Pán mu pravil: „A budeme je tím zkoušeti, abychom 
viděli, budou- li činiti všechny věci, jež jim Pán, jejich Bůh, přikáže.“ 
(Abraham 3:25.) Tato božská slova v sobě skrývají rovněž i právo 
volby.16

Tento život je zkušební lhůtou – zkušební lhůtou, v níž vy i já pro-
kazujeme své odhodlání, zkušební lhůtou, která má pro každého z nás 
věčné důsledky. A nyní nám nastal čas, tak jako nastal každému po-
kolení před námi, abychom zjistili, jaké máme povinnosti, a plnili je.17
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To, že Pána popouzí zlovolnost, je pravda. To, že si přeje, aby 
k ní nedocházelo, je rovněž pravda. To, že bude pomáhat těm, již 
se zlovolnosti staví na odpor, je pravda. Ale to, že dopouští, aby 
skrze Jeho děti ve smrtelnosti ke zlovolnosti vůbec docházelo, je 
důkazem toho, že jim dal svobodu rozhodování, zatímco On si 
ponechal právo na poslední soud.18

Neexistuje žádné zlo, které by [ Ježíš Kristus] nedokázal zastavit. 
Vše je v Jeho rukou. Tato země podléhá Jeho právoplatné moci. 
Přesto však dopouští zlo, aby nám tak umožnil volit si mezi dobrem 
a zlem.19

Život je ve věčné existenci člověka zkušební dobou, v níž je mu 
dáno … právo rozhodovat se mezi tím, co je správné, a tím, co je 
špatné. … Z těchto rozhodnutí vyplývají veliké důsledky, a to nejen 
v tomto životě, ale i, což je ještě důležitější, v životě, který přijde. 
Existují hranice, které Satan nemůže překročit. V rámci těchto hranic 
je mu nyní dovoleno nabízet nečestnou alternativu k Božím spra-
vedlivým zásadám, a tím umožnit lidem rozhodovat se mezi dobrem 
a zlem, a určovat tak postavení, které zaujmou v dalším životě.20

3
Svobodu jednání využíváme k tomu, abychom činili 

rozhodnutí, která mají určující vliv na to, zda budeme 
šťastní ve svém současném životě i po celou věčnost.

Bůh vás miluje, tak jako miluje každičké ze svých dětí, a je Jeho 
touhou, záměrem a slávou, abyste se k Němu vrátili čistí a nepo-
skvrnění, poté, co prokážete, že jste hodni těšit se věčné radosti 
v Jeho přítomnosti.

Váš Otec v nebi na vás myslí. Dal vám přikázání, aby vás vedl 
a ukázňoval. Také vám dal svobodu jednání, svobodu volby, 
„[aby viděl, budete- li] činiti všechny věci, jež [vám] … přikáže“. 
(Abr. 3:25.) Jeho království zde na zemi je dobře zorganizováno 
a vaši vedoucí se oddaně zaměřují na to, aby vám byli ku pomoci. 
Chtěl bych, abyste věděli, že vás neustále máme rádi, máme o vás 
starost a modlíme se za vás.

Satan na vás také myslí. Dal si za cíl vás zničit. Neukázňuje vás 
pomocí přikázání, ale místo toho vám nabízí, abyste si svobodně 
„dělali, co je vám libo“. … Satanův program zní: „Teď si užívej, 
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zaplatíš později.“ Usiluje o to, aby všichni byli tak bídní, jako je on. 
[Viz 2. Nefi 2:27.] Pánovým programem je to, abychom byli šťastní 
nyní a prožívali radost na věky skrze život podle evangelia.21

Je nám umožněno se rozhodovat, ale nemůžeme změnit následky 
těchto svých rozhodnutí.22

Naše víra by byla zcela jistě málo zkoušena, kdyby se nám ihned 
dostalo plné odměny za každý dobrý skutek, či okamžité odplaty za 
každý hřích. Ovšem není sporu o tom, že v obou případech dojde 
ke konečnému zúčtování.23

I když člověku může hřích přinášet jakési dočasné potěšení, na-
konec to vše vyústí v neštěstí. „Zlovolnost nikdy nebyla štěstím.“ 
(Alma 41:10.) Hřích vyvolává nesoulad s Bohem a skličuje ducha. 
Proto by bylo pro každého dobré, aby zpytoval sebe sama, aby zjis-
til, zda jedná v souladu se všemi Božími zákony. Každé zachovávání 
zákona s sebou přináší určité požehnání. Každé porušení zákona 
s sebou přináší určitou pohromu. Ti, kteří jsou obtíženi zoufalstvím, 
mají přijít k Pánu, neboť Jeho jho je snadné nést a Jeho břímě je 
lehké. (Viz Mat. 11:28–30.)24

Tím největším úkolem v životě každého člověka je rozhodování. 
I když … právo volby neboli právo rozhodovat se je jedním z nej-
větších darů, které Bůh člověku dal, dal člověku také zodpovědnost 
spojenou s těmito rozhodnutími. … My sami svůj život směřujeme 
buď k úspěchu, nebo k neúspěchu. Nemusíme si jen volit své ko-
nečné cíle, ale také si v mnoha případech můžeme sami určit a sami 
se můžeme rozhodnout, jakými prostředky oněch cílů dosáhneme, 
a naše píle, nebo její nedostatek, určuje, jak rychle oněch cílů mů-
žeme dosáhnout. To vyžaduje osobní úsilí a energii, a nevyhneme 
se protivenství ani konfliktu.25

Osud lidstva a celé civilizace je určován tím, zda člověk použije 
… svobodu jednání k tomu, aby se ovládal, či zda bude na vlastní 
nebezpečí ignorovat věčné zákony a sklízet následky. Těmi opravdu 
zásadními tématy dneška tedy nejsou témata ekonomická nebo po-
litická. Jsou to ta duchovní – což znamená, že se musíme naučit 
přizpůsobovat se zákonům, které Bůh lidstvu dal.26
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Každému z nás byla dána svoboda jednání k tomu, abychom 
mohli činit důležitá rozhodnutí, jež budou mít velký vliv na naše 
spasení. Tato rozhodnutí ovlivňují naše štěstí ve věčnosti.27

Díky svým rozhodnutím jsme takoví, jací jsme. Náš věčný osud 
určí rozhodnutí, která teprve učiníme.28

4
Rozhodnutí klíčového významu od nás 

vyžadují úsilí provázené modlitbou.

Máme- li se rozhodovat správně – tak, jak by se rozhodoval 
Kristus – nejprve ze všeho musíme žít tak, abychom mohli vztáh-
nout ruku a získat onu neviditelnou moc, bez níž nikdo při rozho-
dování nedokáže co nejlépe zúročit své možnosti.

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí této doby bylo rozhodnutí 
chlapce Josepha Smitha, že se bude řídit nabádáním v Jakubově 
epištole: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž 
jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť 
dána jemu. Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož po-
chybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, 
a jimi zmítá.“ ( Jakub 1:5–6.)

Na onom rozhodnutí závisí samo spasení milionů mužů a žen 
v dispensaci plnosti časů! Musíme mít na paměti, že na jednotlivcích 
skutečně záleží a že jejich rozhodnutí mohou významně ovlivnit 
život ostatních.29

Pán řekl: „Tlucte, a bude vám otevříno.“ (3. Nefi 14:7; Matouš 
7:7.) Jinými slovy, z naší strany je potřeba jistého úsilí.30

K moudrým rozhodnutím člověk obvykle dospěje po určité práci, 
námaze a úsilí spojeném s modlitbou. Toto objasňuje Pánova odpo-
věď týkající se neúčinné snahy Olivera Cowderyho: „Ale, viz, pravím 
tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své; potom se mne musíš 
tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, aby 
nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty pocítíš, že je to správné.“ (NaS 9:8.)

Na začátku tudíž řekněme, že když se upřímně snažíme hledat 
našeho Otce v nebi a když máme víru, že zodpoví naše modlitby, je 
to dobrý základ, na němž lze začít stavět. … Pán nebude čerpat vodu 
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z prázdné studny, takže musíme udělat svůj díl. Snaha najít správné 
rozhodnutí někdy vyžaduje velmi mnoho energie, studia a trpělivosti.31

V případě rozhodnutí zásadního významu může půst spojený 
s modlitbou přinést velké duchovní porozumění.32

5
Jednáme sami za sebe a Pán od nás očekává, že 

budeme činit dobré skutky z vlastní svobodné vůle.

V roce 1831 Pán své Církvi řekl:

„Neboť vizte, není vhodné, abych přikazoval ve všech věcech; 
neboť ten, kdo je nucen ve všech věcech, ten je nedbalý a není 
moudrým služebníkem; pročež neobdrží žádnou odměnu.

Vpravdě pravím, lidé mají býti horlivě zaměstnáni v dobré věci 
a konati mnoho věcí ze své vlastní svobodné vůle a uskutečňovati 
mnoho spravedlivosti;

Neboť ta moc je v nich, čímž jednají sami za sebe. A nakolik lidé 
konají dobro, neztratí nikterak odměnu svou.

Pán chce, abychom používali svobodu jednání k tomu, abychom byli  
„horlivě zaměstnáni v dobré věci“. (nas 58:27.)
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Ale ten, kdo nečiní nic, dokud mu není přikázáno, a přijímá při-
kázání s pochybujícím srdcem a zachovává je s lenivostí, ten je 
zatracen.“ (NaS 58:26–29.)

Záměry Páně – ony veliké cíle – zůstávají stále stejné: spasení 
a oslavení Jeho dětí.

Pán nám obvykle ukládá, jaké cíle obecně máme splnit, a posky-
tuje nám některá vodítka, jichž se máme držet, ale očekává od nás, 
že na většinu podrobností a postupů přijdeme sami. Takové metody 
a postupy se obvykle vytvářejí prostřednictvím studia a modlitby 
a prostřednictvím toho, že žijeme tak, abychom mohli přijímat na-
bádání Ducha a řídit se jimi. Méně duchovně vyspělým lidem, jako 
například těm za dnů Mojžíše, bylo zapotřebí přikazovat v mnoha 
věcech. V dnešní době duchovně bdělí lidé zapřemýšlí nad cíli, 
prozkoumají vodítka stanovená Pánem a Jeho proroky a poté 
s modlitbou jednají, aniž by bylo zapotřebí jim přikazovat „ve všech 
věcech“. Takovýto postoj člověka připravuje na božství. …

Pán někdy s nadějí očekává, že Jeho děti budou jednat samy za 
sebe, a když nejednají, ztrácejí větší odměnu a Pán se celé záleži-
tosti buď vzdá a nechá je vytrpět důsledky, nebo danou záležitost 
bude muset vysvětlit podrobněji. Obvykle, a toho se obávám, čím 
více ji bude muset vysvětlovat, tím menší bude naše odměna.33

Máme být „horlivě zaměstnáni“ v dobré věci a měnit svět k lep-
šímu díky tomu, že v něm žijeme.34

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• V jakém smyslu jste byli svědky toho, že „válka, která [začala … 

v nebi], ještě neskončila“? (Viz 1. oddíl.) Co můžeme dělat pro 
to, abychom neustále hájili zásadu svobody jednání?

• Lidé se často ptají, proč Bůh dopouští, aby na tomto světě existo-
valo zlo. Jak nám učení presidenta Bensona uvedené ve 2. oddíle 
pomáhá tuto otázku zodpovědět?

• Jak můžeme dětem a mládeži pomoci porozumět pravdám uve-
deným ve 3. oddíle? Jak můžeme dětem a mládeži pomoci poro-
zumět dopadům jejich rozhodnutí?
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• Přemítejte o radě presidenta Bensona o tom, že se máme „roz-
hodovat správně – tak, jak by se rozhodoval Kristus“. (4. oddíl.) 
Čemu jste se naučili ohledně toho, že je při rozhodování důležité 
spojit modlitbu s pilným úsilím?

• Co pro vás znamená být „horlivě zaměstnáni v dobré věci“? Jak 
se váš život mění, když činíte dobré věci „ze své vlastní svo-
bodné vůle“, než abyste čekali, až vám někdo něco přikáže? (Viz 
5. oddíl.)

Související verše z písem
Deuteronomium 11:26–28; Jozue 24:15; 2. Nefi 2:14–16; Alma 

42:2–4; Helaman 14:30–31; NaS 29:39–45; 101:78

Pomůcka k výuce
Diskuse v malých skupinkách umožňují „většímu počtu lidí, aby 

se zapojili do lekce. Ti, kteří se obvykle zdráhají do lekce zapojit, 
mohou v menších skupinkách vyjádřit myšlenky, které by neřekli 
před celou skupinou studentů.“ (Učení – není většího povolání 
[2000], 160–161.)
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President Ezra Taft Benson byl příkladem v tom, jak vést radostný život.
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Žijme radostně 
v neklidných dobách

„Štěstí zde a nyní spočívá v tom, že s volností, 
láskou a radostí uznáváme Boží vůli ohledně 
sebe samých – a že ji konáme všemi způsoby 

a ve všech věcech, velkých i malých.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Jedním z úkolů, kterými byl president Ezra Taft Benson pověřen 
na začátku svého působení v úřadu apoštola, bylo pomáhat zajistit 
dodávky humanitární pomoci Svatým v Evropě po 2. světové válce. 
Na cestách po Německu se setkal s mnoha věrnými lidmi, kteří se 
dokázali pozvednout nad onu všudypřítomnou zkázu. Do deníku 
si zapsal:

„Dnes jsem byl svědkem toho nejhoršího zpustošení, jaké jsem 
kdy viděl. … Když jsem projížděl ulicemi [Berlína] a procházel ně-
kterými z těch, jimiž nebylo možné projet autem, … viděl jsem 
vyhladovělé ženy, jak dychtivě platí horentní sumy za slupky od 
brambor. … Viděl jsem staré muže a ženy, jak se malými sekyrkami 
snaží z pařezů a kořenů stromů dostat kousky dřeva na otop a jak je 
pak odvážejí domů kilometry daleko na čemkoli, co má kola – od 
dvou malých koleček bývalého dětského kočárku po malé vozy – 
jako tažná zvířata.

Pak jsem se na jedné konferenci ve studeném, napůl rozbo-
řeném sále v druhém podlaží domu na rozbombardované ulici 
setkal se 480 prokřehlými a hladovými, ale věrnými Svatými po-
sledních dnů. Bylo inspirující vidět to světlo víry. … Nepanovala 
tam žádná zatrpklost ani zlost, nýbrž vzájemná vlídnost a projevy 
víry v evangelium.“ 1
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„Ani jeden člen nevyjádřil jakoukoli stížnost na svou situaci, přes-
tože někteří z nich byli zcela zjevně na pokraji smrti hladem.

… Naši Svatí, ať žijí kdekoli, … jsou plni naděje, odvahy a víry 
a radostně hledí vpřed s výrazem nejhlubší víry v evangelium a ve 
své členství v Církvi. Byl to jeden z největších projevů opravdových 
plodů evangelia, které jsme kdy v životě mužů a žen viděli.“ 2

President Benson se setkal s příklady naděje a optimismu i ve 
své vlasti, kde si mnoho jeho kolegů farmářů udrželo veselou mysl, 
i když čelili vážným obtížím. Řekl:

„Vzpomínám, jak jsem navštívil shromáždění nedaleko Bancroftu 
v Idahu. … Měli jsme krásné shromáždění, a když skončilo, tak jsem 
se s několika těmito úžasnými farmáři, kteří tam byli, pozdravil, 
a byl mezi nimi jeden muž, který se jmenoval bratr Yost a kterému 
jsem řekl: ‚Bratře Yoste, jak to jde u vás na farmě?‘ Bratr Yost odpo-
věděl: ‚Dobře, bratře Bensone, jen jsem na tom asi o 20 tisíc dolarů 
hůře než před třemi dny.‘ Zeptal jsem se: ‚Jak je to možné – další 
mráz?‘ On na to: ‚Ano, zasáhl pšenici, když už byly klasy téměř 
zralé, a jistě víte, co to znamená.‘ Pokračoval: ‚Zítra ráno vyjedeme 
s žacími stroji, ale i tak je to v pořádku. Ještě máme trochu pšenice 
v zásobníku a dali jsme si stranou aspoň část své roční zásoby. 
Nebudeme hladovět a bude další sklizeň.‘ Když jsme se rozloučili, 
řekl jsem manželce: ‚Úžasný duch!‘

Později jsme pokračovali dál do Loganu [město v Utahu, asi 130 ki-
lometrů od Bancroftu]. Jely s námi i naše děti, a tak jsme zastavili na 
Hlavní ulici, abychom jim v obchodě koupili nějaké sušenky. A koho 
jsem nepotkal na chodníku? Bratra Yosta! ‚Co děláte tak daleko?‘ ze-
ptal jsem se ho. ‚Dnes máme chrámový den, bratře Bensone,‘ odpo-
věděl. ‚Jak je vidět, těžkosti vás neoslabily na duchu, viďte?‘ řekl jsem 
na to. A pak se mi od něho dostalo ponaučení. Řekl: ‚Bratře Bensone, 
když přijdou těžkosti, potřebujeme chrám ještě více.‘“ 3

To, jak president Benson reagoval na protivenství ve vlastním 
životě, pozvedalo ty, kteří ho znali, podobně jako jeho posiloval 
příklad druhých Svatých. Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti 
apoštolů řekl o presidentu Bensonovi, že je „pozorným pozorovate-
lem událostí, který si vždy udržuje určitou míru optimismu a veselé 
mysli, a bylo by přínosné, abychom si z něho brali příklad. Tento 



k a P i t o l a  4

71

optimismus,“ řekl starší Maxwell, „nepramení z toho, že by probíhající 
události přehlížel, ale z toho, že je bere na vědomí, ale přitom hledí 
za ně až k zaslíbením spojeným s konečným triumfem království.“ 4

Učení Ezry Tafta Bensona
1

S vírou v našeho Nebeského Otce si můžeme 
uchovat naději do budoucna, optimismus při 
plnění svých současných úkolů a vnitřní klid.

Všichni budeme prožívat zklamání a neúspěchy – to patří k ži-
votu. Budeme- li však mít víru, naše nezdary potrvají jen chviličku 
a naše zdánlivé prohry se promění v úspěchy. Náš Nebeský Otec 
může prostřednictvím každého z nás uskutečňovat zázraky, pokud 
v Něj vložíme důvěru a pokud se budeme na Něj spoléhat.5

Mít vnitřní klid, mít ujištění, mít ducha vyrovnanosti a duševní 
pokoj je velkým požehnáním v dobách svárů a problémů, v dobách 
smutku a těžkostí. Pomyšlení, že Bůh je nade vším, že pamatuje 
na své děti a že v Něho můžeme s naprostou jistotou vložit svou 
důvěru, je pro duši útěchou.6

Modlitbou – vytrvalou modlitbou – můžeme dosáhnout spojení 
s Bohem, který je náš největší zdroj útěchy a rady. „Modli se vždy, 
abys mohl vyjíti jako vítěz.“ (NaS 10:5.) Mladý Joseph Smith popsal, 
jak v Posvátném háji zabránil protivníkovi, aby ho zničil: „[Použil 
jsem] veškerou svou moc, abych volal k Bohu, aby mne vysvobo-
dil.“ ( JS–Ž 1:16.)7

Bez víry v Nebeského Otce nemůžeme být úspěšní. Víra nám 
dává vizi toho, co se může stát, naději do budoucna a optimismus 
při plnění našich současných úkolů. Kde je víra, tam nepochybu-
jeme o konečném úspěchu daného díla.8

Jako Svatí posledních dnů máme být ze všech lidí nejvíce op-
timističtí a nejméně pesimističtí. Neboť i když víme, že „mír bude 
odňat ze země a ďábel bude míti moc nad svým vlastním pan-
stvím“, máme také ujištění, že „Pán bude míti moc nad svatými 
svými a bude vládnouti v jejich středu“. (NaS 1:35–36.)

Díky ujištění, že Církev zůstane nedotčena a že ji Bůh po-
vede i během neklidných dob, jež nás čekají, zůstává naší osobní 
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zodpovědností zajistit to, aby každý z nás zůstal věrný Církvi a je-
jímu učení. „Ten, kdo zůstane stálým a nebude přemožen, ten bude 
spasen.“ ( JS–M 1:11.)9

2
Štěstí si musíme zasloužit každodenním 

úsilím, ale za tu námahu to stojí.

Nemáme důvod si dělat vážné starosti. Žijte podle evangelia, 
dodržujte přikázání. Pamatujte na to, abyste se ve svém domově 
modlili ráno i večer. Dodržujte měřítka Církve. Snažte se a žijte 
klidně a radostně. … Štěstí si musíme zasloužit každodenním úsilím. 
Ale za tu námahu to stojí.10

Když jednou George A. Smith vážně onemocněl, navštívil ho 
jeho bratranec, Prorok Joseph Smith. Nemocný bratr Smith později 
vyprávěl: „Řekl mi, abych nikdy neklesal na mysli, ať již procházím 
jakýmikoli těžkostmi. Kdybych byl ponořen do nejhlubší propasti 
Nového Skotska a navršily se na mě celé Skalisté hory, nemám 
klesat na mysli, ale mám vytrvat, mít víru a udržovat si nezlomnou 
odvahu, a nakonec se dostanu až na vrchol oné haldy.“ …

Občas je třeba zkrátka jen vytrvat ve spravedlivosti a vydržet déle 
než ďábel, dokud vás neopustí jeho depresivní duch. Jak řekl Pán 
Proroku Josephu Smithovi: „Strasti tvé potrvají jen malou chvilku;

A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti.“ 
(NaS 121:7–8.)

Pilná snaha pokračovat v ušlechtilém úsilí i ve chvílích, kdy jste 
obklopeni oblakem sklíčenosti, vás nakonec přivede na vrchol 
do slunečního svitu. I náš mistr Ježíš Kristus, když čelil té největší 
zkoušce spočívající v tom, že Ho náš Otec během Ukřižování 
dočasně opustil, pokračoval v práci na svém díle pro děti lidské 
a krátce poté byl oslaven a obdržel plnost radosti. Když procházíte 
zkouškou, můžete si připomínat svá dosavadní vítězství a sčítat po-
žehnání, která přese všechno máte, s pevnou nadějí, že ještě větší 
požehnání budou následovat, pokud budete věrni. A můžete s jis-
totou vědět, že Bůh vám v pravý čas setře všechny slzy a že „oko 
nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo [to], 
co připravil Bůh těm, kteříž jej milují“. (1. Kor. 2:9.)11
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Ve všem, co děláte, si uchovávejte veselou mysl. Žijte radostně. 
Žijte šťastně. Žijte s nadšením a pamatujte na to, že Bůh nepřebývá 
ve smutku a rozlítostnění, nýbrž ve světle a v lásce.12

3
Nebeský Otec si přeje, abychom byli šťastní, 

a požehná nám, jestliže se budeme řídit 
Jeho vůlí ohledně sebe samých.

„Lidé jsou, aby mohli míti radost.“ (2. Nefi 2:25.) Náš Nebeský 
Otec si přeje, abychom byli šťastní. Očekává od nás, že budeme 
šťastní. Pokud však budeme snižovat svá měřítka, žádného štěstí 
tím nedosáhneme. Když nežijeme podle svého přesvědčení, po-
dle toho, co víme, že je správné, štěstí nám to nepřinese. Je velmi 
snadné navyknout si brát některé věci tak trochu na lehkou váhu. 
Je velmi snadné navyknout si hledat na druhých chyby či je kriti-
zovat nebo v srdci chovat výhrady vůči některým věcem v Církvi. 

„Žít šťastně znamená růst v duchovní síle směrem k dokonalosti.“
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Je velmi snadné trochu zahořknout a pak si na tom trvat, zasmušit 
se a pak si uchovávat smutnou tvář. Smutná tvář však ještě žádnou 
bitvu nevyhrála – ani ve válce ani v lásce.13

Uvědomujeme si, že štěstí zde a nyní spočívá v tom, že s volností, 
láskou a radostí uznáváme Boží vůli ohledně sebe samých – a že ji 
konáme všemi způsoby a ve všech věcech, velkých i malých? Žít do-
konale znamená žít šťastně. Žít šťastně znamená růst v duchovní síle 
směrem k dokonalosti. Každý čin vykonaný v souladu s Boží vůlí je 
součástí tohoto růstu. Nerozdělujme svůj život na části. Sjednoťme 
svůj život tím, že pohrdneme domnělými poctami a slávami, které 
nepřinášejí Boží uznání. Pamatujme na to, že skutečný zdroj naší 
síly a štěstí leží mimo dosah člověka a vliv okolností.14

Musíme si znovu a znovu uvědomovat, že pouta nevědomosti 
a pochybností, která nás svazují, můžeme zlomit jedině tím, že při-
jmeme evangelium lásky, kterému učil Mistr, a budeme podle něj 
žít, a jedině skrze konání Jeho vůle. Musíme se naučit této prosté 
a vznešené pravdě, abychom mohli zakoušet ony krásné radostné 
duchovní chvíle nyní i na věčnosti. Musíme ztratit sami sebe v ko-
nání Jeho vůle. Musíme Ho dát v životě na první místo. Ano, naše 
požehnání se násobí tím, že se o Jeho lásku dělíme s bližními.15

„Bratří,“ řekl Pavel, „ale to jedno činím, na ty věci, kteréž jsou za 
mnou, zapomínaje, k těm pak, kteréž jsou lepší přede mnou, úsilně 
chvátaje,

K cíli běžím, k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu 
Ježíši.“ (Filip. 3:13–14.)

Naplňte svou mysl cílem být takovými, jako je Pán, a depre-
sivní myšlenky vytěsníte tím, že se budete pilně snažit poznat 
Ho a činit Jeho vůli. „To tedy, ciťte při sobě.“ (Filip. 2:5.) „Hleďte 
ke mně v každé myšlence,“ řekl Ježíš. (NaS 6:36.) A co se stane, 
budeme- li to dělat? „Člověka spoléhajícího na tě [ochráníš] v po-
koji.“ (Iz. 26:3.)16

Nikdy nebudeme sami, budeme- li žít tak, jak máme, protože 
náš Otec bude vždy s námi, aby nám žehnal. Přeje si, aby se nám 
dařilo. Přeje si, abychom byli šťastní. Přeje si, abychom dosahovali 
dobrých cílů, které si stanovujeme. Vykoná svůj díl práce, pokud 
my vykonáme ten svůj.17
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč nám podle vašeho názoru dává víra v Boha „naději do 

budoucna a optimismus při plnění našich současných úkolů“? 
O které rady z 1. oddílu byste se mohli podělit s někým, kdo 
touží po vnitřním klidu? Proč byste si vybrali tato slova?

• Při čtení 2. oddílu se zamyslete nad tím, kdy jste během nějakého 
protivenství museli „vytrvat ve spravedlivosti“. Uvažujte o tom, co 
jste díky této zkušenosti získali. Jak nám Pán pomáhá, když jsme 
ochotni zůstat ve zkouškách věrní?

• Které zkušenosti vám pomohly poznat, že Nebeský Otec si přeje, 
abyste byli šťastní a aby se vám dařilo? Proč podle vás „štěstí zde 
a nyní spočívá v tom, že … uznáváme Boží vůli ohledně sebe 
samých“? (Viz 3. oddíl.)

Související verše z písem
Matouš 11:28–30; Jan 14:27; 16:33; Galatským 5:22; Mosiáš 2:41; 

Moroni 9:25–26; NaS 101:11–16

Pomůcka ke studiu
„Získejte přehled buď rychlým přečtením knihy, kapitoly nebo 

pasáže, nebo tím, že si projdete záhlaví. Snažte se porozumět kon-
textu a historickému pozadí.“ (Kažte evangelium mé [2004], 23). 
Abyste dané kapitole nebo pasáži lépe porozuměli, můžete si ji 
přečíst vícekrát. Díky tomu možná získáte mnohem hlubší postřehy.

Odkazy
 1. A Labor of Love: The 1946 European 

Mission of Ezra Taft Benson (1989), 64, 
65.

 2. A Labor of Love, 65.
 3. „Receive All Things with Thankfulness“, 

New Era, Nov. 1976, 7–8.
 4. Neal A. Maxwell, Wherefore, Ye Must 

Press Forward (1977), 69.
 5. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 68.
 6. The Teachings of Ezra Taft Benson, 68.
 7. „Do Not Despair“, Ensign, Oct. 1986, 2.
 8. The Teachings of Ezra Taft Benson, 67.

 9. „Do Not Despair“, 2.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 342.
 11. „Do Not Despair“, 4–5; prohlášení 

 Josepha Smitha se nachází v knize 
Učení presidentů Církve: Joseph Smith 
(2008), 233.

 12. The Teachings of Ezra Taft Benson, 339.
 13. The Teachings of Ezra Taft Benson, 361.
 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 339.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson, 360.
 16. „Do Not Despair“, 5.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson, 385.
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Pán řekl: „Milost má postačuje pro všechny,  
kteří se přede mnou pokoří.“ (eter 12:27.)
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Zásady opravdového pokání

„Ti, kteří zaplatí cenu požadovanou opravdovým 
pokáním, mají zaslíbení jisté. Můžete se stát znovu 

čistými. Zoufalství se lze zbavit. Do života vám 
poplyne nádherný pokoj doprovázející odpuštění.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Na první generální konferenci, které se president Ezra Taft 
Benson zúčastnil jako president Církve, prohlásil: „Když jsem usi-
loval o vedení od Pána, dostalo se mi v mysli a v srdci opětovného 
potvrzení tohoto Pánova prohlášení: ‚Nemluv k tomuto pokolení 
o ničem, leda o pokání.‘ (NaS 6:9; 11:9.) Toto bylo a je ústředním 
poselstvím každého proroka posledních dnů.“ 1

Pokání však bylo pro presidenta Bensona důležitým tématem 
i během jeho působení ještě před tím, než byl povolán presiden-
tem Církve. Přivedl ho k tomu svou radou tehdejší president Kvora 
Dvanácti apoštolů, George Albert Smith. V dopise, který mu pre-
sident Smith zaslal nedlouho poté, co byl president Benson po-
volán jako apoštol, stálo: „Od této chvíle bude Vaším posláním 
hledat způsoby a prostředky, jak šířit pravdu a upozorňovat lidi, 
s nimiž přijdete do kontaktu, tím nejlaskavějším způsobem, jak to 
jen bude možné, že tím jediným všelékem na bolesti tohoto světa 
bude pokání.“ 2

President Benson toto pověření věrně naplňoval, zatímco učil 
evangeliu po celém světě. Učil, že „je lepší se připravit a problémům 
předcházet, než je pak napravovat a činit pokání“.3 Ale poznamenal 
také, že „činit pokání máme zapotřebí všichni“.4 Zdůrazňoval „moc-
nou změnu“ srdce, která je s pokáním spojena (viz Alma 5:12–14), 
a vysvětlil, jakou roli v uskutečnění této změny hraje Spasitel:

„Pán působí směrem zevnitř ven. Svět působí směrem zvenku 
dovnitř. Svět chce lidi dostat pryč z neutěšených podmínek. Kristus 
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dostane neutěšené podmínky pryč z lidí, a ti se z nich potom dosta-
nou sami. Svět chce formovat člověka tím, že změní jeho prostředí. 
Kristus změní člověka, který poté změní své prostředí. Svět chce for-
movat lidské chování, ale Kristus dokáže změnit lidskou povahu. …

Ano, Kristus mění lidi a změnění lidé dokáží měnit svět.“ 5

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Abychom dokázali činit opravdové pokání, 
musíme si nejprve uvědomit, že plán evangelia 

je ve skutečnosti plánem štěstí.

Členství v Církvi je obvykle chápáno jako skutečnost, že jméno 
daného člověka je úředně zapsáno v církevních záznamech 
o členství. …

Pán však člena svého království charakterizuje úplně jinak. 
V roce 1828 Pán prostřednictvím Proroka Josepha Smitha řekl: „Viz, 
toto je nauka má – kdokoli činí pokání a jde ke mně, ten je církví 
mou.“ (NaS 10:67; kurzíva přidána.) Pro Toho, jehož tato Církev je, 
znamená členství v ní mnohem více než jen mít záznam o členství.

Proto bych vám rád představil důležité myšlenky, kterým musíme 
rozumět, máme- li činit opravdové pokání a přijít k Pánu.

Jedním z klamů, které Satan používá nejčastěji, je názor, že při-
kázání Boží jsou tu proto, aby omezovala naši svobodu a ubírala 
nám na štěstí. Zvláště mladí lidé mají občas pocit, že Pánova měřítka 
jsou jako ploty a řetězy, které jim brání v činnostech, jež se jim zdají 
v životě nejpříjemnější. Avšak pravý opak je pravdou. Právě plán 
evangelia je tím plánem, který přivádí člověka k plnosti radosti. 
Toto je první myšlenka, kterou bych chtěl zdůraznit. Zásady evan-
gelia představují kroky a vodítka, jež nám pomáhají najít opravdové 
štěstí a radost.

Právě pochopení této myšlenky přivedlo žalmistu ke zvolání: 
„Ó jak miluji zákon tvůj. … Nad nepřátely mé moudřejšího mne 
činíš přikázaními svými. … Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo 
stezce mé. … Za dědictví věčné ujal jsem svědectví tvá, neboť jsou 
radost srdce mého.“ (Žalmy 119:97–98, 105, 111.)



k a P i t o l a  5

79

Chceme- li činit opravdové pokání a přijít k Němu, abychom 
mohli být nazýváni členy Jeho Církve, musíme si nejprve a pře-
devším uvědomit tuto věčnou pravdu – že plán evangelia je ve 
skutečnosti plánem štěstí. Zlovolnost nám štěstí nikdy nepřinesla, 
nepřináší a ani nepřinese. [Viz Alma 41:10.] Porušování Božích 
 zákonů přináší jen utrpení, porobu a temnotu.6

2
Opravdovému pokání předchází víra v Ježíše Krista.

Druhou myšlenkou, kterou bychom měli chápat, je vztah mezi po-
káním a zásadou víry. Pokání je druhou základní zásadou evangelia. 
První zásadou je to, že musíme mít víru v Pána Ježíše Krista. Proč 
tomu tak je? Proč musí opravdovému pokání předcházet víra v Pána?

Chceme- li získat odpověď na tuto otázku, musíme pochopit ur-
čitý aspekt Mistrovy smírné oběti. Lehi učil, že „není … těla, jež 
může dlíti v přítomnosti Boží, aniž by to bylo skrze zásluhy a mi-
losrdenství a milost Svatého Mesiáše“. (2. Nefi 2:8.) I ten nejvíce 
spravedlný a bezúhonný člověk nedokáže spasit sám sebe jen na 
základě svých vlastních zásluh, neboť, jak nám říká apoštol Pavel, 
„všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží“. (Řím. 3:23.)

Kdyby nebylo Spasitelova dokonalého, bezhříšného života, který 
za nás ochotně položil, nemohlo by existovat žádné odpuštění hříchů.

Pokání tedy znamená něco více než jen změnu chování k lep-
šímu. Mnozí muži a ženy ve světě projevují velkou sílu vůle a znač-
nou míru sebekázně v tom, jak překonávají špatné návyky a slabosti 
těla. Na Mistra však při tom ani nepomyslí, a někdy Ho dokonce 
i veřejně zavrhují. Takové změny chování, i když pozitivním smě-
rem, nejsou podstatou opravdového pokání.

Upřímné a smysluplné pokání musí být založeno na víře v Pána 
Ježíše Krista. Jestliže opravdu chceme odložit hříchy, musíme se 
nejprve spolehnout na Původce našeho spasení.7

3
Součástí pokání je mocná změna srdce.

Třetí důležitou zásadou, které musíme rozumět, pokud chceme 
být opravdovými členy Církve, je to, že součástí pokání není jen 
změna činů, ale také změna srdce.
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Poté, co král Beniamin v zemi Zarahemla pronesl svou pozoru-
hodnou řeč, všichni lidé jednohlasně volali, že věří tomu, co řekl. 
S jistotou věděli, že jeho sliby ohledně vykoupení jsou pravdivé, 
protože, jak řekli, „[Duch] Pána Všemocného … v nás neboli v srdci 
našem způsobil mocnou změnu, [a všimněte si tohoto] takže již 
nemáme sklonu činiti zlo, ale neustále činiti dobro“. (Mosiáš 5:2.)8

Může se srdce člověka změnit? Ale ovšem! Děje se to každý den 
ve velkolepé misionářské práci Církve. Je to jeden z nejrozšířeněj-
ších novodobých zázraků Ježíše Krista. Pokud jste ho ještě nezažili 
– měli byste.

Náš Pán řekl Nikodémovi, že „nenarodí- li se kdo znovu, nemůž 
viděti království Božího“. ( Jan 3:3.) …

Alma prohlašuje: „A Pán mi pravil: Nepodivuj se, že veškeré lid-
stvo, ano, muži a ženy, všechny národy, pokolení, jazyky a lidé 
musejí býti znovuzrozeni; ano, zrozeni z Boha, proměněni z těles-
ného a padlého stavu svého do stavu spravedlivosti, jsouce Bohem 
vykoupeni, a státi se syny a dcerami jeho;

A tak se stávají novými stvořeními; a pokud tak neučiní, nemo-
hou na žádný způsob zděditi království Boží.“ (Mosiáš 27:25–26.) …

Čtvrtá kapitola Almy popisuje období v nefitské historii, kdy 
„církev počala ochabovati ve svém rozvoji“. (Alma 4:10.) Alma se 
tomuto problému postavil tak, že se vzdal správní funkce hlavního 
soudce a „omezil se cele na vysoké kněžství“, kterážto zodpověd-
nost mu příslušela. (Alma 4:20.)

Vystoupil proti lidu s „jasným svědectvím“ (Alma 4:19) a v páté 
kapitole Almy pokládá více než čtyřicet zásadních otázek. V otevře-
ném proslovu věnovaném členům Církve prohlásil: „Ptám se vás, 
bratří moji v církvi, jste duchovně zrozeni z Boha? Přijali jste obraz 
jeho do své tváře? Prožili jste tuto mocnou změnu v srdci svém?“ 
(Alma 5:14.)

Pokračoval: „Jestliže jste zakusili proměnu srdce a jestliže se vám 
chtělo zpívati píseň vykupitelské lásky, chtěl bych se zeptati, cítíte 
se tak nyní?“ (Alma 5:26.)

Nezvýšil by se dnes výrazně pokrok Církve, kdyby se zvýšil počet 
těch, kteří se duchovně znovuzrodili? Dokážete si představit, co by 
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se stalo v našich domovech? Dokážete si představit, co by se stalo, 
kdyby se čím dál více výtisků Knihy Mormonovy dostalo do rukou 
čím dál většího počtu misionářů, kteří by věděli, jak s nimi naložit 
a kteří by byli zrozeni z Boha? Až se to stane, čeká nás štědrá skli-
zeň duší, kterou Pán přislíbil. Tentýž z Boha zrozený Alma měl poté 
jako misionář takovou schopnost oznamovat slovo, že se z Boha 
zrodili i mnozí další. (Viz Alma 36:23–26.)9

Když projdeme touto mocnou změnou, jež se může uskutečnit 
pouze prostřednictvím víry v Ježíše Krista a tím, že na nás působí 
Duch, je to, jako bychom se stali novým člověkem. Proto se tato 
změna přirovnává k novému narození. Tuto změnu zažily již tisíce 
z vás. Zanechali jste života v hříchu, někdy hlubokého a pohorš-
livého hříchu, a tím, že jste v životě uplatnili krev Kristovu, jste se 
stali čistými. Již nemáte sklon vracet se ke svému starému způsobu 
života. Jste vskutku nový člověk. Toto je myšleno onou změnou 
srdce.10

alma mladší prožil prostřednictvím pokání zázračnou změnu srdce. 
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4
K opravdovému pokání vede zármutek podle Boha.

Čtvrtou myšlenkou, kterou bych rád zdůraznil, je to, o čem se 
v písmech hovoří jako o zármutku „podlé Boha“ kvůli našim hří-
chům. Není neobvyklé najít ve světě muže a ženy, kteří mají výčitky 
svědomí kvůli tomu, co dělají špatně. Někdy se tak cítí proto, že 
jejich skutky způsobují jim nebo jejich blízkým velké trápení a neš-
těstí. Někdy je jejich zármutek způsoben tím, že jsou přistiženi 
a potrestáni za své jednání. Tyto světské pocity nejsou zármutkem 
„podlé Boha“.

… V posledních dnech nefitského národa řekl Mormon o svém 
lidu: „Jejich zármutek nevedl k pokání pro dobrotivost Boží; ale byl 
to spíše zármutek zatracených, protože Pán jim nebude stále trpěti, 
aby nacházeli štěstí v hříchu.

A oni nepřišli k Ježíšovi se srdcem zlomeným a duchem zkrouše-
ným, ale zlořečili Bohu a přáli si zemříti.“ (Morm. 2:13–14.)

Na východní polokouli pracoval apoštol Pavel mezi lidmi 
v Korintu. Poté, co se k němu dostaly zprávy o vážných problémech 
mezi Svatými, včetně nemorálnosti (viz 1. Kor. 5:1), napsal ostrý 
káravý dopis. Lidé na něj reagovali ve správném duchu, a problémy 
byly očividně napraveny, neboť v druhé epištole jim Pavel napsal: 
„Nyní raduji se, ne že jste zarmouceni byli, ale že jste se ku pokání 
zarmoutili. Zarmoutili jste se zajisté podlé Boha. …

Nebo zámutek, kterýž jest podlé Boha, ten pokání k spasení pů-
sobí, jehož nikdy líto nebývá, ale zámutek světa smrt způsobuje.“ 
(2. Kor. 7:9–10.)

V obou těchto verších je zármutek podle Boha definován jako 
zármutek, který nás vede k pokání.

Zármutek podle Boha je darem Ducha. Znamená to, že si hlu-
boce uvědomujeme, že jsme svým jednáním ublížili našemu Otci 
a Bohu. Znamená to, že jsme si velmi jasně a intenzivně vědomi 
toho, že naše chování způsobilo, že Spasitel, Ten, který nepoznal 
hřích, největší ze všech, musel podstoupit muka a utrpení. Naše 
hříchy způsobily, že krvácel z každého póru. Tato velmi reálná du-
ševní a duchovní muka jsou v písmech popisována jako „zlomené 
srdce a zkroušený duch“. (Viz 3. Nefi 9:20; Moroni 6:2; NaS 20:37; 
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59:8; Žalmy 34:18; 51:17; Iz. 57:15.) Takový duševní stav je bezpod-
mínečně nutným předpokladem opravdového pokání.11

5
Nebeský Otec a Ježíš Kristus si velmi přejí, abychom 

změnili svůj život, a budou nám v tom pomáhat.

Další zásadou, o které bych rád pohovořil, je toto: Nikdo jiný si 
nepřeje více, abychom změnili svůj život, než Otec a Spasitel. Kniha 
Zjevení obsahuje jednu mocnou a pronikavou Spasitelovu výzvu. 
Ježíš říká: „Stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj, 
a otevřel dvéře, vejduť k němu.“ (Zjev. 3:20.) Všimněte si, že neříká: 
„Stojím u dveří a čekám, až zaklepeš.“ Volá nás, vybízí a žádá, aby-
chom jednoduše otevřeli srdce a vpustili Ho dovnitř.

Tato zásada je ještě jasněji vysvětlena v Moroniově úžasném ká-
zání o víře. Pán mu řekl: „Jestliže lidé přijdou ke mně, ukáži jim 
jejich slabost. Dávám lidem slabost, aby mohli býti pokorní; a milost 
má postačuje pro všechny.“ Nezáleží na tom, v čem se nám nedaří 
či jaké máme slabosti a nedostatky. Jeho dary a moc je dokáží 
všechny překonat.

Moroni dále cituje Pánova slova: „Milost má postačuje pro 
všechny, kteří se přede mnou pokoří; neboť pokoří- li se přede 
mnou a budou- li míti víru ve mne, pak učiním, že slabé věci se pro 
ně stanou silnými.“ (Eter 12:27; kurzíva přidána.)

Pán nám zde slibuje něco nádherného! Samotný zdroj našich 
těžkostí je možné proměnit, přeformovat a přetvořit v naši silnou 
stránku a zdroj síly. Tento slib se v různých podobách opakuje 
v mnoha dalších verších v písmech. Izaiáš řekl: „On dává zemd-
lenému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí.“ 
(Iz. 40:29.) Pavlovi Pán řekl: „Dosti máš na mé milosti, neboť moc 
má ve slabosti se stává dokonalou.“ (2. Kor. 12:9.) V Nauce a smlou-
vách čteme: „Ten, kdo se chvěje pod mocí mou, bude učiněn silným 
a bude přinášeti ovoce chvály a moudrosti.“ (NaS 52:17; viz také 
1. Nefi 17:3; 2. Nefi 3:13; NaS 1:28; 133:58–59.)12

Jednou ze Satanových nejúčinnějších strategií zaměřených na ty, 
které svedl k hříchu, je našeptávat jim, že nejsou hodni toho, aby se 
modlili. Bude vám říkat, že Nebeský Otec je s vámi tak nespokojen, 
že vašim modlitbám nikdy nebude naslouchat. To je lež a Satan to 
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říká proto, aby nás oklamal. Moc hříchu je veliká. Máme- li se z hří-
chu vyprostit, zvláště jedná- li se o hřích závažný, musíme mít větší 
moc než svou vlastní.

Nikdo jiný si nepřeje více pomoci vám utéci od hříchu než váš 
Nebeský Otec. Jděte za Ním. Uznejte, že jste zhřešili, vyznejte svůj 
stud a vinu a pak Ho naléhavě žádejte o pomoc. Dokáže vám po-
moci, abyste zvítězili.13

Bratři a sestry, musíme své hříchy předložit před Pána při po-
kání plném pokory a lítosti. Musíme Ho naléhavě žádat o pomoc, 
abychom je překonali. Na Jeho sliby se můžeme spolehnout. Přijde 
nám na pomoc. Najdeme sílu změnit svůj život.14

6
Při své snaze stát se více takovými, jako 

je Kristus, nesmíme ztrácet naději.

Moje šestá a poslední poznámka ohledně procesu pokání se týká 
toho, že si při snaze stávat se čím dál více takovými, jako je Bůh, 
musíme dávat pozor na to, abychom neztráceli odvahu a naději. 
Stát se takovými, jako je Kristus, je celoživotní úsilí a velmi často to 
zahrnuje růst a změnu, která je pomalá, téměř nepostřehnutelná. 
Písma zaznamenávají pozoruhodné příběhy mužů, jejichž život se 
výrazně, takřka v okamžiku, změnil: Alma mladší, Pavel na cestě 
do Damašku, Enos modlící se hluboko do noci, král Lamoni. Tyto 
udivující příklady schopnosti změnit se i u těch, již zabředli do hří-
chu, dodávají důvěru, že Usmíření může dosáhnout i k těm, již jsou 
v nejhlubším zoufalství.

Když ale hovoříme o těchto pozoruhodných příkladech, musíme 
být opatrní. I když jsou skutečné a mocné, jsou spíše výjimkou než 
pravidlem. Na každého Pavla, na každého Enose a na každého 
krále Lamoniho připadají stovky a tisíce lidí, kteří shledávají, že 
proces pokání je mnohem jemnější, mnohem méně nápadný. Den 
za dnem se přibližují Pánu a téměř si neuvědomují, že budují ži-
vot podobný Bohu. Vedou nenápadný život naplněný dobrotivostí, 
službou a oddaností. Jsou jako Lamanité, o nichž Pán řekl, že byli 
„pokřtěni ohněm a Duchem Svatým, a nevěděli o tom“. (3. Nefi 9:20; 
kurzíva přidána.)
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Nesmíme ztrácet naději. Naděje je kotvou duše člověka. Satan by 
nás od této kotvy chtěl odtrhnout. Tímto způsobem nás může zbavit 
odvahy a porazit nás. My ale nesmíme ztrácet naději. Pána těší jaké-
koli každodenní úsilí, i když je jen malé, kterým se Mu snažíme více 
podobat. I když možná vidíme, že máme před sebou ještě dalekou 
cestu k dokonalosti, nesmíme se vzdávat naděje.15

Ti, kteří zaplatí cenu požadovanou opravdovým pokáním, mají 
zaslíbení jisté. Můžete se stát znovu čistými. Zoufalství se lze zbavit. 
Do života vám poplyne nádherný pokoj doprovázející odpuštění.

Slova Páně, která pronesl skrze Izaiáše, jsou pravdivá: „Poďtež 
nu, a poukažme sobě, praví Hospodin: Budou- li hříchové vaši jako 
červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí; budou- li červení jako 
šarlat, jako vlna budou.“ (Iz. 1:18.)

A v této dispensaci Pán promluvil stejně jasně, když řekl: „Vizte, 
ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, 
již na ně nevzpomínám.“ (NaS 58:42.)16

„opravdové pokání je založeno na víře v Pána Ježíše 
krista a plyne z ní. nemůže to být jinak.“
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Doufám, že nebudeme žít v minulosti. Lidé, kteří žijí v minulosti, 
mají jen velmi málo budoucnosti. Máme velký sklon bědovat nad 
prohrami, nad rozhodnutími, o nichž si při zpětném pohledu mys-
líme, že to nejspíše byla rozhodnutí špatná. Máme velký sklon trápit 
se okolnostmi, jež nás obklopují, kvůli pomyšlení, že by nám mohlo 
být lépe, kdybychom se rozhodli jinak. Z toho, co jsme již prožili, 
můžeme těžit. Neutrácejme však čas tím, že se budeme znepokojo-
vat předchozími rozhodnutími a chybami, které jsme udělali. Žijme 
přítomností a budoucností.17

Milovaní bratři a sestry, při své snaze být způsobilými členy 
Kristovy Církve – členy v tom smyslu, jak tento výraz používá On, 
členy, kteří činí pokání a přicházejí k Němu – pamatujme na těchto 
šest zásad. Zaprvé – evangelium je Pánův plán štěstí a pokání je 
určeno k tomu, aby nám přinášelo radost. Zadruhé – opravdové 
pokání je založeno na víře v Pána Ježíše Krista a plyne z ní. Nemůže 
to být jinak. Zatřetí – opravdové pokání zahrnuje změnu srdce, 
a nejenom změnu chování. Začtvrté – součástí této mocné změny 
srdce je to, že za své hříchy pociťujeme zármutek podle Boha. Toto 
je význam slov „zlomené srdce a zkroušený duch“. Zapáté – Boží 
dary nám dokáží pomoci překonat jakýkoli hřích a slabost, pokud 
jen Boha požádáme o pomoc. A nakonec musíme mít na paměti, že 
pokání většinou probíhá bez senzačních nebo dramatických změn, 
ale spíše jako postupné, vytrvalé a důsledné směřování k božskosti.

Budeme- li se snažit začleňovat tyto zásady do života a každý 
den je uplatňovat, splníme podmínky pro to, abychom byli členy 
Církve Ježíše Krista nejen tím, že budeme mít záznam o členství. 
Jako opravdoví členové máme nárok na tento Pánův slib: „Kdokoli 
je z církve mé a vytrvá v církvi mé do konce, toho utvrdím na skále 
své a brány pekelné ho nepřemohou.“ (NaS 10:69.)

Modlím se o to, abychom všichni dosáhli toho, že se u nás tento 
slib naplní.18

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson řekl, že chceme- li činit opravdové pokání, mu-

síme si nejprve uvědomit, že „plán evangelia je ve skutečnosti 
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plánem štěstí“ a že „zlovolnost nám štěstí nikdy … nepřinese“. 
(1. oddíl.) Proč má podle vás toto pochopení tak zásadní význam 
pro proces pokání?

• Proč při snaze činit pokání nestačí jen změnit chování? (Viz 
2. oddíl.) Proč je podle vás nezbytné spoléhat na Ježíše Krista, 
chceme- li činit opravdové pokání?

• V jakém smyslu jste zažili „mocnou změnu srdce“, jak se o ní píše 
ve 3. oddíle? Jak můžeme pomoci druhým prožít tuto změnu?

• Jak se „zármutek podle Boha“ liší od pocitů lítosti, které mají ně-
kteří lidé, když udělají něco špatného? (Viz 4. oddíl.) Jak by rodič 
nebo biskup mohl použít zásady uvedené ve 4. oddíle k tomu, 
aby pomohl někomu, kdo potřebuje činit pokání?

• Když se znovu zamyslíte nad 5. oddílem, které zásady vám při-
nášejí největší útěchu? Proč vás tyto zásady uklidňují?

• President Benson ve svém svědectví o Spasitelově Usmíření řekl: 
„Nesmíme ztrácet naději.“ (6. oddíl.) Když se znovu zamyslíte nad 
6. oddílem, které pravdy o Usmíření vám poskytují naději?

Související verše z písem
Lukáš 15:11–32; Mosiáš 4:10–12; 26:30–31; Alma 34:17–18; 3. Nefi 

27:19–20; NaS 18:10–16; 19:15–19

Pomůcka k výuce
„Vaše hlavní starost má spočívat v pomáhání druhým učit se 

evangeliu, ne v předvádění působivé výuky. To také znamená po-
skytovat studentům příležitosti ke vzájemné výuce.“ (Učení – není 
většího povolání [2000], 64.)

Odkazy
 1. „Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, 

May 1986, 4.
 2. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), 184.
 3. „The Law of Chastity“, New Era, 

Jan. 1988, 6.
 4. Conference Report, Apr. 1955, 47.
 5. „Born of God“, Ensign, July 1989, 4.
 6. „A Mighty Change of Heart“, Ensign, 

Oct. 1989, 2.
 7. „A Mighty Change of Heart“, 2.
 8. „A Mighty Change of Heart“, 2, 4.

 9. „Born of God“, 2, 4.
 10. „A Mighty Change of Heart“, 4.
 11. „A Mighty Change of Heart“, 4.
 12. „A Mighty Change of Heart“, 4–5.
 13. „The Law of Chastity“, 7.
 14. „A Mighty Change of Heart“, 5.
 15. „A Mighty Change of Heart“, 5.
 16. „The Law of Chastity“, 7.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 387.
 18. „A Mighty Change of Heart“, 5.
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„Pro jedince nebo národy [nemůže být] žádná 
událost důležitější než Vzkříšení Mistra.“
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K A P I T O L A  6

Ježíš Kristus – náš 
Spasitel a Vykupitel

„Prohlašujeme, že Ježíš Kristus je božský. Vzhlížíme 
k Němu jako k jedinému zdroji svého spasení.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

„Nevzpomínám si, že bych někdy nevěřil v Ježíše Krista,“ řekl 
president Ezra Taft Benson. „Zdá se, že vědomí toho, že skutečně 
žil, zemřel a byl vzkříšen, bylo vždy mou součástí. Doma mě vycho-
vávali věrní rodiče, kteří v Krista opravdově věřili a svědčili o Něm, 
za což jsem jim velmi vděčný.“ 1

Toto svědectví o Ježíši Kristu se pro presidenta Bensona stalo 
základem života. Formovalo jeho priority, bylo pro něj vodítkem 
při rozhodování a pomáhalo mu během zkoušek. Dodalo mu nad-
hled, pokud jde o účel smrtelnosti, a důvěru ve sliby a požehnání 
věčného života.

Během působení v úřadu apoštola svědčil president Benson 
často o Spasiteli jako zvláštní svědek Ježíše Krista. S vědomím, že 
lidé se „občas ptají: ‚Jsou mormoni křesťané?‘“, vydal toto svědectví:

„Prohlašujeme, že Ježíš Kristus je božský. Vzhlížíme k Němu 
jako k jedinému zdroji svého spasení. Snažíme se žít podle Jeho 
učení a těšíme se na dobu, kdy opět přijde na tuto zemi, aby 
zde vládl a panoval jako Král králů a Pán pánů. Slovy proroka 
z Knihy Mormonovy i dnes říkáme …: ‚[Není] dáno žádného jiného 
jména ani žádné jiné cesty ani prostředku, jímž k dětem lidským 
může přijíti spasení, pouze ve jménu a skrze jméno Krista, Pána 
Všemocného.‘ (Mosiáš 3:17.)“ 2

Prohlášení presidenta Bensona o božskosti Ježíše Krista se často 
odvolávala na Knihu Mormonovu.3 „Bůh prostřednictvím Knihy 
Mormonovy poskytl pro dnešní dobu hmatatelný důkaz, že Ježíš je 
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Kristus,“ řekl.4 Učil, že „hlavním posláním“ Knihy Mormonovy je 
přesvědčit lidi o této pravdě.5 „O našem Pánu se zmiňuje více než 
polovina všech veršů v Knize Mormonově,“ poznamenal. „V Knize 
Mormonově se pro Něj vyskytuje přes sto různých pojmenování. Tato 
jména významně napomáhají vystihnout Jeho božskou povahu.“ 6

Ze svědectví presidenta Bensona o Spasiteli je znát, jakou osobní 
blízkost k Němu pociťoval:

„Z celé duše Ho miluji.

Pokorně svědčím o tom, že i dnes je tímtéž milujícím, soucitným 
Pánem, jakým byl, když kráčel po prašných cestách Palestiny. Je 
nablízku svým služebníkům na této zemi. I v dnešní době pečuje 
o každého z nás a miluje nás. Tím si můžete být jisti.

Žije dnes jako náš Pán, náš Mistr, náš Spasitel, náš Vykupitel 
a náš Bůh.

Bůh žehnej nám všem, abychom v Něj věřili, přijímali Ho, uctívali 
Ho, plně Mu důvěřovali a následovali Ho.“ 7

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Ježíš Kristus nás díky své nekonečné lásce 
k nám vykoupil z tělesné a duchovní smrti.

Nic jiného nemělo a nemá na tuto zemi takový vliv jako život 
Ježíše Krista. Bez Jeho učení nemůžeme pochopit svůj život. Bez 
Něho bychom byli ztraceni v přeludech různých přesvědčení a uctí-
vání vzešlých ze strachu a temnoty, kde vládnou smyslnost a ma-
terialismus. Jsme daleko od cíle, který nám stanovil, ale nesmíme 
tento cíl nikdy ztratit ze zřetele; ani nesmíme zapomínat na to, že 
náš výstup směrem ke světlu a k dokonalosti by bez Jeho učení, 
Jeho života, Jeho smrti a Jeho Vzkříšení nebyl možný.8

Abychom dokázali alespoň do určité míry ocenit, co pro nás 
[ Ježíš Kristus] udělal, a být za to vděčni, musíme pamatovat na tyto 
velmi důležité pravdy:

Ježíš přišel na zemi, aby vykonal vůli našeho Otce.

Přišel s předzvěděním, že ponese břímě hříchů nás všech.
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Věděl, že bude pozvednut na kříž.

Narodil se, aby byl Spasitel a Vykupitel celého lidstva.

Své poslání byl schopen uskutečnit díky tomu, že byl Syn Boží 
a měl Boží moc.

Své poslání byl ochoten uskutečnit proto, že nás miluje.

Žádná smrtelná bytost neměla moc ani schopnost vykoupit 
všechny ostatní smrtelníky z jejich ztraceného a padlého stavu, ani 
nikdo jiný nemohl dobrovolně obětovat svůj život a tím uskutečnit 
všeobecné vzkříšení všech ostatních smrtelníků.

Jen Ježíš Kristus byl schopen a ochoten vykonat takovýto vyku-
pující skutek lásky.9

Ježíš Kristus … přišel na tuto zemi v předem stanoveném čase 
a díky svému královskému původu si zachoval své božství. V Jeho 
povaze se mísily lidské vlastnosti Jeho smrtelné matky s božskými 
vlastnostmi a mocemi Jeho Věčného Otce.

Tyto jedinečné vlastnosti, jež zdědil, Ho učinily také dědicem 
titulu – Jednorozený Syn Boha v těle. Jako Syn Boží zdědil moci 
a inteligenci, které neměl žádný člověk předtím ani potom. Byl 
to doslovný Immanuel, což znamená „Bůh s námi“. (Viz Iz. 7:14; 
Mat. 1:23.)

I když byl Ježíš Boží Syn poslaný na zemi, Otcův božský plán 
vyžadoval, aby se podrobil všem těžkostem a soužením smrtelnosti. 
Proto musel snášet „pokušení, … hlad, žízeň a únavu“. (Mosiáš 3:7.)

Aby byl Ježíš hoden stát se Vykupitelem všech dětí našeho Otce, 
musel být dokonale poslušen všech Božích zákonů. Protože se po-
drobil Otcově vůli, rostl „od milosti k milosti, dokud neobdržel 
plnost“ Otcovy moci. Díky tomu měl „veškerou moc na nebi i na 
zemi“. (NaS 93:13, 17.)10

Protože [ Ježíš] byl Bůh, samotný Syn Boží, dokázal sám nést tíhu 
a břímě hříchů ostatních lidí. O ochotě našeho Spasitele toto uči-
nit prorokoval Izaiáš takto: „Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti 
naše vlastní on nesl, … raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro 
nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí 
jeho lékařství nám způsobeno.“ (Iz. 53:4–5.)
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To, že na sebe takto svatě, nesobecky a dobrovolně vzal hříchy 
všech ostatních lidí, představuje Usmíření. Jak může Jeden nést hří-
chy za všechny, přesahuje chápání smrtelného člověka. Toto však 
vím: On na sebe opravdu vzal hříchy všech lidí a udělal to kvůli své 
nekonečné lásce ke každému z nás. Řekl: „Neboť viz, já, Bůh, jsem 
vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou 
činiti pokání; … kteréžto utrpení způsobilo mně, dokonce Bohu, 
největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém 
póru a trpěl v těle i v duchu – a přál jsem si, abych nemusel píti ten 
hořký kalich a mohl se stáhnouti.“ (NaS 19:16, 18.)

Přes toto nesmírné utrpení však Ježíš onen kalich vzal a vypil. 
Vytrpěl bolesti všech lidí, abychom my nemuseli trpět. Snesl poko-
řování a útoky těch, kteří Mu působili utrpení, aniž by si postěžoval 
nebo se pokusil jim to oplatit. Strpěl bičování a pak potupu surové 
popravy – kříž.11

V Getsemanech a na Kalvárii uskutečnil [ Ježíš] nekonečné 
a věčné Usmíření. Byl to ten největší jedinečný skutek lásky, 

„nic jiného nemělo a nemá na tuto zemi takový vliv jako život Ježíše krista.“
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který byl kdy v historii zaznamenán. Pak následovala Jeho smrt 
a Vzkříšení.

A tak se stal naším Vykupitelem, který nás všechny vykoupil z fy-
zické smrti a který vykoupil z duchovní smrti ty z nás, kteří budou 
poslušni zákonů a obřadů evangelia.12

Možná ve smrtelnosti nikdy nedosáhneme poznání a pochopení 
toho, jak dokázal udělat to, co udělal, ale nesmí nám chybět po-
chopení toho, proč to udělal.

Vše, co činil, bylo motivováno Jeho nesobeckou, nekonečnou 
láskou k nám.13

2
Ježíš Kristus vyšel z hrobu a dnes 

žije jako vzkříšená bytost.

Největší události v historii jsou ty, které ovlivní největší počet 
lidí na nejdelší dobu. Podle tohoto měřítka nemůže být pro jedince 
nebo národy žádná událost důležitější než Vzkříšení Mistra.

Doslovné vzkříšení každé duše, která kdy na této zemi žila a ze-
mřela, je zaručený fakt a každý člověk se má dozajista na tuto udá-
lost pečlivě připravit. Velkolepé vzkříšení má být cílem každého 
muže a ženy, neboť ke vzkříšení skutečně dojde.

Nic není tak naprosto všeobecné jako vzkříšení. Vzkříšena bude 
každá živá bytost. „Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak 
i skrze Krista všickni obživeni budou.“ (1. Kor. 15:22.)

Ze záznamů v písmech se dozvídáme, že třetí den po Ježíšově 
Ukřižování došlo k velikému zemětřesení. Kámen u vstupu do 
hrobu byl odvalen. Několik žen, které patřily mezi Ježíšovy nejod-
danější následovníky, přišlo na toto místo s vonnými mastmi a „ne-
nalezly těla Pána Ježíše“.

Zjevili se jim andělé a pronesli tato prostá slova: „Co hledáte 
živého s mrtvými? Neníť ho tuto, ale vstalť jest.“ (Lukáš 24:3–6.) Nic 
v historii se nevyrovná tomuto pozoruhodnému prohlášení: „Neníť 
ho tuto, ale vstalť jest.“

Skutečnost, že náš Pán byl vzkříšen, je podložena svědectvími 
mnoha důvěryhodných svědků. Vzkříšený Pán se zjevil několika 



k a P i t o l a  6

94

ženám, dvěma učedníkům na cestě do Emaus, Petrovi a apoštolům; 
a „potom“, jak napsal Pavel, „vidín více než od pěti set bratří spolu. 
… Nejposléze pak ze všech, jako nedochůdčeti, ukázal se i mně 
[Pavlovi].“ (1. Kor. 15:6, 8.) …

Jako jeden z Jeho svědků v posledních dnech svědčím i já o tom, 
že Ježíš dnes žije. Je vzkříšenou bytostí. Je to náš Spasitel, náš Pán, 
samotný Syn Boží. Dosvědčuji, že znovu přijde jako náš oslavený, 
vzkříšený Pán. Ten den není příliš vzdálený. Pro ty, kteří Ho přijí-
mají jako Spasitele a Pána, znamená Jeho doslovné Vzkříšení to, že 
život neskončí smrtí, protože On slíbil: „Nebo já živ jsem, i vy živi 
budete.“ ( Jan 14:19.)14

Moc vzkříšení byla v Něm samotném. A tak třetí den po svém 
pohřbu vyšel z hrobu živý a ukázal se mnohým. … Jako jeden 
z [ Jeho] zvláštních svědků k tomuto povolaných vám svědčím, že 
On žije. Žije ve vzkříšeném těle. Ohledně žádné jiné pravdy nebo 
skutečnosti nemám tolik jistoty a přesvědčení jako ohledně toho, 
že náš Pán byl skutečně vzkříšen.15

3
Ve svém svědectví o Ježíšovi musíme být udatní.

Svědectví o božskosti Ježíše Krista a Jeho Církve je nanejvýš vzác-
ným požehnáním dostupným každému členovi Církve. Svědectví je 
jedno z mála vlastnictví, která si můžeme vzít s sebou, až opustíme 
tento život.

Mít svědectví o Ježíši znamená mít prostřednictvím Ducha 
Svatého znalost o božském poslání Ježíše Krista.

Svědectví o Ježíši je znalost o božské povaze narození našeho 
Pána – že On je opravdu Jednorozený Syn v těle.

Svědectví o Ježíši znamená vědět, že On byl onen zaslíbený 
Mesiáš a že zatímco pobýval mezi lidmi, vykonal mnoho mocných 
zázraků.

Svědectví o Ježíši znamená vědět, že zákony, které předepsal 
jako svou nauku, jsou pravdivé, a poté v souladu s těmito zákony 
a obřady žít.
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Mít svědectví o Ježíši znamená vědět, že v zahradě getsemanské 
na sebe dobrovolně vzal hříchy celého lidstva, kvůli čemuž trpěl jak 
tělesně, tak duchovně, a krvácel z každého póru. Toto vše udělal 
proto, abychom my nemuseli trpět, pokud budeme činit pokání. 
(Viz NaS 19:16, 18.)

Mít svědectví o Ježíši znamená vědět, že vyšel vítězně z hrobu 
s hmotným, vzkříšeným tělem. A protože žije On, bude žít i celé 
lidstvo.

Mít svědectví o Ježíši znamená vědět, že Bůh Otec a Ježíš Kristus 
se opravdu zjevili Proroku Josephu Smithovi, aby zahájili novou dis-
pensaci Jeho evangelia, tak aby všem národům mohlo být kázáno 
spasení před tím, než Kristus přijde.

Mít svědectví o Ježíši znamená vědět, že Církev, kterou založil 
v zenitu času a kterou znovuzřídil v dnešní době, je, jak Pán pro-
hlásil, jediná pravá a živá církev na tváři celé země. (Viz NaS 1:30.)

Mít toto svědectví je životně důležité. Ale ještě důležitější je být 
ve svém svědectví udatný.

Svědectví o Ježíši znamená, že uznáváme božské poslání Ježíše 
Krista, přijímáme Jeho evangelium a pracujeme na Jeho díle. Také 
to znamená, že přijímáme prorocké poslání Josepha Smitha a jeho 
nástupců a že se řídíme jejich radami. Jak Ježíš řekl: „Ať [praveno] 
mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých, to je totéž.“ 
(NaS 1:38.)

Ohledně těch, kteří nakonec obdrží požehnání celestiálního krá-
lovství, Pán Josephu Smithovi řekl:

„To jsou ti, kdož přijali svědectví o Ježíšovi a uvěřili ve jméno 
jeho a byli pokřtěni podle způsobu pohřbení jeho, jsouce pohřbeni 
do vody ve jménu jeho, a to podle přikázání, jež on dal.“ (NaS 
76:51.)

To jsou ti, kteří jsou udatní ve svém svědectví o Ježíši, kteří, jak 
prohlásil Pán, „přemáhají vírou a jsou zpečetěni Svatým Duchem 
zaslíbení, kterého Otec vylévá na všechny ty, kdož jsou spravedlní 
a pravdiví“. (NaS 76:53.)16



k a P i t o l a  6

96

4
Podstatou víry v Ježíše Krista je to, že se na Něj 

bezvýhradně spoléháme a řídíme se Jeho učením.

Základní zásadou našeho náboženství je víra v Pána Ježíše Krista. 
Proč máme svou důvěru, svou naději a svou jistotu zaměřovat na 
jednu jedinou osobu? Proč je víra v Něj tak nezbytná pro vnitřní klid 
v tomto životě a pro naději ve světě, který přijde?

Naše odpovědi na tyto otázky určují, zda budoucnosti čelíme 
s odvahou, nadějí a optimismem, nebo s obavami, strachem 
a pesimismem.

Mé poselství a mé svědectví zní takto: Pouze Ježíš Kristus je 
schopen poskytnout nám onu naději, onu důvěru a onu sílu, kterou 
potřebujeme k tomu, abychom přemohli svět a pozvedli se nad 
všechna lidská selhání. Abychom toto dokázali, musíme v Něj vložit 
víru a žít podle Jeho zákonů a učení. …

Mít v Něj víru znamená něco více než jen připustit, že žije. 
Znamená to něco více než jen prohlásit, že tuto víru máme.

Víra v Ježíše Krista znamená zcela se na Něj spoléhat. Kristus má 
jako Bůh nekonečnou moc, inteligenci a lásku. Žádný lidský pro-
blém nepřevyšuje Jeho schopnosti ho vyřešit. Protože On sestoupil 
pod všechny věci (viz NaS 122:8), ví, jak nám pomoci pozvednout 
se nad naše každodenní těžkosti.

Mít víru v Něj znamená věřit, že i když nerozumíme všemu, On 
tomu rozumí. Proto je třeba, abychom k Němu vzhlíželi v každé 
myšlence, nepochybovali a nebáli se. (Viz NaS 6:36.)

Mít víru v Něj znamená důvěřovat tomu, že má veškerou moc 
nad všemi lidmi a národy. Neexistuje zlo, které On nedokáže zasta-
vit. Všechno je v Jeho rukou. Tato země podléhá Jeho právoplatné 
moci. Přesto však dopouští zlo, aby nám tak umožnil rozhodovat 
se mezi dobrem a zlem.

Jeho evangelium je dokonalý recept na všechny lidské problémy 
a společenské neduhy.

Avšak Jeho evangelium má účinek jen tehdy, pokud ho ve svém 
životě uplatňujeme. Proto musíme hodovat „na slovech Kristových; 
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neboť vizte, slova Kristova vám řeknou vše, co máte činiti.“ (2. Nefi 
32:3.)

Pokud se podle Jeho učení nechováme, svou víru v Něho 
neprojevujeme.

Představte si, jak jiný by byl tento svět, kdyby se všichni lidé cho-
vali podle toho, co řekl On: „Milovati budeš Pána Boha svého z ce-
lého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své. … Milovati 
budeš bližního svého jako sebe samého.“ (Mat. 22:37, 39.)

Jak tedy zní odpověď na otázku: „Co je třeba udělat pro řešení 
problémů a dilemat, se kterými se v dnešní době potýkají jednot-
livci, obce a národy?“ Zde je Jeho jednoduchý návod:

„Věřte v Boha; věřte, že on je a že stvořil všechny věci jak na 
nebi, tak na zemi; věřte, že má veškerou moudrost a veškerou moc 
jak na nebi, tak na zemi; věřte, že člověk neobsáhne všechny věci, 
jež může obsáhnouti Pán. …

„Poďte za mnou.“ (Marek 1:17.)
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Věřte, že musíte činiti pokání z hříchů svých a zanechati jich 
a pokořiti se před Bohem; a prositi v upřímnosti srdce, aby vám 
odpustil; a nyní, věříte- li všem těmto věcem, hleďte, abyste je činili.“ 
(Mosiáš 4:9–10; kurzíva přidána.)17

5
Nejvíce požehnání a štěstí máme tehdy, když se 

snažíme být takovými, jako je Ježíš Kristus.

Jedním z účelů života je to, abychom byli zkoušeni, zda budeme 
„činiti všechny věci“, jež nám Pán, náš Bůh, přikáže. (Abr. 3:25.) 
Krátce řečeno, máme poznávat Pánovu vůli a konat ji. Máme se řídit 
příkladem Ježíše Krista a být takoví, jako je On.

Základní otázkou života má být ta, kterou položil Pavel: „Pane, 
co chceš, abych činil?“ (Skutkové 9:6.) …

Potřebujeme více Kristových mužů a žen, kteří Ho budou mít 
vždy na paměti a kteří budou dodržovat Jeho přikázání, jež jim dal. 
Skutečným měřítkem úspěchu je to, jak věrně dokážeme v každé 
chvíli kráčet v Jeho stopách.18

Někteří lidé … jsou ochotni za svou víru zemřít, ale nejsou 
ochotni podle ní plně žít. Kristus za nás zemřel i žil. Díky Jeho 
Usmíření a tím, že budeme kráčet v Jeho stopách, můžeme získat 
ten největší dar ze všech – věčný život, který je životem, jejž vede 
onen velký Věčný – náš Otec v nebi.

Kristus se zeptal: „Jakými lidmi [máme] býti?“ Na to pak odpově-
děl, že máme být takovými, jako je On. (3. Nefi 27:27.)

Největší, nejpožehnanější a nejšťastnější je [ten], kdo se v životě 
nejvíce přibližuje Kristovu vzoru. Nemá to nic společného se svět-
ským bohatstvím, mocí ani významností. Jedinou skutečnou mírou 
velikosti, požehnání a radosti je to, nakolik se náš život dokáže 
přiblížit tomu, jaký byl Mistr, Ježíš Kristus. On je ta správná cesta, 
úplná pravda a bohatý život.

V mysli máme trvale mít tuto stále se opakující otázku, která se 
dotýká každé myšlenky a skutku v našem životě: „Pane, co chceš, 
abych činil?“ (Skutkové 9:6.) Odpověď na tuto otázku přichází 
pouze skrze Světlo Kristovo a Ducha Svatého. Šťastni jsou ti, kteří 
žijí tak, že jejich bytost je obojím naplněna. …
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Když si uvědomíme vše, co pro nás [ Ježíš Kristus] udělal a stále 
dělá, existuje něco, co můžeme dát na oplátku my Jemu.

Jedním z velkých darů, které nám Kristus dal, byl Jeho život 
a oběť. Neměli bychom tedy my dávat Jemu malý dar – svůj život 
a oběti, nejen nyní, ale i do budoucna? 19

[Ti, které] vede Kristus, budou v Kristu pohlceni. … Jejich vůle 
je pohlcena Jeho vůlí. (Viz Jan 5:30.) Vždy dělají to, co těší Pána. 
(Viz Jan 8:29.) Jsou za Pána ochotni nejen zemřít, ale, což je ještě 
důležitější, chtějí pro Něj žít.

Vstupte do jejich domova a obrázky na stěnách, knihy na po-
licích, hudba ve vzduchu a jejich slova a skutky dokazují, že jsou 
křesťané. Stojí jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech 
a na všech místech. (Viz Mosiáš 18:9.) Mají Krista na mysli, neboť 
k Němu hledí v každé myšlence. (Viz NaS 6:36.) Mají Krista v srdci, 
protože svou náklonnost navždy věnovali Jemu. (Viz Alma 37:36.)

Téměř každý týden přijímají svátost a znovu Věčnému Otci do-
svědčují, že jsou ochotni vzít na sebe jméno Jeho Syna, vždy na Něj 
pamatovat a zachovávat Jeho přikázání. (Viz Moroni 4:3.)

Slovy Knihy Mormonovy, hodují na slovech Kristových (viz 
2. Nefi 32:3), mluví o Kristu (viz 2. Nefi 25:26), radují se v Kristu 
(viz 2. Nefi 25:26), jsou obživeni v Kristu (viz 2. Nefi 25:25) a radují 
se z Ježíše svého (viz 2. Nefi 33:6). Krátce řečeno, v Pánovi ztrácejí 
sami sebe a nacházejí věčný život. (Viz Lukáš 17:33.)20

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson učil, že i když nemůžeme plně pochopit, jak 

Spasitel vykonal Usmíření, můžeme chápat, proč to udělal. (Viz 
1. oddíl.) Jaký vliv má toto porozumění na váš život?

• Při studiu 2. oddílu se zamyslete nad dopadem Spasitelova 
Vzkříšení. Jaký vliv má Jeho Vzkříšení na váš život?

• Proč je podle vás svědectví o Ježíši Kristu „nanejvýš vzácným 
požehnáním“? (Viz 3. oddíl.) Co pro vás znamená být udatným 
ve svědectví o Ježíšovi?
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• Zamyslete se nad slovy presidenta Bensona o víře v Ježíše Krista. 
(Viz 4. oddíl.) V jakém smyslu tato definice víry v Krista znamená 
„něco více než jen připustit, že žije“?

• President Benson řekl, že lidé, které „vede Kristus“, jsou „za Pána 
ochotni nejen zemřít, ale, což je ještě důležitější, chtějí pro Něj 
žít“. (5. oddíl.) Co pro vás znamená žít pro Spasitele?

Související verše z písem
Jan 10:17–18; 2. Nefi 9:20–24; 31:20–21; Mosiáš 16:6–11; 3. Nefi 

27:20–22; Moroni 7:33; NaS 19:1–3, 16–19; 76:22–24; Články víry 1:3

Pomůcka ke studiu
„Až pocítíte radost, která přichází z pochopení evangelia, bu-

dete si přát uplatňovat to, čemu se učíte. Usilujte o to, abyste žili 
v souladu se svým poznáním. Bude to posilovat vaši víru, poznání 
a svědectví.“ (Kažte evangelium mé [2004], 19.)

Odkazy
 1. „The Meaning of Easter“, Ensign, 

Apr. 1992, 2.
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 10.
 3. Viz „Come unto Christ“, Ensign, 

Nov. 1987, 83–85; „I Testify“, Ensign, 
Nov. 1988, 86–87.

 4. „I Testify“, 86.
 5. „Come unto Christ“, 83; viz také „Born 

of God“, Ensign, July 1989, 2.
 6. „Come unto Christ“, 83.
 7. „Jesus Christ: Our Savior and Redee-

mer“, Ensign, June 1990, 6.
 8. „Life Is Eternal“, Ensign, Aug. 1991, 4.
 9. „Jesus Christ: Our Savior and Redee-

mer“, 4.
 10. „Jesus Christ: Our Savior and Redee-

mer“, 2.

 11. „Jesus Christ: Our Savior, Our God“, 
Ensign, Apr. 1991, 2, 4.

 12. „Keeping Christ in Christmas“, Ensign, 
Dec. 1993, 4.

 13. „Jesus Christ: Our Savior and Redee-
mer“, 4.

 14. „The Meaning of Easter“, 2, 4.
 15. „Jesus Christ: Our Savior, Our God“, 4.
 16. „Valiant in the Testimony of Jesus“, 

 Ensign, Feb. 1987, 2.
 17. „Jesus Christ: Our Savior and Redee-

mer“, 2, 6.
 18. „In His Steps“, Ensign, Sept. 1988, 5, 6.
 19. „Jesus Christ – Gifts and Expectations“, 

Ensign, Dec. 1988, 2, 4.
 20. „Born of God“, 4–5.
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Joseph Smith – nástroj 
v rukou Páně

„Joseph Smith, Prorok posledních dnů, byl nástrojem 
v rukou Páně, aby otevřel novou dispensaci 
evangelia, tu poslední a největší ze všech.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Když starší Ezra Taft Benson sloužil na začátku 20. let 20. století 
jako misionář na plný úvazek v Anglii, zažil se svými společníky, 
jak to sám nazval, „velký odpor vůči Církvi“. Později vzpomínal:

„Po celé Velké Británii se šířily noviny, časopisy, a dokonce 
i filmy s antimormonskou tématikou.“ Vzhledem k tomu, že toto 
protivenství bylo tak velké, některé metody misionářské práce, jako 
například konání pouličních shromáždění a rozdávání letáků, byly 
pozastaveny. „Ale v severní Anglii, kde jsme pracovali,“ vyprávěl, 
„jsme měli v odbočce South Shields skupinu členů, kteří byli velmi 
věrní, oddaní a loajální, a ti mě a mého společníka pozvali, aby-
chom promluvili na jejich shromáždění svátosti. Řekli: ‚Mnozí naši 
sousedé nevěří lžím, o kterých se dočítají. Pokud přijdete, tak svou 
malou kapli naplníme.‘

A tak jsme pozvání přijali a začali jsme se připravovat a já jsem 
začal studovat o odpadlictví. Bylo to mé oblíbené téma a měl jsem 
dojem, že by o něm potřebovali slyšet; a tak jsem usilovně studoval 
a měl jsem pocit, že na toto téma dokáži hovořit patnáct minut.

Přišli jsme do oné malé kaple, která byla zcela zaplněná. Všichni 
vypadali šťastně. Po úvodním zahájení a poté, co promluvil můj 
společník, jsem promluvil já s takovou volností, jakou jsem dosud 
v životě nepocítil. A když jsem se posadil a podíval se na hodinky, 
mluvil jsem pětadvacet minut a o odpadlictví jsem se ani nezmínil, 
dokonce jsem na odpadlictví ani nepomyslel. Mluvil jsem o Josephu 
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Poselství Prvního vidění bylo „určené všem dětem 
našeho Otce, které žijí na tváři země“.
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Smithovi a vydal jsem svědectví, že je prorok Boží a že to vím. 
Mluvil jsem o příchodu Knihy Mormonovy jakožto nového svědka 
o Kristu a vydal jsem o ní svědectví. Když jsem si uvědomil, co se 
stalo, nedokázal jsem zadržet slzy.

Na konci shromáždění za mnou přišli mnozí Svatí a děkovali mi 
za to, že se mluvilo o Josephu Smithovi. Říkali: ‚Někteří naši sou-
sedé říkají, že pokud jde o Církev, dokáží přijmout všechno kromě 
Josepha Smitha.‘ A pak někteří z oněch sousedů přišli a řekli: ‚Teď 
jsme již připraveni. Dnes už jsme připraveni. Získali jsme svědectví, 
že Joseph Smith je prorok Boží.‘“ 1

President Benson celý život dál vyhledával příležitosti podělit se 
o svědectví ohledně poslání Josepha Smitha. Když například sloužil 
jako ministr zemědělství Spojených států a jedna rozhlasová stanice 
ho požádala, aby vybral svůj oblíbený verš z písem, který se poté 
v rozhlase přečte, vybral úryvek z knihy Joseph Smith–Životopis 
z Drahocenné perly.2

Především ale pravidelně vydával pevné a mocné svědectví svým 
spolubližním Svatým. „Joseph Smith byl prorok žijícího Boha,“ pro-
hlásil, „jeden z největších proroků, kteří kdy na zemi žili. Byl ná-
strojem v Božích rukou, aby uvedl velikou dispensaci evangelia, 
tu vůbec největší a poslední ze všech, v rámci přípravy na Druhý 
příchod Mistra.“ 3

Učení Ezry Tafta Bensona
1

První vidění Josepha Smitha bylo největší událostí 
na tomto světě od Vzkříšení Ježíše Krista.

Joseph Smith jako mladý muž hledal pravdu. Zmatek mezi stá-
vajícími církvemi ho vedl k tomu, aby se ptal Boha, která z nich je 
pravdivá. Prohlásil, že v odpověď na tuto modlitbu se objevil sloup 
jasného světla. Toto jsou jeho slova:

„Když světlo spočinulo na mně, spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž 
jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve 
vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem 
a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej! “ 
( JS–Ž 1:17.)
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Joseph se zeptal oné druhé bytosti, kterou byl Ježíš Kristus, která 
z křesťanských sekt je ta správná. Bylo mu řečeno, že se nesmí při-
pojit k žádné z nich, že správná není žádná.4

Když Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus přijdou na zemi, jako 
se to stalo v roce 1820, kdy se zjevili mladému chlapci- prorokovi 
Josephu Smithovi, nejedná se o něco, co se týká jen hrstky lidí. Je 
to poselství a zjevení určené všem dětem našeho Otce, které žijí 
na tváři země. Byla to ta největší událost, která se kdy na tomto 
světě stala od Vzkříšení Mistra. Někdy mám dojem, že je to pro nás 
něco tak blízkého, že plně nedoceňujeme její význam, důležitost 
a velkolepost.5

První vidění Proroka Josepha Smitha je teologickým základem 
Církve.6

Tou nejzřejmější pravdou, která vyplynula z onoho Prorokova 
zážitku v roce 1820, byla skutečnost, že Bůh existuje a že Ježíš 
Kristus byl opravdu vzkříšen. Viděl je jako samostatné, oddělené, 
oslavené Bytosti, které s ním hovořily tak, jako jeden člověk hovoří 
s druhým.7

Jsem pokorně vděčný za poznání, které mám, že Bůh Otec 
a Jeho Syn Ježíš Kristus přišli jako oslavené bytosti znovu na zemi 
v dnešní době, v této dispensaci; že se opravdu zjevili tomuto 
chlapci- prorokovi. … Bylo to to nejslavnější zjevení se Boha Otce 
a Syna, o němž máme záznam.8

2
V souladu s novozákonním proroctvím Joseph Smith 
obdržel nové zjevení a několikrát ho navštívil anděl.

Je všeobecně známo, že víra členů Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů se opírá o tvrzení, že Joseph Smith je prorok Boží 
a že také prohlásil, že příchod Knihy Mormonovy je výsledkem 
andělských návštěv, které zažil mezi lety 1823 a 1827.

Když se toto někteří lidé dozvědí, tvrdí, že je pošetilé, že by an-
dělé navštěvovali zemi v tomto novodobém věku.

Bible obsahuje svědectví o tom, že Bůh řídil záležitosti své Církve 
na zemi více než čtyři tisíce let skrze zjevení, a bylo- li to nutné, 
skrze nebeské působení.
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Když Jan v Novém zákoně popisoval podmínky v posledních 
dnech provázející Druhý příchod Ježíše Krista, prorokoval, že před 
Spasitelovým návratem svět obdrží varování, že hodina Božího 
soudu je již blízko. Toto varování přijde díky nebeskému andělovi, 
který bude hlásat „evangelium věčné“. Poslechněte si jeho slova:

„Viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího 
evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a vše-
likému národu, i pokolení, i jazyku i lidu.

Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, 
neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil 
nebe i zemi i moře i studnice vod.“ (Zjev. 14:6–7.)

Pokud někdo přijme svědectví Jana Zjevovatele, měl by očekávat 
i nové zjevení a návštěvu nebeského posla na zemi.

Vydáváme vážné svědectví o tom, že tento andělský posel se 
zjevil Proroku Josephu Smithovi na počátku devatenáctého století. 
Toto oznámení, že anděl od Boha se zjevil proroku v naší době, 
je zcela v souladu s proroctvími v Novém zákoně, a mělo by tudíž 
vzbudit zájem každého člověka, který upřímně hledá pravdu.9

Večer dne 21. září 1823 se Proroku Josephu Smithovi zjevil anděl. 
Jmenoval se Moroni. Byl posledním z dlouhé řady dávných proroků 
dvou velkých civilizací, které žily … před mnoha staletími na ame-
rickém kontinentě.10

3
Kniha Mormonova je tím nejvýznačnějším důkazem 

prorockého povolání Josepha Smitha.

Nejvýznačnějším důkazem na podporu tvrzení Josepha Smitha, 
že je mluvčím Všemohoucího Boha, bylo vydání písma – Knihy 
Mormonovy.

Kniha Mormonova je záznamem o dávných obyvatelích ame-
rického kontinentu a zaznamenává návštěvu a působení Ježíše 
Krista mezi lidmi na tomto kontinentě po Jeho nanebevstoupení 
v Jeruzalémě. Hlavním účelem tohoto záznamu je přesvědčit poz-
dější pokolení, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. Kniha Mormonova je 
tudíž, vedle Bible, dalším svědectvím o božskosti Ježíše Krista.



k a P i t o l a  7

106

Joseph Smith obdržel tento dávný záznam od nebeského posla, 
přesně jak to prorokoval Jan. Tento anděl se mu zjevil a ukázal mu, 
kde se nacházejí dávné záznamy vyryté na kovových deskách a po-
hřbené v kamenné schránce. V příslušné době byly mladému proro-
kovi tyto desky předány spolu s prostředky, kterými byly přeloženy. 
Kniha pak byla publikována světu jako kanonizované písmo.

Tato kniha rovněž obsahuje, v souladu s Janovým svědectvím, 
„evangelium věčné“. Nyní ho naši misionáři káží celému světu.

Vyzýváme vás, abyste pravdivost našeho svědectví o původu 
Knihy Mormonovy podrobili zkoušce. To můžete udělat tím, že si 
ji přečtete a zeptáte se Nebeského Otce, zda jsou tyto věci pravdivé. 
Slibuji vám, že budete- li upřímní, obdržíte potvrzení o pravdivosti 
skrze Ducha Svatého. Miliony lidí vážně a upřímně svědčí o tom, 
že vědí, že je od Boha.11

Je- li Kniha Mormonova pravdivá, potom Ježíš je Kristus, Joseph 
Smith byl Jeho prorok, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
je pravdivá a i v dnešní době ji vede prorok přijímající zjevení.12

v rámci naplnění proroctví navštívil Josepha smitha Moroni.
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4
Bůh znovuzaložil své království na zemi 

skrze Proroka Josepha Smitha.

Křesťanské denominace po celém světě se po staletí modlily o to, 
aby přišlo království Boží. [Viz Matouš 6:10.] My však naléhavě a ve-
řejně prohlašujeme: onen den již přišel! 13

Modlitba jednoho čtrnáctiletého chlapce v Posvátném háji zahá-
jila novou dispensaci evangelia.14

Bůh v rámci naplnění proroctví opětně založil své království na 
zemi. …

… Joseph Smith byl povolán Bohem, aby toto království – Církev 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů – znovuzaložil. Svědčím o tom, 
že své dílo dokončil, že položil základy a že Církvi svěřil klíče 
a moci, aby pokračovala v tomto velikém díle posledních dnů, které 
započal on pod vedením Všemohoucího Boha.15

Josephu Smithovi se zjevily i další bytosti, včetně Jana Křtitele 
a Petra, Jakuba a Jana, kteří ho vysvětili a předali mu pravomoc 
jednat ve jménu Božím. (Viz JS–Ž 1:68–72; NaS 27:5–13.) Církev 
a království Boží byly znovuzřízeny v těchto posledních dnech – 
tedy Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se všemi dary, 
právy, mocemi, naukami, úředníky a požehnáními Církve v dřívěj-
ších dnech. (Viz NaS 65; 115:3–4.)16

Proroku Josephovi bylo přikázáno jít kupředu jako nástroj v ru-
kou Božích a zorganizovat Církev a publikovat světu další svědectví 
o božskosti Ježíše Krista – Knihu Mormonovu, která byla převzata 
z posvátných záznamů. …

Toto znovuzřízení evangelia, obnovení světla a pravdy, je za-
mýšleno ku prospěchu a požehnání všech Božích dětí. A tak naši 
misionáři, pokorně a vděčně, vycházejí do světa hlásat, že zde bylo 
odpadlictví od pravdy, ale že skrze dobrotivost Boží se nebesa opět 
otevřela a evangelium bylo zjeveno člověku skrze Proroka Josepha 
Smitha.17
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5
Joseph Smith byl oddaný a věrný až do smrti.

Souběžně s prvotním rozvojem Církve se projevoval i duch pro-
tivenství a pronásledování. Kdekoli bylo zasazeno „hořčičné se-
mínko“, projevily se snahy zamezit jeho růstu.18

Čtrnáctiletý chlapec stál při pravdě navzdory světu. Bůh znal 
svého syna, když ho vyvolil. Věděl, že bude oddaný a věrný až do 
smrti.19

Někteří nakládali se svědectvím [ Josepha Smitha] s velkým opo-
vržením a začali šířit nepravdivé báchorky a podněcovat k jeho 
pronásledování. Mladý prorok, podobně jako v dávných dobách 
apoštol Pavel, své svědectví neodvolal, ale hájil své tvrzení těmito 
slovy:

„Viděl [jsem] vidění; věděl jsem to a věděl jsem, že Bůh to ví, 
a nemohl jsem to popříti, aniž jsem se odvážil to učiniti; přinejmen-
ším jsem věděl, že kdybych tak učinil, prohřešil bych se proti Bohu 
a došel odsouzení.“ ( JS–Ž 1:25.)20

Prorok Joseph Smith se vydal ochotně na smrt. Zpečetil své svě-
dectví vlastním životem – svou vlastní krví. Když se onoho osud-
ného dne v Nauvoo ve státě Illinois, cestou do žaláře v Carthage, 
ohlédl za svým městem a lidmi, které měl tak rád, prohlásil: „Toto je 
to nejkrásnější místo a nejlepší lidé pod nebem; jen málo tuší, jaké 
zkoušky je čekají.“ [History of the Church, 6:554.]

Později Prorok procítěně, ale klidně a odvážně řekl: „Jdu jako be-
ránek na porážku; ale jsem klidný jako letní jitro. Mám svědomí bez 
provinění vůči Bohu a vůči všem lidem. Vezmou- li mi život, zemřu 
nevinen, a má krev bude volat ze země o odplatu, a bude o mně 
řečeno: ‚Byl chladnokrevně zavražděn.‘“ [History of the Church, 
6:555.] 21

A tak Prorok Joseph Smith završil svůj pozemský život a naplnil 
smrtelnou část svého božsky určeného poslání. Jasně vysvětlil, že 
toto poslání ve smrtelnosti neskončí, dokud nebude zcela naplněno. 
Podobně jako v případě poslání Spasitele, „Beránka zabitého před 
založením světa“ [viz Zjevení 13:8], byl i Joseph ke svému velikému 
poslání vskutku předustanoven.22
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6
Joseph Smith dnes stojí v čele této poslední 

a největší ze všech dispensací evangelia.

Vím, že Joseph Smith, i když byl zabit jako mučedník za pravdu, 
žije dál a stojí v čele této dispensace – největší ze všech dispensací 
evangelia – a bude dál stát po celé věčnosti, které přijdou.23

Poselství Josepha Smitha – poselství Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, poselství mormonismu – je tím nejdůležitějším po-
selstvím na tomto světě. A Prorok Joseph Smith, který dnes žije, 
dál zastává důležitou roli ve vedení tohoto poselství zde na zemi.24

Abychom získali představu o velkoleposti Prorokova pozem-
ského působení, musíme na něj nahlížet z pohledu věčnosti. Byl 
mezi těmi „ušlechtilými a velikými“, které Abraham popsal takto:

„Nyní, Pán ukázal mně, Abrahamovi, inteligence, jež byly zor-
ganisovány dříve, nežli byl svět; a mezi všemi těmi byly mnohé 
z ušlechtilých a velikých;

A Bůh viděl tyto duše, že byly dobré, a stál uprostřed nich a řekl: 
Tyto učiním vládci svými; neboť stál mezi těmi, již byli duchové, 
a viděl, že jsou dobří; a řekl mi: Abrahame, ty jsi jeden z nich; ty jsi 
byl vyvolen dříve, nežli ses narodil.“ (Abraham 3:22–23.)

A tak tomu bylo i v případě Josepha Smitha. I on tam byl. I on 
zasedal v radě s ušlechtilými a velikými. Zaujímal přední čestné 
a význačné místo, a nepochybně pomáhal s plánováním a s rea-
lizací velikého díla Páně „uskutečniti nesmrtelnost a věčný život 
člověka“ – spasení všech dětí našeho Otce. [Viz Mojžíš 1:39.] Jeho 
poslání mělo, a má mít, dopad na všechny ty, kteří kdysi přišli na 
zemi, na všechny ty, kteří tehdy dleli na zemi, i na miliony těch, 
kteří se dosud nenarodili.

Prorok Joseph Smith vysvětlil tuto věčnou skutečnost těmito 
slovy: „Každý muž, který má povolání sloužit obyvatelům světa, 
byl právě k tomuto účelu vysvěcen ve velké radě na nebesích dříve, 
nežli byl tento svět. Předpokládám, že jsem byl právě k tomuto 
úřadu vysvěcen v oné velké radě. To je to svědectví, které si přeji, 
že já jsem služebník Boží a že tento lid je Jeho lidem.“ [Viz History 
of the Church, 6:364.] …
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Nejdůležitější činnost na tomto světě nebo ve světě, který přijde, 
přímo souvisí s dílem a posláním Josepha Smitha – muže osudu, 
proroka Božího. Tímto dílem je spasení a věčný život člověka. Kvůli 
tomuto velikému účelu byla stvořena tato země, jsou povoláváni 
proroci Boží, jsou vysíláni nebeští poslové, a při posvátných a důle-
žitých příležitostech dokonce i Bůh, Otec nás všech, blahosklonně 
přichází na zemi a představuje svého milovaného Syna.

Prorok Joseph Smith nebyl jen „jedním z oněch ušlechtilých a ve-
likých“, ale věnoval a dodnes dál z nadpozemských sfér věnuje 
pozornost důležitým záležitostem zde na zemi. Neboť z pohledu 
Pána, Boha této země pod vedením Otce, je toto vše jeden veliký 
věčný plán, v němž Prorok Joseph zastává důležitou úlohu – a to 
vše se děje prostřednictvím věčného kněžství a pravomoci Boží.25

Vydávám vám svědectví, že Joseph Smith byl a je prorokem 
Božím, jedním ze vskutku velikých proroků všech dob, mužem 
osudu, mužem charakterním, mužem odvážným, mužem hluboce 
duchovním, Bohu podobným prorokem Páně, jedním ze vskutku 
ušlechtilých a velikých lidí všech dob.26

Ano, Joseph Smith, Prorok posledních dnů, byl nástrojem v rukou 
Páně, aby otevřel novou dispensaci evangelia, tu poslední a největší 
ze všech.27

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč podle vás bylo První vidění Josepha Smitha „největší 

[ událostí] … od Vzkříšení Mistra“? (Viz 1. oddíl.) Jak tato událost 
ovlivnila váš život?

• Jak vám pomáhá poznání, že Jan Zjevovatel prorokoval 
o Moroniově návštěvě Josepha Smitha? (Viz 2. oddíl.)

• President Benson řekl, že Kniha Mormonova je „nejvýznačnějším 
důkazem“ toho, že Joseph Smith je prorok. (Viz 3. oddíl.) Jak stu-
dium Knihy Mormonovy ovlivnilo nebo ovlivňuje vaše svědectví 
o poslání Josepha Smitha?
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• Přemítejte o svědectví presidenta Bensona ve 4. oddíle. Jaká 
požehnání jste vy a vaše rodina obdrželi díky Znovuzřízení 
evangelia?

• Co se z 5. oddílu dozvídáte o tom, jak máme čelit pronásledo-
vání? Jak nám může příklad Josepha Smitha pomoci, když lidé 
napadají naše svědectví?

• Když president Benson mluvil o předustanovení Josepha Smitha, 
řekl: „Jeho poslání mělo, a má mít, dopad na všechny ty, kteří 
kdysi přišli na zemi, na všechny ty, kteří tehdy dleli na zemi, i na 
miliony těch, kteří se dosud nenarodili.“ (6. oddíl.) Jaký dopad 
má poslání Josepha Smitha na všechny ty, kteří žili nebo žijí na 
zemi? Jaký dopad má na vás osobně?

Související verše z písem
Izaiáš 29:13–14; 2. Nefi 3:3–15; 3. Nefi 21:9–11; NaS 5:9–10; 135; 

Joseph Smith–Životopis

Pomůcka k výuce
„Požádejte členy třídy, aby se podělili o to, čemu se díky osob-

nímu studiu dané kapitoly naučili. Může být vhodné oslovit několik 
členů třídy během týdne a požádat je o to, aby byli připraveni po-
dělit se o své poznatky.“ (Strana vii v této knize.)

Odkazy
 1. The Teachings of Ezra Taft Benson 
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 2. Viz Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), 292.
 3. Conference Report, Apr. 1961, 114.
 4. „Joseph Smith: Prophet to Our Genera-

tion“, Ensign, Nov. 1981, 61–62.
 5. God, Family, Country: Our Three Great 
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President Ezra Taft Benson vydával často svědectví o moci Božího slova.
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Moc slova

„Slovo Boží, jež se nachází v písmech, ve slovech 
žijících proroků a v osobním zjevení, má moc opevnit 

Svaté a vyzbrojit je Duchem, aby mohli odolávat 
zlu, aby se mohli pevně držet toho, co je dobré, 
a aby mohli v tomto životě nacházet radost.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Když president Thomas S. Monson sloužil jako druhý rádce pre-
sidenta Ezry Tafta Bensona v Prvním předsednictvu, poznamenal: 
„President Benson hbitě chápe záležitosti, s nimiž přichází do kon-
taktu. Než získá inspiraci od Pána, která ho při rozhodnutí vede, 
nemusí danou věc dlouze zvažovat. Vzhledem k expanzivní povaze 
dnešní Církve, která se šíří po celém světě, a vzhledem k množství 
záležitostí, které jsou předkládány Prvnímu předsednictvu, je tato 
schopnost zpracovat všechny detaily a proniknout k jádru věci pro 
vykonávání administrativní práce Církve zcela nezbytná.“ 1

4. dubna 1986 president Benson na své první generální konferenci 
v povolání presidenta Církve předsedal zvláštnímu shromáždění pro 
vedoucí kněžství. Přítomní bratří byli svědky jeho schopnosti „zpra-
covat všechny detaily a proniknout k jádru věci“. Když promlouval 
ke shromážděným, zmínil mnoho těžkostí, s nimiž se Svatí posled-
ních dnů potýkali, například pokušení, rodinné problémy a těžkosti 
s dodržováním přikázání a s vykonáváním církevních povinností, 
a podělil se o to, co považoval za řešení těchto problémů.

President Benson pronesl na onom shromáždění pro vedoucí jen 
část svého proslovu, a tak požádal o to, aby celé jeho kázání bylo 
uvedeno v konferenčním vydání církevních časopisů. Tato kapitola 
obsahuje celý tento proslov. I když president Benson adresoval 
svá slova vedoucím kněžství, uvedl zásady, které platí pro všechny 
členy Církve.
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Učení Ezry Tafta Bensona
1

Zatímco čelíme velkým problémům naší doby, 
musíme se pevně držet slova Božího.

Drazí bratří, je úžasné dívat se na toto shromáždění vedoucích kněž-
ství a uvědomovat si, kolika tisícům Svatých sloužíte a kolik oddanosti 
a věrnosti společně představujete! Nikde na světě dnes není shromáž-
dění, které se schází kvůli témuž spravedlivému účelu, jako právě tato 
skupina, ani neexistuje jiná skupina, ať již politická, náboženská nebo 
vojenská, která by měla takovou moc, jakou máte dnes večer vy.

Žijeme v době velkých těžkostí. Žijeme v době, o níž Pán mluvil, 
když řekl: „Mír bude odňat ze země a ďábel bude míti moc nad 
svým vlastním panstvím.“ (NaS 1:35.) Žijeme v oné době, kterou 
předvídal Jan Zjevovatel, kdy „rozhněval se drak na tu ženu, a šel 
bojovati s jinými z semene jejího, kteříž [dodržují přikázání Boží], 
a mají svědectví Ježíše Krista“. (Zjev. 12:17.) Oním drakem je Satan; 
žena představuje Církev Ježíše Krista. Satan vede válku proti členům 
Církve, kteří mají svědectví a kteří se snaží dodržovat přikázání. 
A i když mnozí naši členové zůstávají věrní a pevní, někteří klopý-
tají. Někteří padají. Někteří naplňují Janovo proroctví, že ve válce se 
Satanem budou někteří Svatí přemoženi. (Viz Zjev. 13:7.)

Také prorok Lehi spatřil ve svém vizionářském snu o stromu ži-
vota naši dobu. Viděl, jak mnozí slepě bloudili v mlhách temnoty, 
které symbolizovaly ďáblova pokušení. (Viz 1. Nefi 12:17.) Viděl, jak 
někteří odpadli „na zakázané cesty“, jiní se utopili v řekách špina-
vosti a další bloudili po „podivných cestách“. (1. Nefi 8:28, 32.) Když 
čteme o šířícím se drogovém prokletí nebo o zkázonosné záplavě 
pornografie a nemorálnosti, pochybuje snad někdo z nás o tom, že 
toto jsou ony zakázané cesty a řeky špinavosti, které Lehi popisoval?

Ne všichni ti, které Lehi spatřil, jak hynou, byli lidé ze světa. 
Někteří již přišli ke stromu a okusili ovoce. Jinak řečeno, někteří 
členové Církve v dnešní době patří mezi ony duše, které Lehi viděl 
a které byly ztraceny.

Apoštol Pavel také viděl naši dobu. Popsal ji jako období, kdy se 
bude hojně vyskytovat rouhání, nečestnost, hrubost, nepřirozené 
náklonnosti, pýcha a hledání potěšení. (Viz 2. Tim. 3:1–7.) Také 
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varoval, že „zlí pak lidé a svůdcové půjdou v horší, i ti, kteříž v blud 
uvodí, i ti, kteříž jsou bludem pojati“. (2. Tim. 3:13.)

Takto pochmurné předpovědi dávných proroků by byly důvo-
dem pro velké obavy a sklíčenost, kdyby ovšem titíž proroci záro-
veň nenabízeli řešení. V jejich inspirovaných radách můžeme najít 
odpověď na duchovní krize naší doby.

Lehi ve svém snu viděl železnou tyč, která vedla mlhami temnoty. 
Viděl, že pokud se lidé oné tyče pevně drželi, mohli se vyhnout 
řekám špinavosti, mohli se vyvarovat zakázaných cest a mohli pře-
stat bloudit po podivných cestách, které vedou k záhubě. Jeho syn 
Nefi později jasně vysvětlil symbolický význam oné železné tyče. 
Když se Laman a Lemuel zeptali: „Co znamená ona tyč ze železa?“ 
Nefi odpověděl: „To je slovo Boží; a [všimněte si tohoto zaslíbení] 
ti, již budou slovo Boží poslouchati a budou se ho pevně držeti, ni-
kdy nezahynou; ani pokušení a ohnivé šípy protivníka je nemohou 
přemoci ke slepotě a svésti ke zničení.“ (1. Nefi 15:23–24; kurzíva 
přidána.) Slovo Boží nás nejen povede k ovoci, které je žádoucí 
nade vše ostatní, ale ve slově Božím a skrze něj můžeme najít moc 
odolávat pokušení, moc zhatit dílo Satana a jeho vyslanců.

Pavlovo poselství se shoduje s tím Lehiovým. Poté, co popsal 
strašlivou zlovolnost budoucího věku – budoucího pro něj, ale pří-
tomného pro nás! – řekl Timoteovi: „Ale ty zůstávej v tom, čemužs 
se naučil. …

Od dětinství svatá písma znáš, kteráž tě mohou moudrého učiniti 
k spasení.“ (2. Tim. 3:14–15; kurzíva přidána.)

Drazí bratří, toto je odpověď na onu velikou výzvu naší doby. 
Slovo Boží, jež se nachází v písmech, ve slovech žijících proroků 
a v osobním zjevení, má moc opevnit Svaté a vyzbrojit je Duchem, 
aby mohli odolávat zlu, aby se mohli pevně držet toho, co je dobré, 
a aby mohli v tomto životě nacházet radost.2

2
Když se jednotliví členové a rodiny ponoří 

do písem, automaticky přijdou ke slovu 
i další oblasti církevní aktivity.

Vám, vedoucím kněžství, nyní pravíme – čerpejte z prorockých 
rad Lehiho a Pavla i dalších jim podobných. V těchto radách najdete 
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řešení problémů, kterým čelíte při ochraňování svého stáda před 
„vlky hltavými“, kteří ho obklopují. (Viz Mat. 7:15; Skut. 20:29.) 
Víme, že i vy máte velkou starost o členy svých sborů a kůlů a vě-
nujete jim mnoho času a úsilí. Od vás, kteří jste byli vybráni jako 
vedoucí, toho hodně požadujeme. Vkládáme na vaše bedra velké 
břímě. Požaduje se po vás, abyste řídili církevní programy, abyste 
měli pohovory se členy a radili se s nimi, abyste dohlíželi na to, že 
finanční záležitosti kůlů a sborů jsou náležitě spravovány, abyste 
řídili projekty sociální péče, stavěli budovy a účastnili se mnoha 
dalších časově náročných činností.

I když žádnou z těchto činností nelze opomíjet či odkládat stra-
nou, nejsou tím nejdůležitějším, co můžete udělat pro ty, kterým 
sloužíte. V posledních letech jsme vás znovu a znovu upozorňovali 
na to, že určité činnosti přinášejí větší duchovní výsledky než jiné. Již 
v roce 1970 president Harold B. Lee řekl oblastním reprezentantům:

„Jsme přesvědčeni, že naši členové hladovějí po nezředěném 
evangeliu s jeho hojnými pravdami a jasnozřivými pohledy. … Zdá 
se, že někteří zapomněli, že nejmocnější zbraně, které nám Pán 
dal proti všemu tomu, co je zlovolné, jsou Jeho vlastní slova, pro-
sté a jednoduché nauky spasení, které se nacházejí v písmech.“ 
(Seminář oblastních reprezentantů, 1. října 1970, str. 6.)

V poselství Prvního předsednictva z roku 1976 president [Spencer 
W. Kimball] řekl:

„Jsem přesvědčen, že každý z nás, v určitém období života, musí 
pro sebe objevit písma – a nejenom je objevit jednou, ale objevovat 
je stále znovu a znovu. …

Pán si s námi nezahrává, když nám toto dává, neboť ‚komuž jest 
mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno‘. (Lukáš 12:48.) To, 
že máme k těmto věcem přístup, znamená, že máme vůči nim urči-
tou zodpovědnost. Musíme studovat písma podle Pánova přikázání 
(viz 3. Nefi 23:1–5); a musíme dovolit, aby řídila náš život.“ (Ensign, 
Sept. 1976, str. 4–5.)

V dubnu 1982 starší Bruce R. McConkie mluvil k oblastním re-
prezentantům o tom, jakou prioritu mají písma představovat v naší 
práci. Řekl: „Jsme natolik zaměstnáni programy a statistikami 
a trendy, majetkem, pozemky a mamonem a dosahováním cílů, 



k a P i t o l a  8

117

které vyzdvihnou znamenitost naší práce, že opomíjíme důležitější 
věci zákona. … Jakkoli talentovaní mohou lidé být v administra-
tivních záležitostech; jakkoli výmluvní mohou být při vyjadřování 
svých názorů; jakkoli učení mohou být ve světských věcech – po-
kud nezaplatí cenu spočívající v tom, že budou studovat písma, 
přemítat o nich a modlit se o ně, budou jim odepřena ona jemná 
našeptávání Ducha, která by jinak mohli mít.“ (Seminář oblastních 
reprezentantů, 2. dubna 1982, str. 1–2.)

Tentýž den starší Boyd K. Packer promlouval k presidentům 
kůlů a oblastním reprezentantům. Řekl: „Budovy a rozpočty, zprávy 
a programy a postupy práce jsou velmi důležité. Samy o sobě ale 
neobsahují onu zcela základní duchovní výživu a nedosáhnou toho, 
co nám Pán dal za úkol. … To pravé, to, co poskytuje duchovní 
výživu, je soustředěno v písmech.“ (Setkání s presidenty kůlů a ob-
lastními reprezentanty, 2. dubna 1982, str. 1–2.)

„když se jednotliví členové a rodiny ponoří do 
písem,“ dostaví se velká požehnání.
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Připojuji svůj hlas k těmto moudrým a inspirovaným bratřím 
a pravím vám, že jednou z nejdůležitějších věcí, které jako vedoucí 
kněžství můžete udělat, je ponořit se do písem. Bádejte v nich pilně. 
Hodujte na slovech Kristových. Učte se nauce. Osvojujte si zásady, 
které se v nich nacházejí. Je jen málo jiného úsilí, které vašemu 
povolání přinese více užitku. Je jen málo jiných způsobů, kterými 
můžete při své službě získat větší inspiraci.

To však samo o sobě, ať je to jakkoli cenné, nestačí. Musíte také 
přizpůsobit své úsilí a činnosti tomu, abyste podporovali smysluplné 
studium písem mezi členy Církve. Často vynakládáme veliké úsilí 
ve snaze zvýšit úroveň aktivity v našich kůlech. Pilně usilujeme 
o to, abychom zvýšili procento těch, kteří se účastní shromáždění 
svátosti. Pracujeme na tom, abychom získali větší procento mladých 
mužů, kteří půjdou na misii. Snažíme se zvyšovat počet těch, kteří 
jsou oddáni v chrámu. Toto vše je chvályhodné úsilí a je to důležité 
pro růst království. Když se ale jednotliví členové a rodiny budou 
pravidelně a důsledně nořit do písem, tyto ostatní oblasti aktivity 
se dostaví automaticky. Vzroste svědectví členů. Posílí se oddanost. 
Upevní se rodiny. Bude přicházet osobní zjevení.3

3
Když studujeme Boží slovo, získáváme v každodenním 

životě vedení, naše duše se uzdravuje a máme 
moc vyvarovat se klamů a odolávat pokušení.

Prorok Joseph Smith řekl, že „Kniha Mormonova je nejsprávnější 
ze všech knih na zemi a že je závěrným kamenem našeho nábo-
ženství a že se člověk dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu 
více nežli prostřednictvím kterékoli jiné knihy“. (Kniha Mormonova, 
Úvod, kurzíva přidána.) Není to snad právě to, co si přejeme pro 
členy svých sborů a kůlů? Netoužíme snad po tom, aby se více při-
blížili Bohu? Všemožně je tudíž povzbuzujte k tomu, aby se ponořili 
do tohoto úžasného svědectví posledních dnů o Kristu.

Musíte Svatým pomoci pochopit, že studium písem a bádání 
v nich není břímě, které na ně Pán vkládá, ale úžasné požehnání 
a příležitost. Všimněte si, co sám Pán řekl o přínosech plynoucích 
ze studia Jeho slova. Velikému proroku a vůdci Jozuovi řekl:
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„Neodejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati 
budeš o něm dnem i nocí, abys [zachovával] a činil všecko podlé 
toho, což psáno jest v něm; nebo tehdáž šťastný budeš na cestách 
svých, a tehdáž opatrný budeš.“ ( Jozue 1:8; kurzíva přidána.)

Pán nesliboval Jozuovi hmotné bohatství a slávu, nýbrž to, že 
jeho život bude úspěšný ve spravedlivosti a že dosáhne úspěchu 
v tom, na čem v životě záleží nejvíce – totiž ve snaze dosáhnout 
opravdové radosti. (Viz 2. Nefi 2:25.)

Máte ve svém kůlu členy, jejichž život je v troskách kvůli hří-
chu nebo nějaké tragédii, členy, kteří si zoufají a nepociťují naději? 
Přejete si jim nějak pomoci a zhojit jejich rány, utišit jejich ztrápenou 
duši? Přesně to nám nabízí prorok Jákob s tímto pozoruhodným 
zaslíbením: „[Přišli si sem] vyslechnouti příjemné slovo Boží, ano, 
slovo, jež hojí zraněnou duši.“ ( Jákob 2:8; kurzíva přidána.)

Svět je dnes plný svůdných a lákavých názorů, které mohou 
svést dokonce i naše nejlepší členy k omylu a klamu. Studenti na 
univerzitách jsou občas natolik naplněni naukami světa, že začínají 
pochybovat o naukách evangelia. Jak vy, jakožto vedoucí kněž-
ství, pomáháte posilovat své členy vůči takovým klamným naukám? 
Spasitel nám dal odpověď ve svém velikém kázání na hoře Olivové, 
když slíbil: „A kdokoli uchovává jako poklad slovo mé, nebude okla-
mán.“ ( JS–M 1:37; kurzíva přidána.)

V písmech se hojně vyskytují podobná zaslíbení týkající se hod-
noty slova. Máte členy, kteří si přejí ve svém životě získat vedení? 
Žalmista nám říká: „Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce 
mé“ (Žalm 119:105) a Nefi nám slibuje, že hodování na slovech 
Kristových nám řekne „vše, co [máme] činiti“ (2. Nefi 32:3).

Máte ve svém stádu členy, kteří hluboce zabředli do hříchu a po-
třebují se z něho dostat? Pro ně je určeno toto Helamanovo zaslí-
bení: „Ano, vidíme, že kdokoli si to přeje, může se chopiti slova 
Božího, které je živé a mocné a které rozetne vedví veškerou vy-
chytralost a pasti a nástrahy ďáblovy.“ (Hel. 3:29.)

Úspěch ve spravedlivosti, schopnost vyvarovat se oklamání 
a odolávat pokušení, vedení v každodenním životě, uzdravení duše 
– to jsou jen některá ze zaslíbení, která Pán dává těm, kteří touží 
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přicházet k Jeho slovu. Slibuje snad Pán a své sliby neplní? Pokud 
nám říká, že chopíme- li se Jeho slova, tyto věci se dozajista stanou, 
pak můžeme tato požehnání získat. A pokud tak nečiníme, můžeme 
o tato požehnání přijít. Jakkoli pilní můžeme být v jiných oblastech, 
určitá požehnání lze nalézt jedině v písmech, jen když přijdeme ke 
slovu Páně a pevně se ho držíme, zatímco se prodíráme mlhami 
temnoty ke stromu života.4

4
Slovo Páně je cenný dar a nesmíme 

s ním nakládat lehkovážně.

Nedbáme- li toho, co nám Pán dává, můžeme přijít právě o tu 
moc a požehnání, o něž usilujeme. Pán ve svém vážném varování 
určeném prvním Svatým řekl o Knize Mormonově toto: „Mysl vaše 
byla v časech minulých zatemněna pro nevíru, a protože jste zachá-
zeli lehkovážně s věcmi, jež jste obdrželi –

Kterážto domýšlivost a nevíra přivedla celou církev k odsouzení.

A toto odsouzení spočívá na dětech Sionu, vpravdě na všech.

A zůstanou pod tímto odsouzením, dokud nebudou činiti pokání 
a pamatovati na novou smlouvu, a to Knihu Mormonovu.“ (NaS 
84:54–57.)

Bratří, nezacházejme lehkovážně s těmito důležitými věcmi, které 
jsme obdrželi z rukou Páně! Jeho slovo je jedním z nejcennějších 
darů, které nám dává. Naléhavě vás žádám, abyste se znovu za-
vázali, že budete studovat písma. Ponořte se do nich každý den, 
abyste měli moc Ducha, která vás bude provázet ve vašem povo-
lání. Čtěte je s rodinou a učte své děti, aby písma milovaly a cenily 
si jich jako pokladu. Poté se s modlitbou a po poradě s ostatními 
všemožně snažte povzbuzovat členy Církve k tomu, aby následo-
vali váš příklad. Budete- li tak činit, zjistíte, podobně jako Alma, že 
„[slovo má] velikou schopnost vésti lid tak, aby činil to, co je spra-
vedlné – ano, [má] mocnější účinek na mysl lidu nežli meč nebo 
cokoli jiného, co se jim přihodilo“. (Alma 31:5.)

A podobně jako Alma vám pravím: „Je žádoucí, [abyste] zkusili 
působivost slova Božího.“ (Alma 31:5.)5
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Zamyslete se nad tím, co bylo podle slov presidenta Bensona 

„[odpovědí] na onu velikou výzvu naší doby“. (1. oddíl.) Jak nám 
tato odpověď pomáhá čelit výzvám, s nimiž se setkáváme?

• Projděte si, jaké výsledky se podle presidenta Bensona dostaví, 
když se „jednotliví členové a rodiny budou pravidelně a důsledně 
nořit do písem“. (2. oddíl.) Proč podle vás studium písem vede 
k takovým výsledkům?

• President Benson řekl, že studium písem je požehnání, nikoli 
břímě. (Viz 3. oddíl.) Jaká požehnání jste vy a vaše rodina získali 
nebo získáváte díky studiu písem? Co byste mohli poradit ně-
komu, kdo má pocit, že studium písem je břímě?

• Jaká nebezpečí se skrývají v tom, když se slovem Božím zachá-
zíme lehkovážně? (Viz 4. oddíl.) Co můžeme například dělat, 
abychom věnovali slovu Božímu větší pozornost?

Související verše z písem
Skutkové 17:11; 2. Timoteovi 3:16–17; 1. Nefi 19:23–24; Alma 

32:21–43; NaS 18:33–36; 21:4–6; 68:1–4

Pomůcka k výuce
„Mnozí považují za nejlepší čas pro studium ráno, po nočním od-

počinku. … Jiní dávají přednost studiu v nerušených hodinách poté, 
co mají po práci a po každodenních starostech. … Možná není až 
tak důležité, ve kterou hodinu dne budeme studovat, jako to, aby-
chom v určitou hodinu studovali pravidelně.“ (Howard W. Hunter, 
„Reading the Scriptures“, Ensign, Nov. 1979, 64.)

Odkazy
 1. Thomas S. Monson, v Sheri L. Dew, 

Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 
487–488.

 2. „The Power of the Word“, Ensign, May 
1986, 79–80.

 3. „The Power of the Word“, 80–81.
 4. „The Power of the Word“, 81–82.
 5. „The Power of the Word“, 82.
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Prorok Joseph Smith řekl, že Kniha Mormonova je 
„závěrným kamenem našeho náboženství“.
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Kniha Mormonova – závěrný 
kámen našeho náboženství

„Není snad hluboko v našem srdci něco, co 
touží přilnout těsněji k Bohu? … Je- li tomu 

tak, pak nám toho Kniha Mormonova pomůže 
dosáhnout lépe než kterákoli jiná kniha.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

5. ledna 1986 president Ezra Taft Benson předsedal konferenci 
kůlu v Annandale ve státě Virginia – své první konferenci kůlu 
jako president Církve. Když ho přítomní Svatí posledních dnů sly-
šeli mluvit, byli „viditelně dojati“. Ve svém kázání „vydal svědec-
tví o moci Knihy Mormonovy měnit život lidí a vést je ke Kristu“. 
Předal lidem „duchovní výzvu studovat tuto knihu písem“.1

Toto poselství nebylo v rámci působení presidenta Bensona ničím 
novým. Jako člen Kvora Dvanácti apoštolů Svaté posledních dnů 
často povzbuzoval, aby studovali Knihu Mormonovu a řídili se jejím 
učením.2 Jako president Církve byl však inspirován k tomu, aby toto 
poselství zdůrazňoval ještě více. Řekl: „Pán inspiroval svého služeb-
níka Lorenza Snowa, aby opětovně zdůraznil zásadu desátku, aby 
se Církev vymanila z finanční poroby. … Nyní, v dnešní době, Pán 
zjevil, že je zapotřebí opětovně klást důraz na Knihu Mormonovu.“ 3 
President Benson svědčil o Knize Mormonově na každém kroku – 
při setkáních s misionáři, na konferencích kůlů a oblastí, na generál-
ních konferencích i při setkáních s generálními autoritami.4

President Benson se v prvním proslovu na generální konferenci 
v povolání presidenta Církve podělil o jeden z důvodů, proč je 
toto poselství tak naléhavé. „Pokud nečteme Knihu Mormonovu 
a nedbáme jejího učení,“ varoval, „Pán v 84. oddíle Nauky a smluv 
prohlásil, že na celé Církvi spočívá odsouzení: ‚A toto odsouzení 
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spočívá na dětech Sionu, vpravdě na všech.‘ [NaS 84:56.] Pán po-
kračuje: ‚A zůstanou pod tímto odsouzením, dokud nebudou činiti 
pokání a pamatovati na novou smlouvu, a to Knihu Mormonovu, 
a dřívější přikázání, jež jsem jim dal, aby nejenom říkaly, ale aby 
činily podle toho, co jsem napsal.‘ [NaS 84:57.]“ 5

Níže uvedené citáty, které všechny pocházejí z kázání, která pre-
sident Benson pronesl jako president Církve, jsou ukázkou jeho 
varování a zaslíbení týkajících se Knihy Mormonovy:

„Musíme o Knize Mormonově nejenom více mluvit, ale musíme se 
jí více věnovat. Proč? Pán odpovídá: ‚Aby mohly přinésti plody vhodné 
pro království jejich Otce; jinak zůstává metla a soud, aby byly vylity 
na děti Sionu.‘ [NaS 84:58.] A my tuto metlu a soud pociťujeme!

… Kniha Mormonova nebyla a dosud není středem našeho osob-
ního studia, rodinné výuky, kázání a misionářské práce. Z toho 
musíme činit pokání.“ 6

„Nepoužíváme Knihu Mormonovu tak, jak bychom měli. Náš do-
mov nebude tak silný, jak by mohl být, pokud ji nebudeme používat 
k tomu, abychom přiváděli své děti ke Kristu. Naše rodina může 
být zkažena světskými sklony a naukami, pokud nepoznáme, jak 
tuto knihu používat k tomu, abychom odhalovali nepravdy a bojo-
vali s nimi. … Naši misionáři nejsou dostatečně efektivní, pokud ji 
nepoužívají při [výuce]. Obrácení z oblasti sociální, etické, kulturní 
či akademické nepřežijí horko dne, pokud jejich hlavní kořen ne-
bude dosahovat až k plnosti evangelia, kterou Kniha Mormonova 
obsahuje. Naše církevní třídy nejsou dostatečně naplněny Duchem, 
pokud ji nepoužíváme jako měřítko.“ 7

„Žehnám vám schopností lépe porozumět Knize Mormonově. 
Slibuji vám, že od tohoto okamžiku nadále, budeme- li každý den 
po doušcích upíjet z jejích stránek a zachovávat její předpisy, Bůh 
na každé dítě Sionu a Církve vylije dosud nepoznané požehnání – 
a my budeme prosit Pána, aby začal snímat ono odsouzení – metlu 
a soud. O tom vydávám posvátné svědectví.“ 8

„Nerozumím plně tomu, proč mi Bůh zachoval život až do tohoto 
věku, ale vím toto: že v současné době mi zjevil, že je absolutně 
nezbytné, abychom s Knihou Mormonovou postoupili kupředu 
zázračným způsobem. A vy musíte s tímto břemenem a s tímto 
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požehnáním, které vložil na celou Církev, dokonce na všechny děti 
Sionu, pomoci.

Mojžíš nikdy nevkročil do zaslíbené země. Joseph Smith nikdy 
nebyl svědkem vykoupení Sionu. Někteří z nás se možná nedožijí 
toho, aby byli svědky dne, kdy Kniha Mormonova zaplaví zemi 
a kdy Pán odejme své odsouzení. (Viz NaS 84:54–58.) Mám ale 
v úmyslu, pokud to Bůh dovolí, strávit tímto vznešeným úsilím 
všechny zbývající dny svého života.“ 9

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Kniha Mormonova je závěrným 
kamenem našeho náboženství.

Jak důležitá je Kniha Mormonova? Joseph Smith ji nazval „závěr-
ným kamenem našeho náboženství“. (History of the Church, 4:461.) 
„Odejměte Knihu Mormonovu a zjevení,“ řekl, „a kde je naše nábo-
ženství? Nemáme žádné.“ (History of the Church, 2:52.)10

Závěrný kámen je ústřední kámen klenby. Drží všechny ostatní 
kameny na svém místě, a je- li odstraněn, klenba se zřítí.

… Právě tak, jako se zřítí klenba, je- li odstraněn závěrný kámen, 
tak celá Církev stojí nebo padá s pravdivostí Knihy Mormonovy. 
Nepřátelé Církve toto jasně chápou. Proto se s tak nezměrným úsilím 
snaží vyvrátit Knihu Mormonovu, neboť kdyby ji dokázali zdiskredito-
vat, byl by s ní zdiskreditován i Prorok Joseph Smith. A totéž se týká 
i našeho nároku na klíče kněžství, zjevení a znovuzřízenou Církev. 
Avšak podobně, je- li Kniha Mormonova pravdivá, a miliony lidí nyní 
dosvědčují, že mají svědectví Ducha, že vskutku pravdivá je, pak 
musí člověk přijmout tvrzení o Znovuzřízení a vše, co ho doprovází.11

Nejspíše neexistuje nic, co by svědčilo o důležitosti této novo-
dobé knihy písem jasněji než to, co o ní řekl sám Pán.

Svými vlastními ústy vydal svědectví, že 1) je pravdivá (NaS 17:6), 
2) obsahuje pravdu a Jeho slova (NaS 19:26), 3) byla přeložena 
mocí z výsosti (NaS 20:8), 4) obsahuje plnost evangelia Ježíše Krista 
(NaS 20:9; 42:12), 5) byla dána skrze inspiraci a potvrzena služ-
bou andělů (NaS 20:10), 6) je důkazem toho, že svatá písma jsou 
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pravdivá (NaS 20:11) a 7) ti, kteří ji přijmou s vírou, obdrží věčný 
život (NaS 20:14).12

2
Kniha Mormonova svědčí o Ježíši Kristu 

a přivádí nás blíže k Bohu.

Hlavní účel Knihy Mormonovy, jak je uvedeno na její titulní 
straně, spočívá v „přesvědčení Židů a pohanů, že Ježíš je Kristus, 
Věčný Bůh, zjevující se všem národům“.

Ten, kdo upřímně hledá pravdu, může získat svědectví, že Ježíš 
je Kristus, když bude s modlitbou přemítat o inspirovaných slovech 
v Knize Mormonově.13

Pamatujeme na onu novou smlouvu, a to Knihu Mormonovu? 
V Bibli máme Starý zákon a Nový zákon. Anglická podoba slova zá-
kon – testament – je převzata z řeckého slova, které lze také přeložit 
jako smlouva. Měl právě toto Pán na mysli, když Knihu Mormonovu 
nazval „novou smlouvou“? Je to skutečně další smlouva neboli svě-
dectví o Ježíšovi. To je jeden z důvodů, proč jsme nedávno k názvu 
Knihy Mormonovy doplnili slova „Další svědectví o Ježíši Kristu“. …

Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho svědectví 
o Ježíši Kristu, který sám je úhelným kamenem všeho, co děláme. 
Vydává mocné a jasné svědectví o tom, že On skutečně žije. Na roz-
díl od Bible, která prošla generacemi opisovačů, překladatelů a zka-
žených církevníků, kteří manipulovali s textem, Kniha Mormonova 
přešla od pisatele ke čtenáři pouhým jediným inspirovaným překla-
datelským krokem. Její svědectví o Mistru je tudíž jasné, nezředěné 
a plné moci. Je však důležitá i v dalším ohledu. Většina křesťan-
ského světa dnes zavrhuje božskou podstatu Spasitele. Zpochybňují 
Jeho zázračné narození, Jeho dokonalý život a to, že skutečně došlo 
k Jeho slavnému Vzkříšení. Kniha Mormonova učí jasnými a ne-
zpochybnitelnými slovy, že toto vše je pravdivé. Poskytuje také 
nejúplnější vysvětlení nauky o Usmíření. Tato božsky inspirovaná 
kniha je vskutku závěrným kamenem při vydávání svědectví světu 
o tom, že Ježíš je Kristus.14

Prorok Joseph Smith … prohlásil: „Řekl jsem bratřím, že Kniha 
Mormonova je nejsprávnější ze všech knih na zemi a že je závěr-
ným kamenem našeho náboženství a že se člověk dodržováním 
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jejích předpisů přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím kterékoli 
jiné knihy.“ [History of the Church, 4:461.] … Není snad hluboko 
v našem srdci něco, co touží přilnout těsněji k Bohu, být v kaž-
dodenním životě více takovým jako On, pociťovat, že je neustále 
s námi? Je- li tomu tak, pak nám toho Kniha Mormonova pomůže 
dosáhnout lépe než kterákoli jiná kniha. …

Náš milovaný bratr, president Marion G. Romney, … který sám 
zná moc, jež v této knize spočívá, svědčil o požehnáních, která 
mohou vstoupit do života těch, kteří budou číst a studovat Knihu 
Mormonovu. Řekl:

„Jsem si jist, že budou- li rodiče v našich domovech číst s modlit-
bou a pravidelně, jak sami, tak se svými dětmi, z Knihy Mormonovy, 
pak duch této velké knihy prostoupí náš domov a všechny ty, kteří 
v něm přebývají. Prohloubí se duch uctivosti; vzroste vzájemná 
úcta a ohleduplnost. Zmizí duch rozbroje. Rodiče budou radit svým 
dětem s větší láskou a moudrostí. Děti budou ochotněji přijímat 
a poslouchat rady svých rodičů. Poroste spravedlivost. Náš domov 
a život budou oplývat vírou, nadějí a pravou láskou – čistou láskou 

v knize Mormonově je svědectví o Ježíši kristu 
„jasné, nezředěné a plné moci“.
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Kristovou – a v jejich stopách bude přicházet pokoj, radost a štěstí.“ 
(Ensign, May 1980, str. 67.)

Tyto sliby – více lásky a harmonie v rodině, větší úcta mezi rodi-
čem a dítětem, více duchovnosti a spravedlivosti – nejsou planými 
sliby, ale přesně tím, co měl Prorok Joseph Smith na mysli, když 
řekl, že Kniha Mormonova nám pomůže přilnout těsněji k Bohu.15

3
Kniha Mormonova učí pravdivé nauce, zahanbuje 

falešnou nauku a odhaluje nepřátele Kristovy.

Sám Pán prohlásil, že Kniha Mormonova obsahuje „plnost evange-
lia Ježíše Krista“. (NaS 20:9.) To neznamená, že obsahuje každé učení 
a každou nauku, které kdy byly zjeveny. Spíše to znamená, že v Knize 
Mormonově nalezneme plnost těch nauk, které jsou nutné pro naše 
spasení. A ty jsou vyučovány jasně a prostě, aby se i děti mohly učit 
cestám spasení a oslavení. Kniha Mormonova nabízí mnohé, co pro-
hlubuje naše chápání nauk spasení. Bez ní by většina toho, čemu se 
učí v jiných písmech, nebyla zdaleka tak jasná a cenná.16

Pokud se týče kázání evangelia, Kniha Mormonova obsahuje to 
nejjasnější, nejvýstižnější a nejúplnější vysvětlení. Žádný jiný zá-
znam nelze s touto knihou srovnávat. V jakém záznamu najdete tak 
úplné vysvětlení povahy Pádu, povahy fyzické a duchovní smrti, 
nauky o Usmíření, nauky o spravedlnosti a milosrdenství ve vztahu 
k Usmíření a zásad a obřadů evangelia? Kniha Mormonova obsahuje 
ten nejúplnější záznam o těchto zcela zásadních naukách.17

Kniha Mormonova … potvrzuje a objasňuje Bibli. Odstraňuje 
kameny úrazu, znovuzřizuje mnohé jasné a cenné věci. Vydáváme 
svědectví, že když se Bible a Kniha Mormonova používají společně, 
zahanbují falešné nauky, ukončují sváry a zjednávají pokoj. (Viz 
2. Nefi 3:12.)18

Knihu Mormonovu bychom měli … znát lépe než jakoukoli jinou 
knihu. Měli bychom vědět nejen to, jakou historii a jaké příběhy 
posilující víru obsahuje, ale měli bychom rozumět i jejímu učení. 
Pokud skutečně děláme to, co je naším domácím úkolem, a při-
stupujeme ke Knize Mormonově z naukového hlediska, můžeme 
odhalit omyly a nacházet pravdy, abychom potírali mnohé stávající 
falešné lidské teorie a filosofie.
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Všiml jsem si v Církvi rozdílu ve schopnosti rozlišování, v po-
střehu, přesvědčení a v duchu mezi těmi, kteří Knihu Mormonovu 
znají a milují, a těmi, kteří nikoli. Tato kniha je skvělé síto.19

Kniha Mormonova odhaluje nepřátele Krista. Zahanbuje falešné 
nauky a ukončuje sváry. (Viz 2. Nefi 3:12.) Pokorné následovníky 
Kristovy v dnešní době posiluje vůči zlovolným záměrům, strategiím 
a naukám ďábla. Typy odpadlíků v Knize Mormonově se podobají 
typům, které máme dnes. Bůh, díky svému nekonečnému před-
zvědění, sestavil Knihu Mormonovu tak, abychom mohli rozpoznat 
omyl a abychom poznali, jak bojovat s falešnými akademickými, 
politickými, náboženskými a filosofickými názory naší doby.20

4
Nauka a smlouvy je spojujícím článkem mezi Knihou 

Mormonovou a pokračujícím dílem Znovuzřízení.

Rád bych mluvil zvláště o Knize Mormonově a o Nauce a smlou-
vách. Tyto dvě úžasné knihy písma posledních dnů jsou spojeny 
jako zjevení od Boha Izraele za účelem shromáždění a přípravy 
Jeho lidu na Druhý příchod Páně. …

Proroku Josephu Smithovi Pán pravil: „Toto pokolení bude 
míti slovo mé skrze tebe.“ (NaS 5:10.) Kniha Mormonova a Nauka 
a smlouvy jsou součástí naplnění tohoto zaslíbení. Společně tyto dvě 
úžasné knihy písem přinášejí tomuto pokolení veliká požehnání. …

Každé z těchto písem posledních dnů vydává mocné a výmluvné 
svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Prakticky každá stránka Nauky 
a smluv i Knihy Mormonovy učí o Mistrovi – o Jeho velké lásce 
k Jeho dětem a o Jeho smírné oběti – a učí nás, jak máme žít, aby-
chom se mohli vrátit k Němu a k Nebeskému Otci.

Každá z těchto dvou velkých knih písma posledních dnů obsa-
huje znalosti a moc, které nám pomohou vést lepší život v době 
veliké zkaženosti a zla. Ti, kteří pečlivě a s modlitbou bádají na 
stránkách těchto knih, naleznou útěchu, radu, vedení a nenápadnou 
schopnost zdokonalovat svůj život.21

Nauka a  smlouvy je spojujícím článkem mezi Knihou 
Mormonovou a pokračujícím dílem Znovuzřízení probíhajícím skrze 
Proroka Josepha Smitha a jeho nástupce.
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V Nauce a smlouvách se učíme o chrámové práci, věčných rodi-
nách, stupních slávy, uspořádání Církve a mnoha dalších velikých 
pravdách Znovuzřízení. …

Kniha Mormonova je „závěrným kamenem“ našeho náboženství 
a Nauka a smlouvy je krycím kamenem obsahujícím pokračující 
zjevení posledních dnů. Pán vložil svou pečeť schválení na závěrný 
kámen i na kámen krycí.22

Nauka a smlouvy je úžasná kniha písem, která byla dána přímo 
našemu pokolení. Obsahuje vůli Páně určenou nám v těchto po-
sledních dnech, které předcházejí Druhému příchodu Krista. 
Obsahuje mnoho pravd a nauk, které nejsou v plnosti zjeveny 
v ostatních písmech. Tato kniha, podobně jako Kniha Mormonova, 
posílí ty, kteří pečlivě a s modlitbou studují její stránky.

Ceníme si my, Svatí Boha Nejvyššího, tohoto slova, které pro nás za 
tak velkou cenu zachoval? Používáme tyto knihy se zjeveními posled-
ních dnů k tomu, aby nám v životě žehnaly a abychom dokázali odo-
lávat moci onoho zlého? Právě k tomuto účelu byly tyto knihy dány. 
Jak můžeme nestát v odsouzení před Pánem, pokud s nimi zacházíme 
lehkovážně tím, že na ně jen necháváme sedat prach na poličce?

Milovaní bratři a sestry, vydávám posvátné svědectví, že tyto 
knihy obsahují mysl a vůli Páně určenou nám v těchto dnech zkou-
šek a soužení. Společně s Biblí vydávají svědectví o Pánu a Jeho 
dílu. Tyto knihy obsahují hlas Páně určený nám v těchto posledních 
dnech. Kéž se k nim obracíme s celým úmyslem srdce a používáme 
je tak, jak si Pán přeje, aby byly používány.23

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Při čtení učení presidenta Bensona o tom, že Kniha Mormo-

nova je závěrným kamenem našeho náboženství (viz 1. oddíl), 
se zamyslete nad tím, jaké místo tato kniha zaujímá ve vašem 
 životě. Co můžeme dělat pro to, aby Kniha Mormonova zaujímala 
ústřední místo v naší snaze žít podle evangelia?

• President Benson řekl, že Kniha Mormonova svědčí o Ježíši Kristu 
a přivádí nás blíže k Bohu. (Viz 2. oddíl.) Co jste se například 
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dozvěděli o Spasiteli při svém studiu Knihy Mormonovy? Jak 
Kniha Mormonova přivedla či přivádí vás a vaši rodinu blíže 
k Bohu?

• Proč máme „Knihu Mormonovu … znát lépe než jakoukoli jinou 
knihu“? Jak vás nauky z Knihy Mormonovy „v dnešní době [po-
silují] vůči … naukám ďábla“? (Viz 3. oddíl.)

• Jak vás Kniha Mormonova a Nauka a smlouvy společně posilují? 
(Viz 4. oddíl.)

Související verše z písem
Izaiáš 29:9–18; 1. Nefi 13:35–41; 2. Nefi 25:23, 26; 29:6–9; NaS 

1:17–29

Pomůcka k výuce
„Ve většině příruček k lekcím jsou uvedeny otázky pro vyvolání 

diskusí a pro jejich udržení. Můžete použít tyto otázky a připravit 
si také otázky vlastní. Pokládejte otázky, které vybízejí k přemýšli-
vým poznámkám a které jednotlivcům pomáhají skutečně přemítat 
o evangeliu.“ (Učení – není většího povolání [2000], 63.)

Odkazy
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), 489.
 2. Viz např. „The Book of Mormon Is 

the Word of God“, Ensign, May 1975, 
63–65; „A New Witness for Christ“, 
 Ensign, Nov. 1984, 6–8; viz také Ezra 
Taft Benson: A Biography, 491–493.

 3. „A Sacred Responsibility“, Ensign, May 
1986, 78; viz také Učení presidentů 
 Církve: Lorenzo Snow (2012), 153–157.

 4. Viz Ezra Taft Benson: A Biography, 495.
 5. „Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, 

May 1986, 5.
 6. „Cleansing the Inner Vessel“, 5–6.
 7. „The Book of Mormon Is the Word of 

God“, Ensign, Jan. 1988, 5.
 8. „A Sacred Responsibility“, Ensign, May 

1986, 78; z původního textu odstraněna 
kurzíva.

 9. „Flooding the Earth with the Book of 
Mormon“, Ensign, Nov. 1988, 6.
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 21. „The Gift of Modern Revelation“, 
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Miliony lidí přišly ke Kristu díky pravdám obsaženým 
v knize, kterou Moroni předal Josephu Smithovi.
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Zaplavme zemi i svůj život 
Knihou Mormonovou

„V [Knize Mormonově] je moc, která vám začne proudit 
do života v okamžiku, kdy ji začnete vážně studovat.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Na dubnové generální konferenci v roce 1989 přečetl president 
Thomas S. Monson poselství dětem Církve od presidenta Ezry Tafta 
Bensona. V něm president Benson řekl:

„Vím, že čtete Knihu Mormonovu, protože od vás dostávám 
stovky osobních dopisů, v nichž píšete, že tuto posvátnou knihu 
čtete. Toto vědomí způsobuje, že pláču radostí. …

Velmi mě těší, že máte Knihu Mormonovu rády. Já ji mám také 
rád a Nebeský Otec si přeje, abyste se z ní i nadále každý den učily. 
Nebeský Otec vám ji dává jako zvláštní dar. Když se budete řídit 
jejím učením, naučíte se činit vůli našeho Otce v nebi.“ 1

Svatí posledních dnů v celé Církvi si tuto radu svého proroka 
vzali k srdci. Následující příběhy uvádějí příklady požehnání, jichž 
se dostává těm, kteří uposlechli výzvu presidenta Bensona, aby 
„[zaplavili] zemi i svůj život Knihou Mormonovou“.2

„‚To snad nemyslí vážně!‘ napadlo Margo Merrillovou, když prvně 
slyšela žádost presidenta Ezry Tafta Bensona, aby rodiče četli Knihu 
Mormonovu se svými dětmi. ‚Mým dětem je teprve šest, pět a dva 
roky. Budu jen ztrácet čas a trpělivost.‘

Bratr a sestra Merrillovi se však rozhodli, že číst Knihu 
Mormonovu s dětmi přesto zkusí. Když se dostali k příběhu, jak si 
Nefi zlomil luk, šestiletá Melissa dostala zápal plic.

‚Melissa mě snažně prosila, abych ji nechala jít do školy, i když 
byla nemocná,‘ [řekla] Margo. ‚Říkala, že pokud nebude moct jít do 
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školy, tak se její kamarádka Pamela – která je členkou jiné církve 
– nedozví, co se Nefimu stalo. Pak se rozplakala a vrhla se mi do 
náruče. Otřela jsem jí slzy a navrhla, že může Pamele zavolat a říct 
jí, co se Nefimu stalo, po telefonu.

Když jsem Melissu poslouchala, jak do detailu popisuje, jak si 
Nefi zlomil luk, vzpomněla jsem si na to, jak jsem si dříve myslela, 
že čtení Knihy Mormonovy mým malým dětem bude ztráta času 
a zkouška mé trpělivosti. Velice jsem podcenila jejich schopnost 
získávat poznání z Knihy Mormonovy!‘“ 3

Howard J. McOmber II. přemítal nad výzvou presidenta Bensona, 
abychom zaplavili zemi Knihou Mormonovou. Ptal se sám sebe: „Jak 
mohu být já jako jednotlivec významnou součástí takové záplavy?“

„Pak jednou večer,“ řekl bratr McOmber, „když jsem o tom pře-
mýšlel, jsem si uvědomil, že bych každému člověku, který bydlí 
v naší ulici, mohl nabídnout výtisk Knihy Mormonovy.

Ale byl v tom háček – ti lidé mě znali. Věděli, že mám psa, který 
příliš často štěká – a příliš brzy ráno. Věděli, že můj dvorek nepatří 
široko daleko k těm nejvýstavnějším. Věděli o mých sousedských 
nedostatcích; nejspíš mě odmítnou.

I tak jsem se ale rozhodl mít víru a jít do toho. Nabídnu jim tu knihu 
– i kdyby ji měli vyhodit nebo nechat celá léta ležet na poličce, kde na 
ni bude padat prach. Neubránil jsem se však negativním myšlenkám; 
téměř jsem přesvědčil sám sebe, že mé úsilí jistě přijde vniveč.

Pak mě napadlo, že já své sousedy znám minimálně tak dobře, 
jako oni mě. Několik z nich na poslední schůzi pro rozvoj obce 
vyprávělo pochybné vtípky a pár dalších toho na posledním spo-
lečném grilování moc vypilo. Vypadalo to, že život některých z nich 
postrádá nějaký účel. Uvažoval jsem nad tím, jaký bych byl, kdy-
bych nebyl členem Církve nebo kdybych se nikdy nedozvěděl 
o Knize Mormonově. Tato kniha mohla zcela jistě pomoci těm, 
kteří jí k tomu dají příležitost.

Tak jsem šel za každým v naší ulici a nabídl mu výtisk Knihy 
Mormonovy – a všichni mi poděkovali! Dařilo se mi natolik, že 
jsem šel i o ulici dál, udělal další kus práce, a pak jsem šel ještě dál. 
Než jsem skončil, navštívil jsem 104 domů a rozdal čtyřicet knih.

Začalo být jednodušší nabízet výtisk Knihy Mormonovy známým.
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Jednou jsem dal výtisk Knihy Mormonovy všem pětasedmdesáti 
zaměstnancům u sebe v práci. Třiadvacet z nich se začalo účastnit 
misionářských diskusí. Později bylo sedm z nich pokřtěno a k Církvi 
se rovněž připojily čtyři děti mých spolupracovníků. Jeden muž 
si vyslechl dvě diskuse, ale pak již ztratil o Církev zájem. O sedm 
měsíců později, poté, co začal pracovat pro jinou společnost, mi 
zavolal a řekl mi, že čte Knihu Mormonovu a že si uvědomil, že 
pociťuje onen klidný a pokojný dotek Ducha přesně tak, jak jsem 
mu to dříve popisoval. I on brzy prošel diskusemi a byl pokřtěn.

Knihu Mormonovu mám moc rád. Pohlížím na ni jako na Pánovu 
vizitku a ohromilo mě, jak je díky ní jednoduché zahájit duchovní 
záplavu na osobní úrovni. Když pracujeme na díle Páně, dostává 
se nám Jeho pomoci.“ 4

Další člen vyprávěl o tom, k jaké proměně došlo v jeho svě-
dectví poté, co se řídil radou presidenta Bensona, aby četl Knihu 
Mormonovu: „Když nás president Benson vyzval, abychom přečetli 
Knihu Mormonovu, bylo mi 15 let. Už tou dobou jsem byl věrným 
čtenářem písem, přičemž jsem se zaměřoval hlavně na Nový zákon. 
Ale na výzvu presidenta Bensona jsem začal každý den studovat 
Knihu Mormonovu. Znamenalo to pro mě velký obrat. Nový zákon 
mě naučil mnohému o pozemské službě Ježíše Krista, za což budu 
navždy velmi vděčný. Ale potřeboval jsem získat hlubší poznání, 
které pramení ze studia Knihy Mormonovy. Zatímco Bible mi po-
mohla dozvědět se o tom, co Ježíš udělal pro lidi ve Svaté zemi, 
Kniha Mormonova mi poskytla hlubší porozumění tomu, co udělal 
pro mě. Prostřednictvím studia Knihy Mormonovy jsem získal svě-
dectví o nekonečném Usmíření svého Spasitele. A později, když 
jsem čelil krizím, které zkoušely mou víru, jsem se obracel ke Knize 
Mormonově o útěchu a sílu. Nyní nenechám uplynout jediný den, 
aniž bych četl Knihu Mormonovu.“ 5

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Kniha Mormonova byla napsána pro nás.

[Kniha Mormonova] … byla napsána pro tuto dobu. Nefité tuto 
knihu nikdy neměli; v dávných dobách ji neměli ani Lamanité. Byla 
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zamýšlena pro nás. Mormonovy záznamy pocházejí z konce nefit-
ské civilizace. S inspirací Boha, jenž vidí všechny věci od počátku, 
zkrátil záznamy vytvářené během staletí a vybral příběhy, proslovy 
a události, které nám mohou nejvíce pomoci.

Každý z hlavních pisatelů Knihy Mormonovy svědčil o tom, že 
píše pro budoucí pokolení. … Jestliže viděli dnešní dobu a vy-
brali to, co pro nás bude nejcennější, není to snad způsob, jakým 
máme studovat Knihu Mormonovu? Máme se neustále sami sebe 
ptát: „Proč Pán inspiroval Mormona (nebo Moroniho nebo Almu), 
aby toto zahrnuli do svého záznamu? Čemu se z toho mohu naučit, 
aby mi to pomohlo žít v této době a v tomto věku?“

A zde je řada příkladů, jak tato otázka bude zodpovězena. 
Například v Knize Mormonově nacházíme vzor toho, jak se připra-
vit na Druhý příchod. Významná část knihy se zaměřuje na několik 
desetiletí předcházejících Kristovu příchodu do Ameriky. Pečlivým 
studiem tohoto období můžeme zjistit, proč někteří byli zničeni 
v hrozných soudech, které předcházely Jeho příchodu, a co při-
vedlo ostatní k tomu, aby dleli u chrámu v zemi Hojnosti a aby 
vložili ruce do ran na Jeho rukou a nohou.

Z Knihy Mormonovy se dovídáme, jak učedníci Kristovi žijí ve 
válečných časech. V Knize Mormonově vidíme zlo tajných spol-
čení zobrazené v jasné a hrůzostrašné realitě. V Knize Mormonově 
nacházíme poučení ohledně toho, jak reagovat na pronásledování 
a odpadlictví. Dovídáme se mnohé o tom, jak vykonávat misionář-
skou práci. A v Knize Mormonově vidíme lépe než kdekoli jinde 
nebezpečí materialismu a ulpívání srdce na věcech světa. Může ně-
kdo pochybovat o tom, že tato kniha nebyla zamýšlena pro nás a že 
v ní nenacházíme velkou moc, velkou útěchu a velkou ochranu? 6

2
Když budeme denně studovat Knihu Mormonovu, 

do našeho života bude proudit její moc.

Nejde jen o to, že nás Kniha Mormonova učí pravdě, i když ona 
nás skutečně pravdě učí. Nejde jen o to, že Kniha Mormonova vy-
dává svědectví o Kristu, i když ona ho také skutečně vydává. Jde 
ještě o něco více. V této knize je moc, která vám začne proudit 
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do života v okamžiku, kdy ji začnete vážně studovat. Naleznete 
větší moc odolávat pokušení. Naleznete moc vyvarovat se klamu. 
Naleznete moc stát na těsné a úzké cestě. Písma se nazývají 
„slova života“ (viz NaS 84:85), a nikde to neplatí více než u Knihy 
Mormonovy. Když začnete hladovět a žíznit po těchto slovech, bu-
dete objevovat život ve větší a větší hojnosti.7

Lidé se mohou navzájem klamat, ale Bůh lidi neklame. Kniha 
Mormonova tedy předkládá ten nejlepší test, jímž určíme její prav-
divost – a sice, čtěte ji a pak se ptejte Boha, zda je pravdivá. [Viz 
Moroni 10:4]. …

Takto tedy získají upřímní v srdci ono vrcholné ujištění – pro-
střednictvím osobního zjevení od Boha zjistí, že Kniha Mormonova 
je pravdivá. Tomuto testu ji již podrobily miliony lidí a nyní znají 
pravdu – a mnohé další miliony se ji teprve dozvědí.

Duch i tělo potřebují stálou výživu. Včerejší jídlo nestačí k tomu, 
aby zajistilo dnešní potřeby. Stejně tak občasné čtení „nejsprávnější 
ze všech knih na zemi“, jak ji nazval Joseph Smith, nestačí. (History 
of the Church, 4:461.)

Všechny pravdy nemají stejnou hodnotu, a ani všechna písma ne-
mají stejnou cenu. Existuje snad lepší způsob, jak vyživovat ducha, 
než často hodovat na knize, o níž Prorok Joseph Smith řekl, že se 
člověk „dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu více nežli pro-
střednictvím kterékoli jiné knihy“? (History of the Church, 4:461.)8

Má to, jak přijímáme tuto knihu, nějaké věčné důsledky? Ano, 
buď k našemu požehnání, nebo k našemu zatracení.

Každý Svatý posledních dnů má učinit ze studia Knihy 
Mormonovy celoživotní záležitost. Jinak zanedbává to, co by jeho 
celému životu mohlo dát duchovní a intelektuální jednotu, a vy-
stavuje svou duši riziku. Existuje rozdíl mezi obráceným, který je 
postaven na skále Kristově skrze Knihu Mormonovu a pevně se drží 
oné železné tyče, a tím, kdo to nedělá.9

Čím dál více lidí se prostřednictvím Knihy Mormonovy přesvěd-
čuje o tom, že Ježíš je Kristus. Nyní je třeba, aby čím dál více lidí 
používalo Knihu Mormonovu k tomu, aby se stali oddanými Kristu. 
Je třeba, abychom získali přesvědčení a oddanost.
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… Milovaní bratři a sestry, čtěme Knihu Mormonovu a přesvěd-
čme se o tom, že Ježíš je Kristus. Čtěme Knihu Mormonovu stále 
znovu, abychom mohli v plnější míře přicházet ke Kristu, být Mu 
oddaní, zaměřovat se na Něj a být v Něm pohlceni.

Každý den se setkáváme s protivníkem. Výzvy dnešní doby se 
budou moci směle měřit s kterýmikoli výzvami minulosti a budou 
se jak duchovně, tak časně stupňovat. Musíme lnout ke Kristu, mu-
síme na sebe denně brát Jeho jméno, vždy na Něj pamatovat a do-
držovat Jeho přikázání.10

3
Musíme zaplavit zemi i svůj život Knihou Mormonovou.

Je třeba, aby každý z nás získal prostřednictvím Ducha Svatého 
vlastní svědectví o Knize Mormonově. Pak se máme o své svědectví 
spolu s Knihou Mormonovou dělit s druhými, aby i oni mohli skrze 
Ducha Svatého sami pro sebe zjistit, že je pravdivá.11

Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby se čím dál více výtisků 
Knihy Mormonovy dostalo do rukou čím dál většího počtu misionářů, 
kteří by věděli, jak s nimi naložit a kteří by byli zrozeni z Boha? Až se 
to stane, čeká nás štědrá sklizeň duší, kterou Pán přislíbil.12

Jsem přesvědčen o tomto: Čím více budeme prostřednictvím 
Knihy Mormonovy učit a kázat, tím více to bude Pána těšit a tím 
větší moc budou naše slova mít. A díky tomu značně vzroste počet 
našich obrácených, a to jak v Církvi, tak v řadách těch, jimž hlásáme 
slovo. … Naším úkolem je tedy učit zásadám evangelia, jež jsou 
obsaženy v Bibli a v Knize Mormonově. „Ty budou učením jejich, 
když budou vedeni Duchem.“ (NaS 42:13.)13

Kniha Mormonova je nástrojem, který Bůh vytvořil k tomu, aby 
„[zaplavil] zemi jako povodeň, [aby] shromáždil vyvolené své“. 
(Mojžíš 7:62.) Je zapotřebí, aby tento posvátný svazek písem zaujal 
ústřední postavení v našem kázání, učení a misionářské práci.

… V tomto věku elektronických médií a masového šíření tiště-
ného slova nás bude Bůh volat k zodpovědnosti, nepokročíme- li 
nyní mocně vpřed s Knihou Mormonovou.
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Máme Knihu Mormonovu, máme členy, máme misionáře, máme 
prostředky, a svět toho má zapotřebí. Nyní nadešel ten pravý čas!

Milovaní bratři a sestry, jen stěží rozumíme moci Knihy 
Mormonovy nebo božské roli, kterou musí hrát, či v jakém rozsahu 
se bude muset používat. …

Vyzývám každého z nás, abychom s modlitbou zvážili kroky, 
které můžeme osobně podniknout k tomu, abychom tohoto nového 
Kristova svědka pevněji včlenili do svého života a vynesli ho do 
světa, jenž ho tak zoufale potřebuje.

Mám vizi toho, jak duch poselství Knihy Mormonovy na sebe 
poutá pozornost v domovech, oživuje lekce a rozněcuje ty, kteří učí.

Mám vizi toho, jak domácí učitelé a navštěvující učitelky, úředníci 
ve sborech a v odbočkách a vedoucí kůlů a misií poskytují našim 
lidem rady založené na nejsprávnější knize na zemi – na Knize 
Mormonově.

„Mám vizi toho, jak kniha Mormonova zaplavuje zemi.“



k a P i t o l a  1 0

140

Mám vizi toho, jak velká témata a velké osobnosti Knihy 
Mormonovy začleňují umělci do filmů, dramat, literatury, hudby 
a maleb.

Mám vizi toho, jak tisíce misionářů vycházejí do misijního pole 
vyzbrojeni stovkami pasáží z Knihy Mormonovy, jež se naučili na-
zpaměť, aby mohli uspokojovat potřeby duchovně vyhladovělého 
světa.

Mám vizi toho, jak se celá Církev přibližuje Bohu tím, že přijímá 
za své zásady stanovené Knihou Mormonovou.

Ano, mám vizi toho, jak Kniha Mormonova zaplavuje zemi.14

Rád bych pochválil vás, věrné Svaté, kteří se snažíte zaplavit zemi 
i svůj život Knihou Mormonovou. Musíme nejen význačným způso-
bem rozšířit více výtisků Knihy Mormonovy, ale musíme také odvážně 
šířit ve svém životě a po celé zemi více z jejích úžasných poselství.15

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Znovu si projděte radu presidenta Bensona uvedenou v 1. oddíle 

ohledně toho, jak studovat Knihu Mormonovu. Jak nám tato rada 
může pomoci čelit výzvám a překážkám? Které pasáže z Knihy 
Mormonovy se týkají výzev, jimž čelíme?

• Vyprávějte o tom, jak jste byli svědky naplnění zaslíbení uvede-
ných ve 2. oddíle. Co například můžeme udělat pro to, abychom 
se mohli podělit o Knihu Mormonovu s lidmi, kteří ve svém 
životě tato zaslíbení potřebují?

• Co podle vás znamená „zaplavit zemi i svůj život Knihou 
Mormonovou“? (Několik příkladů je uvedeno ve 3. oddíle.)

Související verše z písem
2. Nefi 27:22; Mormon 8:26–41; Moroni 1:4; 10:3–5; viz také Úvod 

ke Knize Mormonově

Pomůcka ke studiu
Během čtení „[si podtrhujte] slova nebo výrazy a označujte je tak, 

abyste mohli rozlišovat myšlenky [dané pasáže]. … Na okraje si 
zapisujte odkazy na verše, které objasňují pasáže, které studujete.“ 
(Kažte evangelium mé [2004], 23.)
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Odkazy
 1. „To the Children of the Church“, En-

sign, May 1989, 81–82.
 2. „Beware of Pride“, Ensign, May 1989, 4.
 3. LaRene Gaunt, „Does the Book of Mor-

mon Count?“ Ensign, June 1991, 20.
 4. Howard J. McOmber II, v článku „Fin-

ding Truth in the Book of Mormon“, 
Ensign, Jan. 1996, 10–11.

 5. Jméno neuvedeno, nepublikovaný 
rukopis.

 6. „Kniha Mormonova – závěrný kámen 
našeho náboženství“, Liahona, říjen 
2011, 55–56.

 7. „Kniha Mormonova – závěrný kámen 
našeho náboženství“, 55.

 8. „A New Witness for Christ“, Ensign, 
Nov. 1984, 6–7.

 9. „The Book of Mormon Is the Word of 
God“, Ensign, Jan. 1988, 5.

 10. „Come unto Christ“, Ensign, Nov. 1987, 
84, 85.

 11. „The Book of Mormon and the Doc-
trine and Covenants“, Ensign, May 
1987, 84.

 12. „Born of God“, Ensign, July 1989, 4.
 13. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 58.
 14. „Flooding the Earth with the Book of 

Mormon“, Ensign, Nov. 1988, 4, 5–6.
 15. „Beware of Pride“, 4.
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Dnes se Svatí posledních dnů shromažďují v Konferenčním 
centru a po celém světě, aby naslouchali žijícímu prorokovi.
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Následujte žijícího proroka

„Tím nejdůležitějším prorokem, pokud jde 
o nás, je ten, který žije v naší době.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Jednou večer seděl tehdy patnáctiletý Ezra Taft Benson s ostatními 
členy své rodiny u večeře a poslouchal, jak jeho otec čte dopis od 
presidenta Josepha F. Smitha a jeho rádců v Prvním předsednictvu. 
V jedné části dopisu stálo: „Radíme, a naléháme na to, aby byl 
v celé Církvi zaveden ‚domácí večer‘, v kteréžto době mohou otcové 
a matky kolem sebe doma shromáždit své chlapce a dívky a učit 
je slovu Páně. … Budou- li Svatí poslušni této rady, slibujeme, že 
výsledkem budou veliká požehnání. Láska v rodině vzroste a děti 
budou více poslouchat rodiče. V srdci mládeže Izraele se bude roz-
víjet víra, a oni získají moc bojovat se zlými vlivy a s pokušeními, 
která je obklopují.“ 1

President Benson později vzpomínal: „Když [otec] dopis dočetl, 
řekl: ‚Předsednictvo promluvilo a toto je pro nás slovem Páně!‘ Od 
té doby jsme u nás během mého dětství svědomitě pořádali rodinné 
domácí večery.“ 2

Když president Benson založil vlastní rodinu, spolu s manželkou 
pokračovali v této tradici, kterou si osvojil u svých rodičů. Řekl: 
„Na základě této zkušenosti [získané doma u rodičů] a zkušenosti 
s pořádáním rodinných večerů ve svém vlastním domově svědčím 
o tom, že z nich mohou pramenit velká duchovní požehnání.“ 3

V roce 1947 vyzvalo První předsednictvo členy Církve, aby ob-
novili své úsilí pořádat domácí večery. President Benson, který 
byl tehdy členem Kvora Dvanácti apoštolů, toto téma zdůraznil ve 
svém proslovu na generální konferenci. Svědčil o rodině jakožto 
o „božské instituci“,4 a připomněl Svatým požehnání, která přijdou 
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tehdy, pokud se budou řídit radou proroka, aby posilovali svou 
rodinu a pořádali domácí večery. Svědčil: „Naše štěstí zde i v ži-
votě, který přijde, je spojeno s tím, zda budeme úspěšně plnit tuto 
svou velkou zodpovědnost. Zasluhuje si, bratři a sestry, abychom ji 
s modlitbou plánovali a věnovali jí pozornost, a v srdci jsem si jist, 
že pokud budeme dbát této rady tak, jako dbáme všech ostatních 
rad Předsednictva Církve, ponese to ovoce a získáme velkou radost 
a uspokojení.“ 5

Po svých zkušenostech s požehnáními, která pramení z posluš-
nosti rad vyvolených služebníků Páně, Ezra Taft Benson často na-
bádal Svaté posledních dnů, aby upírali zrak k žijícímu prorokovi. 
Směle svědčil o božském povolání každého presidenta Církve, 
s nímž sloužil.6 Když president Spencer W. Kimball, jenž byl vysvě-
cen apoštolem stejného dne jako president Benson, pronesl svou 
první řeč ke skupině církevních vedoucích jakožto president Církve, 
president Benson povstal a hlasem naplněným pohnutím, které 
odráželo pocity všech přítomných, řekl v podstatě toto: ‚Presidente 
Kimballe, za všechny ty roky, kdy se pořádají tato setkání, jsme ještě 
nikdy neslyšeli takový proslov jako ten, který jste právě pronesl. 
Izrael má vskutku proroka.‘“ 7 A když ono božské povolání obdr-
žel po smrti presidenta Kimballa president Benson sám, přijal ho 
s pokorou a odhodlaností. Řekl: „S manželkou Florou jsme se ne-
ustále modlili za to, aby dny presidenta Kimballa zde na zemi byly 
prodlouženy a aby byl v jeho prospěch vykonán další zázrak. Nyní, 
když Pán promluvil, se pod Jeho vedením vynasnažíme, abychom 
Jeho dílo zde na zemi posunuli dále.“ 8

Učení Ezry Tafta Bensona
1

President Církve je mluvčím Páně na zemi.

Naučte se upírat zrak k prorokovi. On je mluvčím Páně a jediným 
mužem, který za Pána v této době může hovořit. Upřednostňujte 
jeho inspirované rady. Učiňte jeho inspirovaná slova základem, je-
hož prostřednictvím budete vyhodnocovat rady všech nižších au-
torit. Pak žijte v těsném spojení s Duchem, abyste mohli poznat 
pravdu o všech věcech.9
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Dnešní mluvčí Páně a prorok na tváři země získal svou pravomoc 
skrze linii proroků, která vede zpátky k Josephu Smithovi, jehož 
vysvětili Petr, Jakub a Jan, které vysvětil Kristus, jenž byl a je hlavou 
Církve, Stvořitelem země a Bohem, který bude volat všechny lidi 
k zodpovědnosti.10

Tato Církev není řízena moudrostí lidí. Vím to. Tato Církev je 
řízena mocí a vlivem Všemohoucího Boha.11

2
Tím nejdůležitějším prorokem pro 

nás osobně je prorok žijící.

Bůh zná všechny věci, konec od počátku, a žádný muž se ne-
stane presidentem Církve Ježíše Krista náhodou ani jím nezůstane 
shodou okolností ani není povolán domů souhrou náhod.

Tím nejdůležitějším prorokem, pokud jde o nás, je ten, který žije 
v naší době. Toto je ten prorok, který má pro nás od Boha pokyny 
pro dnešní dobu. Boží zjevení dané Adamovi neobsahovalo pokyny 
pro Noéma, jak má postavit archu. Každá generace potřebuje dávná 
písma i písma současná od žijícího proroka. Proto tím nejzásadněj-
ším, co máme číst a o čem máme přemítat, jsou nejnovější inspiro-
vaná slova mluvčího Páně. Proto je nezbytné, abyste měli přístup 
k jeho slovům a pozorně je pročítali. …

Ano, ó, Bože, my Tobě děkujeme, že Tvůj prorok je s námi zas. 
[Viz Náboženské písně, č. 10.] 12

Varujte se těch, kteří stavějí mrtvé proroky do opozice vůči těm 
žijícím, neboť žijící proroci mají vždy přednost.13

Každý president byl vybrán výhradně pro danou dobu a situ-
aci, aby byly naplněny potřeby světa a Církve. Všichni byli „muži 
své doby“, tak jak jsme toho byli svědky u presidenta Spencera 
W. Kimballa. Přemýšlejte o zázraku předustanovení a přípravy! 
Přestože presidenti byli povoláni a obdrželi klíče mnoho let před 
tím, než na jejich ramenou spočinul prorocký plášť, byli to v dané 
době vždy správní muži na správném místě. Tento zázrak sám 
o sobě je jedním ze znaků božskosti Církve.14

Mohu se zeptat, zda v této době potřebujeme na zemi pravého 
proroka Páně? Potřebovali lidé v době Noémově proroka k tomu, 
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aby je varoval jak duchovně, tak časně? Kdyby člověk odmítl Noéma 
následovat, zachránil by se před potopou? Bible nám však říká, že 
v posledních dnech, v nichž žijeme, bude zlovolnost lidí srovnatelná 
se zlovolností, která vládla v době Noémově, kdy Bůh očistil zemi 
prostřednictvím potopy. [Viz Matouš 24:37–39.] Myslíte si, že dnes 
potřebujeme proroka, aby nás varoval a připravoval nás na to, že 
Bůh opět očistí zemi, jak slíbil, tentokrát prostřednictvím ohně? 15

Chceme- li vědět, jak si stojíme v očích Páně, ptejme se sami sebe, 
jak si stojíme v očích Jeho vedoucího ve smrtelnosti – nakolik je náš 
život v souladu s pomazaným Páně, žijícím prorokem, presidentem 
Církve a s Kvorem Prvního předsednictva.16

3
Prorok nám říká to, co potřebujeme vědět, což 

nemusí být nutně to, co chceme slyšet.

Příznačným znakem pravého proroka je to, že oznamuje Boží 
poselství. Za ono poselství se neomlouvá, ani nemá obavy ze 

Jako president církve hovořil ezra taft Benson s velkou láskou a naléhavostí.
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žádných společenských následků, které mohou vést k výsměchu 
a pronásledování.17

Někteří lidé se občas domnívají, že jejich světská znalost urči-
tého tématu je nadřazená nebeské znalosti, kterou Bůh na dané 
téma dává svému prorokovi. Mají pocit, že prorok musí mít totéž 
světské renomé nebo průpravu, jakou mají oni sami, než budou 
ochotni přijmout cokoli z toho, co prorok říká, co by mohlo od-
porovat jejich světskému vzdělání. Kolik světského vzdělání měl 
Joseph Smith? A přesto měl zjevení ohledně všemožných záležitostí. 
… Podporujeme světské znalosti v mnoha oblastech, ale pamatujte 
na to, že pokud někdy dojde k rozporu mezi světskými znalostmi 
a slovy proroka, že se máte postavit na stranu proroka a bude vám 
požehnáno; a čas ukáže, že jste udělali dobře.

… Prorok nemusí říci „Tak praví Pán“, chce- li nám dát písmo.

Někteří lidé se občas dohadují kvůli slovíčkům. Mohou tvrdit, že 
nám prorok dal radu, ale že nejsme povinni se jí řídit, ledaže by řekl, 
že se jedná o přikázání. Avšak Pán o prorokovi říká: „Budeš dbáti 
na všechna jeho slova a přikázání, která ti bude dávati.“ (NaS 21:4.)

… Prorok nám říká to, co potřebujeme vědět, a ne vždy to, co 
vědět chceme.

„Oznámil jsi nám tvrdé věci, tvrdší, nežli jsme schopni snésti,“ stěžo-
vali si Nefiovi bratří. Ale Nefi jim odpověděl: „Provinilí považují pravdu 
za tvrdou, neboť se jim zařezává hluboko do nitra.“ (1. Nefi 16:1–2.)

President Harold B. Lee řekl:

„Možná se vám nelíbí to, co přichází od autority Církve. Může 
to odporovat vašim politickým názorům. Může se to příčit vašim 
společenským názorům. Může to do určité míry nabourávat váš 
společenský život. … Vaše i naše bezpečnost závisí na tom, zda 
následujeme, nebo nenásledujeme. … Upírejme zrak k presidentovi 
Církve.“ (Conference Report, October 1970, str. 152–153.)

Avšak je to právě žijící prorok, kdo opravdu znepokojuje svět. 
„Dokonce i v Církvi,“ řekl president Kimball, „mají mnozí ten-
denci zdobit hrobky včerejších proroků, a žijící proroky v mysli 
 kamenovat.“ (Instructor, 95:257.)
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Proč? Protože žijící prorok se zabývá tím, co nyní potřebujeme 
vědět, zatímco svět má raději proroky, kteří jsou buď mrtví, nebo 
se starají o sebe. …

To, jak reagujeme na slova žijícího proroka, když nám říká, co 
musíme vědět, ale co bychom raději nechtěli slyšet, je zkouškou 
naší věrnosti. …

Učení se mohou domnívat, že prorok je inspirován jedině tehdy, 
když s nimi souhlasí, v opačném případě pak prorok pouze vyjad-
řuje svůj názor – hovoří jako člověk. Bohatí se možná domnívají, že 
není zapotřebí brát v úvahu rady prostého proroka. …

… Prorok nemusí být ve světě a světskými lidmi právě oblíben.

Když prorok odhaluje pravdu, lidi to rozděluje. Upřímní v srdci 
dbají jeho slov, ale nespravedliví proroka buď ignorují, nebo proti 
němu bojují. Když prorok poukáže na hříchy světa, ti ze světa mu 
buďto chtějí zavřít ústa, nebo se chovají, jako kdyby prorok neexis-
toval, než aby činili pokání ze svých hříchů. Popularita nikdy není 
zkouškou pravdy. Mnoho proroků bylo zabito nebo zapuzeno. Tak 
jak se přibližuje Pánův Druhý příchod, lze očekávat, že jak budou lidé 
ze světa čím dál tím zlovolnější, prorok u nich nebude tolik oblíbený.18

4
Když budeme následovat žijícího 
proroka, bude nám požehnáno.

Abych vám pomohl obstát v rozhodující zkoušce, která je před 
vámi, dám vám … veliký klíč, na základě něhož, pokud ho budete 
ctít, budete korunováni Boží slávou a navzdory Satanovu nesmír-
nému vzteku vyjdete jako vítězové.

… Jako Církev zpíváme píseň „Ó, Bože, my Tobě děkujeme 
[za proroka]“. [Náboženské písně, č. 10.] Zde je onen veliký klíč – 
 následujte proroka. …

… Prorok je jediným člověkem, který ve všem hovoří za Pána.

Ve 132. oddíle ve verši 7 Nauky a smluv Pán hovoří o prorokovi 
– presidentovi – a říká:

„Na zemi v určitém čase je vždy jen jeden, jemuž jsou tato moc 
a klíče tohoto kněžství předány.“
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Pak ve 21. oddíle ve verších 4–6 Pán uvádí:

„Pročež, míním tím církev, budeš dbáti na všechna jeho slova 
a přikázání, která ti bude dávati, když je obdrží, kráčeje ve vší sva-
tosti přede mnou;

neboť slovo jeho budete přijímati jako z mých vlastních úst, ve 
vší trpělivosti a víře.

Neboť konáním těchto věcí vás brány pekelné nepřemohou.“ 19

Prorok nikdy nesvede Církev z cesty.

President Wilford Woodruff uvedl: „Říkám Izraeli, [že] Pán ni-
kdy nedovolí mně ani žádnému jinému muži, jenž stojí jako presi-
dent této Církve, aby vás svedl z cesty. To není v programu. Není 
to Božím záměrem.“ [Viz Teachings of Presidents of the Church: 
Wilford Woodruff (2004), 199.]

President Marion G. Romney vypráví o příhodě, která se mu 
stala:

„Pamatuji si, jak před lety, když jsem byl biskupem, přijel ke 
členům našeho sboru promluvit president Heber J. Grant. Po shro-
máždění jsem ho odvezl domů. … Jak stál u mě, dal mi paži kolem 
ramen a řekl: ‚Chlapče, vždy upírej zrak na presidenta Církve, a po-
kud ti někdy řekne, abys něco udělal, a bude to něco špatného, 
a ty to uděláš, Pán ti za to požehná.‘ Pak na mě mrkl a doplnil: ‚Ale 
nemusíš se bát. Pán nikdy nedopustí, aby Jeho mluvčí svedl lid na 
scestí.‘“ (Conference Report, October 1960, str. 78.)20

Vypráví se příběh o tom, jak Brigham Young, když projížděl jednou 
osadou, uviděl muže, který stavěl dům, a prostě mu řekl, aby zdvoj-
násobil tloušťku zdí. Protože onen muž přijímal presidenta Younga 
jako proroka, změnil plány a tloušťku zdí zdvojnásobil. Brzy poté se 
městem prohnala záplava, která natropila mnoho škod, ale zdi onoho 
muže vydržely. Když pak dával na dům střechu, bylo ho slyšet, jak si 
zpívá: „Ó, Bože, my Tobě děkujeme, že Tvůj prorok je s námi zas.“ 21

Jako členové Církve, pokud se máme dostat v bezpečí zpátky 
domů, budeme muset čelit určitým těžkostem. Někteří nám budou 
dávat protichůdné rady a my budeme mít možnost se mezi nimi 
rozhodnout. Z tohoto důvodu se musíme naučit – a čím dřív se to 
naučíme, tím lépe – upírat zrak k prorokovi, k presidentovi Církve.22
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson řekl: „Naučte se upírat zrak k prorokovi.“ 

(1. oddíl.) Co to podle vás znamená?

• Proč je pro nás podle vašeho názoru tím nejdůležitějším proro-
kem současný president Církve? (Viz 2. oddíl.) Jakých rad se nám 
v poslední době od žijícího proroka dostalo?

• Zatímco si budete znovu procházet 3. oddíl, zamyslete se nad 
okamžikem, kdy jste uposlechli nějaké rady proroka i přesto, že 
jste jí zcela nerozuměli. Čemu se můžeme z takovýchto zkuše-
ností naučit?

• Zamyslete se nad oním „velikým klíčem“, o němž president 
Benson hovoří ve 4. oddíle. Jmenujte některá požehnání, kterých 
se vám dostalo na základě toho, že jste tomuto velikému klíči 
byli věrní.

Související verše z písem
2. Paralipomenon 20:20; Amos 3:7; Efezským 2:19–20; 4:11–15; 

NaS 1:14–16, 37–38; 107:91–92; Články víry 1:6

Pomůcka k výuce
„Neobávejte se ticha. Lidé často potřebují čas na to, aby mohli 

o otázce přemýšlet a odpovědět na ni, nebo aby mohli vyjádřit, co 
si myslí. Odmlčet se můžete poté, co jste položili otázku, poté, co 
byla popsána nějaká duchovní zkušenost, nebo když má jednotli-
vec problémy s tím, aby se vyjádřil.“ (Učení – není většího povolání 
[2000], 67.)

Odkazy
 1. Joseph F. Smith, Anthon H. Lund 

a Charles W. Penrose, „Home Evening“, 
Improvement Era, June 1915, 733–734.

 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 528.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson, 528.
 4. Conference Report, Oct. 1947, 23.
 5. Conference Report, Oct. 1947, 27.
 6. Viz například Conference Report, 

Oct. 1968, 17; Conference Report, 
Apr. 1970, 127; Ensign, Jan. 1973, 57; 

Ensign, Nov. 1980, 34; Ensign, May 
1984, 8.

 7. W. Grant Bangerter, „A Special Moment 
in Church History“, Ensign, Nov. 1977, 
27.

 8. Citováno v článku Dona L. Searleho, 
„President Ezra Taft Benson Ordained 
Thirteenth President of the Church“, 
Ensign, Dec. 1985, 5.

 9. The Teachings of Ezra Taft Benson, 134.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 132.
 11. The Teachings of Ezra Taft Benson, 132.
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 12. „Jesus Christ – Gifts and Expectations“, 
New Era, May 1975, 16–17.

 13. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet“, Tambuli, June 1981, 3.

 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 142.
 15. „Listen to a Prophet’s Voice“, Ensign, 

Jan. 1973, 59.
 16. „Fourteen Fundamentals in Following 

the Prophet“, 8.
 17. „Joseph Smith: Prophet to Our Genera-

tion“, Ensign, Nov. 1981, 61.
 18. „Fourteen Fundamentals in Following 

the Prophet“, 3–4, 6; z originálu byla 
odstraněna kurzíva.

 19. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet“, 1–2; z originálu byla od-
straněna kurzíva.

 20. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet“, 3; z originálu byla odstra-
něna kurzíva.

 21. „Civic Standards for the Faithful Saints“, 
Ensign, July 1972, 61; viz také Sidney 
Alvarus Hanks a Ephraim K. Hanks, 
Scouting for the Mormons on the Great 
Frontier [1948], 78–80.

 22. Conference Report, Oct. 1966, 122.
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„Jak můžeme získat Ducha? ‚Skrze modlitbu víry,‘ praví Pán.“
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Usilujte o Ducha ve 
všem, co děláte

„Musíme být stále otevření a citliví vůči nabádáním 
Ducha Svatého ve všech oblastech svého života.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Když president Ezra Taft Benson poskytoval ostatním generálním 
autoritám rady ohledně služby v Církvi, často říkával: „Pamatujte, 
bratří, v tomto díle záleží zejména na Duchu.“ 1 A když on a tito 
bratří spolu sloužili, učil této zásadě svým příkladem, z nějž bylo 
zjevné, že Pán „je svým služebníkům nablízku, dokonce tak blízko, 
aby slyšeli Jeho našeptávání“.2 Starší Robert D. Hales z Kvora 
Dvanácti apoštolů vyprávěl o tom, jak doprovázel presidenta 
Bensona na konferenci kůlu, na níž měl být povolán nový presi-
dent kůlu:

„Po modlitbě, pohovorech, promýšlení a opětné modlitbě se 
starší Benson zeptal, zda vím, kdo bude novým presidentem. Řekl 
jsem, že jsem dosud tuto inspiraci nezískal. Dlouze se na mě po-
díval a odpověděl, že on také ne. Nicméně byli jsme inspirováni, 
abychom požádali tři způsobilé nositele kněžství, aby promluvili 
na sobotním večerním zasedání konference. Chvíli poté, co začal 
mluvit třetí řečník, mě Duch inspiroval, že právě tento řečník má být 
novým presidentem kůlu. Podíval jsem se na presidenta Bensona 
a viděl jsem, jak mu po tváři stékají slzy. Oběma nám bylo dáno zje-
vení – ale jen proto, že jsme nepřestávali usilovat o vůli Nebeského 
Otce a vykročili jsme kupředu s vírou.“ 3

Na začátku konference pro nové presidenty misií se president 
Benson podělil o tuto radu:

„Mnohokrát jsem bratřím říkal, že Duch je v tomto díle tím na-
prosto nejdůležitějším prvkem. Pokud budete mít Ducha a budete 
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zvelebovat své povolání, můžete pro Pána v misijním poli vykonat 
zázraky. Bez Ducha nikdy neuspějete bez ohledu na své talenty 
a schopnosti.

Během příštích tří dnů se vám dostane vynikajícího poučení. 
Dostanete příručky, budete diskutovat o zodpovědnostech a postu-
pech a budete rozebírat zásady, a toto všechno vám bude nesmírně 
užitečné. Ale ta největší pomoc, které se vám kdy jakožto presi-
dentovi misie dostane, nebude pramenit z příruček či manuálů. Ta 
největší pomoc bude pocházet od samotného Pána, když Ho budete 
o něco žádat a snažně prosit v pokorné modlitbě. Když budete 
znovu a znovu poklekat a žádat Ho při své službě na misii o bož-
skou pomoc, budete pociťovat Ducha, budete získávat odpovědi 
shůry a vaše misie bude po duchovní stránce vzkvétat díky tomu, 
že se na Něj budete spoléhat a získávat Jeho podporu.“ 4

Tato rada presidenta Bensona byla určena všem členům Církve 
včetně malých dětí.5 Řekl: „Duch je to, na čem v tomto díle záleží 
– ať už sloužíme kdekoli. Vím, že se musím spoléhat na Ducha. 
Získejme tohoto Ducha a buďme věrnými členy Církve, oddanými 
dětmi a rodiči, úspěšnými domácími učiteli, učiteli, kteří budou 
pozvedat druhé, a inspirovanými vedoucími sboru a kůlu.“ 6

Přestože této pravdě president Benson učil veřejně a směle po 
celém světě, jeho prvořadé úsilí se jí řídit bylo soukromou a nená-
padnou záležitostí. Začínalo doma, v jeho partnerství s manželkou 
Florou. Bensonovy jednou navštívila Flořina nevlastní sestra, Julia 
Dalleyová, která později napsala Floře dopis, v němž o jejich rodině 
hovoří. „Kde na zemi bychom našli větší ideál?“ napsala. „Obdivuji 
jednoduchost toho, jak žijete, ale největší dojem na mě učinila sku-
tečnost, že u vás doma přebývá Duch Páně.“ 7

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Po všechny dny svého života máme usilovat 
o stálé společenství Ducha Svatého.

Spolehlivý způsob, jak zjistit, zda se nacházíme na oné těsné 
a úzké cestě, je ten, že ve svém životě máme Ducha Páně.

Přítomnost Ducha Svatého s sebou přináší určité ovoce.
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Apoštol Pavel řekl, že „ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, 
pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost [a] středmost“. 
(Gal. 5:22–23.)

Nejdůležitější věcí v životě je Duch. Vždy jsem byl o tom pře-
svědčen. Musíme být stále otevření a citliví vůči nabádáním Ducha 
Svatého ve všech oblastech svého života. … Tato nabádání nej-
častěji přicházejí ve chvílích, kdy nejsme pod tlakem sjednaných 
schůzek a kdy nejsme zachyceni v síti starostí každodenního života.8

Duchovnost – stav, kdy jsme v souladu s Duchem Páně – je tou 
největší potřebou, kterou všichni pociťujeme. Po všechny dny svého 
života máme usilovat o stálé společenství Ducha Svatého. Když bu-
deme mít Ducha, budeme s radostí sloužit, budeme milovat Pána 
a budeme mít rádi ty, s nimiž sloužíme, i ty, jimž sloužíme.

Několik let poté, co byl Prorok Joseph Smith zavražděn, se zjevil 
presidentu Brighamu Youngovi. Slyšte jeho poselství:

„Řekni lidem, aby byli pokorní a věrní a aby dbali na to, aby si 
uchovávali Ducha Páně, a ten je povede správně. Buďte opatrní 
a neodhánějte ten tichý a jemný hlas; bude vás učit tomu, co máte 
dělat a kam máte jít; ponese plody království. Řekni bratřím, aby 
uchovávali své srdce otevřené vůči přesvědčení, takže až k nim 
Duch Svatý přijde, jejich srdce bude připraveno Ho přijmout.“ …

Toto dílo posledních dnů je duchovní povahy. Je zapotřebí du-
chovnosti, aby bylo možné mu porozumět, mít ho rád a rozpoznat 
ho. Proto usilujte o Ducha ve všem, co děláte. Mějte Ho stále s se-
bou. To je výzva, které čelíme.9

Žijeme ve velmi zlovolném světě. Obklopuje nás propaganda, 
která tvrdí, že zlo je dobro a dobro je zlo. Množí se falešná učení, 
která nás ovlivňují. Téměř vše, co je chvályhodné, dobré, čisté, po-
vznášející a posilující, je zpochybňováno tak, jako nikdy předtím.

Jedním z důvodů, proč jsme zde na zemi, je to, abychom rozli-
šovali mezi pravdou a omylem. Toto rozlišování pramení z Ducha 
Svatého, nejen z našich rozumových schopností.

Pokud opravdově a upřímně usilujeme o poznání pravdy, do-
chází k naplnění tohoto nádherného zaslíbení: „Bůh vám dá 
Svatým Duchem svým poznání, ano, nevyslovitelným darem Ducha 
Svatého.“ (Nauka a smlouvy 121:26.)10
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2
Pokud jsme pokorní a citliví, Pán nás 

bude nabádat skrze naše pocity.

Modlete se k Nebeskému Otci, aby vám vždy žehnal svým 
Duchem. Onoho Ducha často nazýváme Duchem Svatým. … Duch 
Svatý vám pomáhá správně se rozhodovat. Duch Svatý vás ochrání 
před zlem. Tichým a jemným hlasem vám našeptává, abyste činili 
dobro. Dobré činy vyvolávají dobré pocity, a takto k vám Duch 
Svatý promlouvá. Duch Svatý je úžasným společníkem. Vždy je 
připraven vám pomoci.11

Přemítejte o věcech, jimž nerozumíte. Jak Pán přikázal Oliveru 
Cowderymu: „Ty to musíš promysleti v mysli své; potom se mne 
musíš tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, 
aby nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty pocítíš, že je to správné.“ (NaS 
9:8; kurzíva přidána.)

Všimli jste si těch slov na konci? „Pocítíš, že je to správné.“

Slova Páně vnímáme nejčastěji skrze pocity. Pokud jsme pokorní 
a citliví, Pán nás bude nabádat skrze naše pocity. To je důvod, proč 
jsme skrze duchovní nabádání příležitostně pohnuti k velké radosti 
a někdy k slzám. Mnohokrát, když se mě dotkl Duch, jsem pocítil 
dojetí a stal jsem se mnohokrát vnímavějším.

Duch Svatý je příčinou toho, že naše pocity jsou jemnější a lás-
kyplnější. Pociťujeme k sobě navzájem více pravé lásky a soucitu. 
Ve vztazích k druhým pociťujeme více pokoje. Narůstá naše schop-
nost mít rádi jeden druhého. Lidé chtějí být v naší blízkosti, neboť 
sama naše tvář vyzařuje vliv Ducha. Získáváme zbožnější povahu. 
V důsledku toho jsme vůči nabádáním Ducha Svatého čím dál tím 
citlivější, díky čemuž dokážeme lépe chápat duchovní věci.12

3
Ducha získáváme skrze upřímnou modlitbu a půst.

Jak můžeme získat Ducha? „Skrze modlitbu víry,“ praví Pán. [NaS 
42:14.] Proto se musíme modlit upřímně a s opravdovým záměrem. 
Musíme se modlit o hlubší víru a o to, aby nás Duch doprovázel, 
když učíme. Máme prosit Pána o odpuštění.
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Naše modlitby musí být pronášeny v témže duchu a stejně vřele 
jako modlitby Enose v Knize Mormonově. Většina z vás onen in-
spirující příběh zná, a tak nebudu opakovat jeho historické pozadí. 
Chci vás jen upozornit na tato slova. Enos svědčil: „Povím vám o zá-
pase, který jsem měl před Bohem, nežli jsem získal odpuštění svých 
hříchů.“ Poté vysvětlil podstatu onoho zápasu s Bohem. Povšimněte 
si vřelosti jeho žádosti:

„Duše má hladověla.“

„[Poklekl jsem] před svým Tvůrcem.“

„Volal jsem k Němu v mocné modlitbě a v úpěnlivé prosbě za 
svou vlastní duši.“

„Po celý den jsem k němu volal.“

Pak Enos svědčil: „A přišel ke mně hlas řka: Enosi, tvoje hříchy 
jsou ti odpuštěny a ty budeš požehnán. … Pročež, moje vina byla 
zahlazena.“ Když se ptal Pána, jak se to stalo, Pán mu odpověděl: 
„Pro tvou víru v Krista, … víra tvá tě uzdravila.“ (Enos 1:2, 4–8; 
kurzíva přidána.)

Enos se duchovně uzdravil. Skrze své mocné úpěnlivé prosby k Pánu 
zažil to, co mohou zažívat, zažívají a musí zažívat věrní lidé v kterékoli 
dispensaci, pokud mají uzřít Boha a být naplněni Jeho Duchem.13

Chcete- li získat ducha svého úřadu a povolání …, zkuste se ně-
jaký čas postit. Nemám na mysli pouhé vynechání jednoho jídla 
a pak snědení dvojnásobné porce při tom dalším. Mám na mysli se 
během oné doby opravdově postit a modlit. To na to, abyste pocítili 
opravdového ducha svého úřadu a povolání a dovolili Duchu, aby 
skrze vás působil, bude mít větší vliv než cokoli jiného, co znám.14

4
Ducha přivoláváme tím, že denně studujeme 
písma a přemítáme o tom, co v nich čteme.

Každý den při osobním studiu pilně bádejte v písmech. 
Každodenní studium písem přivolává Ducha.15

Věnujte čas přemítání. Přemítání o verši z písem – Jakub 1:5 – 
dovedlo mladého chlapce do lesnatého háje, kde rozmlouval se 
svým Nebeským Otcem. Právě to v této dispensaci otevřelo nebesa.
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V důsledku přemítání o verši z písem v Janovi v Novém zákoně 
přišlo velké zjevení o třech stupních slávy. [Viz Jan 5:29; NaS 76.]

Přemítání o verších z písem v Petrově epištole otevřelo nebesa 
presidentu Josephu F. Smithovi, a on uzřel duchovní svět. Ono zje-
vení, známé jako Vidění o vykoupení mrtvých, je nyní součástí 
Nauky a smluv. [Viz 1. Petrova 3:18–20; 4:6; NaS 138.]

Zamyslete se nad tím, jaký význam má zodpovědnost, kterou 
nám Pán dal. Pán nám říká: „Nechť vážnosti věčnosti spočívají na 
mysli vaší.“ (NaS 43:34.) To však nedokážete, pokud vaši mysl za-
městnávají starosti světa.

Čtěte a studujte písma. Písma máme studovat doma pod vedením 
otců a matek, kteří ostatním dávají příklad. Písma máme chápat 
skrze moc Ducha Svatého, neboť Pán svým věrným a poslušným 

„každodenní studium písem přivolává ducha.“
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dal toto zaslíbení: „[Budeš moci] znáti tajemství a pokojné věci.“ 
(NaS 42:61.)

Následující slova presidenta Spencera W. Kimballa objasňují, jak 
můžeme v životě získat více duchovnosti:

„Zjišťuji, že když začnu být nedbalým ve svém vztahu k božství 
a když se zdá, že žádné božské ucho nenaslouchá a žádný božský 
hlas nepromlouvá, jsem daleko, velmi daleko. Jestliže se ponořím 
do písem, vzdálenost se zkracuje a duchovnost se navrací. Zjišťuji, 
že ve větší míře mám rád ty, které musím mít rád celým svým srd-
cem, myslí a silou, a díky tomu, že je mám raději, je pro mě jedno-
dušší dbát jejich rad.“ …

Je to skvělá rada, o níž z vlastní zkušenosti vím, že je pravdivá.

Čím lépe znáte písma, tím více se přiblížíte mysli a vůli Páně, 
a tím více se sblížíte jako manžel a manželka a děti. Zjistíte, že 
budete- li číst písma, ve vaší mysli spočinou pravdy věčnosti.16

Protivník nechce, abychom doma studovali písma, a proto, 
bude- li to možné, bude vytvářet problémy. Ale musíme vytrvat.17

Nemůžeme poznat Boha a Ježíše, aniž bychom se o nich učili 
a pak činili Jejich vůli. Tento postup vede k dalšímu zjevenému 
poznání, které, pokud ho budeme poslušni, nás nakonec dovede 
k dalším pravdám. Budeme- li se tímto vzorem řídit, dostane se nám 
dalšího světla a radosti a nakonec se budeme poté, co budeme 
přivedeni do Boží přítomnosti, s Ním těšit z plnosti.18

5
Duch Svatý s námi bude tehdy, když budeme 

ctít, zachovávat a poslouchat Boží zákony.

Učíme se, že Duch nebude přebývat v nečistém svatostánku. [Viz 
Helaman 4:24.] Proto jednou z našich prvořadých priorit je dbát 
na to, aby byl náš osobní život v pořádku.19

Dovolte mi říci něco o poslušnosti. Nyní se učíte dodržovat 
všechna přikázání Páně. Zatímco tak činíte, bude s vámi Jeho Duch. 
Budete mít ze sebe dobrý pocit. Nemůžete dělat to, co je špatné, 
a cítit se dobře. To je nemožné! 20
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Časné zaslíbení za poslušnost [Slova moudrosti] zní: „Obdrží 
zdraví v pupku svém a morek pro kosti své; … poběží, a nebudou 
znaveni, a budou kráčeti, a nebudou umdlévati.“ (NaS 89:18, 20.)

Vždy jsem však pociťoval, že větší požehnání za poslušnost Slova 
moudrosti i všech ostatních přikázání má duchovní povahu.

Vyslechněte si duchovní zaslíbení: „Všichni svatí, kteří pamatují 
na to, aby zachovávali a činili tato slova, kráčejíce v poslušnosti při-
kázání, … naleznou moudrost a veliké poklady poznání, vpravdě 
skryté poklady.“ (NaS 89:18, 19; kurzíva přidána.)

Někteří se domnívají, že toto zaslíbení je závislé jen na tom, zda 
dodržujeme opatření stanovená Slovem moudrosti. Ale povšimněte 
si, že musíme kráčet v poslušnosti všech přikázání. Pak se nám do-
stane určitých duchovních zaslíbení. To znamená, že musíme být 
poslušni zákona desátku, světit den sabatu, uchovávat se morálně 
čistými a ctnostnými a být poslušni všech ostatních přikázání.

Když toto vše činíme, máme tento slib: „A naleznou moudrost 
a veliké poklady poznání, vpravdě skryté poklady.“ (NaS 89:19.)

Který otec či která matka by při výchově dětí nestáli o inspiraci 
od Pána? Svědčím o tom, že tato požehnání můžete získat. Rodiče 
by jistě nechtěli skrze neposlušnost bránit svým dětem v tom, aby 
získávaly Pánova požehnání. Všichni otcové a matky v Izraeli by 
měli splňovat nároky tohoto zaslíbení.

To, zda žijeme podle přikázání Božích, je podmínkou způso-
bilosti pro vstup do domu Páně. Tam získáváme moudrost a „ve-
liké poklady poznání“ vztahující se k našemu štěstí v tomto životě 
a k radosti na celou věčnost. …

Nevěřím tomu, že by člen Církve mohl mít živé svědectví o evan-
geliu, aniž by dodržoval přikázání. Svědectví je současná inspirace, 
kterou získáváme, abychom věděli, že dílo je pravdivé; není to 
něco, čeho se nám dostane pouze jednou. S těmi, kdo ctí, zacho-
vávají a poslouchají Boží zákony, zůstává Duch Svatý. A je to onen 
Duch, který jednotlivce inspiruje. S pokorou svědčím o tom, že toto 
zaslíbení je skutečné.21
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson řekl, že nabádání Ducha Svatého „nejčastěji 

přicházejí ve chvílích, kdy nejsme pod tlakem sjednaných schů-
zek a kdy nejsme zachyceni v síti starostí každodenního života“. 
(1. oddíl.) Jak můžeme zůstat citliví vůči Duchu, přestože jsme 
vystaveni takovýmto tlakům?

• President Benson učil: „Pokud jsme pokorní a citliví, Pán nás 
bude nabádat skrze naše pocity.“ (2. oddíl.) Čemu jste se naučili 
ohledně toho, jak takováto nabádání rozpoznat?

• Ve 3. oddíle nás president Benson vyzývá, abychom následovali 
příklad Enose, tak jak je zaznamenán v Knize Mormonově. Jakým 
ponaučením ohledně vyhledávání Ducha se například můžeme 
od Enose naučit?

• Jaký je podle vás rozdíl mezi čtením písem a „[přemítáním] o ver-
ších z písem“? (Viz 4. oddíl.) Proč nám podle vás pilné každo-
denní studium písem pomáhá být otevřenými vůči nabádáním 
Ducha?

• President Benson řekl: „S těmi, kdo ctí, zachovávají a poslouchají 
Boží zákony, zůstává Duch Svatý.“ (5. oddíl.) Proč je podle vás 
naše schopnost získávat inspiraci ovlivněna naším úsilím dodr-
žovat přikázání?

Související verše z písem
1. Nefi 10:17–19; 2. Nefi 4:15–16; Mosiáš 2:36–37; NaS 8:2–3; 

45:56–57; 76:5–10; 121:45–46

Pomůcka ke studiu
„Když studujete, věnujte pečlivou pozornost myšlenkám, které 

vás napadají, a pocitům, které vám vstupují do srdce, zejména 
ohledně lidí, které učíte.“ (Kažte evangelium mé [2004], 18.) Zvažte 
možnost zaznamenávat si dojmy, které vám vstupují do mysli, i když 
se zdá, že nemají nic společného se slovy, která právě čtete. Je 
možné, že se jedná právě o to, co vám Pán chce zjevit.
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Drahocenná požehnání 
plynoucí z domu Páně

„Právě v chrámech získáváme největší 
požehnání Boží přináležející k věčnému životu. 

Chrámy jsou vskutku branou do nebe.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

„Jsem Pánu vděčný za to, že mé vzpomínky na chrám sahají 
daleko do minulosti – dokonce až do doby, kdy jsem byl malý 
chlapec,“ řekl president Ezra Taft Benson. „Velmi dobře si vzpomí-
nám, jak jsem se jako malý chlapec vracel z pole domů a přicházel 
ke starému farmářskému domu ve Whitney v Idahu. Slyšel jsem, 
jak si maminka zpívá: ‚Co jsem dobrého dnes pro svět vykonal?‘ 
(Náboženské písně, č. 137.)

Dosud ji v duchu vidím, jak se naklání nad žehlicím prknem, na 
zemi jsou noviny a ona žehlí dlouhé pruhy bílé látky a na čele má 
krůpěje potu. Když jsem se jí zeptal, co to dělá, odpověděla: ‚To 
jsou chrámová roucha, synu. Jdeme s tatínkem do chrámu. …‘

Pak položila starou žehličku na kamna, přisunula si židli ke mně 
a vyprávěla mi o chrámové práci – jak je důležité, že můžeme 
chodit do chrámu a účastnit se posvátných obřadů, které se tam 
vykonávají. Také vyjádřila upřímnou naději, že jednoho dne budou 
mít i její děti, vnoučata a pravnoučata příležitost tato drahocenná 
požehnání získat.

Tyto dojemné vzpomínky na ducha chrámové práce byly v na-
šem domově na farmě požehnáním. … Tyto vzpomínky se vrátily 
pokaždé, když jsem pod vlivem Ducha v domě Páně vykonal sňatek 
každého z našich dětí a vnoučat – vnoučat a pravnoučat mé matky.

Jsou to pro mne vzácné vzpomínky.“ 1
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Učení Ezry Tafta Bensona
1

Chrámy jsou symbolem všeho, co je pro nás drahocenné.

Chrám je na této smrtelné zemi místem, které je nejblíže nebi.2

Chrám bude světlem pro všechny v [dané] oblasti – bude symbo-
lem všeho, co je pro nás drahocenné.3

Chrám je všudypřítomnou připomínkou toho, že Bůh má 
v úmyslu, aby rodina byla věčná.4

[Chrám je] trvalým a viditelným symbolem toho, že Bůh nene-
chává člověka tápat v temnotě. Je to místo zjevení. I když žijeme 
v padlém světě, ve zkaženém světě, jsou zde vyčleněna a posvěcena 
svatá místa, aby se způsobilí muži a ženy mohli učit o nebeském 
řádu a být poslušni Boží vůle.5

[Chrám je] trvalým svědectvím toho, že moc Boží může zadržet 
mocnosti zla mezi námi. Mnozí rodiče, v Církvi i mimo ni, si dělají sta-
rosti s tím, jak se ochránit před stupňující se lavinou zlovolnosti, která 
hrozí pohlcením křesťanských zásad. Jde- li o mě, zcela souhlasím se 
slovy presidenta Harolda B. Leeho, která pronesl během 2. světové 
války. Řekl: „Mluvíme v této době o bezpečí, a přesto nechápeme, že 
… máme svaté chrámy, v nichž můžeme najít symboly, jež mohou být 
zdrojem moci, která tento národ zachrání před zničením.“ 6

Na jednom večírku v hotelu Hilton v Beverly Hills v Los Angeles 
[v Kalifornii] mě president Spojených států [jako svého ministra ze-
mědělství] požádal, abych se pozdravil s presidentem jedné nové 
republiky, presidentem národa čítajícího osmdesát osm milionů oby-
vatel žijících na zhruba 3 000 ostrovech, které jsou rozesety na území 
dlouhém tisíc mil, národa, který vznikl teprve před několika málo 
lety. Když jsme tam seděli u večeře, která byla z velké míry sponzo-
rována filmovým průmyslem a na níž bylo přítomno mnoho filmo-
vých hvězd, měl jsem výhled z krásného arkýřového okna. O kus 
dál na hlavní třídě, na vyvýšeném místě, jsem viděl náš vznešený 
chrám Los Angeles zalitý měkkým světlem a s radostí jsem ho ukázal 
svým hostům a přátelům u našeho stolu i u dalších stolů. Když jsme 
tam tak seděli, pomyslel jsem si: „To, co zde dnes večer probíhá, je 
do značné míry jen pouhá pomíjivá bublina. To, co přetrvává, to 
skutečné, to důležité, je to, co představuje chrám Boží.“ 7
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Kéž je [chrám] trvalou připomínkou toho, že život je věčný a že 
smlouvy, které ve smrtelnosti uzavřeme, mohou být také věčné.8

2
Chrámové obřady a smlouvy potřebujeme k tomu, 

abychom mohli vstoupit do plnosti kněžství 
a připravit se na návrat do Boží přítomnosti.

Když Nebeský Otec umístil na tuto zemi Adama a Evu, učinil tak 
se záměrem učit je, jak se mohou znovu vrátit do Jeho přítomnosti. 
Náš Otec jim slíbil Spasitele, aby je vykoupil z padlého stavu. Dal 
jim plán spasení a řekl jim, že mají své děti učit o víře v Ježíše Krista 
a o pokání. Dále Bůh Adamovi a jeho potomstvu přikázal, že se 
mají dát pokřtít a přijmout Ducha Svatého a že mají vstoupit do 
řádu Syna Božího.

Vstoupit do řádu Syna Božího je dnes totéž jako vstoupit do 
 plnosti Melchisedechova kněžství, kterou lze přijmout pouze 
v domě Páně.

Vzhledem k tomu, že Adam a Eva tyto požadavky splnili, Bůh 
jim řekl: „Ty jsi podle řádu toho, jenž byl bez počátku dnů nebo 
konce roků, od veškeré věčnosti do veškeré věčnosti.“ (Mojžíš 6:67.)

Tři roky před Adamovou smrtí se přihodila jistá významná udá-
lost. Adam vzal svého syna Seta, svého vnuka Enose a další vysoké 
kněze, kteří byli jeho potomky v přímé linii, společně s dalšími 
svými spravedlivými potomky do údolí zvaného Adam- ondi- 
Ahman. Tam dal Adam těmto spravedlivým potomkům své poslední 
požehnání.

Poté se jim zjevil Pán. [Viz NaS 107:53–56.] …

Jak Adam přivedl své potomky do přítomnosti Páně?

Odpověď zní takto: Adam a jeho potomci vstoupili do kněžského 
řádu Božího. Dnes bychom řekli, že šli do domu Páně a obdrželi 
svá požehnání.

Řádu kněžství, o němž se mluví v písmech, se někdy říká patri-
archální řád, protože se předával z otce na syna. Tento řád je však 
jinak popsán v novodobém zjevení jako řád rodinné správy, kdy 
muž a žena vstoupí do smlouvy s Bohem (přesně tak, jak to učinili 
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Adam s Evou), aby byli zpečetěni na věčnost, měli potomstvo a ko-
nali vůli a dílo Boží po dobu svého smrtelného života.

Pokud jsou oba manželé věrni svým smlouvám, mají nárok na po-
žehnání spočívající v nejvyšším stupni celestiálního království. Tyto 
smlouvy lze dnes uzavřít pouze tím, že vstoupíte do domu Páně.

Adam tento řád následoval a přivedl své potomstvo do přítom-
nosti Boží. …

… Do tohoto řádu kněžství lze vstoupit jedině tehdy, když do-
držujeme všechna přikázání Boží a usilujeme o požehnání otců, 
jako to činil Abraham [viz Abraham 1:1–3], tím, že jdeme do domu 
našeho Otce. Nikde jinde na zemi je obdržet nelze!

… Jděte do chrámu – do domu našeho Otce, abyste obdrželi po-
žehnání svých otců a získali právo na nejvyšší požehnání kněžství. 
„Neboť bez tohoto žádný člověk nemůže viděti tvář Boží, vpravdě 
Otcovu, a žíti.“ (NaS 84:22.)

Dům našeho Otce je domem pořádku. Chodíme do Jeho domu, 
abychom vstoupili do onoho řádu kněžství, který, budeme- li věrní, 
nás oprávní obdržet vše, co má Otec.9

3
Skrze chrámové obřady a smlouvy můžeme 
obdržet ochranu a největší požehnání Boží 

přináležející k věčnému životu.

Požehnání plynoucí z domu Páně jsou věčná. Jsou pro nás na-
nejvýš důležitá, protože právě v chrámech získáváme největší po-
žehnání Boží přináležející k věčnému životu. Chrámy jsou vskutku 
branou do nebe.10

Pán si přeje, aby každý dospělý muž a dospělá žena v Církvi 
obdrželi obřady chrámu. To znamená, že mají být obdarováni a že 
všechny manželské páry mají být zpečetěny na věčnost. Tyto ob-
řady poskytují jejich manželství ochranu a požehnání. Jejich děti 
jsou rovněž požehnány tím, že se narodí ve smlouvě. Díky naro-
zení ve smlouvě mají tyto děti právo na požehnání prvorozenství, 
které je pro ně zárukou věčného rodinného původu bez ohledu 
na to, co se stane rodičům – za podmínky, že děti zůstanou těchto 
požehnání hodny.11
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Nemyslíte, že je významné, že v dnešní době jsou Svatí rozptýleni 
po tváři celého světa a že v tomto rozptýleném stavu jsou pro ně sta-
věny chrámy? Díky obřadům, které obdrží ve svatém chrámu, budou 
vyzbrojeni spravedlivostí a ve velké míře obdarováni mocí Boží.12

S těmito nebeskými obřady je spojena určitá moc – moc božskosti, 
která může zhatit, a opravdu zhatí, síly zla, budeme- li těchto posvát-
ných požehnání hodni. Když budeme žít podle evangelia, navštěvovat 
chrám a budeme nablízku Pánu, [naše] společenství bude ochraňo-
váno, naše rodina bude ochraňována a naše děti budou v bezpečí. … 
Kéž nám, Svatým, Bůh žehná, abychom žili tak, abychom byli hodni 
smluv a obřadů prováděných na tomto posvátném místě.13

Chrámový obřad nám dal moudrý Nebeský Otec, aby nám po-
mohl stát se více takovými, jako je Kristus.14

Nebudeme- li čistí a svatí, nebudeme schopni přebývat ve společ-
nosti celestiálních bytostí. Zákony a obřady, díky nimž mohou muži 
a ženy vyjít ze světa a stát se posvěcenými, se provádějí pouze na 
těchto svatých místech. Byly dány skrze zjevení a jen skrze zjevení 
je lze pochopit. Právě z tohoto důvodu jeden z Bratří nazval chrám 
„univerzitou Páně“.15

Žádný člen Církve nemůže být zdokonalen bez chrámových ob-
řadů. Naším posláním je pomáhat těm, kteří tato požehnání nemají, 
aby je obdrželi.16

4
Máme výsadu otevírat dveře spasení svým předkům.

Chrámy se budují a jsou zasvěcovány proto, aby skrze kněžství 
mohli být rodiče zpečetěni se svými dětmi a děti mohly být zpečetěny 
se svými rodiči. Tyto pečeticí obřady se týkají jak žijících, tak mrtvých. 
Nebudeme- li zpečetěni se svými předky a potomky, účel této země, 
oslavení člověka, bude, pokud je nám známo, zcela zmařen.17

Pro zajištění oslavení manžela a manželky – jsou- li věrni – nestačí, 
aby byli zpečetěni v chrámu, ale musí být také na věky spojeni se 
svými předchůdci a musí zajistit, aby za tyto předky byla vykonána 
nezbytná práce. Apoštol Pavel řekl: „Oni bez nás nemohou býti 
učiněni dokonalými – ani my nemůžeme bez mrtvých svých býti 
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učiněni dokonalými.“ (NaS 128:15.) Naši členové tudíž musí porozu-
mět tomu, že mají osobní zodpovědnost dohlédnout na to, aby byli 
spojeni se svými předchůdci – neboli, jak se uvádí ve svatých pís-
mech, s našimi „otci“. Takový je význam 2. verše v oddílu 2 v Nauce 
a smlouvách, kde Moroni prohlásil, že Eliáš „zasadí do srdce dětí 
zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k otcům jejich“.18

Když myslím na genealogii, vidím lidi – lidi, které mám rád 
a kteří čekají na to, až jim naše rodina, jejich potomstvo, pomůže 
získat oslavení v celestiálním království.19

Naší výsadou je otevírat dveře spasení oněm duším, které jsou 
možná uvězněné v temnotě ve světě duchů, aby mohly obdržet 
světlo evangelia a být souzeny tímtéž způsobem jako my. Ano, 
„skutky, kteréž já činím“ – nabízení spásných obřadů evangelia dru-
hým – „i vy činiti budete“. [Viz Jan 14:12.] Kolik tisíc našich příbuz-
ných ještě čeká na tyto pečeticí obřady?

Je dobré si klást otázku: „Dělám já, na této straně závoje, vše, co 
je v mých silách? Budu pro ně – pro své předchůdce – spasitelem?“

Bez nich nemůžeme být učiněni dokonalými! Oslavení je rodinná 
záležitost.20

Závoj je velmi tenký. My nyní žijeme ve věčnosti. U Boha je vše 
jako jeden den. Představuji si, že pro Pána žádný závoj neexistuje. 
Toto vše je jeden veliký plán. Jsem si jist, že v nebi se radují, když 
se setkáváme [v chrámu]. Naši předchůdci se radují a já si přeji, 
a modlím se o to, abychom využívali příležitosti, které nyní máme, 
chodit pravidelně do chrámu.21

Je třeba, abyste vy, kteří pracujete na své genealogii, kteří si uvě-
domujete důležitost tohoto díla a pociťujete nadšení, které se do-
stavuje, když propojujete rodiny a dozvídáte se o svém vznešeném 
původu, sdíleli toto nadšení s ostatními. Pomozte jim poznat radost 
a pocit naplnění, které v této práci spatřujete vy. Je třeba, abychom 
pro tuto práci získali více našich členů. Jak všichni víte, je toho za-
potřebí vykonat mnoho, a je mnoho a mnoho členů, kteří by tuto 
práci dělat mohli a kteří by ji dělali rádi, kdyby jen někteří z nás – 
každý z vás – v nich zažehli onu jiskru svým nadšením, příkladem 
a zanícením.22
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5
Je třeba, aby se děti a mládež učily o požehnáních, 

která na ně čekají v chrámu.

Chrám je posvátným místem a obřady v chrámu mají posvátnou 
povahu. Vzhledem k posvátnosti chrámu se někdy zdráháme říci 
o něm něco svým dětem a vnoučatům.

V důsledku toho si mnohé z nich nevypěstují skutečnou touhu 
do chrámu jít, nebo, když tam jdou, tak tam přicházejí bez velké 
průpravy, která by je připravila na závazky a smlouvy, které tam 
uzavřou.

Jsem přesvědčen, že správné pochopení nebo průprava nesmírně 
pomůže připravit naši mládež na chrám. Myslím, že toto pochopení 
v nich vypěstuje touhu usilovat o kněžská požehnání právě tak, jako 
Abraham usiloval o to svoje. [Viz Abraham 1:1–4.] 23

Když se vás děti zeptají, proč uzavřít sňatek v chrámu, máte je 
učit, že chrámy jsou jediným místem na zemi, kde lze vykonávat 
určité obřady. Máte se také s dětmi podělit o osobní pocity týkající 
se toho, když jste společně poklekli před posvátný oltář a vzali na 
sebe smlouvy, díky nimž k vám mohou být vaše děti připečetěny 
na věky.24

Je velmi vhodné, aby matky a otcové ukázali na chrám a řekli 
svým dětem: „Toto je to místo, kde jsme byli oddáni na věčnost.“ 
Budete- li tak činit, může se do mysli a srdce vašich dětí, i když jsou 
ještě velmi malé, vštípit ideál chrámového sňatku.25

Měli bychom se se členy rodiny dělit o lásku ke svým předkům 
a o vděčnost za to, že jim můžeme pomoci obdržet spásné obřady, 
jako to udělali moji rodiče se mnou. Budeme- li tak činit, v naší ro-
dině se rozvine pevnější pouto vzájemného uznání a náklonnosti.26

Jsem přesvědčen, že mládež je nejen ochotná a schopná provádět 
genealogické bádání, ale že je také dobrým prostředkem k tomu, 
jak celému tomuto programu vdechnout život.27

Kéž nám Bůh žehná, abychom své děti a vnoučata učili tomu, 
jak velká požehnání na ně čekají, když budou chodit do chrámu.28
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6
Častější navštěvování chrámu vede 

k hlubšímu osobnímu zjevení.

Vytvořil jsem si takový zvyk, že kdykoli vykonávám obřad sňatku, 
doporučuji mladým manželům, aby se do chrámu co nejdříve vrátili 
a aby jako manžel a manželka prošli chrámem znovu. Není možné, 
aby plně pochopili význam svatého obdarování nebo pečetění při 
jedné návštěvě chrámu; ale budou- li navštěvovat chrám opakovaně, 
pocítí ve větší míře krásu, význam a důležitost toho všeho. Od ně-
kolika těchto mladých manželů jsem později dostal dopisy, v nichž 
vyjadřují vděčnost za to, že jim tato věc byla zvlášť zdůrazněna. 
Zatímco opakovaně navštěvují chrám, jejich vzájemná láska má ten-
denci se prohlubovat a jejich manželství má tendenci se posilovat.29

Během návštěv chrámu získáváme postřehy týkající se smyslu věč-
ného putování člověka. Jsme svědky krásných a působivých symbolů 

„kéž nám Bůh žehná, abychom své děti a vnoučata učili tomu,  
jak velká požehnání na ně čekají, když budou chodit do chrámu.“
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těch nejdůležitějších událostí (minulých, přítomných i budoucích), 
které symbolizují poslání člověka ve vztahu k Bohu. Když uzavíráme 
posvátné smlouvy týkající se poslušnosti, zasvěcení, oběti a oddané 
služby našemu Nebeskému Otci, připomínáme si tím své závazky.30

Slibuji vám, že díky častějším návštěvám chrámů našeho Boha 
získáte hlubší osobní zjevení, které požehná vašemu životu tak, jako 
vy žehnáte těm, kteří již zemřeli.31

V pokojné atmosféře těchto nádherných chrámů někdy nachá-
zíme řešení závažných životních problémů. Pod vlivem Ducha 
k nám tam někdy přichází čisté poznání. Chrámy jsou místem 
osobního zjevení. Vždy když mě tížil nějaký problém nebo nějaká 
nesnáz, šel jsem do domu Páně a v srdci jsem se modlil o získání 
odpovědi. A tyto odpovědi přišly jasně a nezpochybnitelně.32

Vracíme se do chrámu často, abychom obdrželi osobní požeh-
nání, která přicházejí díky pravidelnému chrámovému uctívání? 
Ve svatých chrámech Páně jsou zodpovídány modlitby a přichází 
 zjevení a poučení skrze Ducha.33

Učiňme chrám posvátným domovem, zatímco jsme vzdáleni od 
svého domova věčného.34

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson řekl, že chrám je „symbolem všeho, co je pro 

nás drahocenné“, a uvedl několik pravd, které chrámy symboli-
zují. (Viz 1. oddíl.) Co chrámy představují pro vás?

• Jak se učení presidenta Bensona ohledně požehnání kněžství, 
které je uvedeno ve 2. oddíle, týká všech členů rodiny? Zatímco 
si budete tento oddíl procházet, přemítejte o své výsadě a zodpo-
vědnosti pomáhat členům rodiny připravit se na návrat do Boží 
přítomnosti.

• Při četbě 3. oddílu přemítejte o tom, čemu president Benson učil 
ohledně požehnání, která získáváme díky chrámovým obřadům. 
Jak jste byli nebo jste požehnáni díky chrámovým obřadům? 
Pokud jste ještě chrámové obřady neobdrželi, přemítejte o tom, 
co můžete dělat pro to, abyste se na jejich přijetí připravili.
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• President Benson řekl: „Když myslím na genealogii, vidím lidi – 
lidi, které mám rád.“ (4. oddíl.) Jaký vliv mohou mít tato slova 
na váš přístup k rodinné historii? Co můžeme dělat, abychom po-
mohli většímu počtu svých předků obdržet požehnání evangelia?

• Co například můžeme dělat, abychom dětem a mládeži pomohli 
připravit se na chrámové obřady a smlouvy? V jakém smyslu 
může mládež „vdechnout život“ celému programu rodinné his-
torie? (Viz 5. oddíl.)

• President Benson nás povzbuzoval, abychom učinili „chrám po-
svátným domovem, zatímco jsme vzdáleni od svého domova 
věčného“. (6. oddíl.) Co pro vás tato slova znamenají? Zamyslete 
se nad požehnáními, která jste obdrželi díky opakovaným ná-
vštěvám chrámu.

Související verše z písem
Izaiáš 2:1–3; NaS 97:15–16; 109:8–23; 124:39–41; 138:32–34

Pomůcka k výuce
„Lekce bude často obsahovat více učební látky, než kolik jí bu-

dete schopni probrat v čase, který máte k dispozici. V takových 
případech máte vybrat učební látku, která těm, které učíte, pomůže 
nejvíce.“ (Učení – není většího povolání [2000], 98.)
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Manželství a rodina – 
ustanoveny Bohem

„Rodina je jednou z největších Božích pevností 
před zlovolnostmi dnešní doby. Pomáhejte své 

rodině zůstat silnou a semknutou a způsobilou 
obdržet požehnání našeho Otce v nebi.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Ezra a Flora Bensonovi si již od svého sňatku stanovili, že domov 
a rodina budou pro ně nejvyšší prioritou. Když byly jejich děti malé, 
začali je učit, že si přejí, aby v jejich rodině nebyly ve věčnostech 
žádné „prázdné židle“.1 President Benson totéž poselství zdůrazňo-
val během své služby jako vedoucí Církve. Řekl:

„Bůh měl v úmyslu, aby rodina byla věčná. Celou svou duší svěd-
čím o tom, že tato slova jsou pravdivá. Kéž nám Bůh žehná, abychom 
posilovali svůj domov i život každého člena rodiny, abychom v pří-
slušné době mohli nahlásit Nebeskému Otci v Jeho celestiálním do-
mově, že jsme tam všichni – otec, matka, sestra, bratr, všichni ti, kteří 
jsou si blízcí. Každá židle je obsazená. Všichni jsme zpátky doma.“ 2

Pro presidenta a sestru Bensonovy stála na počátku jejich úsilí 
posilovat rodinu péče o jejich manželství. Chovali se k sobě lás-
kyplně a oddaně, byli jeden druhému věrni. I když neměli sklon 
k hádkám, často se spolu bavili otevřeně.3 Měli jeden k druhému 
naprostou důvěru, což považovali za jednu z nejsilnějších stránek 
svého manželství. „Nikdy, nikdy jsem ani na okamžik nepochyboval 
o Flořině oddanosti,“ řekl president Benson.4

President a sestra Bensonovi se navzájem podporovali a posilo-
vali. „Flora měla větší vizi, pokud jde o mě a o mé schopnosti, než 
kdokoli jiný v mém životě. Její víra a podpora byly vždy velikým 
požehnáním,“ řekl president Benson.5 Často, když měl pocit, že 
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President a sestra Bensonovi byli vždy jeden druhému oddaní.
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nezvládá své náročné zodpovědnosti, mu sestra Bensonová setřela 
slzy a poskytla mu útěchu.6 Usilovala o Pánovu pomoc, aby ho 
dokázala podporovat, a k témuž povzbuzovala i děti. Jejich dcera 
Barbara řekla: „Za tatínka jsme se hodně modlili a postili.“ 7

President a sestra Bensonovi stavěli na pevném základě svého 
manželství a učili své děti tomu, jak důležité jsou věčné rodinné 
vztahy. „Rodiče nám vštípili hluboký smysl pro oddanost a lásku 
mezi námi dětmi,“ řekl jejich syn Mark. „Mám pocit, že takováto 
atmosféra nevzniká doma přirozeně, ale udržují ji a podporují ji 
starostliví a milující rodiče.“ 8

Měřítko chování, které Bensonovi vyžadovali, i zájem, který pro-
jevovali rodině – to vše bylo postaveno na evangeliu. Snažili se 
vytvořit domov, kde vládne láska, kde se děti učí a rozvíjejí a kde 
si také užívají zábavu. Bensonovi si přáli, aby jejich domov byl 
útočištěm před světem. „To neznamená, že jsme neměli problémy,“ 
řekl jejich syn Reed. „Ne vždy jsme spolu vycházeli. Ne vždy jsme 
udělali všechny své domácí práce. Občas jsme zkoušeli maminčinu 
trpělivost až na samé hranice. Za tím vším jsme ale pociťovali ro-
dinnou jednotu – snahu společně táhnout za jeden provaz.“ 9 Sestra 
Bensonová to potvrdila: „Nikdo není dokonalý. V naší rodině ale 
není cílem zveličovat nedokonalosti druhých, ale povzbuzovat jeden 
druhého v tom, aby se zlepšoval.“ 10

Bensonovy děti byly ještě malé, když byl jejich otec povolán 
sloužit v Kvoru Dvanácti apoštolů, a president Benson si dělal sta-
rosti s tím, jaký vliv bude možná mít jeho cestování na to, kolik času 
bude s dětmi trávit. Do deníku si zapsal: „Časté cestování kvůli cír-
kevním úkolům mě do značné míry odloučí od rodiny. … Upřímně 
doufám, že budu věrný rodině, že je udržím nablízku Církvi a že 
budu přesto plnit své povinnosti jako jedna z generálních autorit. 
Vím, že to nebude nic snadného.“ 11

Skutečnost, že to nebylo snadné, přiměla presidenta Bensona 
usilovně pracovat na tom, aby byl rodině nablízku. „Jedny z nejkrás-
nějších a pro duši nejvíce uspokojujících dojmů a zážitků [v mém] 
životě jsou spojeny s domovem a s rodinnými svazky,“ řekl.12

V roce 1957 vyrazil president Benson jako ministr zemědělství 
Spojených států na čtyřtýdenní cestu kolem světa s cílem najít 



k a P i t o l a  1 4

178

vhodné obchodní příležitosti. Doprovázely ho sestra Bensonová 
a jejich dcery Beverly a Bonnie. Navštívili 12 zemí, kde se setkali 
s vedoucími vládními představiteli a navštívili význačná místa, 
uprchlické osady a zemědělské podniky. President Benson měl 
 pocit, že cesta byla úspěšná, pokud šlo o nalezení dalších obchod-
ních příležitostí i pokud šlo o prosazení dobré vůle vůči Církvi. 
Když se vrátili domů, čekala na ně při přistání jejich dcera Beth. 
Jakmile spatřila rodiče, se slzami v očích se za nimi rozeběhla. Její 
otec rozpřáhl ruce a přivinul si ji s láskou k sobě. Když na toto 
vzpomínal, řekl: „Nehledě na všechny divy světa, [které jsme viděli], 
byl tento okamžik najednou tím nejlepším z celé cesty.“ 13

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Rodina je nejdůležitější organizací v čase i ve věčnosti.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů pohlíží na rodinu 
jako na nejdůležitější organizaci v čase i v celé věčnosti. Církev učí, 
že všechno se má zaměřovat na rodinu a na vše kolem ní. Klade 
důraz na to, že zachovávání rodinného života v čase a ve věčnosti 
má přednost před všemi ostatními zájmy.14

Za rodinu neexistuje žádná uspokojivá náhrada. Její základ je tak 
starý jako svět sám. Její poslání je ustanoveno Bohem.15

Žádný národ nikdy nedosahuje vyšší úrovně, než na jaké jsou 
jeho rodiny. Tato Církev nikdy nedosáhne vyšší úrovně, než na 
jaké jsou její rodiny. Jako lidé nejsme o nic lepší, než jaký je náš 
krb – naše rodina. … Dobrá rodina je silným základem, úhelným 
kamenem civilizace. Musí být zachovávána. Musí být posilována.16

Někteří lidé se mě jako vedoucího Církve ptají, proč klademe 
takový důraz na domov a rodinu, když jsou kolem nás mnohem 
větší problémy. Odpověď samozřejmě zní, že tyto větší problémy 
jsou pouze odrazem problémů osobních a rodinných.17

Manželský a rodinný život jsou ustanoveny Bohem. Z hlediska 
věčnosti je spasení rodinnou záležitostí. Bůh činí rodiče zodpo-
vědnými za jejich správcovství při výchově rodiny. Je to nanejvýš 
posvátná zodpovědnost.18
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2
Ve šťastném manželství manžel a manželka 
milují Boha a slouží Mu a také milují jeden 

druhého a slouží si navzájem.

Manželství, domov a rodina jsou něčím více než pouhými spole-
čenskými institucemi. Jsou božské, nikoli vytvořené člověkem. Bůh 
ustanovil manželství již od samého počátku. V záznamu o onom 
prvním manželství popisovaném v Genesis Pán uvádí čtyři vý-
znamná prohlášení: zaprvé – že pro člověka není dobré být sám; 
zadruhé – že žena byla stvořena, aby byla pro muže pomocnicí; 
 zatřetí – že tito dva mají být jedním tělem; a začtvrté – že muž 
opustí otce a matku a přilne k manželce. (Viz Genesis 2:18, 24.)

Později, jakoby ve snaze zdůraznit dřívější slova, Pán pravil: 
„Protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Matouš 19:6.) Také 
řekl: „Budeš milovati manželku svou celým srdcem svým a přilneš 
k ní a k nikomu jinému.“ (NaS 42:22.)19

Písma nám praví: „Adam počal obdělávati zemi …, tak jak jsem 
mu já, Pán, přikázal. A Eva, manželka jeho, s ním také pracovala. 
… Počali [se] množiti a naplňovati zemi. … A Adam a Eva, man-
želka jeho, vzývali jméno Páně. … A Adam a Eva velebili jméno Boží 
a oznámili všechny věci synům svým a dcerám svým. … A Adam 
a Eva, manželka jeho, neustávali vzývati Boha.“ (Mojžíš 5:1–2, 4, 12, 
16.)

Díky tomuto inspirovanému záznamu vidíme, že Adam a Eva 
nám dali ideální příklad vztahu v manželství podle smlouvy. 
Pracovali spolu; měli spolu děti; modlili se spolu; a spolu učili své 
děti evangeliu. To je vzor, který by si Bůh přál, aby všichni spraved-
liví muži a ženy napodobovali.20

Manželství samotné musí být považováno za posvátnou smlouvu 
před Bohem. Manželští partneři mají závazek nejen vůči sobě na-
vzájem, ale také vůči Bohu. Těm, kteří tuto smlouvu ctí, Bůh slibuje 
požehnání.

Věrnost manželským slibům je naprosto nezbytná pro to, aby 
mohla existovat láska, důvěra a pokoj. Cizoložství Pán jednoznačně 
odsuzuje. …
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Hlavními zásadami v manželském vztahu musí být zdrženlivost 
a sebeovládání. Manželské páry se musí naučit držet na uzdě svůj 
jazyk i vášně.

Rodinná modlitba a modlitba s manželským partnerem posílí 
jednotu [manželského páru]. Myšlenky, touhy a nápady postupně 
splynou v jedno a vy pak usilujete o tytéž záměry a cíle.

Spoléhejte se na Pána, na učení proroků a na písma, abyste 
 získali vedení a pomoc, zvláště tehdy, kdy možná máte nějaké ne-
shody a problémy.

Duchovní růst se dostavuje tím, že spolu problémy řešíme – ni-
koli tím, že od nich utíkáme. Dnešní nadměrný důraz na individu-
alismus přináší sobectví a snahu žít odděleně. Pánovo měřítko, že 
dva jednotlivci se mají stát „jedním tělem“, zůstává nadále v plat-
nosti. (Viz Gen. 2:24.)

Tajemstvím šťastného manželství je sloužit Bohu a jeden dru-
hému. Cílem manželství je nejen jednota a sjednocenost, ale 
i osobní rozvoj. Je paradoxní, že čím více sloužíme jeden druhému, 
tím více duchovně a emocionálně sami rosteme.21

Nanejvýš krásná a věcná je rada apoštola Pavla. Jednoduše řekl: 
„Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev.“ (Efezským 
5:25.)

Pán o tomto závazku znovu mluví ve zjevení posledních dnů. 
Řekl: „Budeš milovati manželku svou celým srdcem svým a přilneš 
k ní a k nikomu jinému.“ (NaS 42:22.) Pokud vím, tak v celých 
písmech je jen jediná další bytost, kterou nám je přikázáno milovat 
celým svým srdcem – totiž samotného Boha. Zamyslete se nad tím, 
co to znamená!

Tento druh lásky můžete své manželce projevovat mnoha způ-
soby. Zaprvé a především, nic kromě samotného Boha není ve 
vašem životě nadřazeno vaší manželce – ani práce ani odpočinek 
ani koníčky. Vaše manželka je vaše drahocenná a věčná pomocnice 
– vaše společnice.

Co to znamená milovat někoho celým svým srdcem? Znamená 
to milovat s veškerým citem a veškerou oddaností. Když svou man-
želku milujete celým svým srdcem, dozajista ji nemůžete ponižovat, 
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kritizovat, hledat na ní chyby nebo ji týrat slovy a zlomyslným cho-
váním či skutky.

Co to znamená „přilnout k ní“? Znamená to být jí nablízku, být jí 
oddaný a věrný, komunikovat s ní a vyjadřovat jí lásku.22

Manžel a manželka, kteří jeden druhého milují, zjistí, že láska 
a oddanost jsou opětovány. Tato láska pak zajistí výchovné pro-
středí pro citový rozvoj dětí. Rodinný život má být obdobím napl-
něným štěstím a radostí, na které budou mít děti vzpomínky plné 
krásných prožitků i vztahů.23

3
V pevných rodinách se pěstuje láska, úcta 
a podpora vůči každému členovi rodiny.

Posilujme rodinu. Rodinné i osobní modlitby ráno a večer mohou 
do našeho domova přizvat požehnání Páně. Čas k jídlu je úžas-
nou příležitostí k tomu, abychom probírali každodenní činnosti 

„láska, kterou zde poznáváme, … [je] přesně tou 
látkou, která spojuje rodiny na čas a věčnost.“
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a abychom nasytili nejen tělo, ale i ducha tím, že se členové ro-
diny střídají ve čtení písem, zvláště pak Knihy Mormonovy. Večer je 
skvělou příležitostí pro zaneprázdněného otce, aby přišel k lůžku 
jednotlivých dětí, aby si s nimi povídal, odpovídal na jejich otázky 
a řekl jim, jak moc je má rád.24

Rodina je jednou z největších Božích pevností před zlovolnostmi 
dnešní doby. Pomáhejte své rodině zůstat silnou a semknutou 
a způsobilou obdržet požehnání našeho Otce v nebi. Budete- li tak 
činit, získáte víru a sílu, které vám požehnají život na věky.25

Jednou z důležitých věcí, kterou Pán od každého z nás vyžaduje, 
je vytvořit domov, kde budou přebývat radostné a pozitivní vlivy 
ve věci dobra. V budoucích letech nebude příliš záležet na tom, 
jak drahé bylo vybavení domácnosti, nebo na počtu koupelen, ale 
hlavně bude záležet na tom, zda naše děti v tomto domově poci-
ťovaly lásku a přijetí. Bude velmi záležet na tom, zda tam panovala 
radost a smích, či zda tam bylo hašteření a sváry.26

V úspěšných rodinách převládá láska a úcta ke každému čle-
novi rodiny. Členové rodiny vědí, že je druzí mají rádi a že si jich 
váží. Děti vnímají, že je rodiče mají rádi. A tak se cítí bezpečně 
a sebejistě.

Pevné rodiny pěstují vlastnosti efektivní komunikace. Mluví 
o svých problémech, společně plánují a spolupracují na společných 
cílech. K tomuto účelu konají rodinné domácí večery a rodinné rady 
a používají je jako účinné nástroje.

Otcové a matky v pevných rodinách jsou dětem nablízku. Mluví 
s nimi. Někteří otcové mají formální pohovory s jednotlivými dětmi, 
jiní tak činí neformálně a další využívají příležitosti k tomu, aby 
pravidelně trávili určitý čas s každým dítětem zvlášť.

Každá rodina má problémy a těžkosti. Ale úspěšné rodiny se 
snaží společně nacházet řešení, místo aby se uchylovaly ke kritizo-
vání a nesvárům. Členové rodiny se modlí jeden za druhého, disku-
tují spolu a vzájemně se povzbuzují. Občas se tyto rodiny společně 
postí, aby podpořily některého ze svých členů.

Pevné rodiny se navzájem podporují.27
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4
Domov je pro děti tím nejlepším místem, kde se 

mohou učit zásadám a praktikám evangelia.

Rodina je tím nejefektivnějším místem, kde lze jejím členům vště-
povat trvalé hodnoty. Tam, kde je rodinný život pevný a založený 
na zásadách a praktikách evangelia Ježíše Krista, … se problémy 
nevyskytují tak často.28

Úspěšní rodiče si uvědomují, že není snadné vychovávat děti 
v prostředí znečištěném zlovolností. Proto se vědomě snaží o to, 
aby na jejich děti působily ty nejlepší úctyhodné vlivy. Učí je mrav-
ním zásadám. Dávají dětem k dispozici dobré knihy a čtou jim je. 
Regulují sledování televize. Zajišťují dobrou a povznášející hudbu. 
Co je však nejdůležitější, čtou písma a diskutují o nich, aby svým 
dětem pomohli rozvíjet mysl zaměřenou na duchovní záležitosti.

V úspěšných domovech Svatých posledních dnů rodiče učí děti 
porozumět víře v Boha, pokání, křtu a daru Ducha Svatého. (Viz 
NaS 68:25.)

Rodinná modlitba je v těchto rodinách důsledně provádě-
nou zvyklostí. Modlitba je prostředek k projevení vděčnosti za 
požehnání a k pokornému uvědomění si, že jsme odkázáni na 
Všemohoucího Boha, pokud jde o sílu, výživu i podporu.

Moudré a pravdivé rčení praví, že rodiny, které společně pokle-
kají, stojí před Pánem vzpřímeně! 29

Je třeba, aby děti věděly, kdo jsou z hlediska věčnosti. Je třeba, aby 
věděly, že mají věčného Nebeského Otce, na Něhož se mohou spolé-
hat, k Němuž se mohou modlit a od Něhož mohou získávat vedení. 
Je třeba, aby věděly, odkud přišly, aby jejich život měl smysl a účel.

Děti se musí učit modlit, spoléhat se na Pána, aby jim poskytl 
vedení, a vyjadřovat vděčnost za požehnání, kterých se jim dostává. 
Vzpomínám si, jak jsem klekával u postele našich malých dětí a po-
máhal jsem jim s modlitbou.

Děti se musí učit, co je správné a co špatné. Mohou a musí po-
znávat přikázání Boží. Musí se učit, že krást, lhát, podvádět a dychtit 
po tom, co mají druzí, je špatné.
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Děti se doma musí učit pracovat. Mají se učit, že poctivá práce 
rozvíjí důstojnost a sebeúctu. Mají se učit radosti z práce a z dobře 
vykonaného díla.

Volný čas dětí se musí tvořivě zaměřovat na úctyhodné a pozi-
tivní činnosti.30

Církevní program domácích večerů je navržen tak, aby posiloval 
a ochraňoval rodinu, a zavádí jeden večer v týdnu, který má být 
vyhrazen k tomu, aby otcové a matky kolem sebe doma shromáždili 
své syny a dcery.31

Zásady evangelia lze vštěpovat prostřednictvím efektivních rodin-
ných domácích večerů, kdy mladí budou posíleni, takže nebudou 
muset mít žádné obavy ohledně své budoucnosti. Tato výuka musí 
probíhat s vírou, se svědectvím a s optimismem.32

Dát svůj domov do pořádku znamená dodržovat přikázání Boží. 
To do domova vnáší harmonii a lásku. … Znamená to mít každý 
den rodinnou modlitbu. Znamená to učit rodinu, aby rozuměla 
evangeliu Ježíše Krista. Znamená to, že každý člen rodiny dodržuje 
přikázání Boží. Znamená to, že … jste hodni toho, abyste získali 
chrámové doporučení, a že všichni členové rodiny přijmou obřady 
oslavení a že vaše rodina bude zpečetěna na věčnost. Znamená 
to, že nejste nadměrně zadluženi a že členové rodiny platí poctivý 
desátek a oběti.33

5
Bůh zjevil, že rodina může přetrvat i po smrti.

Láska, kterou zde poznáváme, není nějakým letmým stínem, ale 
přesně tou látkou, která spojuje rodiny na čas a věčnost.34

Právě skrze Josepha Smitha Bůh nebes zjevil onu pravdu, že 
rodina může přetrvat i po smrti – že naše náklonnost, city a láska 
jednoho k druhému mohou existovat věčně.35

Žádná oběť není příliš velká, abychom získali požehnání ply-
noucí z věčného manželství. Pro většinu z nás je chrám snadno 
dostupný, možná je tak blízko, že s tímto požehnáním zacházíme až 
příliš nedbale. Podobně jako ostatní záležitosti věrného života podle 
evangelia vyžaduje i uzavření manželství podle Pánova způsobu 
ochotu popřít v sobě bezbožnost – světskost – a odhodlání činit 
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vůli našeho Otce. Tímto skutkem víry projevujeme lásku k Bohu 
a ohled na dosud nenarozené potomstvo. Vzhledem k tomu, že 
naše rodina je zdrojem naší největší radosti v tomto životě, může 
tomu tak být i na věčnosti.36

Domov a rodina. Jak krásné vzpomínky naplňují naše nitro při 
pouhém vyslovení těchto drahocenných slov! Zbožně a celou svou 
duší bych si přál, abyste poznali radost a uspokojení, které při-
náší úctyhodné rodičovství. Pokud se vědomě vyhýbáte zodpověd-
nostem spojeným s rodičovstvím a s vytvářením domova, přijdete 
o jednu z nejhlubších radostí tohoto života i věčnosti. Jak bylo 
zjeveno Prorokem Josephem Smithem, vznešená představa domova 
a trvalých rodinných vztahů spočívá v samotném jádru našeho štěstí 
zde i ve světě, který přijde.37

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson učil: „Z hlediska věčnosti je spasení rodinnou 

záležitostí.“ (1. oddíl.) Co to pro vás znamená? Co mohou čle-
nové rodiny udělat pro spasení jiného člena rodiny?

• Při studiu rad presidenta Bensona ve 2. oddíle přemítejte o tom, 
jak se tyto rady týkají toho, co president Benson nazývá „tajem-
stvím šťastného manželství“. Proč podle vás toto „tajemství“ vede 
ke štěstí?

• Zamyslete se nad tím, co ve 3. oddíle president Benson řekl 
ohledně toho, co dělají úspěšné rodiny. Jak tyto činnosti posilují 
rodinu? Přemítejte o tom, jak se můžete sami těmito radami řídit.

• Proč je podle vás rodina „nejefektivnějším místem, kde lze … 
vštěpovat trvalé hodnoty“? (Viz 4. oddíl, kde jsou uvedeny kon-
krétní rady presidenta Bensona týkající se výuky v rodině.) Kdy 
jste měli příležitost vidět, jak si členové rodiny navzájem pomá-
hají učit se zásadám evangelia?

• President Benson svědčil o tom, že rodiny mohou „přetrvat i po 
smrti“. (5. oddíl.) Zatímco přemítáte o této pravdě, jaké myšlenky 
a pocity to ve vás vyvolává? Jaké „krásné vzpomínky“ vás napa-
dají, když se zmíní domov a rodina?
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Související verše z písem
Žalm 127:3–5; 1. Korintským 11:11; 3. Nefi 18:21; NaS 49:15; 

132:18–19; viz také „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, listopad 
2010, 129

Pomůcka ke studiu
„Vaše studium evangelia je nejefektivnější, když vás učí Duch 

Svatý. Na začátku studia evangelia se vždy pomodlete o to, aby vám 
Duch Svatý při studiu pomáhal.“ (Kažte evangelium mé [2004], 18.)
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Posvátná povolání otců a matek

„Kéž jsme věrní tomuto velikému závazku 
rodičovství, tomuto posvátnému závazku.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Slovem i příkladem, doma i po celém světě, v Církvi i v občan-
ském životě učil president Ezra Taft Benson tomu, jak je důležité být 
dobrým rodičem. „Vychovávejte své děti s láskou a napomenutími 
Páně,“ řekl.1 „Bůh volá rodiče k zodpovědnosti za jejich správcovství 
při výchově rodiny. Je to jedna z nejposvátnějších zodpovědností.“ 2

President Benson a jeho manželka Flora spolu na plnění svých 
posvátných rodičovských zodpovědností úzce spolupracovali. 
„K výchově rodiny přistupovali plni energie a nadšení.“ 3 Často se 
spolu radili o dětech i o ostatních záležitostech. „Bylo zřejmé, že 
mám po boku duchovně vnímavou ženu,“ řekl president Benson.4

Společně pracovali na vytváření domova, kde by jejich děti 
mohly vyrůstat a učit se – a kde by rády pobývaly. „Býval jsem 
raději doma než kdekoli jinde,“ uvedl jejich syn Mark. „Bylo to úto-
čiště před bouří. Maminka byla ochranným prvkem a tatínek zase 
poskytoval sílu.“ 5

Ke svým rodičovským povinnostem přistupovali president a se-
stra Bensonovi s modlitbou. Mark řekl: „Maminka měla více víry 
než kterákoli jiná žena, kterou jsem kdy poznal. … Nikdy v životě 
jsem neviděl, že by se kdo více modlil. V okamžiku byla na kolenou 
a modlila se za děti, ať už kvůli zkoušce či rvačce na školním hřišti, 
na tom nezáleželo. Oba s tatínkem měli onu prostou víru.“ 6

Práce a církevní povinnosti odváděly presidenta Bensona často 
z domova pryč, a tak Flora často přebírala velkou část zodpověd-
nosti za výchovu a výuku jejich šesti dětí. Svou roli matky si užívala. 
„Domov je středobodem toho, k čemu ve smrtelnosti tíhneme,“ 
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říkávala.7 Mark vzpomíná: „Maminka měla domov velmi ráda. 
A měla ráda nás – ne z povinnosti, ale proto, že jsme byli jejím 
životem.“ 8 Flora vyjádřila své pocity ohledně důležitosti mateřství, 
když napsala: „Chcete- li nalézt velikost, nechoďte k trůnu, jděte ke 
kolébce. Na matce spočívá ohromná moc. Je to ona, kdo formuje 
srdce a životy a utváří povahu.“ 9

Kdykoli byl president Benson na cestách, snažil se bdít nad svou 
rodinou a posilovat ji. Zůstával s nimi ve spojení – pravidelně jim 
volal nebo psal dopisy. Když byl doma, trávil s nimi veškerý možný 
čas. Často se odvolával na příběh „zaneprázdněného otce, který vy-
světloval, proč trávil celé hodiny tím, že hrál se synem fotbal, takto: 
‚Budu radši, když mě budou teď bolet záda, než aby mě později 
bolelo srdce.‘“ 10

Rovněž trávil spoustu času se svými dětmi jednotlivě. Mark vzpo-
míná, jak ho otec vzal do Salt Lake City k odbornému lékaři: „Bylo 
skvělé být s tatínkem, jen on a já! Povídali jsme si o všem možném, 
o čem jsem s ním chtěl mluvit. I když jsem byl malý kluk, věděl 
jsem, že mě tatínek má rád, protože byl se mnou a pomáhal mi, 
abych se uzdravil.“ 11

Když to bylo možné, brával president Benson s sebou děti na 
cesty. V březnu roku 1948 vzal svou dceru Bonnie, které bylo 
tehdy sedm let, na setkání zemědělců v Nebrasce. „Novináře nato-
lik uchvátilo klidné chování oné holčičky i nezvyklý příklad otce, 
který vzal takhle malé dítě na tak dlouhou cestu, aby se zúčastnilo 
tak význačné oficiální příležitosti, že druhý den ráno se fotografie 
Bonnie objevila na přední straně [novin]. Ale pro staršího Bensona 
ona událost nijak nezvyklá nebyla. Často s sebou brával děti na 
cesty mimo město, aby s nimi upevňoval dobré vztahy a učil je.“ 12

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Povolání otce je věčné.

Otcové, máte věčné povolání, ze kterého nebudete nikdy uvol-
něni. Povolání v Církvi – ať jsou jakkoli důležitá – jsou přirozeně 
předávána pouze na určitou dobu a poté jsme řádně uvolněni. 
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Povolání otce je však povolání věčné a jeho význam je nadčasový. 
Je to povolání jak na čas, tak na věčnost.13

Naším vzorem neboli příkladem otcovství je náš Nebeský Otec. 
Jak pracuje se svými dětmi? Samozřejmě k tomu, aby to [otcové] 
zjistili, je třeba, aby něco věděli o evangeliu, o velikém plánu Páně.14

Pro muže není většího povolání než být spravedlivým patriar-
chou, který uzavřel sňatek v domě Páně a který předsedá svým 
dětem. Dokonce i samotný Elohim si přeje, abychom Ho oslovovali 
„Otče náš, kterýž [jsi] v nebesích“. (Matouš 6:9; 3. Nefi 13:9.)15

2
Otcové mají ve své rodině zajišťovat duchovní vedení.

Otec musí hladovět, žíznit a prahnout po tom, aby mohl žehnat své 
rodině, přicházet k Pánu, přemítat o Jeho slovech a žít Duchem, aby 
poznal mysl a vůli Páně a to, co je potřeba pro vedení rodiny udělat.16

[Otcové,] máte posvátnou zodpovědnost poskytovat své rodině 
duchovní vedení.

V jedné brožurce vydané před několika lety Radou Dvanácti jsme 
řekli toto: „Otcovství je vedení, nejdůležitější druh vedení. Vždy 
tomu tak bylo; vždy tomu tak bude. Otcové, vy s pomocí, radou 
a povzbuzením své věčné společnice v rodině předsedáte.“ (Father, 
Consider Your Ways [brožurka, 1973], 4–5.) …

S láskou, již chovám v srdci k otcům v Izraeli, bych rád navrhl 
deset konkrétních způsobů, které ukazují, jak může otec poskytovat 
duchovní vedení svým dětem:

1. Udílejte svým dětem otcovská požehnání. Své děti pokřtěte 
a konfirmujte. Vysvěťte své syny ke kněžství. Tyto chvíle se stanou 
v životě vašich dětí těmi nejvýznamnějšími duchovními událostmi.

2. Osobně veďte rodinné modlitby, každodenní četbu písem a tý-
denní rodinné domácí večery. Vaše osobní zapojení bude pro vaše 
děti projevem toho, jak jsou tyto aktivity opravdu důležité.

3. Kdykoli je to možné, navštěvujte společně jako rodina církevní 
shromáždění. Rodinné uctívání pod vaším vedením je pro duchovní 
blaho vašich dětí zásadní.
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4. Občas si někam vyjděte jen s dcerou a běžte na procházku se 
synem. …

5. Vytvořte si tradice rodinných dovolených, výletů a procházek. 
Vaše děti na tyto zážitky nikdy nezapomenou.

6. Pravidelně mluvte se svými dětmi mezi čtyřma očima. Nechte 
je vyprávět o tom, o čem chtějí mluvit. Učte je zásadám evangelia. 
Učte je správným hodnotám. Říkejte jim, že je máte rádi. Čas, který 
budete trávit se svými dětmi, bude vypovídat o tom, jaké jsou ta-
tínkovy priority.

7. Učte své děti pracovat a ukažte jim, jak důležité je prací dosa-
hovat nějakého hodnotného cíle. …

8. Podporujte ve své rodině dobrou hudbu, umění a literaturu. 
Domov, ve kterém panuje duch kultivovanosti a krásy, požehná 
život vašich dětí na věky.

9. Pravidelně se svou manželkou navštěvujte chrám, pokud to 
vzdálenost dovoluje. Vaše děti pak lépe porozumějí významu chrá-
mového sňatku, chrámových slibů a věčné rodinné jednotky.

10. Umožněte svým dětem spatřovat vaši radost a uspokojení ze 
služby v Církvi. To se může přenést i na ně, takže i ony budou chtít 
sloužit v Církvi a budou mít toto království rády.

Manželé a otcové v Izraeli, pro spasení a oslavení své rodiny 
toho můžete vykonat velmi mnoho! Vaše zodpovědnosti jsou velmi 
důležité.17

Občas slýcháme zprávy o mužích, dokonce i v Církvi, kteří si 
myslí, že je postavení hlavy rodiny pasuje do jakési nadřazené po-
zice, která jim v jejich rodině dovoluje přikazovat a vyžadovat nej-
různější věci.

Apoštol Pavel poukazuje na to, že „muž jest hlava ženy, jako 
i Kristus [jest] hlava církve“. (Efezským 5:23; kurzíva přidána.) Toto 
je vzor, kterým se máme ve své předsedající roli v rodině řídit. 
Nikde nenajdeme zmínku o tom, že by Spasitel vedl Církev přísnou 
či nelaskavou rukou. Nikde nenajdeme zmínku o tom, že by se 
Spasitel ke své Církvi choval s neúctou či přezíravostí. Nikde nena-
jdeme zmínku o tom, že by Spasitel k uskutečňování svých záměrů 
používal sílu nebo nátlak. Nikde nenajdeme zmínku o tom, že by 
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Spasitel dělal něco, co Církev nevzdělává, nepozvedá, neutěšuje 
a nevelebí. Bratří, se vší vážností vám říkám, že On je tím vzorem, 
který musíme následovat, když se ve své rodině ujímáme duchov-
ního vedení.18

Jako patriarcha ve své rodině máte důležitou zodpovědnost 
ujmout se při práci se svými dětmi vedení. Musíte pomáhat utvářet 
domov, v němž může přebývat Duch Páně. …

Váš domov má být pro vaši rodinu přístavem pokoje a radosti. 
Žádné dítě by se rozhodně nemělo bát svého vlastního otce – 
zvláště je- li nositelem kněžství. Povinností otce je vytvářet ze svého 
domova místo štěstí a radosti. … Mocný vliv spravedlivého otce, 
který je příkladem a který ukázňuje a vychovává, vyživuje a proje-
vuje lásku, je zásadní pro duchovní blaho jeho dětí.19

3
Role matky je ustanovena Bohem.

[Matky] jsou, nebo mají být, samotným srdcem a duší rodiny. 
Ať již ve světských, či v posvátných spisech neexistuje posvátnější 
slovo než slovo matka. Neexistuje ušlechtilejší práce než práce 
dobré a bohabojné matky.

„Pravidelně mluvte se svými dětmi mezi čtyřma očima.“
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Pokud jde o věčnou rodinu, Bůh ustanovil, že otcové mají v do-
mově předsedat. Otcové mají rodinu zaopatřovat, mají ji milovat, 
učit a vést. Ale i role matky je ustanovená Bohem. Matky mají počít, 
rodit, živit, milovat a školit. Tak to stojí ve zjeveních.20

Uvědomujeme si, že některé ženy, ne svou vinou, nejsou 
schopny mít děti. Těmto úžasným sestrám každý prorok Boží sli-
buje, že budou požehnány dětmi ve věčnostech a že jim nebude 
odepřeno potomstvo.

Díky čisté víře, naléhavým modlitbám, půstu a zvláštním kněž-
ským požehnáním se mnoha těmto úžasným sestrám i jejich vzne-
šeným společníkům, kteří stojí po jejich boku, stal v životě zázrak 
a byly požehnány dětmi. Jiné se s modlitbou rozhodly, že děti adop-
tují. Těmto úžasným párům vzdáváme poctu za oběti a lásku, jež 
projevují vůči dětem, které se rozhodly nazývat svými vlastními.21

Kéž Bůh žehná našim úžasným matkám. Modlíme se za vás. 
Podporujeme vás. Ctíme vás, zatímco přivádíte děti na svět, vyži-
vujete je, školíte je a učíte a milujete je po celou věčnost. Když bu-
dete zvelebovat to nejušlechtilejší povolání ze všech – být matkou 
v Sionu, slibuji vám požehnání nebes a „vše, co … Otec má“. (Viz 
NaS 84:38.)22

4
Matky mají milovat a učit své děti 

a trávit s nimi hodnotný čas.

Matky v Sionu, vaše Bohem daná úloha je nepostradatelná pro 
vaše vlastní oslavení i pro spasení a oslavení vaší rodiny. Dítě po-
třebuje matku více než cokoli jiného, co lze koupit za peníze. Čas, 
který strávíte se svými dětmi, je tím největším darem ze všech.23

S láskou, kterou v srdci chovám k matkám v Sionu, bych nyní rád 
navrhl deset konkrétních způsobů, jak mohou naše matky efektivně 
trávit čas se svými dětmi.

[V první řadě,] kdykoli to bude možné, buďte u toho, když vaše 
děti přicházejí či odcházejí – když odcházejí do školy nebo se z ní 
vracejí, když odcházejí na schůzku nebo se z ní vracejí, nebo když 
přivádějí domů své přátele. Buďte u životních křižovatek, ať je vašim 
dětem šest, nebo šestnáct. …
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Zadruhé – matky, věnujte čas tomu, abyste svým dětem byly 
opravdovým přítelem. Naslouchejte svým dětem – skutečně jim 
naslouchejte. Povídejte si s nimi, smějte se s nimi a vtipkujte 
s nimi, zpívejte si s nimi a hrajte si s nimi, plačte s nimi, objímejte 
je a upřímně je chvalte. Ano, pravidelně se snažte trávit nerušené 
osobní chvíle s každým ze svých dětí. Buďte svým dětem opravdo-
vým přítelem.

Zatřetí – věnujte čas tomu, abyste svým dětem četly. Již od ko-
lébky čtěte svým synům a dcerám. … Budete- li svým dětem pravi-
delně číst, vypěstujete v nich lásku k dobré literatuře a skutečnou 
lásku k písmům.

Začtvrté – věnujte čas tomu, abyste se se svými dětmi modlily. 
Pod vedením otce se má každé ráno a každý večer konat rodinná 
modlitba. Umožněte dětem pociťovat svou víru, zatímco na ně 
přivoláváte požehnání nebe. … Ať se vaše děti účastní rodinných 
modliteb a ať se modlí i samy; radujte se z jejich roztomilého roz-
mlouvání s Otcem v nebi.

Zapáté – pořádejte každý týden smysluplný domácí večer. Dbejte 
na to, aby se do něho vaše děti aktivně zapojovaly. Učte je správ-
ným zásadám. Učiňte z toho jednu ze svých rodinných tradic. …

Zašesté – snažte se být spolu během jídla tak často, jak je to jen 
možné. To může být obtížné v době, kdy jsou děti starší a jsou čím 
dál tím zaneprázdněnější. Když na tom však rodiče i děti společně 
pracují, mohou vést při jídle veselý rozhovor, mluvit o denních plá-
nech a činnostech a využít příležitostí k výuce.

Zasedmé – věnujte se každodenní četbě písem společně jako 
rodina. … Když se budete věnovat čtení Knihy Mormonovy jako 
rodina, obohatí to především váš domov zvýšenou mírou duchov-
nosti a jak rodiče, tak děti získají moc odolávat pokušení a mít 
Ducha Svatého jako svého stálého společníka. Slibuji vám, že Kniha 
Mormonova změní život vaší rodiny.

Zaosmé – věnujte čas tomu, abyste podnikali různé činnosti 
společně jako rodina. Vytvořte z rodinných procházek, pikniků, 
narozeninových oslav a z výletů neobyčejné a nezapomenutelné 
chvíle. Kdykoli je to možné, navštěvujte jako rodina akce, na nichž 
se podílí některý ze členů rodiny – jako např. školní představení, 
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fotbalový zápas, proslov nebo koncert. Navštěvujte společně cír-
kevní shromáždění a je- li to možné, seďte spolu jako rodina. Matky, 
které pomáhají rodině modlit se a hrát si spolu, jí zároveň pomáhají 
spolu vytrvat a budou pro děti na věky požehnáním.

Zadeváté – matky, věnujte čas učení svých dětí. Využijte chvilky 
k učení při jídle, při nahodilých příležitostech, při zvláštních roz-
hovorech s dětmi, u postele na konci dne nebo během společné 
ranní procházky. …

Matčina láska a modlitbou naplněná starost o děti jsou jejími nej-
důležitějšími učebními pomůckami. Učte děti zásadám evangelia. 
Učte je, že se vyplácí být dobrým člověkem. Učte je, že v hříchu 
není bezpečí. Učte je lásce k evangeliu Ježíše Krista a ke svědectví 
o jeho božskosti.

Učte své syny a dcery zásadám slušnosti a vhodného oblékání, 
a učte je úctě k mužství a ženství. Učte své děti o sexuální čistotě 
a učte je správným zásadám pro chození na schůzky, učte je o chrá-
movém sňatku, o misionářské službě a o tom, jak je důležité přijímat 
a zvelebovat církevní povolání.

Učte je lásce k práci a hodnotě dobrého vzdělání.

„věnujte čas tomu, abyste svým dětem [četli].“
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Učte je, že je důležité vybírat si správný druh zábavy, včetně 
vhodných filmů, hudby, knih a časopisů. Mluvte s nimi o zlovolnosti 
pornografie a drog a učte je hodnotě čistého života.

Ano, matky, učte své děti evangeliu ve vlastním domově, 
u vlastního krbu. To je ta nejúčinnější výuka, kterou vaše děti kdy 
získají. …

A nakonec zadesáté – matky, mějte své děti doopravdy rády. 
Bezvýhradná mateřská láska se blíží lásce Kristově.

I vaše dorůstající děti potřebují tentýž druh lásky a pozornosti. 
Zdá se, že pro mnoho matek i otců je jednodušší vyjadřovat a pro-
jevovat lásku svým dětem, když jsou malé, ale je to pro ně mnohem 
těžší, když jsou starší. S modlitbou v srdci na tom pracujte. Není 
třeba mít doma generační rozdíly v názorech. A klíčem k tomu je 
láska. Naši mladí lidé potřebují lásku a pozornost, nikoli volnost 
v požitkářství. Potřebují empatii a porozumění, nikoli lhostejnost ze 
strany matky či otce. Potřebují, aby s nimi rodiče trávili čas. Laskavé 
učení matky a její láska k dorůstajícímu synovi nebo dceři a důvěra 
v ně je může doslova zachránit před zlovolným světem.24

Znáte důvod, proč spravedlivé matky tolik milují své děti? Protože 
se pro ně tolik obětují. Milujeme to, čemu se obětujeme, a obětu-
jeme se tomu, co milujeme.25

5
Rodiče mají při výchově svých dětí 

spolupracovat v jednotě a lásce.

Manžel a manželka mají jakožto spolustvořitelé dychtivě a zbožně 
vítat do své rodiny děti. … Požehnaní jsou manžel a manželka, kteří 
mají děti. Ty největší radosti a požehnání v životě jsou spojeny s ro-
dinou, rodičovstvím a obětí. Umožnit těmto nádherným duchům 
vstoupit do vaší rodiny stojí prakticky za jakoukoli oběť.26

Když rodiče společně v lásce a jednotě plní svou zodpovědnost, 
která jim byla dána nebem, a děti na to reagují s láskou a posluš-
ností, plyne z toho veliká radost.27

Kéž nám Bůh pomáhá se navzájem podporovat. A kéž je na 
počátku této snahy domov, kde podporujeme svou vlastní rodinu. 
Kéž v něm vládne duch oddanosti, jednoty, lásky a vzájemné úcty. 
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Kéž jsou manželé oddaní své manželce, kéž jsou jí věrní, milují ji, 
usilují o to, aby jí ulehčili její břemena, a dělí se o zodpovědnost 
pečovat o své děti, učit je a vychovávat je. Kéž matky a manželky 
prokazují svému manželovi ducha ochoty, pozvedají ho a podporují 
ho v jeho kněžských povinnostech a jsou oddané a věrné výzvám, 
jejichž zdrojem je kněžství Boží.28

Kéž jsme věrní tomuto velikému závazku rodičovství, tomuto 
posvátnému závazku, abychom mohli svůj domov pevně založit na 
věčných zásadách, abychom ničeho nelitovali. Kéž nikdy nezkla-
meme onu velkou důvěru, která je v nás vkládána. Kéž máme stále 
na paměti, že tito duchové, kteří vstoupili do našeho domova, mají 
nesmírnou cenu.29

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson řekl: „Naším vzorem neboli příkladem otcovství 

je náš Nebeský Otec.“ (1. oddíl.) Jak se mohou pozemští otcové 
řídit vzorem, který stanovuje Nebeský Otec?

• Zamyslete se nad soupisem „[deseti] konkrétních způsobů, které 
ukazují, jak může otec poskytovat duchovní vedení svým dětem“. 
(2. oddíl.) Jak podle vás může každé z těchto doporučení děti 
ovlivnit?

• President Benson uvedl: „Neexistuje ušlechtilejší práce než práce 
dobré a bohabojné matky.“ (3. oddíl.) Jakých příkladů vzneše-
ného mateřství jste byli svědky? Co můžeme udělat na podporu 
vznešených a posvátných zodpovědností matky v době, kdy se 
mění světské postoje k mateřství?

• Jmenujte některé výhody, které pramení z toho, že rodiče a děti 
tráví čas společně. (Několik příkladů je uvedeno ve 4. oddíle.)

• Jaká požehnání například přicházejí do domova rodičů, kteří jsou 
sjednoceni ve svých zodpovědnostech? (Viz 5. oddíl.) Co mohou 
otcové a matky udělat pro to, aby byli jednotnější? Jak mohou 
osamocení rodiče získat sílu, kterou potřebují, aby dokázali plnit 
tyto zodpovědnosti?
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Související verše z písem
Přísloví 22:6; Efezským 6:4; Mosiáš 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3. Nefi 22:13; viz také „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, listo-
pad 2010, 129

Pomůcka k výuce
„Pokud se budete duchovně připravovat a budete uznávat Pána 

ve své výuce, stanete se nástrojem v Jeho rukou. Duch Svatý s mocí 
zvelebí vaše slova.“ (Učení – není většího povolání [2000], 41.)
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Starší lidé v Církvi

„Kéž jsou pro vás tato zlatá léta těmi nejlepšími léty, 
v nichž budete plně žít, milovat a sloužit. A Bůh 

žehnej těm, kteří slouží vašim potřebám – vaší rodině, 
přátelům a ostatním členům a vedoucím Církve.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Když se Ezra Taft Benson stal presidentem Církve, bylo mu 86 let. 
Chápal radosti i výzvy, které k člověku přicházejí v pozdějších le-
tech života. On se radoval mimo jiné z přetrvávajícího vztahu se 
svou manželkou Florou. Během prvního roku, kdy sloužil jako 
president, spolu oslavili 60. výročí svatby. Nacházeli potěšení ve 
společnosti toho druhého a téměř každý pátek chodívali ráno do 
chrámu. Když president Benson slavil své 87. narozeniny, někdo 
se ho zeptal, co je tajemstvím jeho dlouhého, šťastného života. 
„Než stihl odpovědět, sestra Bensonová v žertu, ale upřímně podo-
tkla: ‚Má dobrou ženu.‘“ 1

V důchodovém věku trávili president a sestra Bensonovi rádi čas 
se svými dětmi a vnoučaty a jejich rodina se i nadále učila z jejich 
příkladu. „Jedna vnučka bydlela u svých prarodičů po velkou část 
prvního roku a půl, kdy sloužil jako president, a na jejich žádost 
s nimi často cestovala, aby jim pomáhala a starala se o jejich osobní 
potřeby. A měla příležitost z první ruky sledovat své prarodiče doma 
– jejich schůzky v cukrárně; jak sedávali ruku v ruce na pohovce 
a vzpomínali, zpívali si a smáli se spolu; jak vřele vítali své domácí 
učitele a ostatní, kteří se u nich zastavili.“ 2

Vnoučata si uvědomovala, jakým požehnáním je vliv mou-
drých a milujících prarodičů. „Jedna z vnuček napsala presidentu 
Bensonovi děkovný dopis poté, co jí a jejímu manželovi poradil 
ohledně jistého nelehkého rozhodnutí. ‚Zeptali jsme se tě, co si 



200

k a P i t o l a  1 6

„chovám zvláštní sympatie ke starším lidem. … Mám pocit,  
že jim do jisté míry rozumím, neboť jsem jedním z nich.“
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o tom myslíš, a ty jsi odpověděl: „Pomodlete se o to. Mám víru v to, 
že se rozhodnete správně.“ Víra, kterou jsi v nás vložil, nám dodala 
mimořádnou sebedůvěru.‘“ 3

Na generální konferenci, která se konala bezprostředně poté, co 
president Benson oslavil své 90. narozeniny, si připravil proslov, 
v němž se obracel „ke starším členům Církve, k jejich rodinám 
a k těm, kteří se starají o jejich potřeby“. V úvodu vyjádřil svůj 
osobní vztah k tomuto tématu: „Chovám zvláštní sympatie ke star-
ším lidem – k této úžasné skupině mužů a žen. Mám pocit, že jim 
do jisté míry rozumím, neboť jsem jedním z nich.“ 4

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Pán zná a miluje starší lidi a uděluje jim mnohé 
ze svých největších zodpovědností.

Pán zná a miluje ty ze svého lidu, kteří dosáhli požehnaného 
věku. Vždy tomu tak bylo, a jsou to právě oni, na něž vkládá mnohé 
ze svých nejdůležitějších zodpovědností. V různých dispensacích 
vedl svůj lid skrze proroky, kteří byli pokročilého věku. Pán potře-
buje moudrost a zkušenost jejich věku, inspirované vedení těch, 
kteří během mnoha let prokázali věrnost Jeho evangeliu.

Pán požehnal Sáře, když již byla v letech, a ona porodila 
Abrahamovi dítě. Král Beniamin pronesl své možná nejúžasnější 
kázání, když již byl velmi starý a blízko smrti. Byl vpravdě nástrojem 
v rukou Páně, jelikož dokázal vést svůj lid a nastolit mír.

I mnoho jiných mužů a žen dokázalo během věků uskutečnit 
veliké věci, když vyšli, aby sloužili Pánu a Jeho dětem navzdory 
svému pokročilému věku.

Mezi proroky, kteří byli povoláni v naší dispensaci, bylo mnoho 
takových, kteří své povolání obdrželi v době, kdy jim bylo více než 
sedmdesát či osmdesát let, přičemž někteří byli ještě starší. Pán 
dobře zná a velmi miluje své děti, které toho za léta svých zkuše-
ností tolik poskytly!

Máme vás, starší členy Církve, velmi rádi. Jste tou nejrychleji ros-
toucí součástí lidstva nejen v dnešním světě, ale i v Církvi.
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Přejeme si, aby váš zlatý věk byl úžasný a přinášel vám uspoko-
jení. Modlíme se, abyste pociťovali radost z dobře prožitého života 
naplněného milými vzpomínkami a ještě úžasnějšími očekáváními 
skrze Kristovo Usmíření. Doufáme, že budete pociťovat pokoj, který 
Pán přislíbil těm, kteří se budou neustále snažit dodržovat Jeho 
přikázání a následovat Jeho příklad. Doufáme, že vaše dny budou 
naplněny činnostmi a možnostmi poskytovat službu těm, kteří ne-
mají takové štěstí jako vy. Starší téměř vždy znamená lepší, neboť 
hojnost vaší moudrosti a zkušeností se může nadále prohlubovat 
a růst, zatímco budete vztahovat pomocnou ruku k druhým lidem.5

2
Ze svého pokročilého věku můžeme vytěžit maximum.

Chtěl bych navrhnout osm oblastí, v rámci nichž můžeme ze 
svého pokročilého věku vytěžit maximum:

1. Často se věnujte chrámové práci a navštěvujte chrám. My, kteří 
jsme starší, bychom svou energii měli využívat nejen k tomu, aby-
chom žehnali svým předkům, ale také k tomu, abychom v nejvyšší 
možné míře zajistili, aby v chrámu přijalo obřady oslavení i celé 
naše potomstvo. Pracujte se svou rodinou; raďte se s těmi, kteří 
zatím možná nepociťují touhu se na to připravit, a modlete se za ně.

Naléhavě žádáme všechny, kteří mohou, aby často navštěvovali 
chrám a přijímali povolání sloužit v chrámu, pokud to dovolí je-
jich zdraví, síly a vzdálenost. Při chrámové službě se spoléháme 
na vaši pomoc. S rostoucím počtem chrámů je zapotřebí, aby se 
na tuto nádhernou službu připravilo více našich členů. Se sestrou 
Bensonovou jsme vděční za to, že můžeme společně navštěvo-
vat chrám téměř každý týden. Je to v našem životě obrovským 
požehnáním!

2. Shromažďujte a sepisujte rodinnou historii. Vyzýváme vás, 
abyste se s vervou věnovali shromažďování a sepisování osobní 
a rodinné historie. V mnoha případech nosíte v sobě historii, vzpo-
mínky na své blízké, data a události jen vy samotní. V některých 
případech jste rodinnou historií vy sami. Existuje málo způsobů, jak 
lépe zachovat své dědictví, než ten, že shromáždíte a sepíšete své 
příběhy a zkušenosti.
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3. Začněte se podílet na misionářské službě. Pro misionářskou 
službu je zapotřebí rostoucího počtu starších misionářů. Tam, kde 
to umožňují zdraví a prostředky, vyzýváme další stovky párů, aby 
uvedly do pořádku svůj život a své záležitosti a šly na misii. V mi-
sijním poli je vás opravdu zapotřebí! Dokážete vykonávat misionář-
skou službu způsoby, jimiž naši mladší misionáři pracovat nemohou.

Jsem vděčný za to, že dvě mé ovdovělé sestry mohly spolu 
sloužit jako misionářské společnice v Anglii. Když byly povolány, 
bylo jim šedesát osm a sedmdesát tři let a pro obě to byla úžasná 
zkušenost.

Když prarodiče slouží na misii, je to skvělým příkladem a po-
žehnáním pro budoucí generace jejich rodiny. Pro většinu starších 
manželských párů, které jdou na misii, je misionářská služba posí-
lením a vzpruhou. Mnozí jsou skrze tuto posvátnou službu posvě-
ceni a pociťují radost z toho, že mohou druhým zprostředkovávat 
poznání plnosti evangelia Ježíše Krista. …

4. Poskytujte vedení skrze budování rodinné sounáležitosti. 
Naléhavě žádáme všechny starší členy, aby, kdykoli to bude možné, 
k sobě svolávali svou rodinu. Organizujte je do soudržných jed-
notek. Veďte rodinná setkání. Pořádejte rodinná setkání, při nichž 
bude možné pociťovat a poznávat přátelství a rodinné dědictví. 
Některé z mých nejmilejších vzpomínek pramení právě z našich 
rodinných sešlostí a setkání. Pěstujte úžasné rodinné tradice, které 
vás navzájem spojí na věky. Budeme- li tak činit, budeme moci v jed-
notlivých rodinách vytvořit kousek nebe přímo zde na zemi. Konec 
konců, věčnost bude jen rozšířením a pokračováním spravedlivého 
rodinného života.

5. Přijímejte a vykonávejte církevní povolání. Věříme, že všichni 
starší členové, kteří jsou toho schopni, budou přijímat církevní po-
volání a důstojně je vykonávat. Jsem vděčný za to, že osobně znám 
bratry, kterým je přes sedmdesát či osmdesát let a kteří slouží jako 
biskupové a presidenti odboček. Velmi potřebujeme vaše rady a váš 
vliv, protože vy jste na cestě životem získali již mnoho zkušeností! 
Všichni potřebujeme slyšet příběhy o vašich úspěších a o tom, jak 
jste se povznesli nad zlomené srdce, bolest či zklamání a vyšli z oné 
zkušenosti silnější.
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Ve většině organizací Církve existuje spousta příležitostí ke 
službě. Vy máte čas a pevný základ v evangeliu, což vám umož-
ňuje vykonávat veliké dílo. V mnoha ohledech jste zodpovědní za 
věrnou službu v Církvi. Děkujeme vám za vše, co děláte, a modlíme 
se o to, aby vás Pán posiloval, abyste toho mohli dělat ještě více.

6. Plánujte si svou finanční budoucnost. Tak jak se v životě blí-
žíte důchodovému věku a desetiletím, která budou následovat, 
chceme vás, všechny starší členy Církve, vyzvat k tomu, abyste 
šetrně plánovali s ohledem na léta, která budou následovat po ob-
dobí, kdy jste pracovali na plný úvazek. Vyhýbejme se zbytečným 
dluhům. Nabádáme rovněž k opatrnosti při podepisování dlužních 
úpisů, a to i v případě, že by se jednalo o členy rodiny, pokud by 
to mohlo ohrozit váš příjem v době penze.

V pokročilém věku buďte ještě opatrnější, pokud jde o spekula-
tivní plány, jak rychle zbohatnout, o hypotéky nebo o investice do 
nejistých podniků. Postupujte opatrně, aby celoživotní plánování 
nepřišlo vniveč následkem jednoho špatného finančního rozhodnutí 

„kéž jsou pro vás tato zlatá léta těmi nejlepšími léty, 
v nichž budete plně žít, milovat a sloužit.“
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či několika takových rozhodnutí za sebou. Svou finanční budouc-
nost si naplánujte brzy a potom se plánu držte.

7. Poskytujte křesťanskou službu. Křesťanská služba povznáší. 
Toto víme, a proto vyzýváme všechny starší členy, kteří to zvlád-
nou, aby se rozmachovali svým srpem ve službě druhým. Může to 
být součástí posvěcujícího procesu. Pán slibuje, že ti, kteří ztratí svůj 
život ve službě druhým, naleznou sami sebe. Prorok Joseph Smith 
nám řekl, že máme „[využít] život“ uskutečňováním záměrů Páně. 
(NaS 123:13.)

Ty, kteří slouží druhým, bude provázet pokoj, radost a požeh-
nání. Ano, křesťanskou službu doporučujeme každému, ale v životě 
starších lidí je obzvláště naplňující.

8. Udržujte se fyzicky zdatnými, zdravými a aktivními. Jsme nad-
šeni z toho, že se tolik starších lidí snaží zajistit si v pokročilém věku 
pevné zdraví. …

Velice nás těší, když vidíme, že naši starší členové jsou stále vi-
tální a aktivní! Budete- li stále činorodí, vaše tělo i mysl budou lépe 
fungovat.6

3
Služba druhým pomáhá uzdravovat ty, kteří ztratili 

své blízké nebo které trápí strach z osamělosti.

Rádi bychom rovněž vyjádřili lásku těm, kteří ztratili svého man-
žela či manželku. Někteří z vás občas trpí pocity neužitečnosti či 
osamělosti, které mohou být téměř nepřekonatelné. V mnoha pří-
padech tomu tak být nemusí. Kromě výše zmíněných osmi návrhů 
je zde několik dalších příkladů činností, které se druhým osvědčily.

Někteří osamělí lidé tráví čas výrobou prošívaných přikrývek pro 
každé vnouče, které má uzavřít sňatek, či pro každé děťátko, které 
se v rodině narodilo. Jiní píší svým vnoučatům dopisy k narozeni-
nám nebo, je- li to možné, navštěvují jejich školní akce či sportovní 
utkání. Někteří každému ze svých vnoučat sestavují fotoalba, která 
jim pak dají k narozeninám. …

Vídáme mnohé další ovdovělé členky, které pracují jako dobro-
volnice … v nemocnicích nebo vykonávají jiné formy služby veřej-
nosti. Mnohým lidem takováto pomoc přináší naplnění.
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Pro lidi bez fyzických omezení je klíčem k překonání osamělosti 
a pocitu neužitečnosti přestat se zaměřovat na sebe tím, že budou 
pomáhat těm opravdu potřebným. Těm, kteří se takové službě bu-
dou věnovat, slibujeme, že budou do určité míry ze ztráty svých 
blízkých nebo ze strachu z osamělosti uzdraveni. Klíčem k tomu, jak 
mít lepší pocit ze situace, ve které se nacházíme, je zlepšit životní 
podmínky někoho jiného.7

4
I v době nemoci a bolesti si můžeme zachovat 

neochvějný postoj a silného ducha.

Rádi bychom vyjádřili velikou lásku a zájem těm, kteří jsou ne-
mocní a trpí bolestí či nepříjemnými zvraty osudu. V srdci s vámi 
soucítíme a modlíme se za vás. Pamatujte, co řekl otec Lehi, když 
žehnal svému synu Jákobovi, který trpěl vinou svých starších bratrů 
Lamana a Lemuela. Řekl: „Ty znáš velikost Boha; a on posvětí strasti 
tvé ku prospěchu tvému.“ (2. Nefi 2:2.) A tak tomu bude i u vás.

Modlíme se, abyste se neustále snažili zachovat si neochvějný 
postoj a silného ducha. Víme, že to není vždy snadné. Modlíme se 
o to, aby ti, kteří za vás nyní dělají věci, jež vy sami už nezvládáte, 
tak činili s láskou a mírností a v duchu starostlivosti.

Doufáme, že si v srdci i mysli budete neustále vytvářet dobré 
myšlenky a pocity a že budete okamžitě zavrhovat ty, které jsou pro 
vás škodlivé a zhoubné. Věříme, že se modlíte každý den, a je- li to 
zapotřebí, dokonce i každou hodinu. Jak učí Kniha Mormonova: 
„Denně [žijte] v díkůvzdání za mnohá milosrdenství a požehnání, 
která vám [Bůh] udílí.“ (Alma 34:38.)

Uvidíte, že každodenní četba Knihy Mormonovy vás bude pozve-
dat na duchu, přivádět vás blíže ke Spasiteli a bude vám pomáhat 
být studentem evangelia, který se bude moci o ony veliké pravdy 
dělit s druhými.8
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5
Je důležité, aby se starším rodičům a prarodičům dostávalo 

od jejich rodiny lásky, péče a úcty, jež si zasluhují.

Chtěl bych teď několik minut promlouvat k rodinám starších lidí. 
Připomínáme verš z knihy Žalmů: „Nezamítejž mne v věku starosti; 
když zhyne síla má, neopouštějž mne.“ (Žalm 71:9.)

Vyzýváme rodiny, aby svým starším rodičům a prarodičům po-
skytovaly lásku, péči a pozornost, jež si zasluhují. Pamatujme na 
přikázání z písem, že se musíme starat o ty, již patří k našemu 
domu, nebo budeme shledáni „horší než nevěřící“. (1. Timoteovi 
5:8.) Jsem nesmírně vděčný za svou drahou rodinu a za láskyplnou 
péči, kterou její členové celá ta léta svým rodičům poskytují.

Pamatujte, že za své rodiče a prarodiče zodpovídáme a máme se 
o ně starat, jak nejlépe dovedeme. Pokud starší lidé nemají rodinu, 
která by se o ně postarala, vedoucí kněžství a Pomocného sdružení 
mají udělat stejným, láskyplným způsobem všechno pro to, aby 
jejich potřeby byly naplněny. Rádi bychom rodinám starších lidí 
poskytli několik návrhů.

Od doby, co Pán vyryl na kamenné desky Desatero přikázání, 
znějí Jeho slova ze Sinaje napříč staletími: „Cti otce svého i matku 
svou.“ (Exodus 20:12.)

Ctít a respektovat rodiče znamená hluboce si jich vážit. Máme 
je rádi, jsme jim vděční a leží nám na srdci jejich štěstí a blaho. 
Jednáme s nimi zdvořile a ohleduplně. Snažíme se porozumět jejich 
úhlu pohledu. To, že je ctíme, se jistě zčásti projevuje tím, že jsme 
poslušní jejich spravedlivých tužeb a přání.

A co víc, naši rodiče si zasluhují, abychom je ctili a respektovali 
i proto, že nám dali život jako takový. Mimoto téměř neustále přiná-
šeli nesčetné oběti, zatímco se o nás starali a vyživovali nás během 
našeho dětství, poskytovali nám životní nezbytnosti a pečovali o nás 
v době nemocí a duševního stresu v období dospívání. V mnoha 
případech nám poskytli možnost získat vzdělání a v určitém smyslu 
nás vzdělávali sami. Mnoho z toho, co víme a děláme, jsme se na-
učili díky jejich příkladu. Kéž jsme jim navždy vděční a svůj vděk 
jim dokážeme projevovat.
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Naučme se také svým rodičům odpouštět – možná v naší vý-
chově chybovali, ale téměř vždy dělali to nejlepší, čeho byli 
schopni. Kéž jim vždy odpouštíme tak, jak bychom si přáli, aby 
naše děti odpouštěly prohřešky nám samotným.

I když rodiče zestárnou, máme je ctít tím, že jim dopřejeme 
svobodu volby a možnost být nezávislí tak dlouho, jak je to jen 
možné. Nepřipravujme je o rozhodnutí, která mohou stále činit 
sami. Někteří rodiče zvládnou žít sami a starat se o sebe i ve velmi 
pokročilém věku a tento model upřednostňují. Když to zvládnou, 
nechme je.

Když už jsou schopni samostatného života jen v omezenější míře, 
bude pak možná zapotřebí pomoci rodiny, Církve a společnosti. 
Když už se starší lidé o sebe nedokáží postarat ani s přídavnou péčí, 
je možno, tam, kde to lze, prostřednictvím některého člena rodiny 
zajistit péči u něj doma. V takovéto situaci mohou být zapotřebí 
i zdroje Církve nebo společnosti.

Role pečovatele je nesmírně důležitá. Takováto osoba má ne-
smírně zapotřebí podpory a pomoci. Obvykle to bývá starší man-
želský partner nebo dcera ve středním věku s vlastními dětmi, o něž 
se stará stejně jako o svého rodiče v pokročilém věku.9

6
Ti, jimž je požehnáno blízkostí prarodičů a jiných 

starších lidí, mívají spoustu přátel a známých.

Rovněž doufáme, že kdykoli to bude možné, budete starší lidi 
zahrnovat do činností rodiny. Máme velikou radost z toho, když 
vidíme čilá, roztomilá vnoučata, v jejichž středu je milující prarodič. 
Děti si takové příležitosti nesmírně užívají. Jsou rády, když k nim 
prarodiče přijdou na návštěvu, na večeři, na rodinný domácí večer 
nebo při jiné zvláštní příležitosti. Dostávají tak možnost učit se úctě, 
lásce, ohleduplnosti a péči o lidi v pokročilejším věku.

Prarodiče mohou mít na svá vnoučata značný vliv. Většinou ne-
jsou tak časově vytížení a zaneprázdnění jako rodiče, a tak mohou 
otevřít knihu a číst, vyprávět příběhy a učit druhé, jak uplatňovat 
zásady evangelia. Děti pak získávají náhled na život, který je ne-
jenže naplňuje, ale také jim přináší bezpečí, pokoj a sílu. Zvláště 
tam, kde prarodiče žijí daleko a rodina se nemůže tak často scházet, 
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je možné si posílat dopisy, [nahrávky] a fotografie. Ti, jimž je požeh-
náno blízkostí prarodičů a jiných starších lidí, mívají spoustu přátel 
a známých. Prarodiče mohou být spolu s ostatními členy rodiny 
přítomni na promocích, svatbách, cestách do chrámu … i při jiných 
zvláštních příležitostech.

Těší nás sledovat své děti a vnoučata vyrůstat a dosahovat vytče-
ných cílů, neboť s nimi sdílíme mnohé radosti a radujeme se z jejich 
vítězství. Když naše děti ve svém životě o něco usilují a dosahují 
vytčených cílů, je náš život naplněn štěstím. Ve 3. Janově 1:4 čteme: 
„Nemámť větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí 
v upřímnosti.“ Toto vědomí nám může přinášet novou dávku lásky 
a odvahy, abychom i nadále dokázali čelit svým vlastním potížím.10

7
Církevní vedoucí mají s modlitbou usilovat o Ducha, aby 
mohli ostatním pomáhat naplňovat potřeby starších lidí.

Vyzýváme vedoucí kněžství, kteří bdí nad staršími členy, aby při 
vyhodnocování a uspokojování duchovních, fyzických, duševních 
a finančních potřeb starších lidí byli vnímaví vůči Duchu našeho 

„Prarodiče mohou mít na svá vnoučata značný vliv.“
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Otce v nebi. Věříme, že v této veliké zodpovědnosti budete vyu-
žívat své rádce, vedoucí kvor Melchisedechova kněžství a vedoucí 
Pomocného sdružení, domácí učitele a navštěvující učitelky, protože 
tyto povinnosti je třeba plnit ochotně a bez váhání.

Doufáme, že vedoucí kněžství a pomocných organizací budou 
i nadále dávat starším lidem povolání, v nichž budou moci využívat 
své bezedné studnice moudrosti a rad. Doufáme, že tam, kde je to 
možné, může být každý z nich povolán jako domácí učitel nebo 
navštěvující učitelka. Dokonce i ti, kteří jsou do určité míry upoutáni 
na lůžko či nemohou vycházet z domu, mohou někdy pomáhat 
bdít nad ostatními a starat se o ně prostřednictvím telefonátů, psaní 
vzkazů či jiných zvláštních úkolů.

Vedoucí kněžství může v mnohém poskytnout pomoc a povzbu-
zení jedincům a manželským párům, kteří se připravují na službu 
na misii. Tvorba chrámových výpisů [dnes nazývaná indexování ro-
dinné historie] a programy sociální péče jsou ve velké míře požeh-
nány těmi, kteří mají ve svém pokročilém věku příležitost v těchto 
oblastech sloužit.

Doufáme, že každý starší člověk a manželský pár má přiděleny 
vnímavé a starostlivé domácí učitele a navštěvující učitelky. Těm, 
kteří vědí, že se v případě nouze či potřeby mají na koho obrátit, 
přináší toto vědomí velikou útěchu a pokoj. Při vyhodnocování 
a naplňování takovýchto potřeb je důležité, aby přicházely ke slovu 
takt, diplomacie a upřímnost.

Doufáme, že budete zapojovat samostatné starší lidi do činností 
soucitné služby. Zapojujte je také do společenských akcí kůlu 
a sboru, a to zejména ty, kteří jsou svobodní či ovdovělí nebo je-
jichž manželský partner je odkázaný na péči druhých. Tolikrát se 
na ně zapomíná. Láskyplná péče je třeba především ve chvíli, kdy 
někomu zemře manželský partner. Pro většinu lidí je to velmi bo-
lestivé období.

Někdy členové rodiny, kteří zajišťují neustálou fyzickou a cito-
vou péči o osoby se zvláštními potřebami, ve velké míře potře-
bují a ocení časnou pomoc. Je důležité, abychom takové rodině 
pomáhali zachovat její funkci tím, že jí pravidelně ulehčíme od 
těžkého břemena zodpovědnosti, které na ni mohlo být uvaleno 
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dlouhodobou nebo smrtelnou nemocí. Všichni potřebují láskypl-
nou podporu a úlevu od nesmírně tíživých povinností spojených 
s vážnou nemocí či problémy.

Velkým zdrojem obav starších lidí je často doprava. Můžeme jim 
pomoci tím, že zajistíme, aby se dostali na nedělní shromáždění, 
aby mohli navštívit ty, které mají rádi, aby si mohli nakoupit a dostat 
se k lékaři či do nemocnice.

Znovu opakuji, že máme s modlitbou usilovat o inspiraci a ve-
dení ohledně toho, jak máme o starší lidi pečovat. Lidé byli vždy 
velmi různorodí, a stejně různorodé jsou i jejich potřeby.11

8
Poslední léta našeho života mohou být léty nejlepšími.

Bůh žehnej starším lidem v Církvi. Mám vás rád z celého srdce. 
Jsem jedním z vás.

Máte tolik důvodů, proč žít. Kéž jsou pro vás tato zlatá léta těmi 
nejlepšími léty, v nichž budete plně žít, milovat a sloužit. A Bůh 
žehnej těm, kteří slouží vašim potřebám – vaší rodině, přátelům 
a ostatním členům a vedoucím Církve.

Zanechávám vám své svědectví o radosti ze života – o radosti 
z toho, když můžeme plně žít podle evangelia a procházet ohněm 
Tavičovým, který nás posvěcuje. Apoštol Pavel výstižně prohlásil: 
„Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, 
[totiž] těm, kteříž podlé uložení [jeho] povoláni jsou.“ (Římanům 
8:28.)

Zanechávám vám své požehnání. Spasitel žije. Toto je Jeho 
Církev. Toto dílo je pravdivé a slovy našeho Pána a Spasitele: 
„Hleďte ke mně a vytrvejte do konce a budete žíti; neboť tomu, 
kdo vytrvá do konce, dám věčný život.“ (3. Nefi 15:9.)12

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Jakým přínosem je pro vás „moudrost a zkušenost“ lidí, kteří jsou 

starší než vy? (Viz 1. oddíl.)



k a P i t o l a  1 6

212

• Ve 2. oddíle president Benson uvádí osm věcí, které mohou starší 
lidé dělat, aby „ze svého pokročilého věku … [vytěžili] maxi-
mum“. Zamyslete se nad každým návrhem. Jak nám tyto návrhy 
mohou bez ohledu na věk obohatit život?

• Proč je podle vás služba „klíčem k překonání osamělosti a pocitu 
neužitečnosti“? (Viz 3. oddíl.) Kdy jste byli v životě svědky toho, 
že je to pravda?

• Zamyslete se nad tím, co nám president Benson radí, abychom 
dělali, když zažíváme nemoc a bolest. (Viz 4. oddíl.) Jak nám 
mohou tyto rady pomoci k tomu, abychom si „[zachovali] neo-
chvějný postoj a silného ducha“?

• Uvažujte nad učením presidenta Bensona uvedeným v 5. oddíle. 
Jak mohou děti a vnoučata ctít své starší rodiče a prarodiče?

• Kdy jste byli svědky toho, jak se mladí a starší lidé radovali 
z toho, že mohou být spolu? (Viz 6. oddíl.) Co můžeme ve své 
rodině a v Církvi dělat pro to, abychom rozvíjeli takovéto vztahy?

• Uveďte, jak mohou církevní vedoucí nebo členové sboru či od-
bočky napomáhat tomu, aby byly naplňovány potřeby starších 
lidí. (Několik příkladů je uvedeno v 7. oddíle.)

• Co pro vás znamená zažívat „radosti z toho, [že] můžeme plně 
žít podle evangelia“? (Viz 8. oddíl.) Jakých příkladů toho, jak lidé 
věrně vytrvali až do konce, jste byli v životě svědky?

Související verše z písem
Přísloví 20:29; Izaiáš 46:3–4; Lukáš 2:36–38; Efezským 6:1–3; 

Titovi 2:1–5; Jakub 1:27; NaS 121:7–8

Pomůcka ke studiu
„Budete- li jednat podle toho, čemu jste se naučili, vaše poznání 

se rozšíří a utvrdí (viz Jan 7:17).“ (Kažte evangelium mé [2004], 19.) 
Zvažte možnost zeptat se sami sebe, jak můžete učení evangelia 
uplatňovat doma, v práci a při plnění církevních zodpovědností.

Odkazy
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), 502.
 2. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy, 504.

 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-
graphy, 504–505.

 4. Conference Report, Oct. 1989, 3; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 4.
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 5. Conference Report, Oct. 1989, 3; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 4.

 6. Conference Report, Oct. 1989, 3–5; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 4–6.

 7. Conference Report, Oct. 1989, 5; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 6.

 8. Conference Report, Oct. 1989, 5–6; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 6.

 9. Conference Report, Oct. 1989, 6–7; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 6–7.

 10. Conference Report, Oct. 1989, 7; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 7.

 11. Conference Report, Oct. 1989, 7–8; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 7–8.

 12. Conference Report, Oct. 1989, 8; viz 
také Ensign, Nov. 1989, 8.
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Poslušnost zákona cudnosti přináší „výrazný pocit radosti a štěstí“.
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Dodržování zákona cudnosti

„Mravní zákon nebes určený pro muže 
i ženy zahrnuje naprostou cudnost před 
sňatkem a úplnou věrnost po sňatku.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

President Ezra Taft Benson, který jako náboženský i politický ve-
doucí představitel intenzivně cestoval, si byl velmi dobře vědom 
toho, že po celém světě trvale upadá mravnost – a zvláště pokud 
jde o zákon cudnosti. K tomuto úpadku ale zaujal důrazný postoj 
a učil, že „zákon cudnosti je zásada, která má věčnou důležitost“.1 
Prohlásil, že „v Církvi a v království Božím nevyjde cudnost nikdy 
z módy bez ohledu na to, co může dělat či říkat svět“.2 Dále učil: 
„Sice musíme být v  amorálním a nemorálním světě, … ale nesmíme 
být z  něho. Musíme být schopni večer usnout, aniž bychom museli 
nejprve zazpívat ukolébavku svému svědomí.“ 3

Aby president Benson doložil, jak je důležité zůstat neposkvr-
něný nemorálními vlivy světa, vyprávěl tento příběh:

„Vzpomínám si na jeden příběh o mladé dívce, která se se svým 
chlapcem chystala jít na místo pochybné pověsti – navzdory mou-
drým radám rodičů. Zeptala se: ‚Jak mi může ublížit, když se jen 
půjdu podívat, co se tam děje?‘ Rodiče jí zdánlivě ustoupili a navrhli 
jí, aby si na sebe pro tuto příležitost vzala své krásné bílé šaty. Než 
její chlapec dorazil, otec ji požádal: ‚Mohla bys pro mě něco udělat, 
než odejdeš? Mohla bys zajít do udírny a přinést mi slaninu?‘

Když to dívka uslyšela, zděsila se a odvětila: ‚Ve svých nejlep-
ších šatech? Nikdy bych se nezbavila toho hrozného pachu.‘ Její 
matka řekla: ‚Nemůžeš jít přece do udírny, a trochu tím prostředím 
nenasáknout. Myslíme si, že jsi dost chytrá na to, abys nechodila 
někam, odkud bys vyšla třeba jen o trochu méně krásná a čistá, 
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než jak jsi tam vešla.‘ Díky této moudré radě se tato mladá dívka 
správně rozhodla, že zůstane čistá a neposkvrněná od zlovolných 
vlivů světa.“ 4

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Bůh pro své děti stanovil měřítko cudnosti.

V této dispensaci Pán znovu zdůraznil přikázání dané na Sinaji, 
když řekl: „Nezcizoložíš … ani nebudeš činiti nic tomu podob-
ného.“ (NaS 59:6, zvýraznění přidáno.) Již od počátku času Pán 
stanovil jasné a nezpochybnitelné měřítko sexuální čistoty. Vždy 
bylo, nyní je a vždy bude stejné. Tímto měřítkem je zákon cudnosti. 
Platí stejně pro všechny – pro muže i ženy, pro staré i mladé, pro 
bohaté i chudé.5

Církev nemá dvojí měřítko morálky. Mravní zákon nebes určený 
pro muže i ženy zahrnuje naprostou cudnost před sňatkem a úpl-
nou věrnost po sňatku.6

V Knize Mormonově nám prorok Jákob říká, že Pán se těší z cud-
nosti svých dětí. (Viz Jákob 2:28.) Slyšíte to, bratři a sestry? Pán je 
nejen rád, když jsme cudní – On se těší z cudnosti. Mormon učil 
o tomtéž svého syna Moroniho, když napsal, že cudnost a ctnost 
jsou „nade vše drahé a cenné“. (Moroni 9:9.)7

Přirozená touha mužů a žen být spolu pochází od Boha. Takový 
svazek je ale vázán Jeho zákony. Když to, co je řádně vyhrazeno 
jen pro manželství, probíhá v rámci manželského svazku, je to pro 
Boha správné a potěšující a naplňuje to přikázání množit se a na-
plnit zemi. Když se však totéž přenese mimo manželský svazek, je 
to prokletí.8

Přicházejte k oltáři, kde uzavřete sňatek, neposkvrnění a čistí. 
Uchovejte si pro manželský svazek ony láskyplné a intimní vztahy, 
které mají být podle úmyslů Boha nebes součástí manželství a kte-
rým se lidé nemají oddávat mimo manželskou smlouvu. Nestarám 
se o to, co říká svět, ale toto jsou měřítka království Božího.9
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2
Morovým hříchem tohoto pokolení 

je sexuální nemorálnost.

Morovým hříchem tohoto pokolení je sexuální nemorálnost. 
Prorok Joseph řekl, že toto bude pro starší Izraele zdrojem více 
pokušení, více utrpení a více těžkostí než cokoli jiného.10

Sexuální nemorálnost je zmije, která v dnešní době útočí nejen ve 
světě, ale i v Církvi. Nepřipouštět si to znamená nebezpečně pod-
léhat sebeuspokojení nebo schovávat hlavu do písku. V kategorii 
zločinů stojí pouze vražda a zapření Ducha Svatého před nezákon-
nými sexuálními vztahy, které nazýváme smilstvem, jde- li o člověka, 
který neuzavřel manželství, nebo těžším hříchem – cizoložstvím, 
jde- li o člověka, který manželství uzavřel. Vím, že zákony země ne-
považují necudnost za tak vážnou věc, za jakou ji považuje Bůh, ani 
ji netrestají tak přísně jako Bůh, to ale nic nemění na její ohavnosti. 
V očích Božích existuje pro muže a ženy jen jedno mravní měřítko. 
V očích Božích cudnost nikdy nevyjde z módy. …

Žádný hřích v dnešní době nezpůsobuje mezi našimi členy ztrátu 
Ducha Páně více než sexuální promiskuita. Kvůli ní naši členové 
klopýtají, omezují svůj růst, zatemňují své duchovní schopnosti 
a poddávají se dalším hříchům.11

Budovat předmanželské vztahy na tělesném základě je nesmírně 
nebezpečné. … Zhoubný dopad takovýchto nezákonných vztahů se 
přenáší do manželského života, přináší zklamání, zármutek a osla-
buje strukturu domova.12

Mravní čistota je věčná zásada. Duch Boží „nepřebývá v nesva-
tých chrámech“. [Viz Helaman 4:24.] Čistota je životodárná; nečistota 
je smrtící. Svaté zákony Boží nelze beztrestně porušovat. Veliké 
národy padly poté, co se staly mravně zkaženými, protože hříchy 
nemorálnosti udělaly z lidí zjizvené a znetvořené bytosti, které ne-
byly schopny čelit výzvám své doby.13

Necudnost je ze všech zel tím nejničivějším, zatímco mravní 
čistota je jedním z nejlepších ochranných valů úspěšného vy-
tváření domova. Šťastné a úspěšné domovy nelze vybudovat na 
nemravnosti.14
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Někteří ospravedlňují svou nemravnost tvrzením, že omezení, 
která jsou vzhledem k ní dána, jsou pouhá náboženská pravidla 
– pravidla, která nemají žádný význam, protože žádný Bůh ve sku-
tečnosti neexistuje. Toto je, jak asi tušíte, pouhé nepravdivé rozu-
mové zdůvodňování, které má za cíl ospravedlnit tělesnou touhu, 
chtíč a žádostivost dotyčného člověka. Boží zákon je nezrušitelný. 
Platí pro všechny, ať již v Boha věří, či nikoli. Každý je podroben 
trestům plynoucím z nedodržování tohoto zákona bez ohledu na 
to, jak moc se je snaží rozumově ospravedlňovat nebo je ignorovat.

Nemorálnost … s sebou vždy přináší výčitky svědomí. Člověk 
se nemůže zaplést do promiskuitních vztahů, aniž by utrpěl škod-
livé následky. Nemůže dělat něco špatného a cítit se dobře – to je 
nemožné. Pokaždé, když člověk poruší některý Boží zákon, platí 
za to v podobě zármutku, smutku, výčitek svědomí a nedostatku 
sebeúcty a vzdaluje se od kontaktu s Duchem Božím.15

3
Máme- li zůstat morálně čistými, musíme se 

připravit, abychom dokázali odolávat pokušení.

Většina lidí se dopouští sexuálního hříchu v pošetilé snaze uspo-
kojit základní lidské potřeby. Každý z nás potřebuje pociťovat, že je 
milován a že za něco stojí. Každý z nás v životě usiluje o dosažení 
radosti a štěstí. Satan toto ví a často láká lidi k nemorálnosti tím, že 
se snaží zapůsobit na jejich základní potřeby. Slibuje jim potěšení, 
štěstí a pocity naplnění.

To je samozřejmě podvodný trik. Pisatel Přísloví říká: „Cizoložící 
s ženou blázen jest; kdož hubí duši svou, tenť to činí.“ (Přísloví 
6:32.) Samuel Lamanita učil témuž, když řekl: „Usilovali jste o štěstí 
v konání nepravosti, což se protiví povaze … spravedlivosti.“ 
(Helaman 13:38.) Alma to podal jednodušeji: „Zlovolnost nikdy 
nebyla štěstím.“ (Alma 41:10.)16

Existuje staré rčení, které říká: Je lepší se připravit a problé-
mům předcházet, než je pak napravovat a činit pokání. Toto zcela 
platí i pro zákon cudnosti. První obranná linie, máme- li si uchovat 
mravní čistotu, spočívá v tom, že se připravíme, abychom odolávali 
pokušení a předcházeli tomu, abychom neupadli do hříchu.17
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Čisté myšlenky

Ovládejte své myšlenky. Nikdo se nezaplete s nemorálností v jed-
nom jediném okamžiku. První seménka nemorálnosti jsou vždy za-
seta v naší mysli. Když dopustíme, aby se naše myšlenky zaobíraly 
něčím obscénním nebo nemravným, již jsme učinili první krok na 
cestě k nemorálnosti. Zvláště vás varuji před zlem pornografie. Od 
těch, kteří jsou hluboko v pasti hříchu, znovu a znovu slýcháme, 
že prvním krokem na jejich cestě k přestupku byly pornografické 
materiály. Spasitel učil, že dokonce když muž pohlédne na ženu, 
aby jí byl žádostiv, nebo jinými slovy, když dopustí, aby se jeho 
myšlenky vymkly kontrole, již s ní zcizoložil v srdci. (Viz Mat. 5:28, 
NaS 63:16.)18

Ti, kteří mají čisté myšlenky, nedělají nečisté skutky. Před Bohem 
nejste odpovědni pouze za své skutky, ale také za to, že budete 
ovládat své myšlenky. Žijte tak, abyste se nemuseli propadnout 
hanbou, kdyby vaše myšlenky a skutky byly promítány na plátně 
na církevním shromáždění. Stále platí staré pořekadlo, že zasejete 
myšlenky a sklidíte skutky, zasejete skutky a sklidíte návyky, zase-
jete návyky a sklidíte charakter a váš charakter rozhoduje o vašem 
věčném určení. Jak člověk smýšlí, takový je. (Viz Přísl. 23:7.)19

Zamyslete se pozorně nad slovy proroka Almy určenými jeho 
chybujícímu synu Koriantonovi: „[Zanechej] hříchů svých a … již 
[nechoď] za žádostmi očí svých.“ (Alma 39:9.)

„Žádosti očí svých.“ Co tento výraz znamená v dnešní době?

Filmy, televizní pořady a videa, které jsou vyzývavé a lascivní.

Časopisy a knihy, které jsou obscénní a pornografické.

Radíme vám, … abyste si neznečisťovali mysl tak zahanbujícími 
věcmi, neboť když myslí projde takováto špína, není pak již nikdy 
taková jako předtím.20

Buďte čistí. Buďte ctnostní v myšlenkách i skutcích. Čtěte dobré 
knihy. Nikdy nedovolte, aby se vaše mysl zaobírala pornografií. … 
Slovy Páně: „Nechť ctnost zdobí myšlenky tvé neustále; potom bude 
růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží. Duch Svatý bude stálým 
společníkem tvým.“ (NaS 121:45–46.)21
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Modlitby o sílu

Vždy se modlete o moc odolávat pokušení. Pokušení přijde na 
každého z nás. Přijde v mnoha podobách a objeví se v mnoha pře-
vlecích, ale Pán nám dal klíč k tomu, abychom mu odolali. Proroku 
Josephu Smithovi řekl: „Modli se vždy, abys mohl vyjíti jako vítěz; 
abys mohl poraziti Satana a abys mohl uniknouti rukám služeb-
níků Satanových, kteří podporují dílo jeho.“ (NaS 10:5.) V rámci 
každodenních modliteb máme prosit Pána o trvalou sílu odolávat 
pokušením – zvláště pokušením, která se týkají zákona cudnosti.22

Do cesty vám nevstoupí žádné pokušení, kterému byste se ne-
dokázali vyhnout. Nedopusťte, abyste se dostali do situací, v nichž 
je snadné upadnout. Naslouchejte vnuknutím Ducha. Pokud se za-
býváte něčím, při čem máte pocit, že se nemůžete pomodlit a po-
žádat Pána, aby na vaše konání seslal požehnání, pak se zabýváte 
špatnou činností.23

vyhýbání se nevhodným situacím

Ženatí muži a vdané ženy někdy flirtují a laškují s příslušníky 
opačného pohlaví. Domlouvají si takzvané neškodné schůzky nebo 
spolu tráví nadměrné množství času. Ve všech těchto případech si 
lidé rozumově zdůvodňují, že se jedná o přirozená vyjádření přá-
telství. Co ale může vypadat jako neškodné laškování nebo trocha 
zábavy s osobou opačného pohlaví, může snadno vést k vážnějšímu 
vztahu a nakonec k nevěře.

Můžeme si položit tuto dobrou otázku – byl by můj manželský 
partner rád, kdyby věděl, že toto dělám? 24

Jste- li ženatí nebo vdané, kdykoli je to možné, vyhýbejte se tomu, 
abyste byli o samotě s příslušníkem opačného pohlaví. Mnoho tra-
gických nemorálností začíná tehdy, když jsou muž a žena o samotě 
v kanceláři nebo v kapli nebo při jízdě autem. Zpočátku nemusí mít 
v úmyslu zhřešit, nebo na to dokonce ani nepomyslí. Ale okolnosti 
poskytují plodnou půdu pro pokušení. Jedno vede k druhému a velmi 
záhy může dojít k tragédii. Je mnohem snazší vyhnout se těmto si-
tuacím již od začátku, aby pokušení nemělo šanci zapustit kořeny.25
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slušnost

Buďte slušní. Slušnost v oblékání, řeči a vystupování je pra-
vou známkou vytříbenosti a charakteristickým znakem Svatých 
posledních dnů. … Vyhýbejte se tomu, co je podřadné, vulgární 
a vyzývavé.26

Zdravé a pozitivní činnosti

Překonávejte zlo dobrem. Pomocí fyzické aktivity a zdravých čin-
ností můžete překonat mnoho sklonů ke zlovolnostem. Zdravý člo-
věk, jenž není pod vlivem alkoholu a tabáku, které ničí tělo i ducha, 
je v lepší kondici, aby dokázal porazit ďábla.27

Pokud jde o ty z vás, kteří jste svobodní a s někým chodíte, 
pečlivě si vždy naplánujte pozitivní a tvořivé činnosti, abyste se ne-
dostali do situace, kdy nebudete mít na práci nic jiného, než svou 
náklonnost vyjadřovat fyzicky. … Toto je zásada spočívající v tom, 
že naplňujeme život pozitivními činnostmi, aby to negativní nemělo 
příležitost se rozvíjet.28

Naplňujte svůj život pozitivními zdroji moci. Nestačí jen snažit 
se odolávat zlu nebo se v životě zbavovat hříchu. Musíme také 

„Pokud jde o ty z vás, kteří jste svobodní a s někým chodíte, 
pečlivě si vždy naplánujte pozitivní a tvořivé činnosti.“
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naplňovat svůj život spravedlivostí. Musíme se zapojovat do čin-
ností, které přinášejí duchovní moc.

Mám na mysli takové činnosti, jako je například ponoření se do 
písem. Existuje moc, která proudí do našeho života, když každý 
den čteme a studujeme písma, a kterou nelze získat žádným jiným 
způsobem. Každodenní modlitba je dalším zdrojem veliké moci. 
Půst pro získání určité síly nebo konkrétních požehnání nás může 
posílit nad rámec našich běžných schopností. Křesťanská služba, 
účast na shromáždění, služba v království – to vše může doplnit 
naši zásobárnu síly a moci.

Musíme udělat něco více než jen odstranit z našeho života nega-
tivní vlivy. Musíme je nahradit spravedlivými činnostmi, které nás 
naplní silou a odhodláním žít tak, jak máme.29

4
Skrze náležité pokání se mohou ti, kteří jsou 

polapeni v sexuálním hříchu, stát opět čistými.

Pro některé může rada, aby se připravili a problémům předchá-
zeli, přijít již příliš pozdě. Možná jste již polapeni hluboko v pasti 
závažného hříchu. Pokud tomu tak je, neexistuje jiná možnost než 
napravit svůj život a činit pokání z hříchů. Právě vám bych rád navrhl 
pět důležitých kroků, které můžete podniknout, abyste se mohli 
vrátit do stavu morální čistoty. Utečte okamžitě z jakékoli situace, 
v níž se nacházíte, která buď způsobuje, že hřešíte, nebo která může 
způsobit, že zhřešíte. Proste Pána, aby vám dal moc hřích překonat. 
Dovolte svým kněžským vedoucím, aby vám pomohli přestupek 
vyřešit a vrátit se do plného společenství s Pánem. Pijte z božského 
pramene a naplňte svůj život pozitivními zdroji moci. Pamatujte na 
to, že skrze náležité pokání se můžete opět stát čistými.

Ti, kteří zaplatí cenu požadovanou opravdovým pokáním, mají 
zaslíbení jisté. Můžete se stát znovu čistými. Zoufalství se lze zbavit. 
Do života vám poplyne nádherný pokoj doprovázející odpuštění. 
Pán v této dispensaci promluvil jasně, když řekl: „Vizte, ten, kdo 
činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně 
nevzpomínám.“ (NaS 58:42.)30
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5
Rodiče mají učit své děti, aby žily podle zákona cudnosti.

Rodiče mají dávat dětem již v raném věku konkrétní pokyny tý-
kající se cudnosti, kvůli jejich fyzické i mravní ochraně.31

Pokud rodiče chovají lásku a úctu jeden k druhému a pokud se ve 
svém posvátném partnerství plně podporují a jsou si nezpochybni-
telně věrni, odrazí se tyto zásady i v budoucích rodinách. A naopak, 
pokud v rodině panuje hašteření, rozepře a nedostatek harmonie 
a pokud manželští partneři, když jsou mimo domov, nebezpečně 
flirtují s druhými, pak tím budou budoucí rodiny oslabeny. …

… Náš domov se musí stát silným opevněním díky nastolení 
spravedlivosti a tím, že do něho vneseme pokoj, jednotu a neso-
beckost, které vyplývají z osobní čistoty, nezpochybnitelné věrnosti 
a prosté rodinné oddanosti. Rodiče musí přijímat manželství jako 
božskou instituci a musí ctít rodičovství. Děti musí být nabádány 
slovem i příkladem, aby se připravily na manželství, aby se měly na 
pozoru před necudností, jako by to byla nějaká odporná choroba, 
a aby praktikovaly i další křesťanské ctnosti.32

President ezra taft Benson radil rodičům,  
aby své děti učili o zákonu cudnosti.
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6
Bůh nám dal zákon cudnosti, aby nám přinesl radost.

Nebeský Otec si nepřeje nic jiného, než abychom byli šťastní. 
Říká nám pouze to, co nám přinese radost. A jednou z nejspoleh-
livějších zásad, které nám Bůh dal, aby nám pomohl tuto radost 
získat, je zákon cudnosti. Modlím se z celého srdce, abyste nanejvýš 
vážně přemýšleli o radostných důsledcích plynoucích z dodržo-
vání tohoto zákona a o tragických důsledcích plynoucích z jeho 
porušování.33

Důvodem, proč máme být ctnostní – což zahrnuje osobní cud-
nost, čisté myšlenky a praktiky a bezúhonnost – je to, že máme- li 
konat Boží dílo, musíme mít ve svém životě Ducha a moc Boží. Bez 
této moci a tohoto vlivu na tom nejsme o nic lépe než lidé v jiných 
organizacích. Tato ctnost z nás bude vyzařovat, bude ovlivňovat 
druhé k lepšímu životu a způsobí, že se nás nečlenové budou ptát 
na naši víru.34

Buďte věrni svatým zákonům Božím. Pamatujte na to, že je nelze 
beztrestně porušovat. Chcete- li být zde na zemi šťastní a úspěšní ve 
vztazích s druhými, při námluvách i při budování domova, uveďte 
svůj život do souladu s věčnými zákony nebes. Není jiné možnosti.35

V nemorálnosti není trvalého štěstí. V porušování zákona cud-
nosti není žádné radosti. Pravý opak je pravdou. Můžete zažívat mo-
mentální potěšení. Na čas se může zdát, že vše je úžasné. Ale vztah 
rychle zhořkne. Dostaví se pocit viny a studu. Začneme se obávat, 
že naše hříchy budou odhaleny. Musíme se krčit a schovávat, lhát 
a podvádět. Láska začíná uvadat. Začíná narůstat hořkost, žárlivost, 
hněv, a dokonce i nenávist. Toto vše jsou přirozené důsledky hříchu 
a přestupku.

Na druhou stranu, když jsme poslušni zákona cudnosti a ucho-
váváme se morálně čistými, zakusíme požehnání rostoucí lásky 
a pokoje, větší důvěru a úctu k manželskému partnerovi, hlubší vzá-
jemnou oddanost, a tudíž i hluboký a výrazný pocit radosti a štěstí.36
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson řekl, že Pánovo měřítko sexuální čistoty je 

„jasné a nezpochybnitelné“. (1. oddíl.) Jak se toto měřítko liší od 
toho, co nám říká svět?

• Jaké jsou některé důsledky porušení zákona cudnosti? (Několik 
příkladů je uvedeno ve 2. oddíle.)

• Co konkrétního můžeme dělat pro to, abychom se my a naše 
rodina měli na pozoru před sexuálním pokušením? (Několik pří-
kladů je uvedeno ve 3. oddíle.)

• Projděte si rady presidenta Bensona určené těm, kteří jsou 
„v pasti závažného hříchu“. (4. oddíl.) Jaké myšlenky vás napa-
dají a jaké pocity ve vás vyvolává to, když přemítáte o Pánově 
zaslíbení, že Pán přivítá kajícné zpátky „do plného společenství“?

• Proč je podle vás důležité, aby rodiče dávali „dětem již v raném 
věku konkrétní pokyny týkající se cudnosti“? Jaký vliv má vzá-
jemná věrnost rodičů na to, jaký názor mají děti na manželství 
a na zákon cudnosti? (Viz 5. oddíl.)

• Jaké jsou některé radostné důsledky dodržování zákona cudnosti? 
(Několik příkladů je uvedeno v 6. oddíle.)

Související verše z písem
Genesis 39:7–21; 1. Korintským 6:18–20; Galatským 5:16; Alma 

38:12; 39:3–5; 3. Nefi 12:27–30; NaS 42:22–25

Pomůcka k výuce
„Povzbuzujte ty, které učíte, aby přicházeli do třídy připraveni 

učit se a zapojovat se. Pokud se snaží studovat evangelium indi-
viduálně, je větší pravděpodobnost, že budou přispívat ke studijní 
atmosféře během lekcí.“ (Učení – není většího povolání [2000], 80.)

Odkazy
 1. „The Law of Chastity“, New Era, 

Jan. 1988, 4.
 2. „To ‚the Rising Generation‘“, New Era, 

June 1986, 6.
 3. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 285.

 4. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
282–283.

 5. „The Law of Chastity“, 4.
 6. „To ‚the Rising Generation‘“, 5–6.
 7. „The Law of Chastity“, 4.
 8. Conference Report, Oct. 1964, 59.
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 9. The Teachings of Ezra Taft Benson, 281.
 10. „Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, 

May 1986, 4; slova Josepha Smitha jsou 
citována v Brigham Young, „Instruc-
tions to Missionaries“, Deseret News, 
June 13, 1860, 113.

 11. Conference Report, Oct. 1964, 59.
 12. „Your Charge: To Increase in Wisdom 

and Favor with God and Man“, New 
Era, Sept. 1979, 43.

 13. Conference Report, Oct. 1959, 113.
 14. Conference Report, Apr. 1949, 196.
 15. This Nation Shall Endure (1977), 97.
 16. „The Law of Chastity“, 4–5.
 17. „The Law of Chastity“, 6.
 18. „The Law of Chastity“, 6.
 19. Conference Report, Oct. 1964, 60.
 20. „To the ‚Youth of the Noble Birthright‘“, 

Ensign, May 1986, 45; viz také „To the 
Young Women of the Church“, Ensign, 
Nov. 1986, 81.

 21. The Teachings of Ezra Taft Benson, 285.
 22. „The Law of Chastity“, 6.
 23. Conference Report, Oct. 1964, 60.
 24. „The Law of Chastity“, 6.
 25. „The Law of Chastity“, 6.
 26. „To the Young Women of the Church“, 

Ensign, Nov. 1986, 83.
 27. Conference Report, Oct. 1964, 60.
 28. „The Law of Chastity“, 6.
 29. „The Law of Chastity“, 7.
 30. The Teachings of Ezra Taft Benson, 284.
 31. Conference Report, Oct. 1964, 59.
 32. Conference Report, Apr. 1949, 197, 198.
 33. „The Law of Chastity“, 7.
 34. The Teachings of Ezra Taft Benson, 278.
 35. „Your Charge: To Increase in Wisdom 

and Favor with God and Man“, 43.
 36. „The Law of Chastity“, 5.
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Varujte se pýchy

„Pýcha je všeobecně rozšířený hřích a představuje 
velikou neřest. Protilékem na pýchu je pokora.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

President Ezra Taft Benson ve svém prvním proslovu na generální 
konferenci v povolání presidenta Církve učil tomu, jaký je rozdíl 
mezi pýchou a pokorou:

„Pýcha nevzhlíží k Bohu a nezajímá ji to, co je správné. Dívá se 
na člověka přezíravě a hádá se o to, kdo má pravdu. …

Pýcha je charakterizována spíše otázkou ‚Co chci ze života mít 
já?‘ než ‚Co by chtěl Bůh, abych se svým životem udělal?‘ Jedná se 
o vlastní vůli, na rozdíl od vůle Boží. Jedná se o bázeň z člověka, 
která je větší než bázeň z Boha.

Pokora přijímá Boží vůli – má bázeň z Jeho soudů a reaguje na 
potřeby těch, kteří jsou kolem nás. Pyšným zní v uších uznání světa; 
pokorné hřeje u srdce uznání nebe.“ 1

Tato slova byla těm, kteří s presidentem Bensonem sloužili 
v Kvoru Dvanácti apoštolů, povědomá. Věděli, že jako president 
kvora se nikdy nestaral o své osobní názory – avšak vždy jen o to, 
aby poznal a následoval Boží vůli. President Boyd K. Packer, který 
sám později sloužil jako president Kvora Dvanácti, vyprávěl o pří-
stupu presidenta Bensona k diskusím na schůzkách kvora: „S pre-
sidentem Bensonem jste mohli nesouhlasit, aniž byste se museli 
obávat, že to vezme nějak osobně. O různých záležitostech jsme 
diskutovali zcela otevřeně, aniž bychom se znepokojovali tím, 
jaký na to má on názor.“ 2 Starší Russell M. Nelson, který v Kvoru 
Dvanácti sloužil pod vedením presidenta Bensona dva roky, řekl: 
„President Benson při každé úvaze, dokonce i tehdy, když se ne-
jednalo o jeho názor, hodnotil danou situaci pouze podle jednoho 
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měřítka – co je nejlepší pro království? Pokud to znamenalo, že se 
nějaká drobnost udělá určitým způsobem, kterým by to on neudě-
lal, tak ať je tomu tak. Chtěl jen to, co bylo nejlepší pro království.“ 3

I jako vedoucí představitel vlády se president Benson věno-
val tomu, co bylo nejlepší pro království Boží. Když působil jako 
ministr zemědělství Spojených států, obdržel hodně „světského 
uznání“ 4 i velkou dávku tvrdé kritiky. Nevěnoval velkou pozornost 
ani jednomu ani druhému. Namísto toho byl věrný tomu, co mu 
často připomínala jeho manželka Flora: „Nestarej se o to, jak se na 
tebe dívá svět, pokud jsi spravedlivý před Pánem.“ 5 Spokojoval se 
s nenápadným „uznáním nebes“ 6 a vždy se snažil přijímat a konat 
Boží vůli.

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Pán nás varoval před pýchou.

Nauka a smlouvy nám říká, že Kniha Mormonova je „záznam 
padlého lidu“. (NaS 20:9.) Proč padli? To je jedno z hlavních po-
selství Knihy Mormonovy. Mormon na to odpovídá v závěrečných 
kapitolách knihy těmito slovy: „Viz, pýcha tohoto národa, neboli 
lidu Nefitů, přivodila jejich zničení.“ (Moroni 8:27.) A pak, aby nám 
snad neuniklo toto významné poselství Knihy Mormonovy, nás Pán 
varuje v Nauce a smlouvách: „Varujte se pýchy, abyste se nestali 
jako Nefité za stara.“ (NaS 38:39.)

Upřímně žádám o vaši víru a modlitby, zatímco se pokusím 
osvětlit toto poselství Knihy Mormonovy – hřích pýchy. Toto po-
selství mi již nějakou dobu velmi leží na srdci. Vím, že Pán chce, 
abych toto poselství nyní předal.

V předsmrtelné radě to byla pýcha, kvůli které padl Lucifer, „syn 
jitra“. (2. Nefi 24:12–15; viz také NaS 76:25–27; Mojž. 4:3.) Na konci 
tohoto světa, až Bůh očistí zemi ohněm, budou pyšní spáleni jako 
strniště a mírní zdědí zemi. (Viz 3. Nefi 12:5; 25:1; NaS 29:9; JS–Ž 
1:37; Mal. 4:1.)

V Nauce a smlouvách Pán třikrát používá slovní obrat „varujte se 
pýchy“, včetně varování určeného druhému staršímu Církve Oliveru 
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Cowderymu a manželce Proroka Emmě Smithové. (NaS 23:1; viz 
také 25:14; 38:39.)7

2
Hlavním rysem pýchy je nepřátelství 

vůči Bohu a našim bližním.

Pýcha je hřích, který je velmi nesprávně chápán, a mnozí hřeší 
v nevědomosti. (Viz Mos. 3:11; 3. Nefi 6:18.) V písmech se nena-
chází nic takového jako spravedlivá pýcha – pýcha je vždy pova-
žována za hřích. Tudíž bez ohledu na to, jak tento výraz používá 
svět, my musíme porozumět tomu, jak ho používá Bůh, abychom 
dokázali rozumět jazyku svatých písem a mít z nich užitek. (Viz 
2. Nefi 4:15; Mos. 1:3–7; Alma 5:61.)

Většina z nás považuje pýchu za sebestřednost, domýšlivost, vy-
chloubačnost, nadutost nebo povýšenost. Toto vše jsou základní 
součásti hříchu, avšak podstata neboli jádro se nachází jinde.

Hlavním rysem pýchy je nepřátelství – nepřátelství vůči Bohu 
a nepřátelství vůči bližním. Nepřátelství znamená „nenávist k ně-
čemu, zaujatost vůči něčemu nebo postoj v opozici“. Je to moc, 
kterou chce Satan nad námi vládnout.

Pýcha je ve své podstatě soupeřivá. Stavíme svou vůli proti vůli 
Boží. Když směřujeme svou pýchu vůči Bohu, činíme tak v duchu 
„má vůle se staň, a ne tvá“. Jak řekl Pavel: „Svých věcí hledají, a ne 
těch, kteréž jsou Krista Ježíše.“ (Filip. 2:21.)

Naše vůle v protikladu k vůli Boží pak popouští uzdu touhám, 
choutkám a vášním. (Viz Alma 38:12; 3. Nefi 12:30.)

Pyšní se nedokáží smířit s tím, že by vedení jejich životu posky-
tovala pravomoc Boží. (Viz Hel. 12:6.) Stavějí své pojetí pravdy proti 
Boží ohromné znalosti, své schopnosti proti Boží kněžské moci, své 
úspěchy proti Jeho mocným dílům.

Naše nepřátelství vůči Bohu má mnoho jmenovek – například 
vzdorovitost, zatvrzelost srdce, tvrdošíjnost, nekajícnost, nadutost, 
sklon k snadnému urážení se a hledání znamení. Pyšní chtějí, aby 
s nimi Bůh souhlasil. Nemají zájem měnit své názory tak, aby byly 
v souladu s těmi Božími.
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Další významnou složkou tohoto velmi rozšířeného hříchu pýchy 
je nepřátelství vůči bližním. Každý den jsme pokoušeni povyšovat 
se nad druhé a ponižovat je. (Viz Hel. 6:17; NaS 58:41.)

Pyšní dělají z každého člověka svého protivníka tím, že stavějí 
své rozumové schopnosti, názory, činy, bohatství, talenty a cokoli, 
co je světsky měřitelné, proti druhým. Slovy C. S. Lewise: „Pýcha 
nemá žádné potěšení z toho, že něco má, ale jen z toho, že toho má 
více než někdo jiný. … To, co vás činí pyšnými, je srovnávání – po-
těšení z toho, že převyšujete ostatní. Jakmile tento prvek srovnávání 
zmizí, zmizí i pýcha.“ (Mere Christianity, New York: Macmillan, 
1952, str. 109–110.)

Na předpozemské radě Lucifer předložil svůj návrh proti Otcovu 
plánu, který prosazoval Ježíš Kristus. (Viz Mojžíš 4:1–3.) Chtěl, aby 
mu ostatní projevovali úctu více než komukoli jinému. (Viz 2. Nefi 
24:13.) Krátce řečeno, jeho pyšným přáním bylo sesadit Boha 
z trůnu. (Viz NaS 29:36; 76:28.)

Písma přinášejí hojnost důkazů o tom, jak závažné důsledky má 
hřích pýchy pro jednotlivce, skupiny lidí, města i národy. Pýcha 
předchází pád. (Přísl. 16:18.) Zničila nefitský národ i město Sodomu. 
(Viz Moroni 8:27; Ezech. 16:49–50.)8

3
Pyšní se více obávají toho, jak je posuzují 

lidé, než toho, jak je posuzuje Bůh.

Právě kvůli pýše byl Kristus ukřižován. Farizeové byli rozhořčeni, 
protože Ježíš prohlašoval, že je Syn Boží, což ohrožovalo jejich po-
stavení, a tak zosnovali Jeho smrt. (Viz Jan 11:53.)

Saul se stal nepřítelem Davida kvůli pýše. Žárlil, protože zástupy 
izraelských žen zpívaly: „Porazilť jest Saul svůj tisíc, ale David svých 
deset tisíců.“ (1. Sam. 18:6–8.)

Pyšní se více obávají toho, jak je posuzují lidé, než toho, jak je 
posuzuje Bůh. (Viz NaS 3:6–7; 30:1–2; 60:2.) Otázka: „Co si o mně 
lidé pomyslí?“ má pro ně větší váhu než: „Co si o mně pomyslí 
Bůh?“

Král Noé se chystal propustit proroka Abinadiho, ale když jeho 
zlovolní kněží zapůsobili na jeho pýchu, poslal Abinadiho do ohně. 
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(Viz Mos. 17:11–12.) Heródes byl zarmoucen, když si jeho manželka 
přála, aby sťal hlavu Janu Křtiteli. Ale jeho pyšná touha vypadat 
dobře před těmi, „kteříž spolu s ním stolili“, ho přiměla Jana zabít. 
(Mat. 14:9; viz také Marek 6:26.)

Obavy z toho, jak nás posuzují lidé, se projevují usilováním o lid-
skou chválu. Pyšní mají rádi „slávu lidskou více než slávu Boží“. ( Jan 
12:42–43.) Hřích se projevuje v tom, jaké jsou naše motivy pro to, 
co děláme. Ježíš řekl, že vždy dělal to, co bylo příjemné Bohu. (Viz 
Jan 8:29.) Nebylo by dobré, kdyby naším motivem bylo spíše potěšit 
Boha než se snažit povyšovat nad svého bratra a předčit druhého?

Někteří pyšní lidé se nezajímají ani tak o to, zda jejich mzda stačí 
na uspokojení jejich potřeb, ale o to, zda je jejich mzda vyšší než 
mzda někoho jiného. Jejich odměnou je to, že převyšují ostatní. 
Toto je ono nepřátelství spočívající v pýše.

Když se nám pýcha usídlí v srdci, ztrácíme nezávislost na světě 
a odevzdáváme svou svobodu do zajetí toho, jak nás posuzují lidé. 
Svět křičí hlasitěji než našeptávání Ducha Svatého. Rozumování lidí 

Pýcha krále noéma vedla ke smrti abinadiho i ke smrti jeho samotného.
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nedbá na zjevení Boží a pyšní se pouštějí železné tyče. (Viz 1. Nefi 
8:19–28; 11:25; 15:23–24.)9

4
Pýcha se projevuje mnoha způsoby.

Pýcha je hřích, který lze snadno vidět u druhých, ale zřídkakdy 
si ho připouštíme u sebe. Většina z nás považuje pýchu za hřích 
těch, kteří jsou nahoře, například bohatých a učených, kteří se na 
nás ostatní dívají spatra. (Viz 2. Nefi 9:42.) Mezi námi však existuje 
mnohem běžnější neduh – je to pýcha, která hledí zdola vzhůru. 
Projevuje se mnoha způsoby, jako je nalézání chyb na druhých, po-
mlouvání, povídání o druhých za jejich zády, reptání, žití nad rámec 
svých prostředků, závist, chamtivost, odpírání vděčnosti a chvály, 
která může pozvednout druhé, neochota odpouštět a žárlivost.

Neposlušnost je v podstatě pyšná snaha vzpírat se někomu, kdo 
je nám nadřízený. Může to být rodič, vedoucí kněžství, učitel nebo 
samotný Bůh. Pyšnému člověku se protiví skutečnost, že je někdo 
nad ním. Domnívá se, že to snižuje jeho postavení.

Jedním z běžných rysů pýchy je sobectví. Otázka: „Jak se mě to či 
ono týká?“ je jádrem všeho, na čem záleží – samolibosti, sebelítosti, 
světské seberealizace, sebeuspokojení a hledání vlastních zájmů.

Pýcha má za následek tajná spolčení, která vznikají za účelem 
získání moci, zisku a slávy světa. (Viz Hel. 7:5; Eter 8:9, 16, 22–23; 
Mojž. 5:31.) Toto ovoce hříchu pýchy, totiž tajná spolčení, zničilo 
civilizaci Jareditů i Nefitů a způsobilo a ještě způsobí pád mnoha 
národů. (Viz Eter 8:18–25.)

Dalším rysem pýchy jsou sváry. Hádky, rvačky, nespravedlivé pan-
ství, generační problémy, rozvody, zneužívání a týrání manželského 
partnera, výtržnosti a nepokoje – to vše spadá do kategorie pýchy.

Sváry v rodině způsobují, že Duch Páně odchází. Způsobují také, 
že často odcházejí i členové rodiny. Rozsah svárů sahá od vyřčení 
nepřívětivého slova až po celosvětové konflikty. V písmech se 
píše, že „toliko pýchou působí člověk svár“. (Přísl. 13:10; viz také 
Přísl. 28:25.)

Písma svědčí o tom, že pyšní se snadno urážejí a chovají v sobě 
pocity ukřivděnosti. (Viz 1. Nefi 16:1–3.) Odpírají odpuštění, aby 
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u druhého udržovali vůči sobě pocity provinění a aby si osprave-
dlnili své uražené city.

Pyšní nepřijímají snadno radu nebo nápravu. (Viz Přísl. 15:10; 
Amos 5:10.) Zaujímají obranný postoj, aby si ospravedlnili a ro-
zumově zdůvodnili vlastní slabosti a nedostatky. (Viz Mat. 3:9; Jan 
6:30–59.)

Pyšní spoléhají na svět, aby jim řekl, zda mají nějakou hodnotu, 
či nikoli. Jejich sebeúcta je určena tím, kde se podle soudu druhých 
nacházejí na žebříčku světského úspěchu. Mají pocit, že za něco 
stojí, pokud počet těch, kteří za nimi zaostávají v dosažených úspě-
ších, talentech, kráse nebo intelektu, je dostatečně velký. Pýcha je 
ohavná. Prohlašuje: „Pokud máš úspěch, já prohrávám.“

Budeme- li milovat Boha, činit Jeho vůli a mít větší obavy z toho, 
jak nás posuzuje On, než jak nás posuzují lidé, pak budeme poci-
ťovat sebeúctu.10

5
Pýcha omezuje nebo zastavuje pokrok.

Pýcha je zatracující hřích v pravém smyslu tohoto slova. Omezuje 
nebo zastavuje pokrok. (Viz Alma 12:10–11.) Pyšné není snadné 
učit. (Viz 1. Nefi 15:3, 7–11.) Nechtějí měnit své názory a přijmout 
pravdu, protože by z toho vyplývalo, že se mýlili.

Pýcha nepříznivě ovlivňuje všechny naše vztahy – náš vztah 
k Bohu a k Jeho služebníkům, vztah mezi manželem a manželkou, 
rodičem a dítětem, zaměstnavatelem a zaměstnancem, učitelem 
a studentem a mezi veškerým lidstvem. Stupeň naší pýchy určuje, 
jak se chováme k Bohu a ke svým bratrům a sestrám. Kristus nás 
chce pozvednout tam, kde je On. Přejeme si i my dělat totéž pro 
druhé?

Kvůli pýše se vytrácí pocit našeho synovství vůči Bohu a bratrství 
vůči člověku. Pýcha nás odděluje a rozděluje podle „postavení“, po-
dle našeho „bohatství“ a naší „příležitosti k učení [se]“. (3. Nefi 6:12.) 
Dosáhnout jednoty je pro pyšné lidi nemožné, a nejsme- li jednotni, 
nejsme Pánovi. (Viz Mos. 18:21; NaS 38:27; 105:2–4; Mojž. 7:18.)

Pomyslete na to, co nás pýcha stála v minulosti a co nás nyní stojí 
v našem životě, v naší rodině a v Církvi.
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Pomyslete na pokání, které bychom mohli učinit a díky němuž 
bychom mohli změnit svůj život, zachránit manželství a posílit ro-
dinu, kdyby nám pýcha nebránila vyznat hříchy a zanechat jich. 
(Viz NaS 58:43.)

Pomyslete na mnohé, kteří jsou méně aktivními členy Církve, 
protože se urazili a jejich pýcha jim nedovolí odpustit nebo hojně 
povečeřet u Pánova stolu.

Pomyslete na desítky tisíc dalších mladých mužů a manželských 
párů, kteří by mohli být na misii, kdyby nebylo pýchy, která jim 
brání odevzdat srdce Bohu. (Viz Alma 10:6; Hel. 3:34–35.)

Pomyslete na to, jak by se rozrostla chrámová práce, kdyby čas 
strávený v této božské službě byl důležitější než všechny ty pyšné 
záležitosti, které se ucházejí o náš čas.11

6
Protilékem na pýchu je pokora.

Pýcha působí na nás všechny v různých dobách a v různé míře. 
Nyní již chápete, proč ona stavba v Lehiově snu, která představovala 

Pokora vnáší do manželství a rodiny jednotu a sílu.
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pýchu světa, byla veliká a prostorná a proč byl zástup, který do ní 
vstupoval, ohromný. (Viz 1. Nefi 8:26, 33; 11:35–36.)

Pýcha je všeobecně rozšířený hřích a představuje velikou neřest. 
Ano, pýcha je skutečně všeobecně rozšířený hřích a představuje 
velikou neřest.

Protilékem na pýchu je pokora – mírnost, poddajnost. (Viz Alma 
7:23.) Je to zlomené srdce a zkroušený duch. (Viz 3. Nefi 9:20; 
12:19; NaS 20:37; 59:8; Žalm 34:18; Iz. 57:15; 66:2.) Jak to tak dobře 
vyjádřil Rudyard Kipling:

Vřava a křik zvolna utichá,
již odcházejí armád králové.
V tichosti tvá oběť zůstává,
tvé srdce pokorné a zkroušené.
Bože náš, buď s námi neustále,
ať vždy si pamatujeme, vždy si pamatujeme. …

Bůh chce mít pokorný lid. Buď se můžeme rozhodnout, že bu-
deme pokorní, nebo můžeme být k pokoře přinuceni. Alma řekl: 
„Požehnaní jsou ti, kteří se pokoří, aniž by byli donuceni býti po-
kornými.“ (Alma 32:16.)

Rozhodněme se, že budeme pokorní.

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že přemůžeme ne-
přátelství vůči svým bratrům a sestrám, tím, že si jich budeme vážit 
jako sebe sama, a tím, že je budeme pozvedat tak vysoko, jako jsme 
my, nebo ještě výše. (Viz NaS 38:24; 81:5; 84:106.)

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že budeme přijímat 
radu i pokárání. (Viz Jákob 4:10; Hel. 15:3; NaS 63:55; 101:4–5; 
108:1; 124:61, 84; 136:31; Přísl. 9:8.)

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že budeme odpouš-
tět těm, kteří nás urazili. (Viz 3. Nefi 13:11, 14; NaS 64:10.)

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že budeme neso-
becky sloužit druhým. (Viz Mos. 2:16–17.)

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že půjdeme na misii 
a budeme kázat slovo, které může přivést k pokoře ostatní. (Viz 
Alma 4:19; 31:5; 48:20.)
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Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že budeme častěji 
navštěvovat chrám.

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že budeme vyznávat 
své hříchy a zanecháme jich, a tím, že se narodíme z Boha. (Viz NaS 
58:43; Mos. 27:25–26; Alma 5:7–14, 49.)

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že budeme milovat 
Boha, že budeme podrobovat svou vůli té Jeho, a tím, že Ho dáme 
v životě na první místo. (Viz 3. Nefi 11:11; 13:33; Moroni 10:32.)

Rozhodněme se, že budeme pokorní. Můžeme to dokázat. Vím, 
že můžeme.

Drazí bratří a sestry, musíme se připravit na vykoupení Sionu. 
Byl to především hřích pýchy, který nám zabránil vybudovat Sion 
ve dnech Proroka Josepha Smitha. Byl to tentýž hřích pýchy, který 
přivedl ke konci zákon zasvěcení mezi Nefity. (Viz 4. Nefi 1:24–25.)

Pýcha je velikým kamenem úrazu pro Sion. Opakuji – pýcha je 
velikým kamenem úrazu pro Sion.

Musíme očistit vnitřní nádobu tím, že přemůžeme pýchu. (Viz 
Alma 6:2–4; Mat. 23:25–26.)

Musíme se poddat „nutkáním Svatého Ducha“, odložit pyšného 
„přirozeného člověka“, stát se „svatým skrze usmíření Krista Pána“ 
a stát se „jako dítě, poddajným, mírným, pokorným“. (Mos. 3:19; 
viz také Alma 13:28.)

Modlím se vroucně o to, abychom to dokázali a mohli postupo-
vat vpřed a naplňovat své božské určení.12

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson poukázal na to, že pýcha vedla ke zničení 

 Nefitů. (Viz 1. oddíl.) Proč má podle vás pýcha tak ničivou moc?

• Jak například lidé stavějí „svou vůli proti vůli Boží“? (Viz 2. oddíl.) 
Jaká požehnání například získáváme, když následujeme Boží vůli?

• Proč se podle vás někdy spíše ptáme: „Co si o mně druzí po-
myslí?“ než: „Co si o mně pomyslí Bůh?“ (Viz 3. oddíl.) Jak se náš 
život mění, když je naší největší touhou potěšit Boha?
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• Projděte si projevy pýchy uvedené ve 4. oddíle. Jak se můžeme 
vyvarovat projevů pýchy ve vlastním životě?

• President Benson řekl: „Pýcha nepříznivě ovlivňuje všechny naše 
vztahy“ – vztah s Bohem i vztahy s druhými lidmi. (5. oddíl.) Proč 
tomu tak je? Jak se naše vztahy zlepší, když jsme pokorní?

• V 6. oddíle president Benson uvádí, jak se můžeme rozhodnout 
být pokornými. Proč je podle vás lepší rozhodnout se být pokor-
nými než být k pokoře donuceni?

Související verše z písem
Matouš 23:12; Lukáš 18:9–14; Jakub 4:6; Alma 5:27–28; NaS 

112:10; 121:34–40

Pomůcka ke studiu
Abyste dokázali vztahovat slova proroka na sebe, zamyslete se 

nad tím, jak se vás týká to, čemu učí. (Viz Učení – není většího po-
volání [2000], 183.) Zkuste se zeptat sami sebe, jak vám toto učení 
může pomoci s vašimi starostmi, otázkami a těžkostmi.

Odkazy
 1. „Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, 

May 1986, 6–7.
 2. Boyd K. Packer, v Sheri L. Dew, Ezra 

Taft Benson: A Biography (1987), 
429–430.

 3. Russell M. Nelson, v Ezra Taft Benson: 
A Biography, 430.

 4. „Cleansing the Inner Vessel“, 7.
 5. Flora Amussen Benson, v Ezra Taft 

Benson: A Biography, 293.

 6. „Cleansing the Inner Vessel“, 7.
 7. „Beware of Pride“, Ensign, May 1989, 4.
 8. „Beware of Pride“, 4–5.
 9. „Beware of Pride“, 5.
 10. „Beware of Pride“, 5–6.
 11. „Beware of Pride“, 6.
 12. „Beware of Pride“, 6–7; text nábožen-

ské písně „God of Our Fathers, Known 
of Old“ napsal Rudyard Kipling, 
Hymns, č. 80.
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Vedení

„Máte- li v budoucnu poskytovat vedení v Církvi, 
[ve své] zemi a ve vlastním domově, budete muset 

být pevní ve víře a neochvějně čelit zlu.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Ezra Taft Benson se začal učit být vedoucím již v mládí. Když 
mu bylo téměř 13 let, byl jeho otec povolán sloužit na misii. Ezra, 
jakožto nejstarší dítě v rodině, během jeho nepřítomnosti převzal 
mnohé vedoucí zodpovědnosti na rodinné farmě. O několik let 
později, když byl povolán do Britské misie, sloužil jako vedoucí 
odbočky a jako president konference Newcastle (obdoba dnešního 
okrsku). Poté sloužil ve třech předsednictvech kůlu – jednou jako 
rádce, jednou krátce jako president kůlu a jednou po delší období 
jako president kůlu. Během své profesní dráhy pracoval na mnoha 
vedoucích postech v zemědělství. A protože se v oblasti zemědělství 
stal vůdčí osobností a odborníkem, požádal ho president Dwight 
D. Eisenhower, aby sloužil na nejvyšším zemědělském postu ve 
Spojených státech. S presidentem Eisenhowerem pracoval jako mi-
nistr zemědělství Spojených států osm let.

Než se president Benson stal presidentem Církve, sloužil 12 let 
jako president Kvora Dvanácti apoštolů. Členové kvora si ho jako 
svého vedoucího velmi vážili. Starší Bruce R. McConkie „často říká-
val členům své rodiny, že co se správy Církve týče, nikdy neviděl 
nikoho, kdo by se presidentu Bensonovi vyrovnal“.1

Když president Benson vedl Dvanáct, povzbuzoval členy kvora 
k tomu, aby upřímně vyjadřovali své myšlenky, a to i v případech, 
kdy byli jiného názoru. Když byl starší Russell M. Nelson v kvoru 
novým členem, domníval se, že by se možná se svými názory měl 
držet zpátky. „Ale o tom [president Benson] nechtěl ani slyšet,“ 
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President Ezra Taft Benson a jeho rádci v Prvním předsednictvu: president 
Gordon B. Hinckley (vlevo) a president Thomas S. Monson (vpravo)
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řekl. „Naopak, když jsem ohledně něčeho mlčel, přiměl mě k tomu, 
abych se vyjádřil.“ 2

Přestože president Benson vyžadoval, aby se vyjadřovali všichni, 
nedopouštěl bezcílné diskuse. President Howard W. Hunter uvedl, 
že „věděl, jak u Bratří docílit otevřené a upřímné diskuse, dokázal 
ji vést a řídit a přimět všechny, aby se sjednotili a dosáhli jedno-
myslného rozhodnutí“.3 Když „pociťoval, že proběhla dostatečná 
diskuse, obvykle řekl: ‚Myslím, že sena teď máme dost. Pojďme 
z něj udělat balíky,‘ čímž v dané věci dospěli Bratří k rozhodnutí.“ 4

President Benson měl starost o ty, které vedl, a učil vlastním 
příkladem. „Neznám nikoho, kdo by byl ke svým spolupracovní-
kům ohleduplnější nebo komu by více leželo na srdci jejich blaho,“ 
uvedl president Gordon B. Hinckley. „Nežádá od jiných to, co není 
ochoten udělat sám, ale místo toho udává příklad služby, který my 
ostatní můžeme následovat.“ 5 President Benson také dokázal efek-
tivně pověřovat prací druhé, přičemž je učil a rozvíjel.

Na generální konferenci, kdy presidentu Bensonovi byla vyjád-
řena podpora jako presidentovi Církve, vyslovil president Gordon 
B. Hinckley své přesvědčení, že Pán si presidenta Bensona vybral 
a připravil ho k tomu, aby vedl Církev:

„Svědčím vám o tom, že to byl Pán, kdo si vybral Ezru Tafta 
Bensona před téměř třiačtyřiceti lety, aby se stal členem Rady 
Dvanácti. Byl to Pán, kdo ho po všechny ty roky zkoušel a ukáz-
ňoval, učil a připravoval. …

Jako někdo, kdo ho zná a kdo mu stojí po boku, svědčím o tom, 
že on je mužem víry a prověřeným vedoucím a že chová hlubokou 
lásku k Pánu a k Jeho dílu a má rád syny a dcery Boží na celém 
světě. Je to muž prověřených schopností.“ 6

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Efektivní vedoucí jsou pevní ve víře 
a jsou dobrým příkladem.

Moc Kristova vedení pramenila z náročnosti Jeho úkolu být nám 
příkladem. Jeho důrazná výzva zněla: „Poď, následuj mne.“ … To, 
[nakolik úspěšně dokázal nadchnout lidi k] věrnosti a oddanosti  
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zásadám spravedlivosti, [záviselo] na lásce jakožto na význačném 
motivačním faktoru. Pomohl nám uvědomit si, že božské vlastnosti, 
které se snaží v každém z nás prosadit, se mohou stát nádhernou 
živou skutečností. Jeho příklad je stále přítomen jakožto nejnádher-
nější naděje a síla lidstva.7

Máte- li v budoucnu poskytovat vedení v Církvi, [ve své] zemi a ve 
vlastním domově, budete muset být pevní ve víře a neochvějně čelit 
zlu a, jak řekl Pavel, „[obléci] se v celé odění Boží, abyste mohli státi 
proti útokům ďábelským. Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, 
ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností 
věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko.“ (Efezským 6:11–12.)8

Naši mladí lidé potřebují méně kritiků a více vzorů. Jste pro ně 
příkladem, u něhož budou hledat vzor, podle kterého by se v životě 
mohli řídit a kterého by se mohli držet. Budou potřebovat inspiraci, 
která může pramenit z toho, jak vy uvádíte svůj život plně v soulad 
s učením evangelia.9

2
Lidé reagují na efektivní vedení.

Pokora

Jedním ze znaků velikých vedoucích vždy byl a vždy bude po-
korný duch.10

duchovní síla

Duchovní síla povzbuzuje optimistické myšlení, kladné ideály, 
dobré zvyky, kladný přístup a pozitivní úsilí. Tyto vlastnosti pod-
porují moudrost, fyzické i duševní blaho a nadšené přijetí a reakce 
druhých.11

Jen ti, kteří jsou sami morálně na výši, mohou pozvedat druhé 
a povzbuzovat je k další službě, k dosažení lepších výsledků 
a k tomu, aby byli silnější.12

Ke správnému vedení je zapotřebí inspirace. … Ducha inspirace 
potřebujeme, ať již učíme (NaS 50:13–14), nebo spravujeme záleži-
tosti království (NaS 46:2).13

Duch se nedá ničím uspokojivě nahradit.14
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Poznání

Opravdový vůdce se snaží být stále dobře informován. Je to člo-
věk, jehož jednání je spíše než osobním prospěchem vedeno zása-
dami. Snaží se učit z veškerých lidských zkušeností poměřovaných 
zjevenými zásadami božské moudrosti.15

Jedním z nejlepších způsobů, jak mohou vedoucí porozumět 
správným zásadám, je mít důkladnou znalost a pochopení písem 
a příslušné příručky. Většina situací již vyvstala v minulosti, možná 
i mnohokrát, a pro řešení daného problému již byl stanoven určitý 
postup a pravidlo. A proto, když vyvstanou nějaké otázky, je vždy 
moudré podívat se do stávajících psaných pokynů a církevních pra-
videl a obeznámit se s nimi.16

Vedoucím se doporučuje studovat nauky Církve, aby je byli 
schopni vhodným způsobem podávat druhým. Řečeno slovy apo-
štola Pavla, očekáváme, že budete „[dělníkem], za nějž by se nebylo 
proč styděti“. (2. Timoteovi 2:15.)17

oddanost

Dobrý vedoucí očekává od druhých oddanost. On je na oplátku 
oddaný jim. Podporuje ty, jimž zadal nějaký úkol. Oddanost sahá 
daleko za rámec povinností. Oddaný je ten, který pocty přenechává 
lidem, jimž slouží. Je hrdý na jejich úspěch. Nepoužívá práva veta, 
aniž by nejprve nepohovořil s tím, jehož rozhodnutí hodlá vetovat. 
Nepřivádí žádného spolupracovníka před ostatními do rozpaků. 
Chová se k němu upřímně a otevřeně.18

Jednota

Existuje „[jednota požadovaná] zákonem celestiálního králov-
ství; a Sion nemůže býti zbudován, ledaže to bude podle zásad 
zákona celestiálního království“. (NaS 105:4–5.) Mezi potřebné zá-
sady a vlastnosti patří i jednota mysli a srdce. Spasitel své dnešní 
Církvi nařizuje: „Pravím vám: Buďte jedno; a nejste- li jedno, nejste 
moji.“ (NaS 38:27; Jan 17:20–23.) Toto nařízení nemá nikde jinde 
tak zásadní důležitost než právě mezi těmi, které Spasitel povolal, 
aby předsedali Jeho království.19
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láska a vyjadřování důvěry

Pro efektivní vedení je nezbytné, abychom měli rádi lidi. Máte 
rádi ty, s nimiž pracujete? Uvědomujete si, že cena duší je veliká 
v očích Božích? (Viz NaS 18:10.) Máte víru v mladé? Vážíte si jich 
za jejich ctnosti a chválíte je za jejich úspěchy? Nebo vůči nim zau-
jímáte kvůli jejich chybám kritický postoj? 20

To, že ohledně přidělené práce nemáme od svého vedoucího 
žádnou odezvu, neseme často hůře, než kdyby se nám dostalo 
kritiky. Krátké, upřímně míněné a konkrétní komentáře či vzkazy 
jsou při práci velkým povzbuzením.21

Jsme si vědomi toho, … že čas, který vedoucí stráví osobním 
kontaktem se členy, je produktivnější než čas, který je naplněn 
schůzkami a administrativními povinnostmi. Osobní kontakt je klí-
čem k obrácení neaktivního člena.22

Zvláště v Církvi platí, že žádost nebo prosba přináší lepší vý-
sledky než nařízení – a také i lepší pocit. Nezapomeňte vždy sdělit 
i důvod. Průběžně sledujte, jak to jde. Když někdo plní zadané po-
kyny dobře, projevte mu uznání a vděčnost. Tam, kde je to s upřím-
ností možné, projevte i důvěru. Když se něco nepodaří, je nejlepší 

„Pro efektivní vedení je nezbytné, abychom měli rádi lidi.“
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vše překontrolovat a zjistit, kde se stala chyba – a nebojte se při-
znat, že jste ji udělali vy. Pamatujte na to, že naši členové pracují 
dobrovolně, z vlastní vůle. I oni milují Pána a Jeho dílo. Mějte je 
rádi. Važte si jich. Když jste pokoušeni k tomu, abyste některého 
spolupracovníka pokárali, tak to nedělejte. Místo toho mu zkuste 
předložit zajímavou výzvu a poplácejte ho po zádech. Děti našeho 
Otce po celém světě jsou ve své podstatě dobré. On je miluje. A my 
máme činit totéž.23

Lidé nemají rádi, když jsou do něčeho nuceni, i kdyby to mělo 
být pro jejich dobro. Reagují však na efektivní vedení.24

3
Dobří vedoucí moudře delegují zodpovědnosti na druhé.

spasitelův příklad delegování

Samotné základy světa byly položeny skrze delegovanou pra-
vomoc. Ježíš často lidem připomínal, že Jeho poslání zde na zemi 
přišlo skrze delegovanou pravomoc. Delegovaná pravomoc stála 
i na samém počátku znovuzřízení Jeho Církve.

Když Ježíš promlouval k Židům v synagoze, řekl jim, že byl dele-
gován svým Otcem: „Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli 
svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal.“ ( Jan 6:38.)25

Ježíš nám dává mistrovský příklad dobrého správcovství prostřed-
nictvím správného delegování. … Mnozí misionáři, které delegoval, 
cestovali bez peněz či osobních věcí. Muži při plnění Jeho pokynů 
zažívali velké těžkosti. Někteří z nich v Jeho službách zemřeli kru-
tou smrtí. Přesto však učedníci, které delegoval, vycházeli do světa 
pod Jeho vedením směle jako lvi. Dokázali věci, o nichž se jim ani 
nesnilo. Žádný vedoucí nikdy nedokázal motivovat muže a ženy 
takovým způsobem jako On.26

Církev Ježíše Krista vytváří vedoucí prostřednictvím zapojování 
lidí delegovaných skrze pravomoc. Když byl [ Ježíš] na zemi, povolal 
dvanáct apoštolů, aby Mu pomáhali spravovat církev. Rovněž po-
volal sedmdesátníky. Delegoval zodpovědnosti [na] druhé. V Jeho 
Církvi neměli být žádní diváci. Všichni měli být zapojeni a pomáhat 
budovat království. A při budování království „budovali“ i sami sebe.

Ježíš měl v úmyslu oslavit jednotlivce. …
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Ježíš zamýšlel udělat z každého muže krále a připravit ho na 
vedení ve věčnosti. Onoho památného večera po Poslední večeři 
řekl jedenácti …: „Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, 
skutky, kteréž já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude; 
nebo já jdu k Otci svému.“ ( Jan 14:12.) Ježíš chtěl prostřednictvím 
delegování jednotlivce spíše pozvedat, než aby ho nějak omezoval. 
A v celé dnešní Církvi muži a ženy rostou prostřednictvím povolání, 
jež jsou na ně delegována.27

delegování v našich organizacích

Dobré řízení znamená delegování pravomoci. Delegování části 
pracovního zatížení pomůže jak vám samotným, tak i vaší organi-
zaci. Efektivní řízení je umění znásobit své schopnosti prostřednic-
tvím druhých.28

Rozumné delegování, stejně jako efektivní učení nebo kázání, 
vyžaduje zbožnou přípravu. Pán to dává jasně najevo těmito slovy: 
„A Duch vám bude dán skrze modlitbu víry; a neobdržíte- li Ducha, 
učiti nebudete.“ (NaS 42:14.) A my můžeme dodat: neobdržíte- li 
Ducha, nebudete delegovat.29

Během své služby ve smrtelnosti Ježíš delegoval 
pravomoc na svých dvanáct apoštolů.
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Moudrý správce v dnešní Církvi se nebude snažit udělat všechnu 
práci sám, čímž by vyvolal dojem, že nikdo jiný by to neudělal zda-
leka tak dobře. A když bude delegovat, ujistí toho, koho deleguje, 
že má jeho plnou podporu.30

Když už byla někomu dána určitá zodpovědnost, vedoucí neza-
pomíná ani na toho, koho pověřil, ani na jeho úkol. Se zájmem vše 
sleduje, ale „nedívá se dotyčnému přes rameno“. Chválí konkrétně 
to, co si pochvalu zasluhuje. Když je to zapotřebí, ochotně dotyč-
ného povzbudí. Když pociťuje, že práce není vykonávána a že je 
zapotřebí změny, jedná odvážně a pevně, ale zároveň laskavě. Když 
je doba výkonu úřadu u konce, vyjádří své uznání a poděkování.31

Žádný moudrý vedoucí nevěří tomu, že všechny dobré nápady 
pocházejí od něj. Vítá návrhy těch, které vede. Umožňuje jim pociťo-
vat, že jsou důležitou součástí procesu rozhodování. Umožňuje jim 
pociťovat, že se řídí svými vlastními pravidly, a ne jen těmi jeho.32

4
Církevní vedoucí jsou nástrojem v rukou Božích a mají 

při vedení a rozvíjení druhých usilovat o Ducha.

V dnešní Církvi vedoucí obvykle dosáhne toho, že je vykonáno 
to, co skutečně očekává. Je zapotřebí, aby měl vysoká očekávání. 
Ty, kterým přiděluje úkoly, má ujišťovat o tom, že ve službě Pánu 
mají ještě větší schopnosti než při vykonávání běžných povinností. 
Pokud se při práci na Božím díle [snažíme] ze všech sil, nemůžeme 
neuspět. Jsme pouhými nástroji; toto je dílo Páně. Toto je Jeho 
Církev, Jeho plán evangelia. Toto jsou Jeho děti, s nimiž pracujeme. 
On nám nedovolí, abychom selhali, pokud odvedeme svůj díl práce. 
Zvelebí nás dokonce nad rámec našich talentů a schopností, bude- li 
to nutné. Tím jsem si jist.33

Musíme mít na paměti, že … Církev … není svět obchodu. Její 
úspěch se poměřuje počtem spasených duší, nikoli ziskem a ztrá-
tou. Samozřejmě je zapotřebí, abychom byli výkonní a produktivní, 
ale také je zapotřebí, abychom se stále zaměřovali na věčné cíle. 
Buďte opatrní, abyste na posvátné úlohy a úkony kněžství nea-
plikovali světské postupy a názvosloví. Pamatujte na to, že racio-
nální postupy při řešení problémů, přestože jsou užitečné, nebudou 
samy o sobě pro práci na království dostatečné. Boží dílo je třeba 
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vykonávat skrze víru, modlitbu a Ducha „a je- li to nějakým jiným 
způsobem, není to od Boha“. (NaS 50:18.)34

Veškerým záměrem Církve je rozvíjet muže a ženy, kteří budou 
ve svých postojích, vlastnostech a ideálech podobní Bohu.35

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson učil, že vedoucí mají být spravedlivým příkla-

dem. (Viz 1. oddíl.) Proč má příklad tak mocný vliv? Jak spraved-
livý příklad vedoucích ovlivnil nebo ovlivňuje vás samotné?

• Prostudujte si vlastnosti dobrých vedoucích, které jsou uvedeny 
ve 2. oddíle. Proč podle vás lidé „reagují na [takové] vedení“? 
Zamyslete se nad tím, co můžete udělat pro to, abyste si takové 
vlastnosti vypěstovali.

• President Benson učil, že vedoucí v Církvi mají při delegování 
následovat příklad Spasitele. (Viz 3. oddíl.) Jak delegování na-
pomáhá budování království Božího? Jaký užitek vám přinášejí 
zodpovědnosti, které na vás byly delegovány?

• Jak by se mohla změnit naše služba v Církvi, kdybychom pa-
matovali na to, že „toto je dílo Páně“ a že „toto jsou Jeho děti, 
s nimiž pracujeme“? (Viz 4. oddíl.) Co jste například zažili, když 
jste jednali jako nástroj v rukou Páně, abyste pomohli druhým 
lidem?

Související verše z písem
Exodus 18:13–26; Matouš 5:13–16; Lukáš 22:31–32; Alma 17:1–11; 

NaS 38:23–27

Pomůcka k výuce
„Na jednotlivce zapůsobí, když jejich přínos oceníte. Můžete vy-

vinout zvláštní úsilí, abyste ocenili poznámky každého jednotlivce 
a abyste, je- li to možné, zahrnuli tyto poznámky do diskuse ve 
třídě.“ (Učení – není většího povolání [2000], 35–36.)

Odkazy
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), 429.
 2. Ezra Taft Benson: A Biography, 430.

 3. Ezra Taft Benson: A Biography, 430.
 4. Ezra Taft Benson: A Biography, 429.
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„Právě nyní nastal čas uplatnit Spasitelovo učení o dobrém pastýři.“
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„Pasiž ovce mé“

„Všichni [se musíme] naučit být pravým pastýřem. 
Musíme projevovat druhým tutéž lásku, kterou projevuje 
Dobrý Pastýř nám všem. Každá duše je pro Něj cenná.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

President Ezra Taft Benson vyprávěl o tom, co zažil, když sloužil 
jako rádce v předsednictvu kůlu:

„Na schůzce předsednictva kůlu v Boise v Idahu jsme se před 
mnoha lety snažili vybrat presidenta nejslabšího a nejmenšího kvora 
starších v onom kůlu. Náš referent přinesl seznam všech starších 
kvora, na němž bylo i jméno muže, kterého jsem už několik let 
znal. Pocházel ze silné rodiny Svatých posledních dnů, ale v Církvi 
toho mnoho nedělal.

Pokud biskup členy vyzval, aby udělali nějakou práci v kapli, ob-
vykle na to zareagoval, a když si chtěli starší zahrát fotbal, šel občas 
s nimi. Určitě měl schopnost vést; byl předsedou jedné neziskové 
organizace a vedl si dobře.

Řekl jsem presidentovi kůlu: ‚Dal byste mi souhlas, abych za tím 
mužem zašel, sedl si s ním a vyzval ho, aby svůj život uvedl do 
souladu s církevními měřítky a ujal se vedení kvora? Uvědomuji si, 
že je to trochu riskantní, ale on na to schopnosti má.‘

President kůlu odvětil: ‚Ano, udělejte to; a Pán vám žehnej.‘

… Šel jsem za tím mužem k němu domů. Nikdy nezapomenu na 
ten výraz, který se mu objevil na tváři, když otevřel dveře a za nimi 
uviděl stát člena předsednictva svého kůlu. Váhavě mě pozval do-
vnitř; jeho žena zrovna vařila večeři a já jsem z kuchyně ucítil vůni 
kávy. Požádal jsem ho, aby řekl manželce, aby se k nám připojila, 
a když jsme se usadili, vysvětlil jsem mu, proč jsem přišel. ‚Nebudu 
po vás chtít odpověď už dnes,‘ řekl jsem mu. ‚Chtěl bych jen, abyste 
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mi slíbil, že o tom budete přemýšlet, že se ohledně toho pomodlíte 
a že zvážíte, co by to pro vás jako pro rodinu znamenalo, a já vás 
znovu navštívím příští týden. I kdybyste se rozhodl to nepřijmout, 
budeme vás mít stále rádi,‘ dodal jsem.

Další neděli, hned jak otevřel dveře, jsem si povšiml, že došlo 
k jisté změně. Byl rád, že mě vidí, hned mě pozval dál a zavolal na 
manželku, aby se k nám připojila. Řekl: ‚Bratře Bensone, udělali 
jsme, co jste chtěl. Přemýšleli jsme o tom, modlili jsme se a rozhodli 
jsme se, že to povolání přijmu. Pokud mají bratří ve mě tolik důvěry, 
chci uvést svůj život do souladu s církevními měřítky, což je něco, 
co jsem měl udělat už dávno.‘

Také uvedl: ‚Od té doby, co jste tu minulý týden byl, jsem neměl 
žádnou kávu a už ji nikdy nebudu pít.‘

Byl ustanoven presidentem kvora starších a účast na kvoru se 
začala zvyšovat – a zvyšovala se neustále. Snažil se, projevoval zá-
jem a podporu méně aktivním starším a přiváděl je zpět. O několik 
měsíců později jsem se z onoho kůlu odstěhoval.

Uplynulo několik let a jednoho dne ke mně na Chrámovém ná-
městí v Salt Lake City přišel nějaký muž, podal mi ruku a řekl: 
‚Bratře Bensone, vy si na mě asi nepamatujete, že ne?‘

‚Ale ano, pamatuji,‘ odpověděl jsem, ‚jen už nevím, jak se 
jmenujete.‘

Řekl: ‚Pamatujete si, jak jste před sedmi lety v Boise navštívil doma 
jednoho nedbalého staršího?‘ A pak se mi samozřejmě všechno vy-
bavilo. Pokračoval: ‚Bratře Bensone, nikdy vám nebudu moci do-
statečně poděkovat za to, že jste onoho nedělního odpoledne přišel 
za mnou domů. Teď sloužím jako biskup. Myslíval jsem si, že jsem 
šťastný, ale to jsem ještě nevěděl, jak opravdové štěstí vypadá.‘“ 1

Tento a jiné zážitky inspirovaly presidenta Bensona k tomu, aby 
vyzval Svaté posledních dnů, aby vztáhli pomocnou ruku k těm 
členům Církve, jejichž život je „vzdálený od Církve a od vlivu evan-
gelia“.2 Na generální konferenci v dubnu 1984 uvedl: „Těší nás, že 
se mnozí naši bratři a sestry navracejí k aktivitě. Chtěli bychom 
povzbudit vedoucí kněžství a pomocných organizací, aby v tomto 
velkém úsilí nepolevovali.“ 3 V témže týdnu hovořil ke skupině 
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vedoucích kněžství o tom, že je zapotřebí udržovat přátelské vztahy 
s muži v Církvi, kteří ještě nebyli vysvěceni do úřadu staršího:

„Soucítím s těmi muži, s hlavami rodin. … Myslím, že v součas-
nosti není v Církvi větší výzvy než té, že máme přivést tyto muže 
zpět k aktivitě a pomoci jim dosáhnout bodu, kdy budou moci vzít 
svou rodinu do domu Páně, aby jim byl otevřen přístup k těm nej-
větším požehnáním, která kdy muži a ženy poznali ať již v tomto 
světě, nebo ve světě, jenž přijde.

Bratří, s nadějí se modlíme o to, abyste toto úsilí o aktivizaci 
vnímali jako něco více než jen dočasný program. Doufáme, že až 
bude zaznamenáno toto období historie naší Církve, bude o něm 
řečeno, že to byla doba, kdy byly do Církve Boží navráceny mnohé 
bloudící a ztracené duše.“ 4

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Část našeho poslání jakožto následovníků 
Pána je podávat pomocnou ruku těm bratrům 

a sestrám, kteří se odloučili od Církve.

Záměrem Pánovy Církve je napomáhat pokroku každého syna 
a dcery Boží k dosažení vrcholných požehnání věčného života. …

Chtěl bych hovořit o našem poslání zdokonalovat Svaté, a zej-
ména pak o výzvě aktivizovat ty, kteří se odloučili od plné aktivity 
v Církvi. Tito členové, kteří jsou našimi bratry a sestrami, v současné 
době žijí mimo Církev a mimo vliv evangelia.

V této skupině méně aktivních členů je mnoho těch, kteří ne-
chodí na shromáždění, protože jsou možná lhostejní a bez zájmu. 
Patří sem i ti, kteří se dočasně ztratili, protože nevíme, kde se nachá-
zejí. Někteří z nich jsou nově obrácení, kterým se zjevně nedostalo 
oné vyživující pozornosti a učení, jež by z nich učinily „[spoluměš-
ťany] svatých“. (Viz Efez. 2:19.) Mnozí jsou svobodní dospělí.

Všem těmto jedincům musíme, jakožto členové Církve a násle-
dovníci Pána, znovu vyjádřit svou lásku a srdečně je vybídnout 
k tomu, aby se vrátili. „Vraťte se. Vraťte se a hodujte u stolu Páně 
a ochutnejte opět sladké a uspokojující plody přátelství se Svatými.“ 
(Ensign, March 1986, str. 88.)
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Úkol, který leží před námi, je obrovský. … Pokud se k těmto bra-
trům a sestrám máme dostat, musíme projevit víru, sílu a odhodlání. 
Musíme to však udělat. Pán to od nás očekává. A my to dokážeme! 5

2
Když usilujeme o to, abychom duchovně vyživovali 

ty, kteří sešli na scestí, máme uplatňovat 
Spasitelovo učení o dobrém pastýři.

Právě nyní nastal čas uplatnit Spasitelovo učení o dobrém pastýři 
na výzvu, které čelíme, abychom zachránili ztracené ovce a vzpurná 
jehňátka.

„Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl sto ovec, a zbloudila 
by jedna z nich, zdaliž nenechá těch devadesáti devíti, a jda na hory, 
nehledá té pobloudilé?

A nahodí- liť mu se nalezti ji, amen pravím vám, že se raduje 
nad ní více, než nad těmi devadesáti devíti nepobloudilými.“ (Mat. 
18:12–13.)

Za časů Ježíše znal palestinský pastýř každou ze svých ovcí. Ovce 
znaly jeho hlas a důvěřovaly mu. Za cizím člověkem by nešly. Proto, 
když je pastýř zavolal, ovce za ním přišly. (Viz Jan 10:1–5, 14.)

Večer pastýři odváděli své ovce do ohrady neboli ovčince. 
Ovčinec obklopovaly vysoké zdi, na jejichž vrcholu byly trnité 
větve, které bránily zlodějům a divokým zvířatům, aby se dostali 
dovnitř. Někdy však divoká zvířata hnána hladem skočila přes zeď 
přímo mezi ovce a vyděsila je a ohrozila.

V takové situaci bylo možné rozlišit pravého pastýře – takového, 
který své ovce miloval – od námezdního dělníka, který pracuje 
jen z povinnosti, aby si vydělal peníze. Pravý pastýř byl ochoten 
za ovce obětovat život. Vyšel by mezi ovce a bojoval by za jejich 
dobro. Námezdní dělník si na druhé straně cenil své osobní bez-
pečnosti více než ovcí a ve většině případů by z nebezpečí utekl.

Ježíš použil tento příměr, obvyklý pro Jeho dobu, k tomu, aby 
mohl prohlásit, že On je ten Dobrý pastýř, ten Pravý pastýř. Z lásky 
ke svým bratrům a sestrám za ně ochotně a dobrovolně položil 
život. (Viz Jan 10:11–18.)
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Dobrý pastýř položil nakonec za své ovce život – za vás i za mě, 
za nás všechny.

Symbolika dobrého pastýře má významnou paralelu i v dnešní 
Církvi. Je potřeba, aby ovce vedli bdělí pastýři. Příliš mnoho ovcí 
bloudí. Některé odvádějí chvilková rozptýlení. Jiné se ztratily úplně.

Uvědomujeme si, že stejně jako v minulosti se budou některé ovce 
bouřit a budou „jako divoké stádo, jež utíká od pastýře“. (Mosiáš 
8:21.) Ale většina našich problémů pramení z nedostatku láskyplné 
a pozorné pastýřské péče, přičemž je zapotřebí získat více pastýřů.

Naši noví členové, tito lidé znovuzrození do evangelia, musí být 
touto péčí pastýře vyživováni pomocí přátelských vztahů vyznačují-
cích se pozorností, zatímco budou prohlubovat své znalosti evange-
lia a začnou žít podle nových měřítek. Taková péče pomůže zajistit, 
že se nevrátí ke starým zvykům.

Díky laskavé péči pastýře nebudou naši mladí lidé, naše jehňátka, 
tolik náchylní k tomu, aby sešli z cesty. A pokud se tak stane, ohbí 
pastýřské hole – láskyplné objetí a srdce naplněné pochopením – je 
pomůže přivést zpět.

když ve svých sborech a odbočkách vyživujeme přátelství, 
vzájemně si pomáháme setrvat ve stádu dobrého pastýře.
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Díky péči pastýře mohou být mnozí z těch, kteří jsou nyní oddě-
leni od stáda, stále ještě přivedeni zpět. Mnozí, kteří uzavřeli sňatek 
mimo Církev a převzali světský životní styl, mohou zareagovat na 
výzvu, aby se vrátili ke stádu.6

3
Svatí posledních dnů, kteří sešli na scestí, potřebují, 

aby se jim dostávalo opravdového, srdečného 
zájmu pravých a láskyplných pastýřů.

Neexistují žádná nová řešení tohoto starého problému, kdy se 
ovce zatoulají za potravou. Ověřeným řešením je to, kterým Ježíš 
pověřil Petra a které zdůraznil tím, že jej třikrát zopakoval: „Pasiž 
beránky mé. Pasiž ovce mé. Pasiž ovce mé.“ (Viz Jan 21:15–17.)

Jak stojí v oné nádherné výzvě v Knize Mormonově, musí být 
na ty, kteří byli pokřtěni do Církve Kristovy, neustále „pamatováno 
a [musí] býti vyživováni dobrým slovem Božím“. (Moroni 6:4.)

Odpovědí je tedy zbožná pastýřská péče a pasení stáda – jinými 
slovy, je třeba nad ním osobně bdít a starat se o něj. Je zapotřebí 
opravdového a upřímného zájmu pravého, láskyplného pastýře, a ne 
jen povrchního zájmu, který by možná prokazoval námezdní dělník.

Hovoříme- li o představě pravého pastýře, uznáváme, že Pán tuto 
zodpovědnost ukládá nositelům kněžství. Avšak i sestry mají po-
volání „pastýřské péče“ v oné vlídné a láskyplné službě, kterou 
poskytují sobě navzájem i druhým. Musíme se proto všichni nau-
čit být pravým pastýřem. Musíme projevovat druhým tutéž lásku, 
kterou projevuje Dobrý Pastýř nám všem. Každá duše je pro Něj 
cenná. Jeho pobídka se vztahuje na každého člena – na všechny 
syny a dcery Boží.

„Vizte, on nabízí pozvání všem lidem, neboť rámě milosrdenství 
je k nim vztaženo a on praví: Čiňte pokání a já vás přijmu. …

Pojďte ke mně a pojíte z ovoce stromu života; …

Ano, pojďte ke mně a přinášejte díla spravedlivosti.“ (Alma 
5:33–35.)

Jeho pozvání není odepřeno nikomu. Vítá všechny, kteří chtějí 
využít Jeho laskavého pozvání přijmout Jeho evangelium. Ovce 
– některé rozrušené, některé lhostejné, jiné zamyšlené – je třeba 
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nalézt a skrze lásku je znovu přivést k aktivitě. Při napomáhání to-
muto úsilí je zapotřebí využít všech zdrojů kněžství a pomocných 
organizací.

Tento úkol se nikdy nepodaří splnit, pokud vedoucí kůlů, sborů 
a pomocných organizací a věrní členové všude na světě nebudou 
používat své odhodlání a víru k tomu, aby přivedli méně aktivní 
členy zpět k plné aktivitě v Církvi.

Zatímco se snažíte splnit tento úctyhodný cíl, naléháme na vás, 
abyste znovu položili důraz na efektivní kněžské domácí učení 
a efektivní navštěvující učení v Pomocném sdružení. Domácí a na-
vštěvující učení jsou inspirované programy. Jsou navrženy tak, aby 
každý měsíc došlo ke kontaktu s každým členem Církve, ať již aktiv-
ním, či neaktivním. Prosíme, abyste na domácí a navštěvující učení 
kladli větší důraz.7

4
Budeme- li neustále sloužit svým bratrům 
a sestrám, můžeme jim pomoci přijmout 
všechna požehnání a obřady evangelia.

Naše dnešní modlitby musí mít tutéž sílu a musí být naplněny 
stejným zájmem jako modlitby Almy, když se snažil získat zpět 
zbloudilé Zoramity, kteří se odchýlili od Pána:

„Ó Pane, dej prosím, ať máme úspěch při opětném přivádění jich 
k tobě v Kristu.

Viz, ó Pane, duše jejich je drahocenná a mnozí z nich jsou naši 
bratří; tudíž, dej nám, ó Pane, moc a moudrost, abychom mohli 
přivésti tyto bratří své opět k tobě.“ (Alma 31:34–35; kurzíva 
přidána.) …

Zásady potřebné k přivádění lidí k aktivitě jsou neměnné. Zde 
jsou:

1. Je potřeba nalézt ztracené či méně aktivní členy a kontaktovat je.

2. Je potřeba jim projevovat láskyplný zájem. Musí pociťovat naši 
lásku.

3. Je potřeba je učit evangeliu. Musí skrze své učitele pociťovat 
moc Ducha Svatého.
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4. Musí být začleněni do našeho společenství.

5. Je potřeba, aby měli v Církvi smysluplné zodpovědnosti.

Řečeno slovy Knihy Mormonovy, musíme „nadále sloužiti“. 
(3. Nefi 18:32.)

Máme zvláštní zájem na tom, aby byli do společenství v Církvi 
plně začleněni i nově obrácení. Je potřeba je uvítat s otevřenou 
náručí.

Sjednoťme se v úsilí přivést méně aktivní členy zpět k plné ak-
tivitě v Církvi. Když tak učiníme, budeme v těsnějším spojení při 
uskutečňování poslání Církve – vnášet ve větší míře do života všech 
členů Církve evangelium se všemi jeho požehnáními a obřady. 
Církev „má zapotřebí každého údu“ (NaS 84:110) a každý člen po-
třebuje evangelium, Církev a všechny její obřady.

Kéž všichni usilujeme o požehnání Páně – o to, aby nás posiloval 
a dal nám nezbytnou moc a vliv, kterých budeme mít zapotřebí, 
zatímco budeme spolu vykonávat toto veliké dílo lásky.8

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Jaké máte pocity, když přemýšlíte o členech rodiny nebo o přá-

telích, kteří „žijí mimo Církev a mimo vliv evangelia“? Co mů-
žeme udělat pro to, abychom jim podali pomocnou ruku? (Viz 
1. oddíl.)

• Přemítejte o tom, čemu president Benson učil o rozdílech mezi 
námezdním dělníkem a pastýřem. (Viz 2. oddíl.) Co můžeme 
udělat pro to, abychom byli lepšími pastýři?

• President Benson nám připomínal, že lidé „potřebují, aby se jim 
dostávalo opravdového, srdečného zájmu pravých a láskyplných 
pastýřů“. (3. oddíl.) Jak můžeme rozvíjet srdečný zájem o druhé? 
Zatímco budete přemítat o této otázce, zamyslete se nad svou 
službou jakožto domácího učitele nebo navštěvující učitelky.

• Co podle vás znamená „nadále sloužiti“? (3. Nefi 18:32.) 
Zamyslete se nad oněmi pěti zásadami, o něž se president 
Benson podělil, aby nám pomohl sloužit těm, kteří mají zapotřebí 
plně se navrátit k aktivitě v Církvi. (Viz 4. oddíl.) Jak může každá 
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z těchto zásad někomu pomoci přijmout požehnání plynoucí 
z evangelia?

Související verše z písem
Matouš 9:10–12; Lukáš 15; 22:32; 1. Petrova 5:2–4; Moroni 6:4; 

NaS 18:10–16; 84:106

Pomůcka ke studiu
„Čtení, studium a přemítání není totéž. Čteme slova a můžeme 

pochopit myšlenky. Studujeme a můžeme v písmech objevit záko-
nitosti a spojitosti. Ale když přemítáme, přivoláváme zjevení skrze 
Ducha. Podle mě přemítat znamená přemýšlet a modlit se, což dě-
lám poté, co si něco přečtu v písmech a pečlivě to studuji.“ (Henry 
B. Eyring, „Služte s Duchem“, Liahona, listopad 2010, 60.)

Odkazy
 1. „Feed My Sheep“, Ensign, Sept. 1987, 

4–5.
 2. „Feed My Sheep“, 3.
 3. „Counsel to the Saints“, Ensign, May 

1984, 8.

 4. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 234.

 5. „Feed My Sheep“, 3.
 6. „Feed My Sheep“, 3–4.
 7. „Feed My Sheep“, 4.
 8. „Feed My Sheep“, 4, 5.
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Starší Ezra Taft Benson (vpravo) s presidentem Maxem Zimmerem, 
zastupujícím presidentem Švýcarské misie, při kontrole zásob 

humanitární pomoci ve švýcarské Ženevě v roce 1946.
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Zásady časného 
a duchovního blaha

„Vše, co se týká ekonomického, sociálního a duchovního 
blaha lidské rodiny, je a navždy bude zájmem 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

V roce 1936, když lidé po celém světě bojovali s ekonomickými 
problémy Velké hospodářské krize, zavedlo První předsednictvo 
nový program sociální péče. Tento program, nazývaný Církevní 
zajišťovací plán, nebyl založen proto, aby zajišťoval dávky pro po-
třebné lidi, ale proto, „aby pomáhal lidem, aby si dokázali pomoci 
sami“.1 Když První předsednictvo a ostatní církevní vedoucí zaváděli 
tento program, učili základním zásadám usilovné práce, soběstač-
nosti a služby. Vyzývali členy Církve, aby platili desátek a postní 
oběti, vyráběli a skladovali potraviny, vyhýbali se zbytečným dlu-
hům a šetřili si peníze na budoucí potřeby.

V té době president Ezra Taft Benson sloužil jako rádce v před-
sednictvu kůlu v Boise v Idahu. Byl zároveň ekonomem a specia-
listou v oblasti marketingu a řízení farem ve státě Idaho. Přijal od 
svého presidenta kůlu úkol zúčastnit se schůzky, na níž měl být 
Církevní zajišťovací plán představen. Později vzpomínal: „Má duše 
bezvýhradně souhlasila se vším, co jsem onoho dne slyšel. Vrátil 
jsem se do kůlu Boise a sdělil jsem bratřím, že tento program, 
který byl ohlášen, je rozumný po stránce ekonomické, sociální i du-
chovní, a vyjádřil jsem důvěru v to, že lidé v Církvi ho nadšeně 
přijmou jako něco, co je nejen rozumné, ale také potřebné.“ 2

Dva měsíce poté, co president Benson s tímto programem sezná-
mil svůj kůl, „bylo v plném proudu mnoho projektů sociální péče 
– v jednom sboru osázeli mnohahektarovou zahradu, v druhém 
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zasadili šest hektarů cukrové řepy a sestry z Pomocného sdru-
žení dalšího sboru zavařovaly potraviny, vyráběly prošívané při-
krývky a šily oblečení. [V jednom sboru] dokonce postavili i malou 
konzervárnu.“ 3

O deset let později byl president Benson svědkem rozsáhlého 
vlivu tohoto programu sociální péče. Jako člen Kvora Dvanácti apo-
štolů byl pověřen, aby bezprostředně po 2. světové válce předsedal 
Církvi v Evropě. V těchto válkou zbídačených zemích vedl úsilí 
Církve zajistit lidem věci, které by jim pomohly znovu nabýt so-
běstačnosti. Vyprávěl o své zkušenosti, když první církevní zásilka 
s humanitární pomocí dorazila do Berlína v Německu:

„Vzal jsem s sebou zastupujícího presidenta misie, presidenta 
Richarda Ranglacka. Kráčeli jsme ke starému oprýskanému skladišti, 
v němž se, pod dozorem ozbrojené stráže, nacházela drahocenná 
humanitární pomoc. Na vzdáleném konci onoho skladu jsme uviděli 
bedny navršené až téměř ke stropu.

‚To jsou bedny s jídlem?‘ zeptal se Richard. ‚Chcete mi říci, že ty 
bedny jsou plné jídla?‘

‚Ano, bratře,‘ odpověděl jsem, ‚je v nich jídlo, oblečení a lůžko-
viny – a, jak doufám, i nějaké zdravotnické potřeby.‘

Jednu z oněch beden jsme s Richardem sundali a otevřeli ji. Byla 
plná té nejobyčejnější z obyčejných potravin – suchých fazolí. Když 
to ten dobrý muž uviděl, vstrčil do nich ruce a prosíval je mezi 
prsty; pak se rozplakal vděčností jako malé dítě.

Otevřeli jsme další bednu, v níž byla lámaná pšenice – nic více, 
nic méně – přesně tak, jak ji Pán stvořil a jakou ji chtěl mít. Dal 
si jí špetku do úst. Po chvíli se na mě podíval očima plnýma slz 
(a i v mých očích byly slzy), zavrtěl nevěřícně hlavou a řekl: ‚Bratře 
Bensone, je těžké uvěřit, že lidé, kteří nás nikdy neviděli, toho pro 
nás mohli tolik udělat.‘

To je Pánův způsob! Dobrovolné dary motivované bratrskou 
láskou a ochotnou obětí a pomoc druhým, aby si dokázali po-
moci sami. Prostřednictvím toho je zachována důstojnost i sebeúcta 
příjemce.“ 4
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Učení Ezry Tafta Bensona
1

Pán je dychtivý a ochotný svému lidu žehnat jak 
po stránce časné, tak po stránce duchovní.

Uvědomuji si, bratři a sestry, že když Pán hovořil o časných zá-
ležitostech, řekl:

„… Všechny věci jsou pro mne duchovní, a nikdy jsem vám nedal 
zákon, jenž byl časný. …“ [NaS 29:34.]

Cíl je samozřejmě duchovního rázu. Žijeme však v hmotném, 
fyzickém a časném světě. …

Člověk je dvojaká bytost, časná i duchovní, a v raných zjeveních 
určených tomuto lidu Pán mnohokrát využil příležitosti k tomu, aby 
mu dal pokyny nebo přikázání ohledně časných záležitostí. Vedl 
Svaté a vedoucí Církve při koupi pozemků a dalšího majetku; při 
stavbě chrámů; dokonce i při zřízení tiskárny a obchodu a stavby 
hostince pro unaveného poutníka. [Viz NaS 124:22–23.] Ve velkole-
pém zjevení známém jako Slovo moudrosti nejenže poukázal na to, 
co je a co není dobré pro člověka, ale zároveň nastínil plán výživy 
hospodářských zvířat, který je postupně v průběhu více než sta 
let potvrzován lidským vědeckým výzkumem. [Viz NaS 89.] Cokoli 
ovlivňuje blaho lidí, vždy bylo a navždy bude zájmem Církve. Našim 
členům byly vždy poskytovány rady ohledně časných záležitostí. …

Je však důležité zachovat si jasnou mysl, bratři a sestry. Mějme 
na paměti, že všechny materiální věci nejsou ničím více než pro-
středkem k dosažení cíle a že onen cíl je duchovního charakteru, 
přestože Pán je dychtivý a ochotný svému lidu žehnat po stránce 
časné. Dal to najevo v mnoha zjeveních. Často zdůrazňoval, že 
se máme modlit o úrodu, o svá zvířata, o domácnosti, o domovy 
a prosit Ho, aby nám požehnal v časných záležitostech. A přislíbil, 
že bude připraven a ochoten nám žehnat. …

Pán za nás neudělá to, co můžeme a máme udělat sami. Má však 
v úmyslu se o své Svaté postarat. Vše, co se týká ekonomického, 
sociálního a duchovního blaha lidské rodiny, je a navždy bude zá-
jmem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.5
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Při řízení kterékoli stránky programu sociální péče musíme mít 
stále na paměti prvořadý záměr, s nímž byl vytvořen. Oním zmíně-
ným záměrem je „vytvořit tak dalece, jak jen to je možné, systém, 
který by odňal kletbu lenivosti, který by odstranil zla plynoucí ze 
žití z podpory a který by znovu mezi našimi členy ustanovil so-
běstačnost, pracovitost, hospodárnost a sebeúctu. Cílem Církve je 
pomoci lidem, aby si dokázali pomoci sami. Práce má být znovuna-
stolena jako vládnoucí zásada v životě členů naší Církve.“ 6

Síla církevního programu sociální péče spočívá v tom, že každá 
rodina bude následovat inspirované pokyny církevních vedoucích, 
přičemž se prostřednictvím přiměřené přípravy stane soběstačnou. 
Bůh chce, aby se Jeho Svatí připravili tak, „aby církev [jak pravil 
Pán] mohla býti nezávislá nad veškerým ostatním stvořením pod 
celestiálním světem“. (NaS 78:14.)7

Podobenství v písmech, které pojednává o pěti moudrých a pěti 
pošetilých pannách [viz Matouš 25:1–13], nám připomíná, že člo-
věk může příliš dlouho vyčkávat, než se pokusí dát svůj duchovní 
a časný dům do pořádku. Jsme připraveni? 8

2
Skrze činorodou, cílevědomou a nesobeckou 

práci získáváme věci nezbytné k životu 
a rozvíjíme božské vlastnosti.

Jedna z prvních zásad zjevených otci Adamovi, když byl vyhnán 
ze zahrady Eden, zněla: „V potu tváři své chléb jísti budeš, doka-
vadž se nenavrátíš do země.“ (Gen. 3:19.) Všechny věci materiál-
ního charakteru, které v životě obdržíme, jsou výsledkem práce 
a Boží prozřetelnosti. Jedině prací lze dosáhnout věcí nezbytných 
k životu.9

Bůh člověku přikazuje, aby získával obživu v potu tváře své, 
nikoli v potu tváře někoho jiného.10

Naše evangelium je evangeliem práce – cílevědomé, nesobecké 
a vykonávané v duchu pravé lásky Kristovy. Jen takto můžeme roz-
víjet božské vlastnosti. Jen takto se můžeme stát užitečným nástro-
jem v rukou Páně, aby se druhým lidem dostalo požehnání skrze 
onu moc, která může vést k tomu, že se život mužů a žen změní 
k lepšímu.
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S pokorou máme být vděční za tento úkol, za toto dědictví, za 
tuto příležitost ke službě a za mnohé odměny, které z ní plynou. 
Ti, kteří se mohou řídit plánem Páně a rozvíjet tuto moc a používat 
ji k tomu, aby žehnali druhým, jsou nesmírně šťastní. To je to, co 
činil Kristus. To je to, co máme výsadu činit i my.11

Příjemci sociální pomoci mají v rámci svých možností pracovat na 
tom, aby si zasloužili případné zboží nebo pomoc z postních obětí. 
Pokud by nebyla zajištěna smysluplná pracovní místa a pokud by 
lidé nebyli povzbuzováni k práci, vznikla by jakási demoralizující 
církevní sociální dávka, a účel, za nímž byl program sociální péče 
založen, by byl zmařen. Jeden ze zákonů nebe, který jsme si zde na 
zemi plně neosvojili, říká, že z dlouhodobého hlediska nemůžete 
pomoci lidem, když za ně budete dělat něco, co mohou a mají 
udělat oni sami.12

Měli bychom žádat, aby nám Pán žehnal ve všem, co děláme, 
a neměli bychom dělat nic, co by nám bránilo Ho o tato požehnání 
žádat. Neměli bychom očekávat, že Pán za nás udělá to, co můžeme 
udělat sami. Věřím ve víru a v činy a také v to, že Pán požehná v pl-
nější míře člověku, který pracuje, aby dosáhl toho, za co se modlí, 
než člověku, který se pouze modlí.13

Činorodá, cílevědomá práce vede k pevnému zdraví, chvályhod-
ným výsledkům, čistému svědomí a osvěžujícímu spánku. Práce 
vždy byla pro člověka požehnáním. Kéž máte zdravou úctu k práci, 
ať již intelektuální, citové, či fyzické. Kéž navždy zakoušíte uspo-
kojení z poctivé tvrdé práce. … Do nebe se nikdy nedostanete tím, 
že si to budete pouze přát či o tom budete snít. Musíte zaplatit pří-
slušnou cenu prostřednictvím práce, oběti a spravedlivého života.14

3
Když vyrábíme a skladujeme potraviny, sklízíme okamžitý 

užitek a připravujeme se na potřeby v budoucnu.

Zamysleli jste se někdy nad tím, co by se stalo s vaší obcí či ná-
rodem, kdyby byla ochromena doprava nebo došlo k válce či krizi? 
Jak byste vy a vaši sousedé získali potraviny? Na jak dlouho by byl 
místní obchod – nebo supermarket – schopen uspokojit potřeby 
celé obce?
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Brzy po 2. světové válce jsem byl Prvním předsednictvem povo-
lán, abych odjel do Evropy znovu založit misie a vytvořit program 
pro distribuci potravin a oblečení Svatým. Mám v živé paměti lidi, 
kteří každé ráno nasedali na vlak s náručí plnou různých tretek 
a odjížděli na venkov, aby svůj majetek vyměnili za potraviny. K ve-
čeru se vlakové nádraží naplnilo lidmi nesoucími spoustu ovoce 
a zeleniny a přehršlí kuřat a kvičících prasat. Takový rozruch jste 
nikdy neslyšeli. Tito lidé byli samozřejmě ochotní vyměnit prakticky 
cokoli za zboží, které je udrží na živu – za potraviny.

Domácí produkce potravin je téměř zapomenutým prostředkem 
ekonomické soběstačnosti. Příliš jsme si zvykli na to, že jdeme do 
obchodu a koupíme si, co potřebujeme. Tím, že budeme část svých 
potravin vyrábět sami, snížíme ve velké míře dopad inflace na své 
finanční prostředky. A co je důležitější, naučíme se vyrábět své 
vlastní potraviny a zapojíme všechny členy rodiny do prospěšného 
projektu. …

Chtěl bych vám navrhnout, abyste udělali to, co jiní už udělali 
před vámi. Spojte se s druhými lidmi a požádejte o povolení vyu-
žít prázdného pozemku jako zahrady nebo si pronajměte políčko 

všichni členové rodiny se mohou zapojit do snahy vyrábět potraviny.
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a začněte něco pěstovat. Některá kvora starších toto udělala v rámci 
celého kvora a všichni, kteří se na tom podíleli, sklízeli plody pěs-
tování ovoce a zeleniny a požehnání spolupráce a zapojení rodiny. 
Mnohé rodiny, aby si mohly založit zahrádku, zryly trávník.

Chtěli bychom vás povzbudit, abyste se stali soběstačnějšími, 
aby, jak pravil Pán, „nehledě na soužení, jež na vás sestoupí, … 
církev mohla býti nezávislá nad veškerým ostatním stvořením pod 
celestiálním světem“. (NaS 78:14.) Pán chce, abychom byli nezá-
vislí a soběstační, protože tato doba bude dobou soužení a strastí. 
Varoval nás před touto situací a upozornil nás na ni dopředu. …

Produkce potravin je jen jednou součástí opakovaně zdůrazňo-
vané výzvy, abyste si skladovali zásoby potravin, … kdekoli je to 
zákonem povoleno. Církev nám neříká, jaké potraviny se mají skla-
dovat. Toto rozhodnutí je ponecháno na jednotlivých členech. …

Zjevení týkající se výroby a uskladňování potravin je pro naše 
časné blaho v dnešní době možná stejně tak zásadní, jako bylo pro 
lidi za dnů Noémových nastoupení do archy. …

Naplánujte si, že si budete ukládat potraviny do zásoby, stejně 
jako byste si ukládali prostředky na spořicí účet. Po každé výplatě 
si uložte trochu zásob stranou. Konzervujte a zavařujte ovoce a ze-
leninu ze svých zahrad a sadů. Naučte se, jak konzervovat potraviny 
sušením a případně i zamrazením. Učiňte vytváření zásob potravin 
součástí svého rozpočtu. Skladujte semena a mějte k dispozici do-
statek nástrojů k obdělávání půdy. Pokud šetříte na to, abyste si 
koupili druhé auto nebo televizi či jinou věc, která pouze přispěje 
k vašemu pohodlí nebo zábavě, možná byste měli přehodnotit své 
priority. Vyzýváme vás, abyste tak učinili s modlitbou a – učinili 
tak hned. …

Příliš často se oddáváme pohodlí nečinnosti a namlouváme si, že 
zde nemůže dojít k hrůzám války, hospodářským pohromám, hla-
domoru a zemětřesení. Ti, kteří tomu věří, buď nejsou obeznámeni 
s Pánovými zjeveními, nebo jim nevěří. Ti, kteří se samolibě domní-
vají, že k těmto pohromám nedojde, že budou nějakým způsobem 
díky spravedlivosti Svatých ušetřeni, se mýlí a budou litovat dne, 
kdy se oddali takovéto falešné představě.
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Pán nás varoval a upozornil nás dopředu na den velikého sou-
žení a dal nám skrze své služebníky radu ohledně toho, jak se mů-
žeme na tyto těžké časy připravit. Dbáme Jeho rady? …

Bratři a sestry, buďte této radě věrní a budete požehnáni – ano, 
budete nejpožehnanějšími lidmi na zemi. Jste dobří lidé. Vím to. Ale 
všichni musíme být ještě lepší, než jsme nyní. Dostaňme se do situ-
ace, kdy budeme schopni prostřednictvím domácí výroby a zásob 
schopni uživit nejen sami sebe, ale i druhé.

Bůh nám žehnej, abychom byli připraveni na dobu, která je před 
námi a která může být nejtěžší ze všeho, co svět kdy zažil.15

4
Naše srdce bude naplněno pokojem a uspokojením, 

když si budeme dávat část svého výdělku 
stranou a vyhýbat se zbytečným dluhům.

S úctou vás vyzývám, abyste žili podle základních zásad práce, 
šetrnosti a soběstačnosti a abyste jim vlastním příkladem učili své 
děti. … Žijte v mezích svého výdělku. Část tohoto výdělku pra-
videlně spořte. Vyhýbejte se zbytečným dluhům. Buďte moudří 
a nesnažte se všechno získat příliš rychle. Než začnete pomýšlet 
na rozšiřování svého majetku, naučte se dobře spravovat to, co již 
máte.16

Naneštěstí se v mysli některých lidí usídlilo očekávání, že když 
prožíváme těžké chvíle, když jsme se svými prostředky naložili 
nemoudře nebo marnotratně a žili jsme si nad poměry, měli by-
chom spoléhat na Církev nebo na vládu, že nás vytáhnou z nesnází. 
Někteří naši členové pozapomněli na základní zásadu církevního 
plánu sociální péče – totiž že „žádný opravdový Svatý posledních 
dnů, pokud je fyzicky v pořádku, se dobrovolně nevzdá břemene 
starosti o své vlastní potřeby“. …

Více než kdykoli dříve se musíme učit zásadám ekonomické so-
běstačnosti a uplatňovat je. Nevíme, kdy náš vlastní osud může 
ovlivnit pohroma v podobě nemoci nebo nezaměstnanosti. Víme 
však, že Pán oznámil, že v budoucnosti dojde k celosvětovým ka-
tastrofám, a varoval nás a upozornil nás předem, abychom byli při-
praveni. Z tohoto důvodu Bratří opakovaně zdůrazňují v souvislosti 
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s časným a duchovním blahem program „návratu k základním 
potřebám“.17

Pán si přeje, aby v nadcházejícím kritickém období byli Jeho 
Svatí svobodní a nezávislí. Ale žádný člověk, který žije ve finančním 
područí, není ve skutečnosti svobodný.18

V knize 2. Královská se dočítáme o ženě, která s pláčem přišla 
k proroku Elizeovi. Její manžel zemřel a ona dlužila částku, kterou 
nemohla zaplatit. Věřitel již byl na cestě, aby vzal její dva syny 
a prodal je do otroctví.

Elizeus jí prostřednictvím zázraku umožnil získat značnou zásobu 
oleje. Pak jí řekl: „Jdi, prodej ten olej, a spokoj věřitele svého, ty pak 
s syny svými budeš se živiti z ostatku.“ (Viz 2. Král. 4:1–7.)

„Spokoj věřitele svého [a žij].“ Jak přínosná jsou odedávna tato 
slova! Jak moudrou radu pro nás představují v dnešní době! …

Mnoho lidí nevěří, že ještě někdy dojde k závažné hospodářské 
recesi. Pociťují jistotu ve svém očekávání stálého zaměstnání a ply-
nulého přísunu výplat a mezd, a tak zatěžují své budoucí příjmy 
dluhy, aniž by pomysleli na to, co by dělali, kdyby ztratili práci 

následkem života nad poměry může být „obrovská spousta zármutku“.
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nebo kdyby o svůj příjem přišli z nějakého jiného důvodu. Nejlepší 
odborníci však opakovaně tvrdí, že ještě nejsme dost chytří na to, 
abychom své hospodářství řídili tak, že by nedocházelo k pokle-
sům. Dříve či později k takovýmto poklesům dojde.

Další důvod k nárůstu zadlužení je ještě hlubší a vyvolává ještě 
větší obavy. V protikladu k oddanosti duchovním hodnotám je 
na vzestupu materialismus. Mnohé rodiny, aby „udělaly dojem“, 
si v bohaté čtvrti pořídí větší a dražší dům, než je potřeba. … Se 
vzrůstající životní úrovní se ono pokušení prohlubuje s každým 
novým přístrojem, který je uveden na trh. Nenápadné, pečlivě na-
vržené techniky současné reklamy se zaměřují na ta nejslabší místa 
odolnosti spotřebitelů. Naneštěstí je důsledkem toho prohlubující se 
pocit, že materiální věci si máme dopřát ihned, aniž bychom čekali, 
aniž bychom šetřili a aniž bychom si něco odepřeli.

A co je ještě horší, velká část rodin s osobním dluhem nemá 
žádná likvidní aktiva [úspory], na něž by se mohla spoléhat. Říkají 
si o velké problémy, kdyby došlo k náhlému výpadku jejich příjmu 
nebo jeho značnému snížení! Všichni víme o rodinách, které dluží 
více, než kolik jsou schopny splácet. Takovéto případy doprovází 
obrovská spousta zármutku.19

Nechci tím však říci, že veškeré dluhy jsou špatné. Tak tomu 
samozřejmě není. Rozumný podnikatelský dluh je jedním z prvků 
růstu. Rozumná hypotéka představuje pro rodinu, která si musí 
vypůjčit na pořízení domu, opravdovou pomoc.20

Z dlouhodobého hlediska je jednodušší žít v rámci svých příjmů 
a odolávat pokušení půjčovat si z budoucích rezerv kromě nutných 
případů – nikdy však ne na přepychové věci. Vůči nám samotným 
ani vůči našemu okolí není spravedlivé, abychom při svém utrácení 
byli natolik lehkomyslní, že onoho dne, kdy přijdeme o své příjmy, 
se budeme muset s žádostí o finanční pomoc obrátit na sociální 
úřad nebo na Církev.

Se vší vážností vás vyzývám, abyste se nezavazovali ke splá-
cení dlouhodobých půjček, jejichž výše je často astronomická. 
Nyní šetřete a kupujte později, a budete ve velké výhodě. Vyhnete 
se vysokým úrokům a dalším poplatkům a peníze, které ušetříte, 
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vám možná dají později příležitost k nákupu se značnou slevou při 
platbě v hotovosti.

… Odolejte pokušení zadlužit se kvůli nemovitosti, která je mno-
hem okázalejší nebo prostornější, než opravdu potřebujete.

O co lépe se vám bude dařit, což platí zejména pro právě začí-
nající mladé rodiny, když si nejprve koupíte malý dům, u něhož lze 
očekávat, že ho v relativně krátké době splatíte. …

Neponechávejte sebe a svou rodinu nechráněné před finančními 
bouřemi. Vzdejte se alespoň pro nynějšek luxusu, abyste si vytvořili 
úspory. Je velmi moudré zajistit prostředky na budoucí vzdělávání 
svých dětí a na dobu stáří. …

Bratři a sestry, když budeme žít v mezích svých příjmů, naplní to 
naše srdce pokojem a uspokojením. Kéž nám Bůh udělí moudrost 
a víru, abychom dokázali být poslušni inspirovaných rad kněžství – 
abychom se zbavili dluhů, žili v mezích svých příjmů a průběžně pla-
tili, co je potřeba – abychom zkrátka „spokojili věřitele svého [a žili]“.21

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• V 1. oddíle president Benson nastiňuje základní zásady cír-

kevního programu sociální péče. V jakém směru tyto zásady 
přispívají k našemu časnému blahu? V jakém směru přispívají 
k našemu duchovnímu blahu?

• Jmenujte některé výhody „[činorodé, cílevědomé] práce“. 
(Několik příkladů je uvedeno ve 2. oddíle.) Jmenujte některé 
věci, které vás na práci těší. Co můžeme dělat pro to, abychom 
pomohli dětem a mládeži naučit se mít z práce radost?

• Jmenujte některá požehnání, jichž se nám dostane, pokud se 
budeme řídit radou presidenta Bensona uvedenou ve 3. oddíle. 
Přemýšlejte o tom, co uděláte pro to, abyste se touto radou řídili, 
a vezměte přitom v úvahu svou současnou situaci.

• Proč podle vás vede moudré užívání peněz k pokoji a uspoko-
jení? Co nás může naopak potkat, pokud nebudeme „[žít] v me-
zích svého výdělku“? (Viz 4. oddíl.)
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Související verše z písem
Jákob 2:17–19; Alma 34:19–29; NaS 19:35; 42:42; 75:28–29; 

104:78; Mojžíš 5:1

Pomůcka k výuce
„Abyste pomohli studentům připravit se na zodpovězení otázek, 

můžete jim předtím, než bude něco přečteno nebo proneseno, říci, 
že je požádáte o jejich reakci. … Mohli byste například říci: ‚Až 
budu číst tuto pasáž, věnujte tomu pozornost, abyste se mohli podě-
lit o to, co vás na ní nejvíce zaujalo.‘“ (Učení – není většího povolání 
[2000], 69.)
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Přinášejme evangelium světu

„Jsme rádi, že se můžeme v partnerství 
s Nebeským Otcem podílet na tomto velikém 

díle spasení a oslavení Jeho dětí.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

Pro presidenta Ezru Tafta Bensona byla misionářská práce rodin-
nou tradicí. „Rodina mého otce se skládala z jedenácti dětí,“ vy-
světlil. „Všech jedenáct sloužilo na misii. Manželka také sloužila na 
misii a měla to potěšení sloužit posledních šest měsíců [své misie] 
se svou ovdovělou matkou. Když můj otec odešel na misii, jako 
jeho nejstarší syn si vzpomínám na dopisy, které nám psal z misij-
ního pole na Středozápadě Spojených států. Do rodiny … vstoupil 
duch misionářské práce, který se již nikdy nevytratil, za což jsem 
pokorně vděčný.“ 1

President Benson sloužil v letech 1921 až 1923 jako misionář na 
plný úvazek v Britské misii a onen „duch misionářské práce“ s ním 
zůstal ještě dlouho po oněch dvou a půl letech. Jako ministr země-
dělství Spojených států v letech 1953 až 1961 se setkal s mnoha lidmi 
z různých náboženství. Na generální konferenci v dubnu 1961 řekl 
Svatým: „Mám jména přibližně 9 000 lidí, s nimiž jsem byl ve svém 
oficiálním postavení v osobním kontaktu. Doufám, že se mi pro 
ně podaří vyplnit kartičky k doporučení na možné zájemce. Chtěl 
bych, aby se každý z nich doslechl o evangeliu. Přál bych si, aby se 
všechny děti našeho Otce mohly těšit z požehnání, která přicházejí, 
když člověk přijme evangelium Ježíše Krista a žije podle něj.“ 2

Nadšení presidenta Bensona pro misionářskou práci pokračovalo 
i v jeho pozdějším věku a on sám usiloval o to, aby tentýž nad-
šený postoj zaujali všichni členové Církve. Přímo k mladým mužům 
promlouval o přípravě na misionářskou službu na plný úvazek. 
„Připravte se již nyní,“ řekl. „Připravte se fyzicky, duševně, sociálně 
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„Ochotně věnujeme čas a prostředky, kterými nám [Pán] může žehnat, 
tomu, abychom založili a budovali Jeho království na zemi.“
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a duchovně.“ 3 Naléhavě žádal rodiče, aby v této přípravě své syny 
vedli. Také radil mladým sestrám a starším členům Církve, aby 
vážně přemýšleli o misionářské službě na plný úvazek. A všechny 
členy Církve nabádal k tomu, aby se dělili o evangelium s bližními.

President Thomas S. Monson vyprávěl o události, kdy láska pre-
sidenta Bensona k misionářské práci inspirovala jednoho budou-
cího misionáře: „Jednou v pátek společně se sestrou Bensonovou 
jako obvykle navštívili zasedání v chrámu Jordan River. Když tam 
dorazili, přistoupil k presidentu Bensonovi mladý muž, který ho 
radostně pozdravil a oznámil mu, že byl povolán ke službě na misii 
na plný úvazek. President Benson vzal nově povolaného misionáře 
za ruku a s úsměvem pronesl: ‚Vezměte mě s sebou! Vezměte mě 
s sebou!‘ Tento misionář poté svědčil o tom, že v určitém smyslu 
skutečně vzal presidenta Bensona s sebou na misii, neboť tento 
pozdrav odrážel presidentovu neochvějnou lásku, oddanost misio-
nářské práci a touhu být vždy ve službě Páně.“ 4

Jádrem oddanosti presidenta Bensona ke sdílení evangelia byla 
jeho láska ke všem dětem Nebeského Otce: „Děti našeho Otce 
potřebují evangelium. … Vím, že Pán je miluje, a jako Jeho po-
korný služebník chovám i já v srdci lásku k mnoha milionům lidí 
na tomto světě.“ 5 Když se zamýšlel nad mocí Spasitelovy lásky, 
svědčil o tom, že „naše požehnání se násobí tím, že se o Jeho lásku 
dělíme s bližními“.6

Díky celoživotní snaze podílet se na misionářské práci a povzbu-
zovat k témuž i ostatní Svaté mohl president Benson prohlásit: 
„Zakusil jsem radost z misionářské práce. Na celém světě není jiné 
práce, která dokáže člověku přinést větší radost a pocit štěstí.“ 7

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Svět hladoví po pravém náboženství, a my ho máme.

Zdá se, že po onom vznešeném zjevení se Boha Otce a Jeho Syna 
Ježíše Krista Josephu Smithovi byla první velkou zodpovědností vlo-
ženou na znovuzřízenou Církev zodpovědnost přinést evangelium 
světu – všem dětem našeho Otce.
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Je to vskutku významná posloupnost dramatických událostí mi-
mořádné důležitosti – skutků oběti, radosti, těžkostí, odvahy, a pře-
devším lásky k bližním. Nikde jinde na tváři země nenajdete tak 
dramatické lidské příběhy, které by se tomu vyrovnaly. Ano, za to, 
aby bylo možné nést kupředu tuto práci lásky, se platí krví, potem 
a slzami. A proč to děláme? Protože Bůh nebes nám to přikázal; 
protože miluje své děti a je Jeho vůlí, aby mnoho milionů lidí na 
této zemi mělo příležitost vyslechnout si vznešené a spásné zásady 
evangelia Ježíše Krista, které přinášejí oslavení, a aby mohli na zá-
kladě svobodné vůle tyto zásady přijmout a žít podle nich.8

Jsem přesvědčen, že svět potřebuje více než cokoli jiného evan-
gelium Ježíše Krista a že lidé ve světě touží po tom, co jim evange-
lium poskytne, ale neuvědomují si to. Touží po kotvě, kterou jim 
nabízí evangelium, jež jim dává odpovědi na problémy, jimž čelí; 
jež jim přináší pocit bezpečí a pocit vnitřního pokoje. Bratří a sestry, 
evangelium je jedinou odpovědí na problémy světa.9

Pouze evangelium spasí svět před pohromou jeho vlastního se-
bezničení. Pouze evangelium sjednotí v míru lidi všech ras a ná-
rodností. Pouze evangelium přinese radost, štěstí a spasení lidské 
rodině.10

Svět hladoví po pravém náboženství, a my ho máme.11

Toto je to vznešené poselství, které si přejeme sdílet se světem – 
že skrze Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista bylo znovuzřízeno krá-
lovství Boží. To je to největší poselství od Vzkříšení Ježíše Krista.12

Pokorně a vděčně přijímáme tuto hlavní zodpovědnost, která 
je na Církev vložena. Jsme rádi, že se můžeme v partnerství 
s Nebeským Otcem podílet na tomto velikém díle spasení a oslavení 
Jeho dětí. Ochotně věnujeme čas a prostředky, kterými nám může 
žehnat, tomu, abychom založili a budovali Jeho království na zemi. 
Toto, jak víme, je naší prvořadou povinností a naší velikou příle-
žitostí. Tento duch charakterizuje misionářskou práci Církve Ježíše 
Krista v každé době. Byl význačným rysem při zahajování dispen-
sace plnosti časů – naší doby. Kdekoli jsou věrní Svatí posledních 
dnů, tam přebývá i tento duch nesobecké oběti za tu nejvznešenější 
věc na celé zemi.13
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Máme veliké poslání. Musíme být připraveni – mladí i staří. 
Musíme být jako kvas mezi národy, věrni zásadám spravedlivosti.14

2
My všichni můžeme být misionáři, ať jsou naše 

životní okolnosti nebo postavení jakékoli.

Jako členové Pánovy Církve musíme brát misionářskou práci 
vážně. Pokud pracujete tak, jak máte, pokud toto dílo milujete, 
budete pomáhat při práci na spasení duší dětí lidských.15

Sdílení evangelia by mělo být považováno nejen za kněžskou po-
vinnost, ale všichni bychom se na tyto zkušenosti a zážitky měli těšit 
s velikou radostí a očekáváním. Pravým účelem sdílení evangelia je 
přivést duše ke Kristu, učit a křtít děti Nebeského Otce, abychom 
se s nimi mohli radovat (viz NaS 18:15) v království našeho Otce.16

Tuto velikou zodpovědnost sdílíme my všichni. Nemůžeme se jí 
vyhnout. Ať si žádný muž ani žena nemyslí, že vzhledem k tomu, 
kde žijeme, nebo vzhledem ke svému místu ve společnosti nebo 
vzhledem ke svému zaměstnání či postavení jsme této zodpověd-
nosti zproštěni.17

Mladí muži a mladé ženy

Doufáme, že každý mladý muž má v plánu stát se poslem Páně.18

Jak v chlapcích vypěstujete velikou touhu sloužit? Tím, že neče-
káte … a pomůžete jim rozhodnout se sloužit na misii. Pomozte jim 
rozhodnout se jít na misii, když jim je devět, deset nebo jedenáct 
let! Rodina je místem, kde příprava mladých mužů začíná. A každý 
mladý muž má být v rodině připravován na to, aby sloužil.

Včasná příprava spočívá v tom, že učíme mladého chlapce modlit 
se, čteme mu příběhy z Knihy Mormonovy a z dalších písem, máme 
domácí večery a necháváme ho [učit] část lekce, učíme ho zásadám 
mravní čistoty, založíme mu spořicí účet pro jeho budoucí misii, 
učíme ho pracovat a dáváme mu příležitosti ke službě druhým.19

Chceme, aby do misijního pole přicházeli takoví mladí muži, kteří 
do něho dokáží vstoupit „za pochodu“, kteří mají víru zrozenou 
z osobní spravedlivosti a čistého života, že mohou sloužit na úžasné 
a produktivní misii.20
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Pán chce, aby každý mladý muž sloužil na misii na plný úvazek. 
… Mladý muž nemůže udělat nic důležitějšího. Škola může počkat. 
Stipendium lze odložit. Profesní cíle lze přesunout na později. Ano, 
dokonce i chrámový sňatek má počkat až do doby, kdy mladý muž 
sloužil se ctí na misii na plný úvazek pro Pána.

… Mladé ženy … mohou mít také příležitost sloužit na misii na 
plný úvazek. Jsem vděčný, že má věčná společnice, než jsme se 
vzali v chrámu Salt Lake, sloužila na misii na Havaji, a jsem rád, že 
i tři mé vnučky sloužily na misii na plný úvazek. Mladé sestry patří 
mezi jedny z našich nejlepších misionářů.21

Misionáři- senioři

V  mi s ioná ř ské  s lužbě  po t řebu jeme i   vě t š í  poče t 
misionářů- seniorů.22

Mnoho starších manželských párů by mohlo sloužit na misii. 
Když budou sloužit, zjistí, že misie žehná jejich dětem, vnoučatům 
i pravnoučatům způsobem, který by jinak nebyl možný. Tato služba 
bude velkým příkladem pro jejich potomstvo.23

Mnoho manželských párů může dosvědčit, že jejich misionářská 
služba patří mezi nejradostnější společné chvíle, protože byli zcela 
oddáni jednomu cíli – misionářské práci.24

Členové- misionáři

Musíme zdůrazňovat, že je potřeba, aby se do misionářské práce 
zapojovalo i více členů. Ze zkušenosti víme, že toto je ta nejplod-
nější misionářská práce. Misionářská práce členů je jedním z dů-
ležitých klíčů k jejich individuálnímu růstu. Jsem přesvědčen, že 
misionářská práce členů pozvedne duchovnost v kterémkoli sboru, 
kde k ní bude docházet.25

Kdy jste naposledy pozvali souseda na shromáždění svátosti 
nebo na konferenci kůlu nebo aby přišel k vám domů na domácí 
večer? Kdy jste naposledy s někým vedli opravdový rozhovor 
o evangeliu? Toto jsou úžasné zážitky.26

Pán bude podporovat členy v jejich misionářské zodpovědnosti, 
pokud jen budou mít dostatek víry k tomu, aby to zkusili.27
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Je čas pozvednout zrak a získat vizi velkoleposti tohoto velikého 
díla. Pán to od nás očekává. Nestačí jen být členem Církve a chodit 
na shromáždění svátosti, platit desátek a podporovat program soci-
ální péče. To vše je dobré – ale nestačí to. Pán očekává, že budeme 
misionáři, že budeme žít podle evangelia – ano, v plné míře – a že 
budeme pomáhat budovat Jeho království.28

3
Kniha Mormonova je velkým měřítkem, které 

máme používat při misionářské práci.

Kniha Mormonova je určena pro členy i nečleny. Když se Kniha 
Mormonova spojí s Duchem Páně, je to ten nejlepší nástroj, který 
nám Bůh dal pro obrácení světa. Máme- li sklízet žeň duší, mu-
síme používat nástroj, který Bůh k tomuto úkolu určil – Knihu 
Mormonovu.

„Pán očekává, že budeme misionáři.“
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A čtení Knihy Mormonovy je jedním z nejlepších prostředků, 
který nás přesvědčí, abychom šli na misii. Potřebujeme více mi-
sionářů. Ale potřebujeme také lépe připravené misionáře, kteří 
pocházejí ze sborů, odboček a rodin, kde znají a milují Knihu 
Mormonovu. Potřebujeme misionáře, kteří mají planoucí svědectví 
o její božskosti a kteří skrze Ducha dokáží vyzývat zájemce, aby ji 
četli a přemítali o jejích stránkách, a kteří budou s naprostou jisto-
tou vědět, že Pán těmto zájemcům skrze moc Ducha Svatého zjeví, 
že tato kniha je pravdivá. Potřebujeme misionáře, kteří budou na 
téže úrovni, na jaké je naše poselství.29

Kniha Mormonova je velkým měřítkem, které máme používat při 
misionářské práci. Ukazuje, že Joseph Smith byl prorok. Obsahuje 
slova Kristova a jejím velikým posláním je přivádět lidi ke Kristu. Vše 
ostatní je druhořadé. Zlatá otázka Knihy Mormonovy zní: „Chcete se 
dozvědět více o Kristu?“ Kniha Mormonova je skvělým vyhledáva-
čem zlatých zájemců. Neobsahuje to, „co se líbí světu“, a proto o ni 
nemají světští lidé zájem. Je to úžasné síto. (Viz 1. Nefi 6:5.)

Existuje rozdíl mezi obráceným, který je skrze Knihu Mormonovu 
postaven na skále Kristově a pevně se drží železné tyče, a tím, kdo 
není.30

Nesmíme zapomínat na to, že Knihu Mormonovu poskytl jako 
svého hlavního svědka sám Pán. Kniha Mormonova je doposud náš 
nejmocnější misionářský nástroj. Používejme ji.31

4
Abychom byli úspěšní v misionářské práci, 

musíme obdržet Ducha, vypěstovat si 
pokoru, mít rádi lidi a pilně pracovat.

Misionáři se někdy ptají: „Jak můžeme být úspěšní? Jak se člověk 
stane efektivním v misionářské práci?“ Toto jsou čtyři prověřené 
klíče k úspěšné misionářské práci pro misionáře i pro členy.

Zaprvé – snažte se obdržet Ducha.

Abychom byli úspěšní, musíme mít Ducha Páně. Učíme se, že 
Duch nebude přebývat v nečistém stánku. Proto je jednou z našich 
prvořadých priorit dbát na to, aby byl náš osobní život v pořádku. 
Pán prohlásil: „Buďte čisti vy, kteří nosíte nádoby Páně.“ (Nauka 
a smlouvy 38:42.)
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Spasitel nám dal svůj zákon ohledně toho, jak učit Jeho evan-
geliu: „Duch vám bude dán skrze modlitbu víry; a neobdržíte- li 
Ducha, učiti nebudete.“ (Nauka a smlouvy 42:14.)32

Je- li jedno poselství, které opakuji svým bratřím v Kvoru 
Dvanácti, pak je to to, že všechno záleží na Duchu. Duch je to, na 
čem záleží. Nevím, kolikrát jsem to již řekl, ale nikdy mě neunaví 
to opakovat – Duch je to, na čem záleží.33

Zadruhé – vypěstujte si pokoru.

Pán řekl, že nikdo nemůže pomáhat v tomto díle, ledaže je po-
korný a plný lásky. (Viz Nauka a smlouvy 12:8.) Pokora ale nezna-
mená slabost. Neznamená ostýchavost; neznamená obavy. [Můžeme] 
být pokorní, a zároveň nebojácní. [Můžeme] být pokorní, a zároveň 
odvážní. Pokora znamená, že si uvědomujeme svou závislost na vyšší 
moci a neustálou potřebu Pánovy pomoci při konání Jeho díla.34

Toto dílo nemůžeme vykonávat sami. Toto je Jeho dílo. Toto je 
Jeho evangelium. Musíme získat Jeho pomoc. Žádejte o ni, žijte pro 
ni, vylévejte svou duši Pánu, abyste tuto pomoc získali.35

Zatřetí – mějte rádi lidi.

Musíme si vypěstovat lásku k lidem. V srdci o ně musíme poci-
ťovat zájem z čisté lásky k evangeliu, z touhy je pozvednout, posílit 
a nasměrovat k vyššímu a ušlechtilejšímu životu a nakonec k osla-
vení v celestiálním království Božím. Klademe důraz na ušlechtilé 
vlastnosti těch, s nimiž se stýkáme, a máme je rádi jako děti Boží, 
které Pán miluje. …

Nikdy nebudeme efektivní, dokud se nenaučíme mít pochopení 
pro všechny děti našeho Otce – dokud se je nenaučíme mít rádi. 
Lidé dokáží vycítit, když jim je projevována láska. Mnozí po ní touží. 
Když máme pochopení pro to, co pociťují, oni na oplátku projeví 
dobrou vůli vůči nám. A získáme přítele.36

Máme … velký závazek mít rádi své bližní. Je to druhé z oněch 
dvou velikých přikázání. Mnozí naši bližní dosud nejsou členy 
Církve. Musíme být dobrými bližními. Musíme mít rádi všechny 
děti našeho Otce a musíme se s nimi stýkat.

Velmi se modlím o to, abychom byli naplněni láskou Boží ke 
svým bližním! 37
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Začtvrté – pracujte pilně.

Chceme- li si udržet Ducha, musíme pracovat. Neexistuje větší 
radost či uspokojení, než vědět po náročném pracovním dni, že 
jsme udělali to nejlepší.

Jedním z největších tajemství misionářské práce je práce. Pokud 
misionář pracuje, obdrží Ducha; když obdrží Ducha, bude Duchem 
učit; a když učí Duchem, dotkne se srdce lidí a bude šťastný. … 
Práce, práce, práce – neexistuje žádná uspokojivá náhrada, ob-
zvláště v misionářské práci.38

Vím, že Bůh žije. Toto je Jeho dílo. Bůh znovu promluvil z ne-
bes a dal nám poselství určené pro celý svět; nikoli jen pro hrstku 
Svatých posledních dnů, ale pro všechny naše bratry a sestry, ať již 
jsou členy Církve, či nikoli. Kéž nám Bůh dá sílu přinést toto posel-
ství světu, žít podle evangelia a udržet si měřítka Církve, abychom 
měli nárok na slíbená požehnání.39

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč svět potřebuje evangelium „více než cokoli jiného“? (Něko-

lik příkladů je uvedeno v 1. oddíle.) Po kterých znovuzřízených 
pravdách podle vás „svět hladoví“?

• Poté, co si pročtete 2. oddíl, se zamyslete nad radami, které se 
týkají vás a vaší rodiny. Jak se může každý z nás, bez ohledu 
na svou životní situaci, dělit o evangelium? Co můžeme dělat, 
abychom se připravili na misionářskou službu na plný úvazek? 
Co můžeme dělat, abychom druhým pomohli připravit se na 
misionářskou službu na plný úvazek?

• President Benson řekl, že Kniha Mormonova je „ten nejlepší ná-
stroj, který nám Bůh dal pro obrácení světa“. (3. oddíl.) Kdy 
jste byli svědky toho, jak se lidé obrátili díky studiu Knihy 
Mormonovy? Jak bychom mohli zlepšit své úsilí dělit se s dru-
hými o Knihu Mormonovu?

• President Benson se podělil o „čtyři prověřené klíče k úspěšné 
misionářské práci“. (4. oddíl.) Proč podle vás tyto klíče vedou 
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k úspěchu v misionářské práci? Znáte nějaké příklady těch, kteří 
se těmito zásadami řídí?

Související verše z písem
Marek 16:15; 1. Timoteovi 4:12; Alma 17:2–3; 26:1–16; NaS 4; 

12:7–9; 15:4–6; 88:81; 123:12–17

Pomůcka ke studiu
„Podělte se o to, čemu jste se naučili. Pokud tak učiníte, vaše 

myšlenky budou jasnější a vaše schopnost uchovat si je poroste.“ 
(Učení – není většího povolání [2000], 17.)
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Jedním z účelů kůlu je „sjednocovat a zdokonalovat členy … tím,  
že jsou jim poskytovány církevní programy, obřady a výuka evangelia“.
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Posiluj kůly své

„Kůly a okrsky Sionu jsou symbolem 
svatých míst, o nichž se zmínil Pán a kde 

se Jeho Svatí mají shromáždit v posledních 
dnech jako v útočišti před bouří.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

13. ledna 1935 vyjádřili členové kůlu Boise Idaho podporu 
35letému Ezrovi Taftu Bensonovi jako prvnímu rádci v předsed-
nictvu svého kůlu. Pod vedením presidenta Scotta S. Browna měl 
president Benson mnoho příležitostí sloužit, vést a učit. Například 
pomohl jednomu nositeli Melchisedechova kněžství vrátit se k akti-
vitě v Církvi 1 a také pomáhal vést úsilí kůlu při zavádění církevního 
programu sociální péče.2

V roce 1938 se kůl rozrostl na více než 8 000 členů, a tak dalo 
První předsednictvo pokyn k tomu, aby se rozdělil na tři kůly. 
President Benson řekl, že byl „šokován“, když byl 27. listopadu 1938 
povolán jednomu z těchto kůlů předsedat. Jeho manželka Flora ře-
kla dětem, že pro jejich otce je požehnáním přijmout toto povolání.3

Služba presidenta Bensona v povolání presidenta kůlu byla po-
žehnáním pro celý kůl. Nadále učil o zásadách blaha a sociální péče 
a věnoval zvláštní pozornost mládeži. Před jedním zasedáním kon-
ference kůlu si všiml skupiny mladých mužů, kteří se snažili tajně 
odplížit ze sborového domu. „Pomalu se sunuli chodbou k zadním 
dveřím a přitom se rozhlíželi po vstupní hale, aby jejich odchod ni-
kdo nezpozoroval. Přibližně v té chvíli [vyšel] z kanceláře, posoudil 
situaci a rozpřáhl ruce přes celou chodbu, aby mu chlapci vběhli 
přímo do náruče. ‚Jsem tak rád, že vás vidím, chlapci,‘ řekl. ‚Pojďme 
na konferenci spolu.‘ Zavedl je do přední lavice a později je vyzval, 
aby vydali svědectví.“ 4
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Po necelých dvou měsících od chvíle, kdy president Benson začal 
sloužit jako president kůlu, přišlo další překvapení. Bylo mu nabíd-
nuto místo výkonného tajemníka Národní rady farmářských družs-
tev, což by vyžadovalo, aby pracoval ve Washingtonu, D.C. Nejprve 
tuto nabídku odmítl, ale poté, co se poradil s Florou a s Prvním 
předsednictvem, se rozhodl ji přijmout.5 Když byl 26. března 1939 
uvolněn jako president kůlu, napsal, že to byl „nejtěžší den, jaký 
jsem kdy zažil. … V proslovu [ke členům kůlu] mi Pán velmi požeh-
nal, ale měl jsem velké těžkosti ovládat své pocity. Na celém světě 
neexistují ušlechtilejší lidé [a] já mám každého z nich moc rád.“ 6

Bensonovi se přestěhovali do Bethesdy v Marylandu, poblíž 
Washingtonu, D.C. O něco více než jeden rok později navštívili 
tuto oblast president Rudger Clawson, president Kvora Dvanácti 
apoštolů, a starší Albert E. Bowen, také člen Kvora Dvanácti, aby 
zde zorganizovali nový kůl. President Clawson se setkal s Ezrou 
Taftem Bensonem a řekl: „Bratře Bensone, Pán si přeje, abyste byl 
presidentem tohoto kůlu. Co na to říkáte?“ President Benson byl 
znovu překvapen. Poznamenal: „Neznám zdejší členy. Bydlíme zde 
sotva rok.“ 7 Povolání ale pokorně přijal a předsedal 2 000 členů 
v geograficky rozlehlém kůlu. Flora k jeho službě v povolání presi-
denta kůlu poznamenala: „Dělá to moc rád. Nezáleží mu na titulu, 
ale nejdůležitější pro něho je radost z toho, že může pomoci co 
nejvíce lidem poznat pravdivost evangelia.“ 8

President Benson později jako apoštol navštěvoval kůly po celém 
světě. K tomu poznamenal: „Občas, když jsem se vrátil z návštěv 
kůlů, jsem říkal manželce, že přesně nevím, jak to bude vypadat 
v nebi, ale nemohl bych si tam přát nic lepšího, než mít to potěšení 
a radost setkávat se s takovými muži a ženami, s nimiž se setkávám 
mezi vedoucími kůlů a sborů Sionu a v misiích po celé zemi. Jsme 
vskutku nesmírně požehnáni.“ 9

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Jako členové Církve se shromažďujeme v kůlech Sionu.

Nečlenové se někdy ptají: „Co je to kůl?“ A členové se podobně 
ptají: „Jaký má kůl význam? Co to pro nás, pro členy, znamená?“
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Nečlenům odpovídáme, že kůl se podobá diecézi v jiných cír-
kvích. Je to geografická oblast, která se skládá z několika sborů 
(místních kongregací) a které předsedá předsednictvo.

Členům odpovídáme, že slovo kůl je symbolický výraz. 
Představte si velký stan, který je držen provazy přivázanými 
k mnoha kůlům, které jsou pevně zaraženy do země. Proroci při-
rovnali Sion v posledních dnech k velkému stanu, který obepíná ce-
lou zemi. [Viz Izaiáš 54:2; 3. Nefi 22:2.] Tento stan napínají provazy 
připevněné ke kůlům. Tyto kůly jsou samozřejmě různé geografické 
organizace, které se rozprostírají po celé zemi. V současné době se 
Izrael shromažďuje do mnoha kůlů Sionu.10

Kůl má přinejmenším čtyři účely:

1. Každý kůl, kterému předsedají tři vysocí kněží a který je pod-
porován dvanácti muži zvanými vysoká rada, se pro Svaté v dané 
geografické oblasti stává zmenšenou církví. Účelem je sjednocovat 
a zdokonalovat členy, kteří žijí uvnitř hranic kůlu, tím, že jsou jim 
poskytovány církevní programy, obřady a výuka evangelia.

2. Členové kůlů mají být vzorem neboli měřítkem spravedlivosti.

3. Kůly mají poskytovat ochranu. To se děje tehdy, když se čle-
nové kůlu sjednocují pod vedením místních kněžských úředníků 
a zasvěcují se tomu, že budou plnit své povinnosti a dodržovat své 
smlouvy. Jsou- li tyto smlouvy dodržovány, stávají se ochranou před 
omylem, zlovolností či pohromou.

Chrámy budujeme jen tam, kde máme kůly. Požehnání a obřady 
chrámu připravují člověka na oslavení. Samozřejmě není možné, 
aby každý kůl měl chrám, ale v současné době jsme svědky pozo-
ruhodného, ano, vskutku zázračného rozvoje v budování chrámů 
v různých částech světa. Tento program umožňuje členům Církve 
obdržet úplná požehnání Páně.

4. Kůly jsou útočištěm před bouří, která má být vylita na zemi.11

2
Kůly jsou zorganizovány proto, aby pomáhaly rodičům 

učit děti evangeliu a vést je k obřadům spasení.

V Nauce a smlouvách čteme:
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„Nakolik rodiče mají děti v Sionu, nebo v kterémkoli jeho kůlu, 
jenž je organisován, kteří je neučí porozuměti nauce o pokání, víře 
v Krista, Syna živého Boha, a o křtu a daru Ducha Svatého vkládá-
ním rukou, když je jim osm let, bude hřích na hlavě rodičů. Neboť 
toto bude zákon pro obyvatele Sionu, nebo v kterémkoli jeho kůlu, 
jež jsou organisovány.“ (68:25–26; kurzíva přidána.)

Toto lze považovat za jeden z hlavních účelů kůlů. Jsou zorgani-
zovány proto, aby pomáhaly rodičům, kteří „mají děti v Sionu“, učit 
děti evangeliu Ježíše Krista a vykonávat obřady spasení. Kůly jsou 
vytvořeny proto, aby se Svatí zdokonalovali, a toto zdokonalování 
začíná v rodině, kde probíhá efektivní výuka evangelia.12

3
Když členové kůlu odrážejí Pánovo měřítko svatosti, stává 

se kůl krásným symbolem před očima celého světa.

Pán prohlašuje: „Neboť Sion musí vzrůstati v kráse a svatosti; 
hranice jeho musejí býti rozšířeny; kůly jeho musejí býti posíleny; 
ano, vpravdě pravím vám, Sion musí povstati a odíti se v krásný šat 
svůj.“ (Nauka a smlouvy 82:14.)

Zde Pán uvádí další velký účel kůlu – aby se stal krásným sym-
bolem před očima celého světa. Výraz „odíti se v krásný šat“ se sa-
mozřejmě týká vnitřní svatosti, jíž musí dosáhnout každý člen, který 
si říká Svatý. Sion znamená „čistí v srdci“. (Nauka a smlouvy 97:21.)

Kůly Sionu se posilují a hranice Sionu se rozšiřují tehdy, když 
členové odrážejí ono měřítko svatosti, které Pán od svého vyvole-
ného lidu očekává.13

4
Každý kůl slouží jako ochrana a útočiště před 

viditelnými i neviditelnými nepřáteli.

Další zjevení od Pána poskytuje toto vysvětlení účelu kůlů: 
„Vpravdě pravím vám všem: Povstaň a sviť, aby světlo tvé mohlo 
býti korouhví pro národy; a aby shromáždění v zemi Sion a v ků-
lech jeho mohlo býti jako ochrana a jako útočiště před bouří 
a před hněvem, až bude vylit bez zředění na celou zem.“ (Nauka 
a smlouvy 115:5–6.)
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Toto zjevení obsahuje příkaz, abychom nechali své světlo svítit, 
aby se stalo korouhví pro národy. Měřítko je určitá norma, podle níž 
se určuje přesnost nebo dokonalost. Svatí mají být měřítkem svatosti 
před očima celého světa. V tom spočívá krása Sionu.

Pán poté zjevuje, že kůly Sionu mají být „[ochranou] a [útočištěm] 
před bouří a před hněvem, až bude vylit bez zředění na celou zem“. 
Kůly jsou ochranou pro Svaté před viditelnými i neviditelnými nepřáteli. 
Tato ochrana spočívá ve vedení zajištěném kněžskou cestou, které posi-
luje svědectví a podporuje rodinnou soudržnost a osobní spravedlivost.

Pán v předmluvě ke svým zjevením v Nauce a smlouvách varo-
val: „Ten den rychle přichází; ta hodina ještě není, ale je blízko, na 
dosah, kdy mír bude odňat ze země a ďábel bude míti moc nad 
svým vlastním panstvím.“ [Nauka a smlouvy 1:35.]

V dnešní době … jsme svědky naplnění této předpovědi, kdy 
Satan v nezmenšené zuřivosti předvádí moc nad „svým vlastním 
panstvím“ – nad zemí. Dosud nikdy nebyl jeho vliv tak veliký a je-
dině ti, kteří si berou Svatého Ducha za svého průvodce (a řídí se 
radami vedoucích kněžství), budou ušetřeni zkázy jeho zlovolného 
vlivu.

Pán v onom úvodním zjevení prohlašuje, že On sám bude mít 
moc nad svými Svatými „a bude vládnouti v jejich středu“. [Nauka 
a smlouvy 1:36.] Toto činí tím, že působí skrze své vyvolené služeb-
níky a autority kůlu a sboru.14

Tak jak Církev roste, je velmi důležité, abychom ji budovali dů-
kladně a dobře a aby naše potenciální kůly měly základní složky 
nutné k tomu, aby byly úspěšné, a aby se stávající kůly neúnavně 
snažily o plně funkční stav ve smyslu dosažení duchovnosti. Tyto 
kůly mají být místem shromažďování nynějšího Sionu a je třeba, aby 
byly duchovním útočištěm ve všech možných ohledech.15

Kůly a okrsky Sionu jsou symbolem svatých míst, o nichž se 
zmínil Pán a kde se Jeho Svatí mají shromáždit v posledních dnech 
jako v útočišti před bouří. Vy a vaše děti se zde budete shromažďo-
vat, abyste mohli uctívat Boha, vykonávat posvátné obřady, těšit se 
ze společenství druhých, učit se, účastnit se hudebních, tanečních 
a divadelních vystoupení, sportovních utkání a všeobecně řečeno 
se mohli osobně a vzájemně zdokonalovat. Často je považováno 
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za příznačné, že naše kaple mají věž, jejíž špička směřuje k nebi, 
což je symbolem toho, jak má náš život neustále směřovat vzhůru 
směrem k Bohu.16

Prorok Nefi z Knihy Mormonovy předvídal den, kdy Svatí budou 
roztroušeni v kůlech po celém světě. Viděl dobu, kdy nad nimi 
Pán rozprostře svou ochranu, až jim budou hrozit bouře zničení 
ohrožující jejich existenci. Nefi prorokoval: „A stalo se, že já, Nefi, 
jsem spatřil moc Beránka Božího, jak sestoupila na svaté z církve 
Beránkovy a na lid smlouvy Páně, který byl rozptýlen po celé tváři 
země; a byli ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží ve veliké slávě.“ 
(Kniha Mormonova, 1. Nefi 14:14.)

Díky zjevení víme, že v posledních dnech vyvstanou nebezpečí, 
pohromy a pronásledování, ale že Svatí mohou být skrze spraved-
livost ušetřeni. Pánovo zaslíbení v Knize Mormonově je spolehlivé: 
„Zachová spravedlivé mocí svou.“ (1. Nefi 22:17.)17

díky shromáždění s ostatními svatými může být kůl 
ochranou a útočištěm před bouří. (viz nas 115:6.)
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Jak byste po přečtení 1. oddílu odpověděli někomu na otázku, 

proč jsou členové Církve organizováni v kůlech?

• President Benson nám připomněl, že kůly pomáhají rodičům učit 
jejich děti a zajistit pro ně kněžské obřady. (Viz 2. oddíl.) Jak vás 
kůl posiluje ve vašem působení v rodině?

• Kdy jste byli svědky toho, jak se členové kůlu shromáždili a byli 
příkladem „před očima celého světa“? (Viz 3. oddíl.) Co vám to 
přineslo?

• Jakými způsoby poskytuje kůl ochranu „před viditelnými i nevi-
ditelnými nepřáteli“? (Viz 4. oddíl.) Jaké máme možnosti zapojit 
se do chodu kůlu? Jaká požehnání díky tomu můžeme obdržet?

Související verše z písem
Izaiáš 25:3–5; Matouš 5:14–16; Moroni 10:31–33; NaS 101:17–21; 

133:7–9

Pomůcka k výuce
„Zkušený učitel nepřemýšlí: ‚Co bych měl dnes ve třídě udělat?‘, 

ale ptá se: ‚Co budou dnes moji studenti ve třídě dělat?‘; neptá se: 
‚Čemu dnes budu učit?‘, ale spíše: ‚Jak pomohu studentům odhalit 
to, co potřebují znát?‘“ (Virginia H. Pearce, „The Ordinary Classroom 
– a Powerful Place for Steady and Continued Growth“, Ensign, 
Nov. 1996, 12; citována příručka Výuka evangelia: příručka pro 
učitele a vedoucí CVS [1995], 13.)

Odkazy
 1. Viz kapitola 20 v této knize.
 2. Viz kapitola 21 v této knize.
 3. Viz Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), 122; Francis 
M. Gibbons, Ezra Taft Benson: States-
man, Patriot, Prophet of God (1996), 
104.

 4. Sheri L. Dew, podle vyprávění Dona 
Schlurfa v knize Ezra Taft Benson: 
A Biography, 122.

 5. Viz kapitola 1 v této knize.
 6. Ezra Taft Benson: A Biography, 144.
 7. Ezra Taft Benson: A Biography, 

156–157.

 8. Flora Amussen Benson, citováno 
v knize Ezra Taft Benson: A Biography, 
159.

 9. Conference Report, Oct. 1948, 98.
 10. Come unto Christ (1983), 101.
 11. Come unto Christ, 104–105.
 12. Come unto Christ, 101–102.
 13. Come unto Christ, 102.
 14. Come unto Christ, 103–104.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 151.
 16. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

151–152.
 17. Come unto Christ, 104.
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„Dí … Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný 
nepřichází k Otci než skrze mne.“ ( Jan 14:6.)
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Život zaměřený na Krista

„Nejlepším měřítkem opravdové velikosti 
je to, jak moc jsme podobní Kristu.“

Ze života Ezry Tafta Bensona

President Ezra Taft Benson často citoval Spasitelovu radu určenou 
dvanácti nefitským učedníkům: „Jakými lidmi máte býti? Vpravdě 
pravím vám, dokonce jako já jsem.“ (3. Nefi 27:27.)1 Tato zásada – 
potřeba být více takovými, jako je Kristus – se stala ve službě pre-
sidenta Bensona opakovaným námětem, zvláště když sloužil jako 
president Kvora Dvanácti apoštolů a jako president Církve.

Zasvětil život službě Pánu a s mocí a přesvědčením pronesl toto 
svědectví:

„Svědčím vám o tom, že neexistuje důležitější a napínavější vý-
zva, výzva, která by více zušlechťovala duši, než se snažit učit od 
Krista a kráčet v Jeho stopách. Náš vzor, Ježíš Kristus, kráčel po této 
zemi jako náš ‚Příklad‘. Je naším přímluvcem u Otce. Přinesl velkou 
smírnou oběť, abychom mohli získat plnost radosti a být oslaveni 
podle Jeho milosti a našeho pokání a spravedlivosti. Vše vykonal 
dokonale a přikazuje nám, abychom byli dokonalí, dokonce jako 
jsou dokonalí On a Jeho Otec. (Viz 3. Nefi 12:48.)

„‚Co by udělal Ježíš?‘ nebo ‚Co by On chtěl, abych udělal?‘ jsou 
nejdůležitější osobní otázky tohoto života. Kráčet Jeho cestou je tím 
největším životním úspěchem. Vskutku nejúspěšnější je muž či žena, 
jejichž život se nejvíce podobá životu Mistra.“ 2

Když president Benson nabádal Svaté, aby následovali 
Spasitelův dokonalý příklad, připomínal jim, že to dokáží jedině se 
Spasitelovou pomocí. Prohlásil:

„Vím, že Pán žije. Vím, že nás miluje. Vím, že bez Něho nemůže 
nikdo uspět, ale v partnerství s Ním nemůže nikdo selhat.
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Vím, že Bůh může z našeho života vytvořit něco mnohem lep-
šího, než dokážeme my sami.

Kéž máme od nynějška nadále mravní odvahu více se každý 
den snažit myslet na Krista, učit se od Něho, kráčet v Jeho stopách 
a dělat to, co by si přál, abychom dělali.“ 3

Učení Ezry Tafta Bensona
1

Příklad a učení Ježíše Krista poskytují 
veliké měřítko pro celé lidstvo.

Před dvěma tisíci lety kráčel po této zemi dokonalý člověk – Ježíš 
Kristus. Byl to syn nebeského otce a pozemské matky. Je to Bůh 
tohoto světa pod vedením Otce. Učil lidi pravdě, aby mohli být 
svobodní. Jeho příklad a slova poskytují veliké měřítko, jedinou 
spolehlivou cestu, pro celé lidstvo.4

Nic jiného nemělo a nemá na tuto zemi takový vliv jako život 
Ježíše Krista. Bez Jeho učení nemůžeme pochopit svůj život. Bez 
Něho bychom byli ztraceni v přeludech různých přesvědčení a uctí-
vání vzešlých ze strachu a temnoty, kde vládnou smyslnost a ma-
terialismus. Jsme daleko od cíle, který nám stanovil, ale nesmíme 
tento cíl nikdy ztratit ze zřetele; ani nesmíme zapomínat na to, že 
náš výstup směrem ke světlu a k dokonalosti by bez Jeho učení, 
Jeho života, Jeho smrti a Jeho Vzkříšení nebyl možný.

… Musíme si znovu a znovu uvědomovat, že pouta nevědomosti 
a pochybností, která nás svazují, můžeme zlomit jedině tím, že při-
jmeme evangelium lásky, kterému učil Mistr, a budeme podle něj 
žít, a jedině skrze konání Jeho vůle. Musíme se naučit této prosté 
a vznešené pravdě, abychom mohli zakoušet ony krásné radostné 
duchovní chvíle nyní i na věčnosti. Musíme ztratit sami sebe v ko-
nání Jeho vůle. Musíme Ho dát v životě na první místo.5

Ve 14. kapitole Jana se Ježíš po poslední večeři dojemně loučí 
se svými učedníky. Říká jim, že jde pro ně připravit místo v domě 
svého Otce; aby tam, kde je On, mohli být i oni. A Tomáš se Ho ptá:

„Pane, nevíme, kam jdeš. A kterak můžeme cestu věděti?
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Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází 
k Otci než skrze mne.“ ( Jan 14:5–6.) Cesta leží před námi. A je 
jasně vyznačená.6

2
Ke Kristu přicházíme tím, že k Němu hledíme v každé 

myšlence a snažíme se osvojit si Jeho vlastnosti.

Slovy Knihy Mormonovy, musíme „věřiti v Krista a nezapírati ho“. 
(2. Nefi 25:28.) Musíme důvěřovat v Krista, a nikoli v rámě těla. (Viz 
2. Nefi 4:34.) Musíme přijít „ke Kristu a [být] v něm zdokonalováni“. 
(Moroni 10:32.) Musíme přicházet „se srdcem zlomeným a s du-
chem zkroušeným“ (3. Nefi 12:19) a lačnit a žíznit po spravedlivosti 
(viz 3. Nefi 12:6). Musíme „[hodovat] na slově Kristově“ (2. Nefi 
31:20), které přijímáme skrze Jeho písma, Jeho pomazané a Jeho 
Svatého Ducha.

Krátce řečeno, musíme následovat „[příklad] Syna živého Boha“. 
(2. Nefi 31:16.)7

Pán pravil: „Hleďte ke mně v každé myšlence.“ (NaS 6:36.) Hledět 
k Pánu v každé myšlence je jediným možným způsobem, jak se stát 
takovými muži a ženami, jakými máme být.

Pán svým učedníkům položil tuto otázku: „Jakými lidmi máte 
býti?“ A poté svou otázku zodpověděl těmito slovy: „Dokonce jako 
já jsem.“ (3. Nefi 27:27.) Abychom se mohli stát takovými, jako 
je On, musíme Ho mít na mysli – neustále ve svých myšlenkách. 
Pokaždé když přijímáme svátost, se zavazujeme, že „na něj [budeme 
vždy] pamatovati“. (Moroni 4:3; 5:2; NaS 20:77, 79.)

Pokud naše myšlenky vytvářejí to, kým jsme, a máme- li být tako-
vými, jako je Kristus, pak musíme jako Kristus přemýšlet. Dovolte 
mi to zopakovat. Pokud naše myšlenky vytvářejí to, kým jsme, 
a máme- li být takovými, jako je Kristus, pak musíme jako Kristus 
přemýšlet.

… Naše myšlenky se mají upírat k Pánu. Máme myslet na Krista.8

Kéž náš osobní život, domov i pracovní výkon odrážejí náš křes-
ťanský charakter. Žijte tak, aby o vás druzí mohli říci: „Toto je pravý 
křesťan!“
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Ano, věříme v Ježíše Krista, ale co více – hledíme k Němu, důvě-
řujeme Mu a snažíme se osvojovat si Jeho vlastnosti.9

Kristus je náš ideál. Je náš příklad. … Nejlepším měřítkem oprav-
dové velikosti je to, jak moc jsme podobní Kristu.10

Být takovým, jako je Spasitel – to je výzva pro každého! Je to 
člen Božstva. Je to Spasitel a Vykupitel. Byl dokonalý v každém 
ohledu svého života. Nebylo v Něm jediné vady ani chyby. Je vůbec 
možné …, abychom byli takovými, jako je On? Odpověď zní ano. 
Nejenže můžeme, ale je to i náš úkol, naše zodpovědnost. Nedal by 
nám toto přikázání, kdyby neměl v úmyslu, abychom ho naplnili. 
[Viz Matouš 5:48; 3. Nefi 12:48.]

Apoštol Petr mluvil o procesu, jak se člověk může stát podílní-
kem božské přirozenosti. (Viz 2. Petrova 1:4.) Toto je důležité, neboť 
když se opravdu stáváme podílníky božské přirozenosti, stáváme se 
takovými, jako je On. Pojďme podrobně prozkoumat, čemu o tomto 
procesu Petr učí. Řekl:

„Na to tedy samo všecku snažnost vynaložíce, přičinějte k víře 
své ctnost, a k ctnosti [poznání],

K [poznání] pak zdrželivost, a k zdrželivosti trpělivost, k trpěli-
vosti pak pobožnost,

Ku pobožnosti pak [bratrskou laskavost], a k [bratrské laskavosti 
pravou] lásku.“ (2. Petrova 1:5–7.)

Ctnosti popsané Petrem jsou součástí božské přirozenosti neboli 
Spasitelova charakteru. Toto jsou ctnosti, které máme napodobovat, 
máme- li se stát ve větší míře takovými, jako je On. Pojďme se na 
několik těchto důležitých charakterových rysů podívat.

První vlastností, k níž jsou všechny ostatní přidány, je víra. Víra 
je základ, na němž je postaven Bohu podobný charakter. …

Petr dále říká, že k víře musíme přidat ctnost. … Ctnostné cho-
vání znamená, že [dotyčný] má neposkvrněné myšlenky a činí čisté 
skutky. Nebude mít v srdci chtíč, neboť když ho má, „zapře víru“ 
a ztratí Ducha (NaS 42:23) – a v tomto díle není nic důležitějšího 
než Duch. …

Ctnost je příbuzná svatosti, což je božská vlastnost. [Máme] ak-
tivně usilovat o to, co je ctnostné a milé, nikoli o to, co je nehodné 
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nebo nečisté. [Naše] myšlenky pak bude neustále zdobit ctnost. 
(Viz NaS 121:45.) Jak se někdo může zaplétat se zlovolnostmi por-
nografie, klení či vulgárnosti, a přitom se považovat za naprosto 
ctnostného? …

Dalším krokem, který Petr popisuje v tomto procesu růstu, je 
přidat k víře a ctnosti poznání. Pán nám řekl, že „pro člověka je 
nemožné, aby byl spasen v nevědomosti“. (NaS 131:6.) Na jiném 
místě Bůh přikázal: „Vyhledávejte slova moudrosti z nejlepších knih; 
usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou.“ (NaS 88:118.) 
… Ačkoli je jakékoli studium pravdy cenné, těmi nejdůležitějšími 
pravdami, které může kdokoli poznat, jsou pravdy spasení. Pánovu 
otázku: „Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, [svou] 
pak duši [ztratil]?“ (Matouš 16:26) lze vztáhnout na snahu dosáhnout 
akademických cílů i na snahu získat světské statky. Pán se mohl 
také zeptat: „Neboť co jest platno člověku, kdyby poznal všechno 
na světě, ale nezjistil by, jak být spasen?“ …

apoštol Petr, zde zobrazen se vzkříšeným Ježíšem kristem, učil tomu,  
jak se můžeme snažit osvojit si spasitelův charakter.
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Když propojíme duchovní vzdělání se světským poznáváním, 
pomůže nám to soustředit se na to, na čem v tomto životě záleží 
nejvíce. …

Další vlastnost, která je podle Petra součástí božské přirozenosti, 
je zdrženlivost. [Zdrženlivý člověk] ovládá své emoce a slovní vy-
jadřování. Je umírněný v jednání a není nestřídmý. Stručně řečeno 
– dokáže se ovládat. Je pánem svých emocí, nikoli naopak. …

Ke zdrženlivosti máme přidat trpělivost. … Trpělivost je další 
forma sebeovládání. Je to schopnost odložit potěšení a ovládat své 
touhy. Trpělivý člověk se ve vztahu ke svým blízkým nedopouští 
impulzivního chování, kterého by později litoval. Trpělivost zna-
mená schopnost udržet si vyrovnanost i ve stresu. Trpělivý člověk 
má pochopení pro chyby druhých.

Trpělivý člověk také čeká na Pána. Občas čteme nebo slyšíme 
o lidech, kteří usilují o nějaké požehnání od Pána a pak jsou netr-
pěliví, když toto požehnání nepřichází rychle. Součástí božské při-
rozenosti je natolik důvěřovat Pánu, abychom se upokojili a věděli, 
že On je Bůh. (Viz NaS 101:16.)

[Člověk], který je trpělivý, bude vždy tolerantní k chybám a sla-
bostem svých blízkých. Má je rád, a proto na nich nebude nacházet 
chyby ani je nebude kritizovat či obviňovat.

Další vlastnost, kterou Petr zmiňuje, je laskavost. … Ten, kdo 
je laskavý, má pro druhé pochopení a chová se k nim vlídně. Je 
ohleduplný k pocitům druhých a chová se zdvořile. Je druhým 
nápomocný. Laskavost promíjí slabosti a nedokonalosti druhých. 
Laskavost je prokazována všem – starým i mladým, zvířatům, lidem 
s nízkým postavením i těm, kteří mají postavení vysoké.

Toto jsou pravé vlastnosti božské přirozenosti. Chápete, jak se 
stáváme více takovými, jako je Kristus, když jsme ctnostnější, laska-
vější, trpělivější a lépe ovládáme své emoce?

Apoštol Pavel použil několik názorných výrazů, aby vysvětlil, 
že člen Církve se musí od světa lišit. Radil nám, abychom „oblékli“ 
Krista (Galatským 3:27), odložili starého člověka a oblékli člověka 
nového (viz Efezským 4:22, 24).
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Poslední a vrcholnou ctností božského charakteru je pravá láska 
neboli čistá láska Kristova (viz Moroni 7:47). Máme- li se skutečně 
snažit být více takovými, jako je náš Spasitel a Mistr, má být naším 
nejvyšším cílem schopnost naučit se mít druhé rádi tak, jak je má rád 
On. Mormon řekl, že pravá láska je „největší ze všeho“. (Moroni 7:46.)

Svět v dnešní době mluví hodně o lásce a mnozí ji hledají. Avšak 
čistá láska Kristova se značně liší od toho, co za lásku považuje svět. 
Pravá láska nikdy nevyhledává sobecké uspokojení. Pravá láska 
Kristova vyhledává jedině věčný růst a radost druhých. …

Spasitel prohlásil, že věčný život znamená poznat jediného pra-
vého Boha a Jeho Syna Ježíše Krista. (Viz Jan 17:3.) Pokud to je 
pravda, a já vydávám posvátné svědectví, že to pravda je, pak si 
musíme položit otázku, jak dospějeme k tomu, abychom Boha po-
znali. Proces přidávání jedné božské vlastnosti ke druhé, jak to 
popsal Petr, se stává klíčem k získání tohoto poznání, jež vede 
k věčnému životu. Všimněte si Petrova zaslíbení, které následuje 
ihned po tomto popsaném procesu:

„Ty zajisté věci když budou při vás a rozhojní se, ne prázdné, 
ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista.“ 
(2. Petrova 1:8; kurzíva přidána.)

… Modlím se o to, aby se v nás tyto Spasitelovy vlastnosti a cha-
rakterové rysy rozhojnily, abychom, až budeme stát u Soudu a On se 
zeptá každého z nás: „Jakým člověkem jsi?“, mohli s vděčností a s ra-
dostí pozvednout hlavu a odpovědět: „Dokonce takový, jako jsi Ty.“ 11

3
Spasitel nás bude v naší snaze zůstat na cestě, 

kterou vytyčil, utěšovat a pozvedat.

Do té míry, do jaké scházíme z cesty, kterou pro nás vytyčil onen 
Muž z Galileje, do té míry selháváme i ve svých osobních bitvách. 
… Nejsme ale ponecháni bez Jeho pomoci. Znovu a znovu říkal 
svým učedníkům a nám všem: „Nermutiž se srdce vaše. …“

„Budete- li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním.“

„Neopustímť vás [bez útěchy].“

„Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. …“ ( Jan 14:1, 14, 
18, 27.)12
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Vraťme se opět ke Knize Mormonově, … abychom se sezná-
mili s několika zásadami týkajícími se toho, jak můžeme přijít ke 
Kristu, jak Mu být oddanými, jak se na Něho zaměřovat a jak v Něm 
můžeme být pohlceni. Budeme citovat jen několik málo z mnoha 
pasáží na toto téma.

Zaprvé – je třeba vědět, že Kristus nás vyzývá, abychom k Němu 
přišli. „Vizte, on nabízí pozvání všem lidem, neboť rámě milosr-
denství je k nim vztaženo. … Ano, on praví: Pojďte ke mně a pojíte 
z ovoce stromu života.“ (Alma 5:33–34.)

Pojďte, neboť On stojí „s otevřenou náručí, aby vás přijal“. 
(Mormon 6:17.)

Pojďte, neboť „on vás utěší ve vašich strastech a bude hájiti vaši 
věc“. ( Jákob 3:1.)

„Pojďte k němu a obětujte mu celou duši svou jako oběť.“ (Omni 
1:26.)

Když Moroni dokončoval záznam o jareditské civilizaci, napsal: 
„Chtěl bych vás nabádati, abyste hledali tohoto Ježíše, o kterém 
psali proroci a apoštolové.“ (Eter 12:41.)

V závěrečných slovech, která napsal ke konci nefitské civilizace, 
uvedl: „Ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni …, 
a popřete- li v sobě veškerou bezbožnost a budete- li milovati Boha 
celou svou mocí, myslí a silou, pak je milost jeho postačující pro 
vás.“ (Moroni 10:32.)

Ti, kteří jsou oddáni Kristu, stojí „jako svědkové Boží za všech 
dob a ve všech věcech a na všech místech“, kde mohou být, do-
konce „až do smrti“. (Mosiáš 18:9.) Udržují si jméno Kristovo 
„vždy napsáno v srdci svém“. (Mosiáš 5:12.) Berou na sebe „jméno 
Kristovo, [majíce] odhodlání sloužiti mu až do konce“. (Moroni 6:3.)

Když vedeme život zaměřený na Krista, „mluvíme o Kristu, radu-
jeme se v Kristu, kážeme o Kristu“. (2. Nefi 25:26.) Přijímáme „pří-
jemné slovo Boží a [hodujeme] na jeho lásce“. ( Jákob 3:2.) Dokonce 
i když byl Nefi v duši zarmoucen kvůli svým nepravostem, řekl: 
„Vím, v koho důvěřuji. Bůh můj je mi oporou.“ (2. Nefi 4:19–20.)

Jistě si pamatujeme Almovu radu: „Nechť veškerá konání tvá jsou 
pro Pána, a ať jdeš kamkoli, nechť je to v Pánu; ano, nechť veškeré 
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myšlenky tvé směřují k Pánu; ano, nechť náklonnost srdce tvého 
ulpí na Pánovi na věky. Raď se s Pánem ve veškerém konání svém.“ 
(Alma 37:36–37.)

„Pamatujte, pamatujte,“ řekl Helaman, „že na skále Vykupitele na-
šeho, jenž jest Kristus, … musíte postaviti základ svůj; aby, až ďábel 
vyšle mocné větry své, … [neměly] nad vámi žádné moci k tomu, 
aby vás [stáhly] do propasti bídy.“ (Helaman 5:12.)

Nefi pravil: „[Pán mne] naplňoval … láskou svou, až tělo mé 
bývalo stravováno.“ (2. Nefi 4:21.) Ti, kteří jsou pohlceni v Kristu, 
jsou „obživeni v Kristu“. (2. Nefi 25:25.) Netrpí „žádným druhem 
strastí, leda tím, který byl pohlcen v radosti z Krista“. (Alma 31:38.) 
Jsou objati náručí Ježíšovou. (Viz Mormon 5:11.) Nefi řekl: „Raduji 
se z Ježíše svého, neboť vykoupil duši mou z pekla.“ (2. Nefi 33:6.) 
Lehi pravil: „Jsem věčně objat náručí jeho lásky.“ (2. Nefi 1:15.) …

… Onen velký muž Mormon [napsal] svému milovanému synu 
Moronimu dopis, který obsahoval tato slova:

„Synu můj, buď věrný v Kristu; a kéž tě věci, jež jsem napsal, ne-
zarmucují a netíží až k smrti; ale kéž tě Kristus pozvedne a kéž jeho 
utrpení a smrt a zjevení jeho těla našim otcům a jeho milosrdenství 
a shovívavost a naděje na jeho slávu a věčný život [spočívají] v tvé 
mysli na věky.

A kéž milost Boha Otce, jehož trůn je vysoko v nebesích, a Pána 
našeho Ježíše Krista, který sedí na pravici moci jeho, nežli se mu 
všechny věci stanou poddanými, je a na věky s tebou zůstává.“ 
(Moroni 9:25–26.)

Modlím se za každého z nás, abychom i my následovali onu 
inspirovanou radu: „Buď věrný v Kristu.“ Pak nás bude pozvedat 
a Jeho milost s námi bude a zůstane na věky.13

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Benson prohlásil: „Nic jiného nemělo a nemá na tuto 

zemi takový vliv jako život Ježíše Krista.“ (1. oddíl.) V jakých 
ohledech má Spasitelův život vliv na tuto zemi? Jak Jeho život 
ovlivnil a ovlivňuje vás?
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• Jak se náš život mění, když myslíme na Krista? Jak jsou naše 
myšlenky propojeny s našimi vlastnostmi? Při studiu 2. oddílu 
přemítejte o tom, jak můžete ve větší míře rozvíjet křesťanské 
vlastnosti, které jsou tam zmíněny.

• Jak nám mohou nauky uvedené ve 3. oddíle dodávat naději, 
zatímco se snažíme být více takovými, jako je Spasitel? Jak vám 
Spasitel pomáhá v úsilí následovat Ho?

Související verše z písem
Marek 8:34; Filipenským 4:13; 1. Janova 3:23–24; 2. Nefi 25:23, 

26; Mosiáš 3:19; Alma 7:11–13; Moroni 7:48

Pomůcka ke studiu
„Plánujte studijní činnosti, které posílí vaši víru ve Spasitele.“ 

(Kažte evangelium mé [2004], 22.) Při studiu si můžete pokládat 
například tyto otázky: „Jak mi toto učení může pomoci lépe poro-
zumět Usmíření Ježíše Krista? Jak mi toto učení může pomoci stát 
se více takovým, jako je Spasitel?“

Odkazy
 1. Viz např. „Strengthen Thy Stakes“, En-

sign, Jan. 1991, 5; „Think on Christ“, 
Ensign, Mar. 1989, 4; „In His Steps“, 
Ensign, Sept. 1988, 4.

 2. „Think on Christ“, Ensign, Apr. 1984, 
13.

 3. „Think on Christ“, Ensign, Apr. 1984, 
13.

 4. Conference Report, Apr. 1967, 58.
 5. „Life Is Eternal“, Ensign, June 1971, 34.
 6. Conference Report, Apr. 1966, 128.
 7. „Joy in Christ“, Ensign, Mar. 1986, 5.

 8. „Think on Christ“, Ensign, Apr. 1984, 
11, 13.

 9. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 328.

 10. „A Sacred Responsibility“, Ensign, May 
1986, 78.

 11. Conference Report, Oct. 1986, 59, 
60–62, 63; nebo Ensign, Nov. 1986, 45, 
46–47, 48.

 12. „Life Is Eternal“, 34.
 13. „Come unto Christ“, Ensign, Nov. 1987, 

84–85.
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Rejstřík

B

Benson, Ezra Taft
bere na služební cesty členy 

rodiny, 177–178, 189
jeho dětství, 2–4, 59
jeho láska, k Bohu Otci, 38
jeho láska, k Ježíši Kristu, 90
jeho misie na plný úvazek, 9–10, 

101–103, 273
jeho modlitby, popsané  

Gordonem B. Hinckleym, 48
jeho narození, 2
jeho patriotismus, 21–25
jeho pokora, 227, 229
jeho profesní dráha, 12–14, 37, 

239, 286
jeho rodiče, 4–6, 39, 59, 89
jeho rodina, 14–15, 175, 177–178, 

187, 189
jeho služba, v poválečné Evropě, 

17–21, 54–55, 69–70, 262, 266
jeho služba, v úřadu ministra 

zemědělství Spojených států, 
22–24, 47–48, 239

jeho služba v Církvi, místní, 6–7, 
12–14, 239, 251–253, 261–262, 
285, 286

jeho úmrtí, 1, 33
jeho vzdělání, 11, 13
jeho zdraví se zhoršuje, 33
je příkladem, spolupracovníkům 

ve vládním úřadě, 37, 47–48
manželství s Florou Smith  

Amussenovou, 12, 175, 177, 
187, 199

námluvy s Florou Amussenovou, 
7–8, 10–12

navštěvuje baptistický kostel 
v Moskvě, 26–28

posiluje mladé muže v jejich  
aktivitě v Církvi, 6–7, 285

povolán do Kvora Dvanácti  
apoštolů, 15–17

povolán do úřadu presidenta 
Kvora Dvanácti apoštolů, 28–29

povolán kázat pokání, 77
povolává méně aktivního muže, 

aby sloužil jako vedoucí, 
251–252

povzbuzuje mladého muže,  
aby se připravil na misii, 275

promlouvá ke členům Církve 
všech věkových kategorií, 32

představuje církevní program 
sociální péče svému kůlu, 
261–262

stává se presidentem Církve, 
29–30, 144, 241

styl jeho vedení, 28–29, 113, 227, 
239, 241, 251–253

svědčí o Ježíši Kristu, 25–28, 31, 
89, 90, 293–294

svědčí o Josephu Smithovi, 
101–103

svědčí o Knize Mormonově, 
30–31, 123, 124–125, 133–135

svědčí o prorockém povolání 
Spencera W. Kimballa, 144

tradice misionářské práce v jeho 
rodině, 273

tráví čas s rodinou navzdory 
mnoha povinnostem v Církvi 
a v zaměstnání, 189

učí se modlit od svého otce, 47
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učí se o chrámu od své matky, 163
zahrnuje modlitbu do vládních 

schůzek, 47–48
získává inspiraci povolat  

nového presidenta kůlu, 153
získává pomoc od vládního  

úředníka jako odpověď na 
modlitbu, 54–55

Benson, George Taft ml. (otec)
jeho misie na plný úvazek,  

4–5, 39, 273
jeho víra, 89
učí syna Ezru modlit se, 47
vede svou rodinu v následování 

proroka, 143
Bensonová, Flora Smith Amussen 

(manželka)
její misie na plný úvazek, 10–11
její úmrtí, 33
manželství s Ezrou Taftem  

Bensonem, 12, 175, 177,  
187, 199

námluvy s Ezrou Taftem Benso-
nem, 7–8, 10–12

Bensonová, Sarah Dunkley (matka)
její víra, 89
projevuje víru, když je její manžel 

povolán na misii, 4–5
učí syna Ezru o chrámu, 163

Budoucnost, život pro ni, 85
Bůh Otec. Viz Nebeský Otec

C

Cudnost
měřítko c., je to přikázání od 

Boha, 216
nikdy nevyjde z módy, 215
odolávání pokušení porušit  

zákon c., 218–222
přináší radost, 224
výuka dětí c., 223

zákon c., 215–2224

Č

Členství v Církvi, význam, 78–79, 
85–86

D

Delegování, 245–247
Děti

jejich učení, o cudnosti, 223
jejich učení, o chrámech,  

170–172
Dluhy, 268–271
Domov

jako útočiště před světem, 177
nejkrásnější životní zážitky jsou 

v něm, 177–178
Viz také Manželství; Rodiče; 

Rodina
Duch. Viz Duch Svatý
Duch Svatý

Jeho společenství, 154–155
Jeho vedení, je nezbytné  

v Pánově díle, 153–154
Jeho získání, skrze modlitbu 

a půst, 156–157
Jeho získání, skrze studium  

písem, 157–159
komunikuje s námi skrze pocity, 

156
misionářská práce a, 280
přebývá s námi, když jsme  

poslušni Božích zákonů, 
159–160

E

Evropa, misie Ezry Tafta Bensona 
v ní, 17–21, 54–55, 69–70, 262, 
266

F

Finance, 268–271
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CH

Chrám
Ezra Taft Benson se o něm učí, 

od matky, 163
jako symbol, 165–166
ochrana a vedení získané z něho, 

167–168
plnost kněžství dostupná pouze 

v něm, 166–167
přijímání jeho obřadů, 166–167
přijímání zjevení v něm, 171–172
služba předkům v něm, 168–169
smlouvy v něm uzavřené, 

166–167
výuka dětí o něm, 170–172

J

Jednota
pokora nezbytná pro její  

získání, 234–235
projevována efektivními  

vedoucími, 243
v manželství, 179–181
v rodičovství, 196–197
v rodinách, 50–52, 181–182

Ježíš Kristus
dychtí po tom, aby nám pomohl 

změnit náš život, 83–84
hledět k Němu, v každé  

myšlence, 295
jako Spasitel, 89–99, 294–295
Jeho Církev, 85–86
Jeho láska, k nám, 38–39, 91
Jeho poslání, 90–93
Jeho Ukřižování, 92–93
Jeho Usmíření, 90–93
Jeho vlastnosti, 296–299
Jeho Vzkříšení, 93–94
láska Ezry Tafta Bensona 

k Němu, 90
mění nás, abychom mohli měnit 

svět, 77–78

následování Jeho příkladu, 
96–99, 241, 245–247, 254–256, 
293–301

stateční ve svědectví o Něm, 
94–96

usilování o to stát se takovými, 
jako je On, 84–86, 98–99

utěšuje a pozvedá nás, 299–301
Víra v Něho, 79, 96–98
v Knize Mormonově, 126–128
zjevil se Josephu Smithovi, 

103–104
Joseph Smith. Viz Smith, Joseph

K

Kněžství
jeho moc, pečetí rodiny skrze 

chrámové obřady, 168
jeho plnost, dostupná pouze 

v chrámu, 166–167
Kniha Mormonova

a Nauka a smlouvy, 129–130
její čtení, s malými dětmi, 

133–135
její každodenní studium, 136–138
její moc, 30–31, 136–138
její používání při misionářské 

práci, 124, 133–135,  
138–140, 279

Joseph Smith a, 105–106
má být ústředním bodem našeho 

studia a učení, 124
napsána pro poslední dny, 

135–136
požehnání z jejího čtení, jako 

rodina, 126–128
přivádí nás blíže k Bohu,  

126–128
svědčí o Ježíši Kristu, 126–128
učí pravé nauce, 128–129
varování před jejím opomíjením, 

123, 124–125
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zaplavení našeho života s ní, 
138–140

závěrný kámen náboženství  
Svatých posledních dnů, 
123–132

Viz také Slovo Boží; Studium 
písem

Kristus. Viz Ježíš Kristus
Kůly Sionu

jejich účel, 287–290
vedení Ezry Tafta Bensona 

v nich, 14, 239, 251–253, 
261–262, 285, 286

L

Láska
k Bohu, 37–44
ke „ztraceným ovcím“, 251–258
v domově, 175, 177–178
ve vedení, 244–245
v misionářské práci, 275, 281

M

Manželství
Ezry a Flory Bensonových, 175, 

177, 199
smlouva, 179–181
štěstí v něm, 179–181
vyživování, 175, 177
Viz také Domov; Rodiče; Rodina

Matky
jejich role, ustanovena Bohem, 

193
rady k nim, jak trávit čas s dětmi, 

193–196
Viz také Otcové; Rodiče

Méně aktivní členové Církve,  
pomáhání jim, 251–258

Minulost, nežít v ní, 85
Misionářská práce

do celého světa, 275–276
láska při jejím vykonávání,  

275, 281

mladé ženy a, 278
mladí muži a, 277–278
nadšení Ezry Tafta Bensona k ní, 

273, 275
pokora a, 280
používání Knihy Mormonovy v ní, 

124, 133–135, 138–140, 279
práce v ní, 281
příprava mládeže na ni, 277–278
radost z ní, 275
starší lidé a, 202–203, 278
tradice v rodině Ezry Tafta Ben-

sona, 273
úspěch v ní, 280–281
ve všech fázích života, 277–279
vliv Ducha Svatého při ní, 280

Modlitba
i navzdory pocitům nehodnosti, 

84
její vzor, jak mu učil Ježíš, 49–50
k odolání pokušení, 220
k přijetí Ducha Svatého, 156- 157
odpovědi na ni, 53–56
stálá, 49–50, 71
v rodinách, 50–52
v životě rodiny Bensonových,  

pro Ezru Tafta Bensona, 48–49
zlepšování naší snahy modlit se, 

52–53
Myšlenky, čisté, 218–219

N

Naděje, 84–86
Nauka a smlouvy, 129–130
Navazování a udržování  

přátelských vztahů v Církvi,  
26, 251–258

Nebeský Otec
dychtí po tom, aby nám pomohl 

změnit náš život, 83–84
chce, abychom byli šťastní, 73–74
Jeho láska, k nám, 43
Jeho přikázání, 38–44, 78–79
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je vždy nablízku, 47
láska k Němu, 37–44
následování Jeho vůle, 73–74
nikdy nás nenutí žít podle  

evangelia, 61
odpovídá na modlitby, 53–56
požehnání z toho, když svůj  

život obrátíme k Němu, 42–43
víra v Něho, 97–98
zjevil se Josephu Smithovi, 

103–104
zlepšování našeho komunikač-

ního vztahu s Ním, 52–53

O

Obrácení. Viz Změna srdce
Odpuštění

sexuálních přestupků, 222
zaslíbení, 85–86

Optimismus, 71
Otcové

jejich věčné povolání, 190
rady pro ně, jak poskytovat  

duchovní vedení, 190–192
Viz také Matky; Rodiče

P

Patriotismus, 21–25
Plán štěstí, porozumění mu,  

vede k pokání, 78–79
Pokání

a naděje, 84–86
a změna srdce, 77–78, 79–81
je více než jen změna chování 

k lepšímu, 79
následuje po víře v Krista, 79
zármutek podle Boha vede 

k němu, 82–83
ze sexuálního hříchu, 222

Pokora
příklad Ezry Tafta Bensona,  

227, 229
pýcha versus, 227, 229, 236–237

ve vedení, 242
v misionářské práci, 280
Viz také Pýcha

Pokušení
jak mu odolávat, 218–222
jak se ho vyvarovat, 221

Pornografie, 218–219
Poslušnost

je velikou zkouškou v životě,  
38, 44

požehnání z toho plynoucí, 
42–44, 78–79, 159–160

Práce
její hodnota, 264–265
vede k úspěchu, 59
v misionářském úsilí, 281

Prarodiče
Ezra a Flora Bensonovi, 199, 201
vztah k nim, 207–211
Viz také Rodina

Pravá láska, 38–39
President Církve

je tím nejdůležitějším prorokem 
pro nás, 145–146

nikdy nesvede Církev z cesty, 149
požehnání plynoucí z jeho  

následování, 143–144, 148–149
přijímá zjevení pro Církev, 

144–146
říká nám, co potřebujeme slyšet, 

146–148
Program sociální péče Církve

Ezra Taft Benson jej představuje 
svému kůlu, 261–262

jeho prvořadý účel, 264
jeho vliv, v poválečné Evropě, 

17–21, 54–55, 262
poskytuje příležitosti k práci, 265

Prorok. Viz President Církve
První vidění, 103–104
Příklad, vedení podle něj, 241–242
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Pýcha
její důsledky, 231–235
její projevy, 233–234
nepřátelství vůči Bohu a druhým, 

230–231
omezuje pokrok, 234–235
Pán nás před ní varuje, 229–230
protilék na ni, je pokora, 236–237
strach z toho, jak nás budou  

posuzovat druzí než jak nás 
bude posuzovat Bůh, 231–233

versus pokora, 227, 229, 236–237
Viz také Pokora

R

Rodiče
jednota mezi nimi, 196–197
jejich role, 190–197
mají učit děti o cudnosti, 223
mají učit děti o chrámu, 170–172
máme je ctít, 207–210
Viz také Domov; Manželství; 

Matky; Otcové; Rodina
Rodina

její posilování, 179–182, 187, 189
její význam, v čase a na věčnosti, 

178
modlitba v ní, 50–52
věčná, 168, 175, 184–185
výuka evangelia v ní, 183–185
vztah se staršími lidmi v ní, 

207–211
Viz také Domov; Manželství; 

Matky; Otcové; Prarodiče; 
Rodiče

Rodinná historie, 168–169
Rodinná modlitba, 50–52
Rodinný domácí večer, 143–144, 184
Rozhodnutí

určují náš věčný úděl, 63
vyžadují úsilí naplněné  

modlitbou, 64

S

Satan
jeho lži, 78, 84
jeho nenávist, k nám, 43

Sexuální přestupek
jeho nebezpečí, 217–218
jeho odpuštění, 222
odolávání pokušení, 218–222

Skladování potravin, 265–268
Slabost, její překonání, 83–84
Slovo Boží

jeho pilné studium, vede  
k věrnosti, 115–118

nemá být k němu přistupováno 
lehkovážně, 120

posiluje nás proti výzvám  
každodenního života, 114–115

požehnání plynoucí z jeho  
studování, 118–119

zahrnuje písma, slova žijících 
proroků a osobní zjevení, 115

Viz také Kniha Mormonova;  
Studium písem

Služba
starším lidem, 209–211
v Církvi, 247–248
v manželství, 179–181

Služba méně aktivním členům, 
251–258

Smith, Joseph
a Kniha Mormonova, 105–106
andělské návštěvy, 104–105
Boží království na zemi  

znovuzaloženo skrze něho, 107
jeho modlitba, ovlivnila miliony 

lidí, 64
jeho mučednická smrt, 108
jeho První vidění, 103–104
jeho předustanovení, 109–110
jeho věrnost, 108
v čele poslední dispensace, 

109–110
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zjevení daná jemu, 104–105
Smlouvy, 167–168
Soběstačnost, 261–271
Sociální péče, její duchovní a časné 

zásady, 263–271
Starší lidé

hledání naplnění, 202–205, 211
jejich síla, 201
jejich zapojování, do rodinných 

akcí a činností, 208
jejich zodpovědnosti, 201–202
Pánova láska k nim, 201–202
péče o ně, 207–211
rady církevním vedoucím o nich, 

209–211
udržování síly v dobách nemoci, 

207
vztah k nim, 208–209

Studium písem
jeho hodnota, 120
požehnání z toho plynoucí, 

114–120
přivolává Ducha, 157–159
vede k prohloubení aktivity  

v Církvi, 115–118
Viz také Kniha Mormonova; 

Slovo Boží
Svoboda jednání

její používání, vede k následkům 
nyní i na věčnosti, 61–66

věčná zásada, 60–61

Š

Štěstí
důsledek víry v Boha, 72
jeho plán, je plánem evangelia, 

78–79
křesťanský život vede k němu, 

98–99
navzdory zkouškám, 69–70
Nebeský Otec si přeje, abychom 

ho prožívali, 73–74
vyžaduje úsilí, 72–73

U

Umírněnost a cudné oblékání, 221

V

Válka v nebi, 60–61
Vedení

a rozvíjení druhých, 247–248
delegování, 245–247
důležitost příkladu při v., 241–242
následování Spasitelova příkladu 

při v., 241, 245–247
příklad Ezry Tafta Bensona, 28–29, 

113, 227, 239, 241, 251–253
znaky efektivního v., 242–245

Velká hospodářské krize, 261–262
Víra

předchází pokání, 79
vede k optimismu a pokoji, 71–73
vyjádřena farmáři v Idahu, 70
vyjádřena Svatými v poválečné 

Evropě, 69–70
zahrnuje následování  

Ježíše Krista, 96–98

Z

Zármutek, podle Boha, vede  
k pokání, 82–83

Zjevení
skrze Ducha Svatého, 156
skrze navštěvování chrámu, 

171–172
skrze žijícího proroka, 148–145

Zkoušky, 69–71, 72, 114–115
Zlovolnost

nikdy nebyla štěstím, 63, 79, 218
světa, 114–115

Změna srdce
a pokání, 77–78, 79–81
dochází k ní postupně, 84–86
změna směrem zevnitř ven, 

77–78
Znovuzřízení, 107
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