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V

Úvod

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů založilo edici Uče-
ní presidentů Církve, aby vám pomohlo přiblížit se Nebeskému Otci 
a prohloubit porozumění znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista. 
Tak jak bude Církev vydávat v této edici další knihy, budete si moci 
vytvořit sbírku knih s naukami evangelia pro domácí použití. Tyto 
knihy jsou určeny pro osobní studium i jako zdroj pro výuku. Také 
vám mohou pomoci připravit si lekce na rodinné domácí večery, 
jiné lekce či proslovy a najít odpovědi týkající se církevní nauky.

Tato kniha obsahuje učení presidenta Gordona B. Hinckleyho, 
který sloužil jako president Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů od 12. března 1995 do 27. ledna 2008.

Osobní studium

Při studiu učení presidenta Gordona B. Hinckleyho usilujte s mod-
litbou o inspiraci Ducha Svatého. Otázky na konci každé kapitoly 
vám pomohou přemítat o učení presidenta Hinckleyho, 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 
Hinckleyho pomáhá prohloubit porozumění zásadám evangelia?“ 
nebo „Čemu si Pán přeje, abych se z těchto slov naučil? Co si 
přeje, abych udělal?“



VI

Ú v o d

• Pokládejte si otázku, jak vám učení v této knize může pomoci 
s osobními problémy nebo starostmi.

• Podělte se o to, čemu jste se naučili, se členy rodiny a s přáteli.

Výuka z této knihy

Při výuce z této knihy, ať již doma, nebo v Církvi, vám mohou 
pomoci následující vodítka.

Připravte se na výuku

Při přípravě na výuku usilujte o vedení Ducha Svatého. Prostudujte 
si danou kapitolu, abyste se dobře obeznámili s učením presidenta 
Hinckleyho, a s modlitbou vyberte ty nauky, které podle vás budou 
nejužitečnější.

Mohli byste povzbuzovat ty, které učíte, aby si určenou kapitolu 
sami prostudovali a věnovali zvláštní pozornost oddílu „Náměty ke 
studiu a k výuce“ na konci kapitoly.

Povzbuzujte k diskusi o učení presidenta Hinckleyho

Při výuce z této knihy povzbuzujte druhé k tomu, aby se dělili 
o své myšlenky, pokládali otázky, vydávali svědectví a jeden dru-
hého 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 jim umožněte 
pokračovat v dobré diskusi. Veďte diskuse tak, abyste účastníkům 
pomáhali přečíst si učení presidenta Hinckleyho a zjistit, jak mohou 
toto učení uplatňovat v osobním životě.

Otázky na konci každé kapitoly jsou cenným zdrojem k podpo-
ření diskuse. Také si můžete připravit vlastní otázky, které budou 
konkrétně zaměřeny na ty, které učíte. Níže je uvedeno několik 
dalších námětů k povzbuzení diskuse:

• Požádejte účastníky, aby se podělili o to, čemu se díky osobnímu 
studiu dané kapitoly naučili.

• Zadejte vybrané otázky na konci kapitoly jednotlivcům nebo 
skupinkám. Požádejte je, aby v příslušné kapitole vyhledali nau-
ky, které se těchto otázek týkají. Poté je vyzvěte, aby se podělili 
o své myšlenky a postřehy.
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• Přečtěte si společně některé výňatky z učení presidenta Hinckley-
ho z dané kapitoly. Požádejte účastníky, aby se podělili o příklady 
z písem a z vlastní zkušenosti, které se těchto výňatků z učení 
týkají.

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

Povzbuzujte ty, které učíte, aby se o poznatky 
dělili s druhými a aby podle nich žili

Učení presidenta Hinckleyho bude mít pro jednotlivce největší 
význam tehdy, když je budou uplatňovat ve vlastním životě a když 
se o ně budou dělit s druhými. Můžete přitom použít jeden nebo 
více z těchto námětů:

• Zeptejte se účastníků, jak mohou učení presidenta Hinckleyho 
uplatňovat ve svých zodpovědnostech doma, v Církvi a v dalších 
situacích.

• Vyzvěte účastníky, aby se podělili o zkušenosti, které získali, když 
se řídili radami presidenta Hinckleyho.

• Povzbuzujte účastníky, aby se o některé části učení presidenta 
Hinckleyho podělili se členy rodiny a s přáteli.

Zakončete diskusi

Stručně shrňte obsah lekce nebo o to požádejte jednoho či dva 
účastníky. Vydejte svědectví o probíraných naukách a povzbuďte 
účastníky, aby v praxi uplatňovali to, o čem se učili. Můžete také 
vyzvat druhé, aby se podělili o své svědectví.

Informace o zdrojových materiálech

Učení v této knize obsahuje přímé citáty z kázání, spisů a rozho-
vorů presidenta Gordona B. Hinckleyho.

President Hinckley často používal slova muži, muž, 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.
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Historický přehled

Tento chronologický přehled poskytuje stručný souhrn význam-
ných událostí v životě presidenta Gordona B. Hinckleyho.

23. června 1910 Narozen Bryantu S. Hinckleymu a Adě 
Bitner Hinckleyové v Salt Lake City 
v Utahu.

1922 Společně s otcem se účastní kněžského 
shromáždění kůlu a získává svědectví 
o prorockém povolání Josepha Smitha.

1932 Promuje na Utažské univerzitě poté, co 
zde studoval anglický jazyk, žurnalistiku 
a starověké jazyky.

1933–1935 Slouží jako misionář na plný úvazek 
v Evropské misii, přičemž celou misi tráví 
v Anglii.

1935–1943 Pracuje jako výkonný tajemník Církevního 
výboru pro rozhlas, propagaci a misijní 
literaturu.

1937 Povolán do generální komise Nedělní 
školy.

29. dubna 1937 Žení se s Marjorií Payovou v chrámu Salt 
Lake.

1943–1945 Pracuje jako asistent hlavního správce 
železniční společnosti Denver and Rio 
Grande Railroad v Salt Lake City v Utahu 
a v Denveru v Coloradu.

1945–1958 Je znovu zaměstnán Církví; v roce 1951 
začíná dohlížet na každodenní chod nově 
vytvořeného Misionářského oddělení.



IX

H i s t o r i c k ý  P ř e H l e d

1953–1955 Pod vedením presidenta Davida O. McKa-
ye podává návrhy na zfilmování chrá-
mového obdarování, aby ho bylo možné 
provádět v různých jazycích, a dohlíží na 
jeho produkci.

28. října 1956 Povolán presidentem kůlu East Mill Creek.
6. dubna 1958 Je mu vyjádřena podpora jako asistentovi 

Dvanácti.
5. října 1961 Vysvěcen apoštolem a ustanoven členem 

Kvora Dvanácti presidentem Davidem 
O. McKayem.

23. července 1981 Povolán sloužit jako rádce v Prvním 
předsednictvu, aby pomáhal presidentu 
Spenceru W. Kimballovi a presidentům 
Marionu G. Romneymu a N. Eldonu 
Tannerovi.

2. prosince 1982 Povolán sloužit jako druhý rádce presi-
denta Kimballa.

10. listopadu 1985 Povolán sloužit jako první rádce presi-
denta Ezry Tafta Bensona.

5. června 1994 Povolán sloužit jako první rádce presi-
denta Howarda W. Huntera.

3. března 1995 Po úmrtí presidenta Huntera se stává slu-
žebně nejstarším apoštolem.

12. března 1995 Ustanoven presidentem Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů.

23. září 1995 Během generálního shromáždění Pomoc-
ného sdružení vydává dokument „Rodina 
– prohlášení světu“.

Únor 1996 Počet členů Církve mimo území Spoje-
ných států převyšuje počet členů Církve 
na území Spojených států.

7. dubna 1996 Je hostem v americkém televizním pořa-
du s názvem 60 Minutes.
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26. května 1996 Zasvěcuje chrám Hongkong v Číně – 
první ze 77 chrámů, které byly zasvěceny 
během jeho předsednictví a z nichž 63 
zasvětil osobně.

5. dubna 1997 Organizuje tři nová kvora Sedmdesáti.
4. října 1997 Oznamuje plán pro budování malých 

chrámů po celém světě.
1. ledna 2000 Společně s ostatními apoštoly v Prvním 

předsednictvu a Kvoru Dvanácti vydá-
vá dokument „Žijící Kristus – svědectví 
apoštolů“.

1. října 2000 Zasvěcuje chrám Boston v Massachusetts 
– 100. chrám v provozu.

8. října 2000 Zasvěcuje Konferenční centrum.
31. března 2001 Oznamuje vytvoření Stálého vzdělávacího 

fondu.
8. února 2002 Vítá návštěvníky z celého světa na zimních 

olympijských hrách v Salt Lake City.
27. června 2002 Zasvěcuje chrám Nauvoo v Illinois při 

příležitosti 158. výročí mučednické smrti 
Josepha a Hyruma Smithových.

11. ledna 2003 Předsedá vysílání prvního celosvětového 
školení vedoucích.

8. února 2003 Prostřednictvím satelitního vysílání pro-
mlouvá k jednomu milionu dětí z Primárek 
při oslavách 125. výročí založení Primárek.

6. dubna 2004 Truchlí nad úmrtím své ženy Marjorie.
23. června 2004 Je mu udělena Presidentská medaile 

svobody, nejvyšší civilní vyznamenání 
udílené ve Spojených státech.

26. června 2007 Oznamuje, že počet členů Církve přesáhl 
13 milionů a že od doby zorganizování 
Církve byl povolán ke službě miliontý 
misionář.

27. ledna 2008 Umírá doma v Salt Lake City v Utahu.
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Život a služba Gordona 
B. Hinckleyho

16. února 1998 se na náměstí Nezávislosti v Akkře v Ghaně 
shromáždilo okolo 6 700 Svatých posledních dnů. Přišli přivítat 
svého proroka, presidenta Gordona B. Hinckleyho.1 Stál před nimi 
a s úsměvem na tváři jim oznámil dlouho očekávanou zprávu, že 
v jejich rodné zemi bude postaven chrám. Starší Jeffrey R. Holland 
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl, že když president Hinckley toto 
oznámení učinil, lidé „vstali a jásali, plakali a tancovali, objímali se 
a vzlykali“.2 Když byl o několik let později chrám postaven a zasvě-
cen, jedna žena, která byla tehdy přítomna, vzpomínala na pocity 
radosti a popsala, jaká požehnání díky tomuto chrámu získala:

„Stále mám před očima onen živý obraz toho, jak prorok Gordon 
B. Hinckley navštívil Ghanu a oznámil chrám v naší vlasti. Jako bych 
stále jasně viděla nadšení ve tvářích všech přítomných, pociťovala 
to štěstí a slyšela radostné výkřiky. …

Dnes jsem díky chrámu v naší zemi připečetěna k manželovi 
na čas a celou věčnost. Požehnání plynoucí z  toho, že mohu žít 
se svou rodinou i po tomto životě ve smrtelnosti, mi dává velkou 
naději, zatímco se snažím dělat vše, co mohu, abych byla se svou 
rodinou na věky.“ 3

President Hinckley pomáhal lidem po celém světě nacházet tuto 
„velkou naději“ ve snaze žít podle evangelia Ježíše Krista. Jak dokládá 
tato událost v Ghaně, často sloužil tisícům lidí najednou. Také ale 
projevoval zájem o jednotlivce. Starší Adney Y. Komatsu ze Sedm-
desáti vyprávěl o svých pocitech, když byl misijním presidentem 
a president Hinckley navštívil jeho misii:

„Ani jednou za celé tři roky mě navzdory všem mým slabostem 
nekritizoval. … A to mě povzbuzovalo. … Pokaždé, když vystoupil 
z letadla, s velkým nadšením mě chytil za ruku, jako kdyby pumpo-
val vodu ze studny. ‚Takže, presidente Komatsu, jak se vám daří? 
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… Vedete si skvěle.‘ Takto mě povzbuzoval, a když odjel, měl jsem 
pocit, že bych se měl snažit na 105 procent, ne jen na 100.“ 4

Lidé se cítili presidentem Hinckleym povzbuzeni nejen díky jeho 
inspirujícím slovům, ale také díky tomu, jak žil. President Russell 
M. Nelson z Kvora Dvanácti vzpomínal:

„Když jednou [president a sestra Hinckleyovi] jeli ve Střední Ame-
rice z kaple na letiště, stali se účastníky autonehody. Se sestrou 
Nelsonovou jsme jeli za nimi a viděli jsme, jak k tomu došlo. Na 
křižovatce se k nim přiblížilo nákladní auto, které bylo naloženo 
nezajištěnými kovovými tyčemi. Řidič nákladního vozu náhle zabr-
zdil, aby zabránil srážce, přičemž se kovové tyče uvolnily a  jako 
kopí probodaly vůz Hinckleyových. Okna se roztříštila, blatníky 
a dveře byly promáčknuté. Tato nehoda mohla být velmi vážná. Při 
odstraňování roztříštěného skla, které měli Hinckleyovi na oblečení 
a na těle, řekl president Hinckley: ‚Díky Pánu za Jeho požehnání; 
pokračujme nyní v cestě v jiném autě.‘“ 5

Tato věta, kterou spontánně pronesl v kritické situaci, charakteri-
zuje jeho život a službu jako učedníka Ježíše Krista. Jak poznamenal 
starší Holland, president Hinckley byl „vždy naplněn vírou v Boha 
a v budoucnost“.6

Rodinné dědictví – základ víry a houževnatosti

Gordon Bitner Hinckley se narodil 23. června 1910 jako první 
dítě své matky, do rodiny ho však přivítalo osm starších sourozen-
ců. Gordonův otec Bryant Stringham Hinckley se oženil s Adou 
Bitnerovou po smrti své první ženy Christine. Ada a Bryant měli 
po Gordonovi čtyři další děti a vychovávali svou velkou rodinu 
s láskou, aniž by rozlišovali děti na vlastní či nevlastní. Gordon se 
už od raného dětství učil vážit si své rodiny.

Jeho příjmení a prostřední jméno byly připomínkou jeho ušlechti-
lého dědictví. Mezi jeho předky z rodu Hinckleyů patřili první přistě-
hovalci do země, která se později stala Spojenými státy americkými. 
Někteří z nich byli do této země vykázáni v sedmnáctém století kvůli 
své křesťanské víře. Jiní patřili v roce 1620 mezi pasažéry na lodi 
Mayflower, která jako jedna z prvních převážela vystěhovalce z Evro-
py do Severní Ameriky. O více než dvě stě let později byl Gordonův 
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dědeček z otcovy strany – Ira Nathaniel Hinckley – jedním z prvních 
pionýrů Svatých posledních dnů. Ira vstoupil do Církve poté, co roku 
1843 ve čtrnácti letech jako čerstvý sirotek slyšel v Nauvoo v Illinois 
kázání Josepha a Hyruma Smithových. Gordonova prababička Anna 
Barr Musser Bitner Starrová byla také pionýrka. Její syn Breneman 
Barr Bitner, Gordonův dědeček z matčiny strany, později vzpomínal 
na jejich putování do údolí Solného jezera v roce 1849: „[V jedenácti 
letech] jsem jel do tohoto údolí s párem volů a s plně naloženým 
povozem, ať již bylo horko nebo zima, přes pouště, řeky a hory.“ 7

Bryant Hinckley často svým dětem a vnoučatům připomínal 
bohatý odkaz jejich předků. O nebezpečné cestě poutníků na lodi 
Mayflower a dlouhé kruté zimě, která je čekala poté, co dorazili 
do svého cíle, jednou řekl: „Když byla na jaře loď Mayflower při-
pravena k návratu, přežilo jen 49 [ze 102] lidí. [Do Anglie] se nikdo 
nevracel. Tohoto ducha jste zdědili i vy, moji milí – ducha, který 
se nikdy neohlíží zpět.“ 8 Díky tomu, že Gordon zůstal věrný této 
zásadě, získával příležitosti učit se, sloužit a svědčit, které by si nikdy 
nedokázal představit.

Dětství – pěstování optimismu, píle a věrnosti

Jako dítě nebyl Gordon Hinckley tak energický a nezlomný člo-
věk, jak ho lidé znali z jeho pozdějších let. Byl to „hubený, křehký 
chlapec“, náchylný k nemocem.9 Když ve dvou letech „onemocněl 
závažnou formou černého kašle, … lékař řekl Adě, že jediným lékem 
je čistý venkovský vzduch. Bryant zareagoval tím, že koupil farmu 
o dvou hektarech … a postavil malou letní chatu.“ 10 Tato farma, která 
se nacházela v oblasti údolí Solného jezera zvané East Mill Creek, 
byla pro celou rodinu požehnáním – děti tu měly místo na hraní 
a pobíhání a příležitosti získávat cenná ponaučení při společné práci.

Ada a Bryant Hinckleyovi byli optimističtí a pracovití rodiče, kteří 
pro své děti vytvářeli příležitosti k růstu a k tomu, aby dosahovaly 
úspěchu. Když byl roku 1915 představen program rodinných domá-
cích večerů, hned je začali pořádat. Před spaním si vyprávěli příběhy 
– často z písem. Jednu místnost v domě vyhradili jako knihovnu, ve 
které mohly děti číst dobré knihy. Podněcovali své děti k disciplíně 
tím, že je povzbuzovali a očekávali od nich to nejlepší.
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Když Gordon vyrůstal, jeho víra se prohlubovala a byla vyživová-
na neustálým vlivem víry jeho rodičů. Jednoho dne zažil něco, co mu 
pomohlo vytvořit si základ svědectví o Proroku Josephu Smithovi:

„Když mi bylo dvanáct let, otec mě vzal na shromáždění kněžství 
kůlu, ve kterém jsme žili. Seděl jsem v zadní řadě a on, jako presi-
dent kůlu, seděl na pódiu. Na úvod tohoto shromáždění, prvního 
takového shromáždění, kterého jsem se kdy zúčastnil, se tři sta nebo 
čtyři sta přítomných mužů postavilo. Tito muži pocházeli z různých 
prostředí a pracovali v rozmanitých oborech, ale všichni měli v srdci 
totéž přesvědčení, s nímž společně zpívali tato velká slova:

Chvála buď muži, s nímž Jehova mluvil,
prorokem, vidoucím ho povolal!
Dispensaci poslední on zahájil,
s národy vzdá mu čest i mnohý král.

Když jsem slyšel tyto muže naplněné vírou zpívat, něco se ve 
mně stalo. Do mého chlapeckého srdce vstoupilo poznání, vlo-
žené tam Svatým Duchem, že Joseph Smith byl vskutku prorok 
Všemohoucího.“ 11

Další vzdělávání a období zkoušek

V dětství Gordon neměl rád školu a mnohem raději byl venku než 
ve školní třídě a v lavici. S přibývajícími léty se však naučil vážit si 
knih, školy a domácí knihovny, stejně jako polí, po kterých běhával 
bos jako malý chlapec. Poté, co roku 1928 dokončil středoškolské 
vzdělání, začal v témže roce studovat na Utažské univerzitě.

Během čtyř let, které na univerzitě strávil, se setkal s téměř nepře-
konatelnými problémy. Roku 1929 došlo ke krachu na burze cenných 
papírů a celou zemi i celý svět zasáhla Velká hospodářská krize. 
V Salt Lake City čítala nezaměstnanost kolem 35 procent, ale Gor-
don měl naštěstí práci jako údržbář a mohl si platit školné a školní 
potřeby. Bryant, který pracoval jako ředitel církevního sportovního 
areálu Deseret Gym, si snížil vlastní plat, aby ostatní zaměstnanci 
nepřišli o místo.12

Tyto finanční potíže navíc zastínilo zjištění, že Gordonova mamin-
ka má rakovinu. Zemřela roku 1930 v padesáti letech, když bylo 
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Gordonovi dvacet let. Rány způsobené maminčinou smrtí „byly 
hluboké a bolestivé“, řekl Gordon.13 Tato osobní zkouška ve spojení 
s vlivy světských filosofií a cynismem oné doby ho vedla k tomu, že 
si kladl těžké otázky. „Byla to doba hluboké deprese,“ vzpomínal 
Gordon, „a tu jsme silně pociťovali i v areálu univerzity. Pociťoval 
jsem to z části i  já. Začal jsem o některých věcech pochybovat, 
možná v nepatrné míře i o víře svých rodičů. To není pro vyso-
koškolského studenta nic neobvyklého, ale tehdejší atmosféra byla 
obzvlášť tísnivá.“ 14

Ačkoli byly Gordonovy otázky znepokojující, neotřásly jeho vírou. 
„Měl jsem hluboký základ lásky, který vznikl díky mým úžasným 
rodičům a dobré rodině, skvělému biskupovi, věrným učitelům 
a písmům, která jsem mohl číst a přemítat o nich,“ vzpomínal. Když 

Gordon b. Hinckley jako mladý muž
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hovořil o zkouškách oné doby, kterým byl vystaven on i další lidé 
jeho věku, řekl: „Přestože jsme měli v mládí potíže porozumět řadě 
věcí, v srdci jsme pociťovali lásku k Bohu a k Jeho velikému dílu, 
která nás přenášela přes jakékoli pochyby a obavy. Milovali jsme 
Pána a měli jsme rádi své dobré a úctyhodné přátele. Z této lásky 
jsme čerpali velkou sílu.“ 15

Misionářská služba a osobní obrácení

V červnu 1932 Gordon dokončil své studium na Utažské univer-
zitě, kde byla jeho hlavním oborem angličtina a vedlejším starověké 
jazyky. O rok později se ocitl na životní křižovatce. Těšil se na to, že 
bude pokračovat ve studiu, aby se mohl stát novinářem. Dokonce 
i uprostřed hospodářské krize si dokázal vést skromný spořicí účet 
na financování svého vzdělání. Také zvažoval svatbu. S Marjorií 
Payovou, mladou ženou, která bydlela přes ulici, do sebe byli čím 
dál více zamilovaní.

Poté měl těsně před svými třiadvacátými narozeninami pohovor 
se svým biskupem Johnem C. Duncanem, který se ho zeptal, zda 
přemýšlel o službě na misii. Pro Gordona to byl „šokující návrh“,16 
protože během hospodářské krize bylo povoláváno na misii jen 
málo mladých mužů. Jejich rodiny zkrátka neměly prostředky na 
to, aby je mohly podporovat.

Gordon řekl biskupu Duncanovi, že by sloužil, ale dělal si starosti 
ohledně toho, jak by to jeho rodina finančně zvládala. Jeho obavy 
ještě narostly, když se dozvěděl, že banka, u které měl spořicí účet, 
zbankrotovala. „Nicméně,“ řekl, „pamatuji si, jak můj otec prohlásil: 
‚Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že bude 
o tvé potřeby postaráno‘ – a pak se spolu s mým bratrem zavázali, 
že mě budou na misii podporovat. Právě v té době jsme objevili 
malý spořicí účet, který zůstal po mamince – drobné, které jí zbyly 
z nákupů potravin a dalších věcí. Když přibyla tato malá pomoc, 
zdálo se, že budu moci na misii jít.“ Mince své maminky považoval 
za posvátné. „Střežit je byla pro mě záležitost cti,“ řekl.17 Byl povolán 
ke službě do Evropské misie.

Protože Bryant Hinckley pociťoval, že si jeho syn stále dělá sta-
rosti, připravil mu jednoduchou připomínku pravého zdroje síly. 
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Gordon později vyprávěl: „Když jsem odjížděl na misii, můj drahý 
tatínek mi dal kartičku, na níž byla napsána čtyři slova … : ‚Neboj se, 
toliko věř.‘ (Marek 5:36.)“ 18 Tato slova staršího Gordona B. Hinckley-
ho inspirovala k tomu, aby na misii sloužil věrně a se ctí, obzvlášť 
poté, co je o několik týdnů později spojil se šesti dalšími slovy 
z pera svého otce.

Těchto dalších šest slov přišlo v období velké sklíčenosti a ztráty 
odvahy, které začalo 29. června 1933 – první den, kdy byl starší 
Hinckley v anglickém Prestonu. Když dorazil do svého bytu, spo-
lečník mu řekl, že budou večer promlouvat na náměstí. „Na to jste 
ale dostal špatného společníka,“ odpověděl starší Hinckley, ale již 
o několik hodin později stál na pódiu, zpíval a promlouval k davu 
nezaujatých diváků.19

Starší Hinckley zjistil, že mnozí nebyli ochotni naslouchat posel-
ství znovuzřízeného evangelia. Zdálo se, že chudoba v důsledku 
celosvětové hospodářské krize pronikla do duše lidí, které potká-
val v tramvaji, a nenacházel téměř nic, co by ho s nimi spojovalo. 
Kromě toho se cítil velmi špatně i fyzicky. Vzpomínal, že „v Anglii 
kvete a semení tráva koncem června a začátkem července, což je 
přesně období, kdy jsem tam dorazil“.20 To u něj vyvolalo alergii, 
kvůli níž se všechno zdálo být ještě horší. Stýskalo se mu po rodině. 
Stýskalo se mu po Marjorii. Stýskalo se mu po důvěrně známém pro-
středí jeho země. Práce byla frustrující. Se společníky měli jen málo 
příležitostí učit zájemce, ačkoli každou neděli učili a promlouvali 
v malých odbočkách.

Starší Hinckley měl pocit, že mrhá svým časem a plýtvá rodinnými 
penězi, a tak napsal svému otci dopis, v němž mu svou nešťastnou 
situaci vysvětlil. Bryant Hinckley odpověděl radou, kterou se jeho 
syn řídil po zbytek života. Napsal: „Drahý Gordone, obdržel jsem 
Tvůj poslední dopis. Mám jen jednu radu.“ A poté následovalo oněch 
šest slov, jež přidala na váze oněm čtyřem slovům, která mu napsal 
již dříve: „Zapomeň na sebe a jdi pracovat.“ 21 Tato rada podpořila 
myšlenku z jedné pasáže z písem, kterou starší Hinckley četl téhož 
dne ráno se společníkem: „Nebo chtěl- li by kdo duši svou zachovati, 
ztratíť ji; pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, 
tenť ji zachová.“ (Marek 8:35.)
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Starší Hinckley jakožto mladý misionář poklekl s tatínkovým dopi-
sem v ruce a zavázal se, že se odevzdá Pánu. Účinky se dostavily 
téměř okamžitě. „Celý svět se změnil“, řekl. „Mlha se zvedla. Do 
mého života začalo zářit světlo. Měl jsem nový zájem. Spatřil jsem 
krásu této země. Spatřil jsem, jak úžasní jsou její lidé. Začal jsem se 
v této nádherné zemi cítit jako doma.“ 22

Při vzpomínce na tyto dny Gordon uvedl, že obdržel také pomoc 
od své maminky. Pociťoval její utěšující přítomnost zvláště v temných 
dobách zklamání. „Tehdy i od té doby nadále jsem se snažil a snažím 
vést svůj život a konat svou povinnost tak, abych dělal čest jejímu 
jménu,“ řekl. „Pomyšlení na to, že bych nežil podle očekávání své 

starší Gordon b. Hinckley káže jako misionář na 
plný úvazek v londýnském Hyde Parku
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maminky, pro mě bylo bolestivé a pomohlo mi získat sebekázeň, 
jež by mi jinak chyběla.“ 23

Stal se nadšeným misionářem, který ví, co je jeho cílem. Ze zázna-
mů o  jeho prvních osmi měsících na misii je patrné, že přestože 
nikoho nepokřtil, rozdal 8 785 letáčků, strávil více než 440 hodin se 
členy, zúčastnil se 191 setkání, měl 220 diskusí o evangeliu a jednoho 
člověka konfirmoval.24

V březnu 1934 byl starší Hinckley přeložen z Prestonu do Londýna, 
aby pracoval jako asistent staršího Josepha F. Merilla z Kvora Dvanácti 
apoštolů, který předsedal Britské a Evropské misii.25 Tam pak strávil 
zbytek misie – přes den prací v kanceláři a po večerech výukou 
evangelia. Křtů obrácených bylo málo, ale v srdci syna Bryanta a Ady 
Hinckleyových se z jiskřičky obrácení stal trvalý plamen.

Nová příležitost sloužit Pánu

Když se Gordon vrátil z misie, řekl: „Už nikdy nechci cestovat. 
Cestoval jsem nejdále, kam jsem kdy chtěl.“ 26 Spolu se dvěma spo-
lečníky z misie podnikl cestou domů cestu po Evropě a Spojených 
státech, což bylo tehdy běžné, a byl z  toho unavený. Když jeho 
rodina brzy po jeho návratu vyrazila na dovolenou, zůstal doma. 
I přes vyčerpání pociťoval při vzpomínce na své cestování určité 
uspokojení a měl pocit, že byl svědkem naplnění části svého patri-
archálního požehnání. O mnoho let později řekl:

„Obdržel jsem patriarchální požehnání, když jsem byl chlapec. 
V tomto požehnání bylo řečeno, že budu pozvedat hlas ve svědec-
tví o pravdě mezi národy země. Pracoval jsem dlouho v Londýně 
a mnohokrát jsem tam vydával svědectví. Poté jsme [jeli do Amster-
damu], kde jsem měl na shromáždění příležitost říci několik slov 
a vydat svědectví. Pak jsme jeli do Berlína a tam jsem měl podobnou 
příležitost. Poté jsme jeli do Paříže, kde jsem měl podobnou příle-
žitost. Když jsme pak dorazili do Spojených států do Washingtonu, 
D.C., měl jsem tam v neděli opět podobnou příležitost. Když jsem 
přijel domů, byl jsem unavený. … Řekl jsem si: ‚… [Tuto] fázi svého 
požehnání jsem splnil. Pozvedl jsem svůj hlas ve významných hlav-
ních městech světa. …‘ A opravdu jsem to tak cítil.“ 27 
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Než mohl Gordon považovat svou misii za dokončenou, musel 
splnit ještě jeden úkol. Starší Joseph F. Merrill ho požádal, aby se 
setkal s Prvním předsednictvem Církve a podal zprávu o potřebách 
Britské a Evropské misie. Ráno 20. srpna 1935, necelý měsíc po 
návratu domů, byl Gordon uveden do poradní místnosti v admi-
nistrativní budově Církve. Poté, co si potřásl rukou s jednotlivými 
členy Prvního předsednictva – presidenty Heberem J. Grantem, 
J. Reubenem Clarkem ml. a Davidem O. McKayem – byl náhle 
přemožen úkolem, jímž byl pověřen. President Grant řekl: „Bratře 
Hinckley, dáme vám patnáct minut na to, abyste nám pověděl, co 
si nám starší Merrill přeje sdělit.“ 28

V přidělených patnácti minutách jako čerstvě navrátivší se misio-
nář přednesl, co staršího Merrilla znepokojovalo – že misionáři potře-
bují lepší tištěné materiály, které by jim při jejich práci pomáhaly. 
President Grant a jeho rádci mu poté kladli jednu otázku za druhou 
a schůzka se protáhla o hodinu déle, než bylo původně v plánu.

Cestou domů z této schůzky by si Gordon nikdy nepomyslel, jak 
těchto 75 minut ovlivní jeho život. O dva dny později mu zavolal 
president McKay, který mu nabídl pozici výkonného tajemníka nově 
vzniklého Církevního výboru pro rozhlasové vysílání, propagaci 
a misionářskou literaturu. Tento výbor tvořilo šest členů Kvora Dva-
nácti a měl se zabývat potřebami, které Gordon nastínil při svém 
setkání s Prvním předsednictvem.29

Gordon tedy znovu odložil plány na studium žurnalistiky a profes-
ní dráhu novináře. Začal pracovat na vývoji scénářů pro rozhlasové 
programy a diafilmy, psaní letáčků pro misionáře, rozvíjel profesní 
vztahy s průkopníky médií, zkoumal historii Církve a psal o ní. Při-
spíval do poselství, jejichž cílem bylo posilovat víru členů Církve 
a oslovovat lidi mimo ni. Jistý přítel mu jednou poslal dopis, ve 
kterém chválil jeho rozhlasový scénář a ptal se ho, jak si vypěstoval 
takový dar pro psaní a řečnictví. Gordon odpověděl:

„Mám- li nějaký talent na řečnění či psaní, jsem za to svému Otci 
v nebi nesmírně vděčný. Myslím, že jen v malé míře je to přirozená 
schopnost; mám- li nějakou schopnost, přišla prostřednictvím příle-
žitostí, které se mi otevřely.“ 30
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Gordonova práce ve výboru vytříbila jeho pisatelské schopnosti. 
Také mu poskytla cennou příležitost učit se od apoštolů a proroků. 
Když Gordon viděl, jak oněch šest členů Dvanácti zvažuje roz-
hodnutí a vzájemně se učí, lépe porozuměl posvátnému povolání 
těchto různorodých mužů a procesu zjevení, který nastával, když 
se společně radili.

Předsedou výboru byl starší Stephen L. Richards, který později 
sloužil jako první rádce v Prvním předsednictvu. Gordon ho popiso-
val jako „přemýšlivého, rozvážného, opatrného a moudrého muže. 
Nikdy žádná rozhodnutí neuspěchal, ale obezřetně vše prozkoumal, 
než zvolil další postup. Zjistil jsem, že je v tomto díle nejlepší postu-
povat opatrně, protože ať již činíme jakékoli rozhodnutí, bude mít 
dalekosáhlé důsledky a ovlivní život mnoha lidí.“ 31

Dalších pět členů výboru byli starší Melvin J. Ballard, John A. Wid-
tsoe, Charles A. Callis, Alonzo A. Hinckley (Gordonův strýc) a Albert 
E. Bowen. Gordon o nich prohlásil:

Gordon b. Hinckley jako zaměstnanec církevního výboru 
pro rozhlas, propagaci a misionářskou literaturu.
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„S  těmito muži, kteří ke mně byli velmi laskaví, jsem vycházel 
úžasně dobře. Zjistil jsem však také, že jsou to jen lidé. Měli své 
slabosti a problémy, ale nevadilo mi to. Ve skutečnosti se díky tomu 
zlepšilo mé mínění o nich, protože jsem viděl, jak se nad jejich 
smrtelnost pozvedá prvek božskosti, nebo přinejmenším prvek 
zasvěcení obrovskému dílu, které bylo v  jejich životě na prvním 
místě. Byl jsem svědkem inspirace, která v jejich životě působila. 
Neměl jsem pochyb o jejich prorockém povolání ani o skutečnosti, 
že skrze ně promlouvá a jedná Pán. Viděl jsem jejich lidské stránky, 
jejich slabiny – a každý z nich jich měl několik. Viděl jsem však také 
velkou nezvratnou sílu jejich víry a lásky k Pánu a jejich naprostou 
oddanost Jeho dílu a důvěře, která v ně byla vložena.“ 32

Sňatek, rodina a služba v Církvi

Gordon samozřejmě nemyslel jen na práci. Když se vrátil z Anglie, 
pokračoval v námluvách s Marjorií Payovou. Jeho odjezd byl pro 
Marjorii stejně těžký, jako byl pro něj. Později řekla: „Přestože jsem 
si toužebně přála, aby sloužil na misii, nikdy nezapomenu na pocit 
prázdnoty a samoty, který se mě zmocnil, když tehdy vlak odjížděl 
z nádraží.“ 33

Na podzim roku 1929, čtyři roky předtím, než Gordon odjel do 
Anglie, se Marjorie přihlásila ke studiu na Utažské univerzitě, avšak 
záhy se dozvěděla, že její otec přišel kvůli Velké hospodářské krizi 
o práci. Okamžitě přestala chodit na přednášky a našla si práci jako 
sekretářka, aby pomohla podporovat své rodiče a pět mladších sou-
rozenců – o což se dál snažila i po Gordonově návratu z misie roku 
1935. Poté již nikdy neměla příležitost dosáhnout vyššího vzdělání, 
ale byla odhodlaná, že se bude dále učit, a tak se vzdělávala četbou.

Gordon si Marjorii oblíbil díky její veselé povaze, pracovní morál-
ce a hluboké oddanosti evangeliu a on na ni udělal dojem svou 
dobrotivostí a vírou. „Když se blížila naše svatba, byla jsem si zcela 
jistá, že mě Gordon miluje“, řekla. „Také jsem si ale uvědomova-
la, že u něj nikdy nebudu na prvním místě. Věděla jsem, že budu 
v jeho životě vždy druhá a že první místo zaujímá Pán. A bylo to tak 
v pořádku.“ Dále pokračovala: „Připadalo mi, že pokud rozumíte 
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evangeliu a účelu toho, proč tu jsme, přejete si manžela, který dává 
Pána na první místo. Vědomí toho, že on takovým mužem je, mi 
dodávalo pocit bezpečí.“ 34

Gordon a Marjorie uzavřeli sňatek 29. dubna 1937 v chrámu Salt 
Lake a nastěhovali se na letní chatu Hinckleyových v East Mill Cree-
ku. Instalovali tam kotel na topení a vylepšili vše, co bylo potřeba 
pro celoroční bydlení, pečovali o sad a zahradu a začali stavět vlastní 
dům na sousedním pozemku. A tak se venkovský kraj, ve kterém 
Gordon v dětství tak rád trávil letní období, stal místem, kde spolu 
s Marjorií založili rodinu a kde vychovávali své děti – Kathleen, 
Richarda, Virginii, Clarka a Jane.

Gordon a Marjorie založili domov plný lásky, vzájemné úcty, pilné 
práce a života podle evangelia. Každodenní rodinné modlitby se 
staly pro jejich děti oknem, jímž viděly víru a lásku svých rodičů. 
Když se modlili společně jako rodina, děti také pociťovaly blízkost 
Otce v nebi.

V domě Hinckleyových bylo jen málo pravidel, ale vysoká oče-
kávání. Marjorie mluvila o tom, co nestálo za svedení bitvy. Způsob 
výchovy, který s manželem zastávali, popsala těmito slovy: „Zjistila 
jsem, že je důležité svým dětem důvěřovat, a  tak jsem se snažila 
nikdy neříkat ne, pokud bylo možné říci ano. Když jsme vychovávali 
děti, šlo hlavně o to, zvládat den za dnem a užít si při tom trochu 
legrace. Protože jsem věděla, že stejně nebudu moci udělat za děti 
všechna rozhodnutí, snažila jsem se nedělat si starosti kvůli každé 
maličkosti.“ 35 Díky důvěře rodičů se jejich děti cítily respektovány 
a získaly zkušenosti a sebedůvěru. A když odpověď zněla ne, děti 
rozuměly tomu, že se nejedná o svévolný zákaz.

U Hinckleyových doma bylo také veselo. Marjorie jednou řekla: 
„Jediný způsob, jak se probít životem, je smát se. Musíte se buď smát, 
anebo plakat. Já se raději směji. Z pláče mě bolí hlava.“ 36 Díky tomu, 
že se rodiče dokázali zasmát sami sobě a nacházet v každodenním 
životě humor, byl domov pro jejich děti nádherným útočištěm.

Služba v Církvi byla pro Gordona a Marjorii vždy součástí života. 
Gordon sloužil jako kůlový inspektor Nedělní školy a později byl 
povolán do Generální komise Nedělní školy, kde sloužil devět let. 
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Později sloužil jako rádce v předsednictvu kůlu a jako president kůlu, 
zatímco Marjorie sloužila v Primárkách, Mladých ženách a Pomoc-
ném sdružení. Jejich děti vnímaly službu v Církvi jako radostnou 
výsadu – vzor, jímž se všechny v dospělosti řídily.

Příprava prostřednictvím profese

Během prvních šesti let manželství Gordon pokračoval v práci pro 
Církevní výbor pro rozhlas, propagaci a misionářskou literaturu. Byl 
své práci oddaný a projekty a termíny ho často tlačily až na pokraj 
jeho schopností a zkušeností – a dokonce až za okraj. V jednom 
dopise příteli napsal:

„Spousta práce. Činnost tohoto výboru s dlouhým názvem se dál 
rozrůstá a je čím dál tím složitější a zajímavější. …

Marjorie Payová
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Rozhlas, filmy a literatura všeho druhu … mě udržují v pokorné 
modlitbě, jsem díky nim zaneprázdněn a pracuji denně dlouho do 
večera. … Kvůli těmto věcem jsem více závislý na brýlích, … mám 
o něco kulatější záda, jsem poněkud usedlejší a čím dál tím víc se 
podivuji nad tím, k čemu to všechno směřuje.“ 37

Začátek 40. let 20. století přinesl v důsledku 2. světové války pro 
Gordona změnu zaměstnání. Práce misionářů na plný úvazek byla 
kvůli válce téměř zcela zastavena, takže jeho práce na zajišťování 
misionářských materiálů nebyla již tak naléhavě potřebná. Proto-
že pociťoval zodpovědnost pomoci ve válečném úsilí, přihlásil se 
do důstojnické školy námořnictva Spojených států. Jeho problémy 
s alergiemi ho však diskvalifikovaly. „Byl jsem z toho odmítnutí sklí-
čený,“ přiznal později. „Probíhala válka a každý s něčím pomáhal. 
Měl jsem pocit, že bych se na tom měl nějak podílet.“ 38 Tato touha 
ho vedla k tomu, aby se ucházel o místo asistenta hlavního správce 
železniční společnosti Denver and Rio Grande Railroad. Protože vla-
ky byly důležité pro převoz vojáků a válečných zásob, měl Gordon 
pocit, že mu tato práce pomůže sloužit jeho vlasti. Společnost ho 
najala roku 1943, aby pracoval na jejich stanici v Salt Lake City až do 
roku 1944, kdy byl spolu s rodinou přeložen do Denveru v Coloradu.

Gordonova práce udělala na vedoucí železniční společnosti velký 
dojem, a tak mu po skončení války roku 1945 nabídli stálou pozici se 
zdánlivě zářnou profesní budoucností. V téže době mu však zavolal 
také starší Stephen L Richards a požádal ho, aby se vrátil k práci 
na plný úvazek pro Církev. Přestože mohla železnice Gordonovi 
nabídnout výrazně vyšší plat než Církev, šel za svým srdcem a vrátil 
se do Salt Lake City.39

Gordonova práce v církevním ústředí se brzy rozrostla o další 
zodpovědnosti. V roce 1951 byl jmenován výkonným tajemníkem 
Generálního misionářského výboru Církve a byl pověřen dohledem 
na každodenní činnosti nově vytvořeného Misionářského oddělení. 
Toto oddělení dohlíželo na vše, co se týkalo šíření evangelia, včetně 
vytváření, překládání a distribuce materiálů, které používali misio-
náři; školení misionářů a presidentů misií; a prostředky pro vztahy 
s veřejností, které byly využívány k budování mostů a rozptylování 
mýtů o Církvi.40
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Na podzim roku 1953 si president David O. McKay zavolal Gor-
dona do kanceláře a požádal ho, aby se zamyslel nad otázkou, 
která se netýkala přímo povinností Misionářského oddělení. „Bratře 
Hinckley,“ začal, „jak víte, plánujeme výstavbu chrámu ve Švýcarsku, 
který se bude lišit od našich dalších chrámů tím, že musí sloužit 
členům, kteří hovoří mnoha různými jazyky. Chtěl bych, abyste 
přišel na to, jak předávat chrámové pokyny v těchto různých evro-
pských jazycích tak, aby bylo zapotřebí co nejméně chrámových 
pracovníků.“ 41

President McKay poskytl Gordonovi místo, kde mohl usilovat 
o inspiraci a být stranou pracovní zátěže v Misionářském oddělení. 
Ve všední dny večer, o sobotách a někdy v neděli pracoval Gordon 
v malé místnosti v pátém patře chrámu Salt Lake. President McKay se 

Gordon b. Hinckley, 1951
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k němu v neděli ráno často přidával, aby se s ním podělil o nápady, 
podrobně si prohlédl prezentaci obdarování a modlil se o vedení.

Poté, co Gordon přemítal, modlil se a usiloval o zjevení, doporu-
čil, aby byla prezentace obdarování zfilmována a slova posvátných 
pokynů nadabována v různých jazycích. President McKay a další 
schválili jeho doporučení a pověřili ho, aby tento film vytvořil. 
Gordon spolupracoval s týmem talentovaných a věrných profesio-
nálů, kteří tento projekt dokončili v září roku 1955. Poté tyto filmy 
osobně odvezl do chrámu Bern ve Švýcarsku a dohlédl na technické 
přípravy prvních zasedání pro obdarování.42

Když Gordon viděl, jakou radost přinesla jeho práce Svatým 
v Evropě, byl dojatý. „Když jsem viděl lidi, kteří se shromáždili z deseti 
národů, aby se zúčastnili chrámových obřadů, když jsem viděl seni-
ory ze zemí za železnou oponou, kteří ztratili své rodiny ve válkách, 
které se přes ně přehnaly, a byl jsem svědkem vyjádření radosti a slz 
štěstí, které vycházely z jejich srdce díky příležitostem, jež jim byly 
dány, když jsem viděl mladé manžele a manželky s  jejich rodina-
mi – a jejich bystrými a krásnými dětmi – a viděl jsem, jak jsou tyto 
rodiny sjednoceny ve věčném svazku, věděl jsem s mnohem větší 
jistotou, než jakou jsem měl dříve, že [president McKay] byl inspirován 
a veden Pánem, aby přinesl tato neocenitelná požehnání do života 
těchto mužů a žen víry, kteří se shromáždili z evropských národů.“ 43

Od Gordonova návratu z misie uplynulo dvacet let, a stále si 
nesplnil sen získat magisterský titul a stát se novinářem. Místo toho 
se naučil používat nové technologie k šíření slova Božího, vybudoval 
si pozitivní vztahy s lidmi jiného vyznání, studoval a psal knihy o cír-
kevní historii a pomáhal připravit prostředky, díky nimž mohly tisíce 
Svatých posledních dnů obdržet chrámová požehnání. Tyto zážitky 
se staly základem služby, kterou vykonával po zbytek svého života.

Služba jako asistent Dvanácti

V sobotu 5. dubna 1958 zvedl Richard, syn Gordona a Marjorie, 
telefon. Volající se sice nepředstavil, ale Richard rozpoznal hlas pre-
sidenta O. McKaye a běžel to říci tatínkovi. Po krátkém rozhovoru 
s presidentem McKayem se Gordon rychle osprchoval, převlékl 
a odjel do kanceláře presidenta Církve. Protože již dříve dostával 
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od presidenta McKaye různé úkoly, očekával, že bude požádán 
o pomoc s něčím při přípravě na zasedání generální konference, 
které se mělo konat následující den. Bylo pro něj velkým překva-
pením, když zjistil, že president McKay měl v úmyslu něco jiného. 
Po přátelském pozdravení president McKay Gordona požádal, aby 
sloužil jako asistent Dvanácti. Bratří, kteří sloužili v tomto povolání, 
jež bylo roku 1976 zrušeno, byli generálními autoritami Církve. Gor-
don sloužil v době, kdy ho president McKay povolal, jako president 
kůlu East Mill Creek.

Následující den byla Gordonovi B. Hinckleymu vyjádřena podpo-
ra na generální konferenci. Přestože při svém prvním proslovu na 
konferenci přiznal, že je „přemožen pocitem nedostatečnosti“, ujal 
se nové zodpovědnosti se svou typickou vírou a elánem.44

Jednou z hlavních povinností, která staršímu Hinckleymu jako 
asistentovi Dvanácti připadla, bylo dohlížet na práci Církve v celé 
Asii. Moc toho o tamějších lidech nevěděl a nemluvil žádným z jejich 
jazyků, ale brzy je začal mít rád a oni si ho také zamilovali. Japonský 
Svatý posledních dnů Kenji Tanaka řekl o prvním shromáždění starší-
ho Hinckleyho v Japonsku toto: „V zářících očích staršího Hinckleyho 
bylo patrné nadšení. První slovo, které k nám pronesl znělo: Subara-
šii! [‚Výborně!‘] Atmosféra shromáždění se rázem změnila ze strnulé 
a formální na přátelskou a důvěrnou a panovaly vřelé pocity.“ 45

Tuto atmosféru šířil všude tam, kam v Asii zavítal. Pomáhal lidem 
poznat, že s vírou v Pána mohou dosáhnout úžasných věcí a napo-
moci růstu Církve ve své vlasti. Měl také blízko k misionářům na 
plný úvazek, protože věděl, že jejich pracovitost bude mít přímý 
vliv na ty, kterým slouží.

Zvláštní svědek jména Kristova

Další telefonní rozhovor, který staršímu Hinckleymu změnil život, 
se odehrál 30. září 1961. Tentokrát uslyšela v telefonu známý hlas 
presidenta McKaye Marjorie. Gordon B. Hinckley znovu pospíchal 
do kanceláře presidenta Církve. Opět byl překvapen a přemožen, 
když se dozvěděl důvod pozvání. Když dorazil, president McKay 
mu řekl: „Měl jsem pocit, že bych Vás měl navrhnout, abyste vyplnil 
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prázdné místo v Kvoru Dvanácti apoštolů, a dnes bychom Vám rádi 
na konferenci vyjádřili podporu.“ 46 Starší Hinckley opět vykročil 
kupředu s vírou a s nadšením navzdory pocitům nedostatečnosti.

Jako apoštol dostal starší Hinckley další zodpovědnosti. Příleži-
tostně se scházel s vládními představiteli a dalšími hodnostáři. Často 
byl také žádán, aby veřejně promlouval jménem Církve a reagoval 
na kritiku a kulturní nepokoje ve Spojených státech. Stál v popře-
dí snahy o vylepšení církevního vysílání a používání technologií 
k šíření evangelia do celého světa. I přes tyto rozsáhlé úkoly však 
nikdy nezapomínal na svou zodpovědnost posilovat víru jednotlivců 
a rodin. Ať již mluvil k jednomu člověku nebo k deseti tisícům lidí, 
dotýkal se jich velmi osobně, což se stalo charakteristickým znakem 
jeho služby – přiváděl lidi ke Kristu jednoho po druhém.

Starší Hinckley dalších sedm let nadále dohlížel na práci v Asii 
a velmi ho těšilo, když viděl, jakého růstu zde jeho přátelé dosahují. 
Poznamenal: „Je inspirujícím zážitkem … být svědkem toho, jak 
Pán … v těchto částech země tká tapisérii podle svých velkolepých 
vzorů.“ 47

Když se úkoly, které zastávali členové Kvora Dvanácti, změnily, 
získal starší Hinckley příležitost sloužit i v  jiných částech světa. 
Všude, kam přijel, projevoval zájem o jednotlivce. Když roku 1970 
dohlížel na práci Církve v Jižní Americe, jel poté, co předsedal kon-
ferenci kůlu v Peru, do Chile. Dva dny poté, co dorazil do Chile, se 
dozvěděl, že Peru zasáhlo ničivé zemětřesení a že čtyři misionáři 
jsou nezvěstní. Okamžitě si naplánoval, že se do Peru vrátí, přestože 
to opozdilo jeho návrat domů. „Nemohu se s klidným svědomím 
vrátit domů, když jsou tu nezvěstní misionáři,“ prohlásil.48

Do Limy v Peru dorazil druhý den ráno. Když ztracení misionáři 
našli amatérského radiooperátora, podařilo se jim zavolat do Limy 
a starší Hinckley s nimi mluvil. Misionáři se nacházeli v malé míst-
nosti plné dalších přeživších a jejich hovory byly přenášeny přes 
reproduktor. „Když v místnosti napěchované lidmi, kteří se snažili 
dostat k rádiu, zazněl z reproduktoru hlas staršího Hinckleyho, 
nastalo v celé místnosti okamžité ticho. Přestože mluvil anglicky 
a  tito lidé mluvili všichni španělsky, začali si mezi sebou šeptat: 
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‚Kdo je ten člověk?‘ I uprostřed zmatku všichni cítili, že tento hlas 
patří neobyčejnému muži.“ 49

Během prvních dvou let, kdy starší Hinckley dohlížel na Církev 
v Jižní Americe, procestoval všechny misie; vytvořil nové misie 
v Kolumbii a v Ekvádoru; pomohl založit nové kůly v Limě v Peru 
a v São Paulu v Brazílii a pomohl vyřešit problémy s vízy pro misi-
onáře povolané ke službě v Argentině. Právě když byl uprostřed 
práce, byl v květnu roku 1971 pověřen, aby dohlížel na osm misií 
v Evropě.50

Starší Hinckley byl svým nabitým programem často vyčerpán. 
Vždy byl rád, když se mohl vrátit domů a trávit čas s Marjorií a dět-
mi. Marjorie však také jasně viděla, že když byl z práce pryč příliš 
dlouho, začal být neklidný. Jeho povolání jako apoštola – jednoho 
ze zvláštních svědků jména Kristova na celém světě (viz NaS 107:23) 
– nebylo jeho mysli nikdy vzdáleno.

Náročné zodpovědnosti jako rádce v Prvním předsednictvu

15. července 1981 obdržel starší Hinckley po téměř dvacetileté 
službě v Kvoru Dvanácti další překvapivé povolání. Tehdejší presi-
dent Církve, Spencer W. Kimball, ho požádal, aby sloužil jako rádce 
v Prvním předsednictvu po boku presidenta N. Eldona Tannera 
a presidenta Mariona G. Romneyho. Bylo to sice neobvyklé, ale ne 
nebývalé odchýlení od zažitého vzoru dvou rádců. President Kim-
ball a jeho rádcové na tom nebyli zdravotně dobře, a potřebovali 
v předsednictvu dodatečnou posilu.51

President Hinckley ve svém prvním proslovu na generální kon-
ferenci poznamenal: „Mým jediným přáním je sloužit oddaně, ať 
již jsem povolán kamkoli. … Toto posvátné povolání mi pomohlo 
uvědomit si své slabosti. Pokud jsem někoho z vás někdy urazil, 
omlouvám se a doufám, že mi odpustíte. Ať již bude toto povolání 
dlouhodobé, či na krátko, zavazuji se, že do něj vložím své nejlepší 
úsilí a budu sloužit s láskou a s vírou.“ 52

A jeho nejlepší úsilí bylo nutné, protože zdraví presidentů Kim-
balla, Tannera a Romneyho se zhoršovalo. Většina každodenní prá-
ce Prvního předsednictva tedy připadla presidentu Hinckleymu. 
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Nesl také většinu zodpovědnosti za významné záležitosti, jako bylo 
například zasvěcení chrámu Jordan River v Utahu. Navíc do určité 
míry čelil kritice veřejnosti vůči Církvi a jejím minulým i současným 
vedoucím. Na generální konferenci v dubnu 1982 řekl:

„Žijeme ve společnosti, která se vyžívá v kritizování. … Naléhavě 
vás žádám, abyste se dívali na celý obraz a přestali si dělat starosti 
ohledně malých skvrnek. … Jsou to jen nepodstatné detaily ve 
srovnání s významem služby [církevních vedoucích] a s velikostí 
jejich přínosu.“ 53

President Tanner zemřel 27. listopadu 1982 a zdravotní stav pre-
sidenta Kimballa a Romneyho se zhoršil až natolik, že v dubnu 
roku 1983 president Hinckley, který byl povolán jako druhý rádce 
v Prvním předsednictvu, seděl během generální konference na pódiu 
vedle dvou prázdných židlí. Tehdy hluboce osobním způsobem 
pocítil to, co kdysi nazval „osamělostí vedoucích“.54

President Gordon b. Hinckley na generální konferenci 
v době, kdy byl jediným členem Prvního předsednictva, který 

byl dostatečně zdravý na to, aby se jí mohl účastnit
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President Hinckley postupoval opatrně a s modlitbou – nechtěl 
jednat místo proroka. Požádal služebně starší členy Dvanácti – 
obzvlášť staršího Ezru Tafta Bensona, presidenta Kvora – aby mu 
pomáhali řídit každodenní záležitosti Církve. President Hinckley 
pracoval ruku v ruce s Kvorem Dvanácti a vždy se řídil radami pre-
sidenta Kimballa. Přesto však pociťoval velkou zátěž.

Ačkoli byl kvůli svým zodpovědnostem v Prvním předsednictvu 
většinu času v Salt Lake City, příležitostně také cestoval do jiných částí 
světa, aby zde sloužil členům a misionářům. V roce 1984 se president 
Hinckley vrátil na Filipíny. O osmnáct let dříve tam zasvětil první 
kapli a nyní tam zasvětil první chrám. V zasvěcovací modlitbě řekl:

„Filipínský národ je národem mnoha ostrovů, jehož lidé milují 
svobodu a pravdu a jejich srdce je vnímavé vůči svědectví Tvých 
služebníků a přijímají poselství věčného evangelia. Děkujeme Ti za 
jejich víru. Děkujeme Ti za jejich ducha oběti. Děkujeme Ti za to, 
že Tvé dílo v této zemi tak zázračně postupuje kupředu.“ 55

To, že se Církev dál rozvíjí, bylo obzvlášť patrné v červnu 1984, 
kdy president Hinckley jménem Prvního předsednictva oznámil 
povolání Předsednictev území – členů Sedmdesáti, kteří budou 
žít v daných územích po celém světě a budou dohlížet na práci 
Církve v určených geografických oblastech. Tito bratří měli pod 
vedením Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti zajišťovat většinu 
vedení a školení, kterých je v jejich území zapotřebí. „Nemůžeme 
vše rozhodovat v Salt Lake City,“ řekl. „Musíme udělat něco pro to, 
aby byla pravomoc decentralizována.“ 56 Když president Hinckley 
o rok později promlouval k církevním vedoucím po celém světě, 
řekl jim: „Jsem přesvědčen, že to, co jsme podnikli během posled-
ních několika měsíců, je inspirovaný a velký krok kupředu. Jsem 
přesvědčen o tom, že častá přítomnost těchto dobrých mužů mezi 
vámi vám dodá mocné ujištění. Tito bratří v podstatě spojují celé 
tělo Kristovo.“ 57

President Spencer W. Kimball zemřel 5. listopadu 1985 – poté, co 
dvanáct let vedl Církev v období pozoruhodného růstu. Presidentem 
Církve byl jakožto služebně nejstarší apoštol ustanoven Ezra Taft 
Benson. Požádal Gordona B. Hinckleyho, aby sloužil jako první 
rádce v Prvním předsednictvu, a Thomase S. Monsona, aby sloužil 
jako druhý rádce. Když byli v Prvním předsednictvu opět tři zdraví 
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členové, pociťoval president Hinckley, jak byla jeho břemena nadleh-
čena, a měl opět více příležitostí navštěvovat Svaté po celém světě.

Zdraví presidenta Bensona se však během několika let začalo 
zhoršovat, a tak každodenní zodpovědnosti za chod Církve připadly 
opět presidentu Hinckleymu. Tentokrát již ale nebyl v Prvním před-
sednictvu sám. Spolu s presidentem Monsonem s vitalitou a energií 
udržovali Církev ve stálém směru, přičemž vždy respektovali povolá-
ní presidenta Bensona jako proroka, vidoucího a zjevovatele. Vzniklo 
mezi nimi silné, trvalé přátelství a partnerský vztah.

President Benson zemřel 30. května 1994 a presidentem Církve 
se stal president Howard W. Hunter. Presidenti Hinckley a Monson 
opět sloužili jako rádcové. V červnu doprovázeli president a sestra 
Hinckleyovi presidenta Huntera s  jeho manželkou Inis a staršího 
M. Russella Ballarda s jeho manželkou Barbarou do Nauvoo v Illi-
nois, aby si připomněli 150. výročí mučednické smrti Josepha a Hyru-
ma Smithových. Byla to jediná cesta, kterou spolu president Hunter 
a president Hinckley podnikli. President Hunter se mnoho let potý-
kal se zdravotními problémy a jeho zdraví se po této cestě rapidně 
zhoršilo. 27. února 1995 požádal presidenta Hinckleyho o kněžské 
požehnání. President Hinckley v tomto požehnání sice prosil za život 

President ezra taft benson (uprostřed) se svými rádci, 
presidentem Gordonem b. Hinckleym (vlevo) a presidentem 
thomasem s. Monsonem (vpravo), na generální konferenci.
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presidenta Huntera, ale také řekl, že jeho život je v Pánových rukou.58 
O několik dní později – 3. března 1995 –  president Hunter zemřel.

Prorok, vidoucí a zjevovatel a president Církve

Přestože smrt presidenta Huntera nebyla pro Hinckleyovi pře-
kvapením, byla pro ně velice tíživá. President Hinckley byl jako 
služebně nejstarší apoštol další v pořadí, aby se stal presidentem 
Církve. Sestra Hinckleyová vzpomínala na okamžik, kdy se dozvěděli 
o smrti presidenta Huntera, takto: „President Hunter odešel a my 
jsme tu zůstali, abychom pokračovali. Cítila jsem se moc smutně 
a osaměle. Gordon také. Byl ochromený. Cítil se velmi osamoceně. 
Nebyl nikdo, kdo by rozuměl tomu, čím procházel.“ 59

Po pohřbu presidenta Huntera nalezl president Hinckley útěchu 
v chrámu. Když byl sám v setkávací místnosti Prvního předsednictva 
a Kvora Dvanácti v chrámu Salt Lake, hloubal v písmech a přemítal 
o  tom, o čem v nich četl. Přemýšlel o životě, službě a Usmíření 
Ježíše Krista. Poté hloubal nad portréty na stěnách, které zachyco-
valy všechny presidenty Církve od Josepha Smitha až po Howarda 
W. Huntera. Do deníku si o tomto zážitku zapsal toto:

„Procházel jsem se před těmito portréty a pohlížel jsem do očí 
mužů, kteří na nich byli vyobrazeni. Měl jsem pocit, jako kdybych 
s nimi mohl mluvit. Měl jsem pocit, jako kdyby ke mně téměř pro-
mlouvali a dodávali mi odvahu. … Posadil jsem se do křesla, v němž 
jsem sedával jako první rádce presidenta. Velmi dlouho jsem si 
odtud portréty prohlížel. Každý z nich jakoby téměř ožil. Přišlo mi, 
že se na mě dívají. Měl jsem pocit, že mě povzbuzují a slibují, že 
mě budou podporovat. Připadalo mi, jako by mi říkali, že v mém 
zájmu promlouvali na radě v nebesích a že nemám důvod k obavám, 
protože budu ve své službě požehnán a podporován.

Poklekl jsem a modlil jsem se k Pánu. Dlouho jsem s ním pro-
mlouval v modlitbě. … Jsem si jistý, že jsem mocí Ducha slyšel slovo 
Páně, ne formou hlasu, ale jako vřelost, kterou jsem pociťoval v srdci 
ohledně otázek, jež jsem v modlitbě nadnesl.“ 60
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Po tomto zážitku si znovu zapsal své myšlenky: „Cítím se lépe 
a mám v srdci mnohem pevnější ujištění o tom, že Pán uskutečňuje 
svou vůli, pokud jde o Jeho dílo a království, a že mi bude vyjádřena 
podpora jako presidentovi Církve a proroku, vidoucímu a zjevovateli 
a budu sloužit tak dlouho, jak bude Pán chtít. S tímto potvrzením od 

President Gordon b. Hinckley u řečnického pultu na generální konferenci
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Ducha v srdci jsem nyní připraven jít kupředu a konat svou práci, jak 
jen nejlépe dovedu. Je pro mne obtížné uvěřit tomu, že mě Pán staví 
do této nanejvýš vznešené a posvátné zodpovědnosti. … Doufám, 
že mě Pán natolik vyškolil, že budu dělat to, co ode mě očekává. 
Budu Mu zcela oddaný a budu dozajista usilovat o Jeho vedení.“ 61

President Gordon B. Hinckley byl ustanoven presidentem Církve 
12. března 1995 a následující den promluvil na tiskové konferenci 
a odpovídal na otázky reportérů. Starší Jeffrey R. Holland uvedl, že 
„na konci přátelské, často vtipné a vždy přesvědčivé výměny názo-
rů na mnoho rozmanitých otázek, které na této tiskové konferenci 
zazněly, se jeden reportér presidenta Hinckleyho zeptal: ‚Na co se 
chcete zaměřit? Jaké bude hlavní téma vašeho působení?‘

Bez rozmýšlení odpověděl: ‚Pokračovat. Ano. Naším hlavním téma-
tem bude pokračovat ve velkém díle, které šířili naši předchůdci.‘“ 62

President Hinckley zůstal tomuto slibu věrný. S úctou k proro-
kům, kteří byli jeho předchůdci, pokračoval v díle, které vykonávali. 
A s vírou v Boha Otce a v Ježíše Krista se řídil zjevením, díky nimž 
toto dílo uskutečňoval novými způsoby.

vynášení církve „z mrákoty“ (nas 1:30)

Na počátku působení presidenta Hinckleyho starší Neal 
A. Maxwell z Kvora Dvanácti poznamenal: „President Hinckley 
pomáhá vyvést Církev z mrákoty. Církev nemůže postupovat kupře-
du tak, jak potřebuje, pokud jsme skryti pod kbelcem. Někdo musí 
vystoupit do popředí a president Hinckley je ochoten to udělat. Je 
mužem, který zná historii a zároveň i moderní dobu a má zázračný 
dar vyjadřování, jenž mu umožňuje předkládat naše poselství tak, 
že to na lidi působí, ať žijí kdekoli.“ 63

Rozsáhlé zkušenosti, které měl president Hinckley se sdělovacími 
prostředky a s vysíláním, ho pomohly na tuto práci připravit. Jako 
president Církve často poskytoval rozhovory novinářům po celém 
světě, při nichž zodpovídal otázky ohledně nauk a zásad Církve 
a vydával svědectví o Spasiteli a o znovuzřízeném evangeliu. Pokaž-
dé díky tomu docílil většího porozumění a získal přátele.

Za zmínku stojí například rozhovor se zkušeným reportérem 
Mikem Wallacem z roku 1996 v televizním pořadu 60 Minutes. Pan 
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Wallace byl známý jako nelítostný moderátor a president Hinckley 
přiznal, že měl před odvysíláním v celostátní televizi Spojených 
států k tomuto pořadu jisté výhrady. „Pokud to dopadne dobře, tak 
budu rád,“ poznamenal. „Pokud ne, slibuji, že už do podobné pasti 
nikdy nevkročím.“ 64

Rozhovor dopadl dobře a ukázal Církev z mnoha pozitivních 
stránek. Dalším důsledkem bylo to, že se Mike Wallace a president 
Hinckley stali přáteli.

V roce 2002 se v Salt Lake City konaly zimní olympijské hry, díky 
čemuž se Církvi dostalo mezinárodní pozornosti. Pořadatelé částeč-
ně konzultovali plánování této události i s presidentem Hinckleym 
a jeho rádci. „Učinili jsme uvážlivé rozhodnutí, že při této příležitosti 
toto místo nevyužijeme k získávání nových stoupenců,“ řekl, „ale 
měli jsme důvěru, že z této významné události vzejde Církvi úžasná 
věc.“ 65 Měl pravdu. Desetitisíce lidí navštívily údolí Solného jezera, 
kde je přivítali vlídní hostitelé – Svatí posledních dnů a další lidé, 
kteří společně pracovali na tom, aby připravili úspěšné Olympijské 
hry. Návštěvníci se procházeli po Chrámovém náměstí, poslouchali 
pěvecký sbor Tabernacle Choir a navštívili Knihovnu rodinné his-
torie. Miliardy lidí viděly v televizi chrám Salt Lake a sledovaly, jak 
reportéři představovali Církev v dobrém světle. Bylo to, jak řekl 
president Hinckley, „pro Církev něco úžasného“.

President Hinckley byl kromě tradičních komunikačních prostřed-
ků také přítelem inovací. Například internet považoval za prostředek, 
díky němuž je možné přiblížit Církev členům a dělit se o znovuzří-
zené evangelium s lidmi jiného vyznání. Během jeho služby Církev 
spustila stránky LDS.org, FamilySearch.org a Mormon.org.

23. června 2004 byl president Hinckley v den svých 94. narozenin 
vyznamenán Presidentskou medailí svobody, nejvyšším občanským 
vyznamenáním Spojených států. Reagoval na to těmito slovy: „Toto 
prestižní vyznamenání, které jsem obdržel od presidenta Spoje-
ných států, [je] pro mne velikou poctou. Jsem za ně velmi vděčný. 
V hlubším smyslu to je uznání a pocta pro Církev, která mi dává 
tolik příležitostí, a jejímž zájmům se snažím sloužit.“ 66 Vnímal toto 
vyznamenání jako symbol šířící se dobré pověsti Církve a jako důkaz 
toho, že je vskutku vynášena z mrákoty.
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cesty mezi svaté posledních dnů

President Hinckley sice neměl rád nepohodlí spojené s cesto-
váním, ale jeho touha sloužit mezi Svatými posledních dnů byla 
silnější než jeho přání zůstat doma. Řekl, že se chce „dostat … mezi 
naše lidi, [aby je] oceňoval a povzbuzoval a [aby] vydával svědectví 
o božskosti Pánova díla“.67 Na začátku své služby řekl: „Rozhodl jsem 
se, že dokud mi budou stačit síly, budu se setkávat s lidmi doma 
i v zahraničí. … Chci v tom odhodlaně pokračovat, jak nejdéle to 
jen bude možné. Přeji si setkávat se s lidmi, které mám rád.“ 68

Během své služby jako president Církve hodně cestoval po Spo-
jených státech a absolvoval více než 90 návštěv zemí mimo Spoje-
né státy. Jako president Církve dohromady urazil přes jeden a půl 
milionu kilometrů a setkával se se Svatými ve všech částech světa.69

V některých oblastech museli lidé vyvinout ještě větší úsilí, aby 
ho mohli vidět, než jaké musel vyvinout on, aby viděl je. Například 
v roce 1996 se sestrou Hinckleyovou navštívili Filipíny, kde se člen-
stvo Církve rozrostlo na více než 375 000 členů. Podle plánu měli 
president a sestra Hinckleyovi promlouvat večer na shromáždění na 
stadionu Araneta v Manile. Už odpoledne toho dne byl však stadion 
„tak plný, že byla přesažena jeho kapacita. Fronty se začaly tvořit už 
v 7 hodin ráno, přestože samotné setkání mělo začít až o dvanáct 
hodin později. Oficiální součet návštěvníků později ukázal, že se 
na stadion s 25 tisíci místy k sezení, a také do uliček a vestibulů, 
natěsnalo okolo 35 tisíc členů. Mnoho Svatých cestovalo do Manily 
dvacet hodin lodí a autobusem. Pro některé členy představovaly 
náklady vynaložené na cestu několikaměsíční mzdu. …

„Když president Hinckley dostal zprávu o tom, že je stadion plný 
lidí a že se správce budovy ptá, zda by nějak nebylo možné zahájit 
setkání dříve, okamžitě řekl: ‚Pojďme.‘ Spolu se sestrou Hinckleyo-
vou vstoupili do velké arény. … Jako na povel celé shromáždění 
spontánně s potleskem povstalo a začalo velmi emotivně zpívat 
píseň ‚My Tobě, Bože, děkujeme‘.“ 70

Protože president Hinckley věděl, že se on ani jeho bratří nemo-
hou dostat všude tam, kam by chtěli, byl zastáncem toho, aby se ke 
školení vedoucích po celém světě využívalo technologií. Za použití 
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satelitní technologie předsedal při přenosech celosvětových školení 
vedoucích, z nichž první se konalo v lednu 2003.

Zdůrazňování důležitosti studia a výuky 
duchovních a světských pravd

President Hinckley prohlásil: „Nikdo z nás toho neví dost. Pro-
ces učení se je nekonečný. Musíme číst, musíme si všímat, musíme 
vstřebávat a musíme přemítat o tom, čemu otevíráme svou mysl.“ 71 
Také řekl: „Účinná výuka je pravou podstatou vedení v Církvi. Věč-
ný život nastane pouze tehdy, když muži i ženy budou učeni tak 
efektivně, že změní svůj život a ukázní ho. Nemohou být přinuceni 
ke spravedlivosti, ani dotlačeni do nebe. Musí být vedeni, a to zna-
mená výuku.“ 72

President Hinckley si přál zajistit pro Svaté posledních dnů na 
celém světě více duchovní výživy. Roku 1995 s nadšením schválil 
plán vydat tiskem novou sérii knih, díky níž by členové Církve zís-
kali knihovnu evangelia. Církev brzy začala tuto sérii vydávat pod 
názvem Učení presidentů Církve, jejíž součástí je i tato kniha.

President Hinckley se velmi rád setkával „s lidmi doma i v zahraničí“.
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Světské vzdělávání bylo pro presidenta Hinckleyho také důležité. 
Dělal si starosti o členy Církve, kteří žijí v oblastech světa postižených 
chudobou a nemohou si dovolit získat vyšší vzdělání nebo profesní 
kvalifikaci. Bez takovéhoto vzdělání či vyučení by většina z nich 
žila dál v chudobě. Na kněžském zasedání generální konference 
v dubnu 2001 president Hinckley řekl:

„Ve snaze napravit tento stav navrhujeme plán – plán, který, 
jak věříme, je inspirovaný Pánem. Církev zakládá fond – většinou 
z příspěvků věrných Svatých posledních dnů, kteří za tímto účelem 
přispěli nebo přispějí. Jsme jim hluboce vděčni. … Budeme ho 
nazývat Stálý vzdělávací fond.“ 73

President Hinckley vysvětlil, že lidé, kteří se budou tohoto progra-
mu účastnit, dostanou půjčku z finančních prostředků poskytnutých 
členy Církve na školné či na získání profesní kvalifikace. Po absol-
vování studia či kurzu se bude od nich očekávat, že půjčku splatí, 
aby tento fond mohl být využit k pomoci dalším lidem. President 
Hinckley také vysvětlil, že Stálý vzdělávací fond bude „založen na 
podobných principech jako Stálý vystěhovalecký fond“, který Církev 
založila v 19. století, aby pomohla potřebným Svatým přestěhovat 
se do Sionu.74

Do šesti měsíců darovali Svatí posledních dnů do Stálého vzdě-
lávacího fondu miliony dolarů.75 Rok po představení tohoto plánu 
president Hinckley oznámil: „Tato snaha nyní stojí na pevném zákla-
du. … Mladí muži a ženy v sociálně slabých oblastech světa, mladí 
muži a ženy, kterými jsou většinou navrátivší se misionáři, budou 
mít možnost dosáhnout dobrého vzdělání, jež je pozvedne z chu-
doby, s níž se jejich předci potýkali po mnoho generací.“ 76 Tento 
program dál žehná Svatým posledních dnů – jak těm, kteří pomoc 
přijímají, tak i dárcům.

vydávání svědectví o posvátnosti manželství a rodiny

Na generálním shromáždění Pomocného sdružení 23. září 1995 
president Hinckley prohlásil:

„Když vidíme tolik záludnosti, která je vydávána za pravdu, když 
vidíme tolik klamných názorů na měřítka a hodnoty, tolik svodů 
a  lákadel, které vedou ke hříchům světa, máme pocit, že na ně 
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musíme upozornit a varovat před nimi předem. My, První předsed-
nictvo a Rada Dvanácti apoštolů, ve snaze být nápomocni v této 
věci, vydáváme nyní prohlášení Církvi a světu jako vysvětlení a zno-
vupotvrzení měřítek, nauk a postupů týkajících se rodiny, které 
proroci, vidoucí a zjevovatelé této Církve opakovaně hlásali během 
její historie.“ 77

Po tomto úvodu president Hinckley poprvé veřejně přečetl doku-
ment „Rodina – prohlášení světu“.

Posvátnost manželství a rodiny byla častým tématem učení pre-
sidenta Hinckleyho. Odsuzoval jakýkoli druh zneužívání či týrání 
a povzbuzoval rodiče a děti, aby k sobě byli trpěliví, měli se rádi, 
vzájemně se učili a sloužili si. V dopise datovaném 11. února 1999 
prohlásil spolu se svými rádci v Prvním předsednictvu:

„Vyzýváme rodiče, aby věnovali to nejlepší úsilí výuce a výchově 
dětí v zásadách evangelia, což je udrží v úzkém kontaktu s Církví. 
Domov je základem pro spravedlivý život, a žádná jiná instituce ho 
nemůže zastoupit a ani se nemůže zhostit jeho základních funkcí 
při naplňování této Bohem dané zodpovědnosti.

„radíme rodičům a dětem, aby největší důležitost přikládali 
rodinné modlitbě, rodinnému domácímu večeru, studiu 
a výuce evangelia a hodnotným rodinným činnostem.“
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Radíme rodičům a dětem, aby největší důležitost přikládali rodin-
né modlitbě, rodinnému domácímu večeru, studiu a výuce evangelia 
a hodnotným rodinným činnostem. Jakkoli hodnotné a vhodné 
mohou být jiné závazky nebo činnosti, nesmí jim být dovoleno, aby 
zaujaly místo božsky určených povinností, které mohou odpovída-
jícím způsobem plnit pouze rodiče a rodiny.“ 78

Zájem o nově obrácené

President Hinckley s radostí sledoval, jak do Církve vstupuje velké 
množství lidí, dělal si však starosti ohledně jednotlivců, kteří se za 
těmito čísly skrývali. Na začátku své služby řekl:

„Protože počet nově pokřtěných stále roste, musíme vyvíjet neu-
stále větší snahu, abychom jim pomáhali na jejich cestě. Každý z 
nich potřebuje tři věci – přítele, nějakou zodpovědnost a výživu 
‚dobrým slovem Božím‘. (Moroni 6:4.) Máme povinnost a možnost 
tyto věci opatřit.“ 79

Posilování nově obrácených bylo pro presidenta Hinckleyho 
častým tématem. Starší Jeffrey R. Holland vyprávěl, jak president 
Hinckley toto téma zdůrazňoval: „Nedávno s jiskrou v oku a s bouch-
nutím do stolu před sebou řekl Dvanácti: ‚Bratří, až skončí můj 
život a pohřební shromáždění se bude chýlit ke konci, povstanu 
ještě naposledy, podívám se každému z vás do očí a řeknu: „Jak si 
vedeme v udržení obrácených?“‘“ 80

stavba chrámů

Když se v roce 1910 Gordon B. Hinckley narodil, byly na světě 
v provozu čtyři chrámy a všechny se nacházely v Utahu. Do roku 
1961, kdy byl vysvěcen apoštolem, se tento počet zvýšil na 12. 
Tento pokrok byl značný, ale starší Hinckley často vyjadřoval sta-
rost ohledně toho, že mnoho lidí po celém světě má k chrámovým 
požehnáním omezený přístup. Roku 1973, když sloužil jako předse-
da Církevního výboru pro chrámy, si zapsal do deníku: „Církev by 
mohla za cenu chrámu Washington [jehož výstavba tehdy probíhala] 
vystavět [mnoho menších] chrámů. Chrámy by se tak přiblížily lidem, 
namísto toho, aby lidé museli cestovat velké vzdálenosti, aby se do 
nich dostali.“ 81
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Když mu byla roku 1995 vyjádřena podpora jako presidentovi 
Církve, zvýšil se počet chrámů v provozu na 47, ale měl dál silnou 
touhu postavit chrámů více. Prohlásil: „Je mou nesmírnou touhou, 
abychom měli chrámy všude, kde je potřeba, aby naši členové, ať 
jsou kdekoli, mohli bez příliš velkých obětí přicházet do domu 
Páně pro své vlastní obřady, a aby využívali příležitostí vykonávat 
zástupné obřady za mrtvé.“ 82

Na generální konferenci v říjnu 1997 učinil president Hinckley 
historické oznámení týkající se toho, že Církev začne stavět menší 
chrámy po celém světě.83 Později uvedl: „Jsem přesvědčen o tom, 
že myšlenka stavět menší chrámy přišla jako přímé zjevení.“ 84 Roku 
1998 oznámil, že 30 nových menších chrámů bude spolu s další-
mi chrámy, které byly naplánovány dříve nebo byly ve výstavbě, 
představovat „47 nových chrámů k jednapadesáti, které jsou nyní 
v provozu“. K radosti všech těch, kteří mu naslouchali, president 

President Hinckley nanáší maltu během slavnostního umístění pamětní 
desky před zasvěcením chrámu nauvoo v illinois roku 2002.
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Hinckley dodal: „Myslím, že bychom měli raději přidat další 2, aby-
chom jich měli rovných 100 na konci tohoto století, 2 000 let ‚od 
příchodu Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista v těle‘. (NaS 20:1.)“ 
Poté slíbil: „Přibudou ještě další.“ 85

1. října 2000 zasvětil president Hinckley chrám Boston v Massa-
chusetts, jenž se stal stým chrámem v provozu. Do konce roku 2000 
zasvětil ještě dva další chrámy. Když v roce 2008 zemřel, Církev 
měla v provozu 124 chrámů a 13 dalších bylo oznámeno. President 
Hinckley byl zapojen do plánování a výstavby většiny z nich a osob-
ně zasvětil 85 z nich a znovuzasvětil 13 (8 těchto znovuzasvěcení 
provedl u chrámů, které zasvětil již dříve).

konferenční centrum

Na generální konferenci v říjnu 1995 se president Hinckley zmínil 
o myšlence, kterou se zabýval. Když promlouval z Tabernaclu na 
Chrámovém náměstí, řekl: „Zdá se, že tento nádherný Tabernacle 
se rok od roku zmenšuje. Na některých oblastních konferencích 
se nyní shromažďujeme pod jednou střechou v mnohem větších 
skupinách.“ 86 Na generální konferenci v dubnu 1996 řekl president 
Hinckley o tomto nápadu více:

„Je mi líto, že mnozí lidé, kteří si přejí setkat se s námi dnes 
ráno v Tabernaclu, se nemohou dostat dovnitř. Mnoho z nich je 
na pozemcích venku. V tomto jedinečném a pozoruhodném sále, 
který postavili naši pionýrští předkové a zasvětili ho k uctívání Pána, 
se může pohodlně usadit asi 6 000 lidí. Někteří z vás, kteří sedíte 
dvě hodiny na těchto tvrdých lavicích, možná pochybujete o slově 
pohodlně.

V srdci soucítím s těmi, kteří si přejí dostat se dovnitř, ale není 
pro ně místo. Před rokem jsem bratřím navrhl, že možná nastal čas, 
kdy bychom měli prozkoumat, zda by bylo možné postavit další 
stavbu zasvěcenou uctívání Boha v mnohem větším měřítku, který 
by mohl pojmout trojnásobek nebo čtyřnásobek počtu lidí, který 
se vejde do této budovy.“ 87

24. července 1997 se ke 150. výročí příchodu pionýrů do údolí 
Solného jezera konal slavnostní výkop pro novou budovu – která 
byla později pojmenována Konferenční centrum – v bloku bezpro-
středně na sever od Chrámového náměstí. O necelé tři roky později, 
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v dubnu 2000, se zde již konala první zasedání generální konference, 
přestože budova ještě nebyla zcela dokončena. President Hinckley 
zasvětil Konferenční centrum během generální konference v říjnu 
2000. Než pronesl zasvěcovací modlitbu, postavil se k řečnickému 
pultu, který byl zhotoven z ořešáku černého, jenž vyrostl na jeho 
vlastní zahradě, a řekl:

„Dnes [toto konferenční centrum] zasvětíme jako dům k uctívá-
ní Boha Věčného Otce a Jeho Jednorozeného Syna, Pána Ježíše 
Krista. Doufáme, že od tohoto řečnického pultu budou do světa 
nadále vycházet prohlášení svědectví a nauky, víry v žijícího Boha 
a vděčnosti za velkou smírnou oběť našeho Vykupitele, a o to se 
i modlíme.“ 88

svědectví o Ježíši kristu

1. ledna 2000 vydal president Hinckley spolu s rádci v Prvním 
předsednictvu a Kvorem Dvanácti apoštolů prohlášení s názvem 
„Žijící Kristus – svědectví apoštolů“. O Spasiteli prohlásili: „Nikdo 

konferenční centrum, které president Hinckley zasvětil 
na říjnové generální konferenci v roce 2000
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jiný neměl tak hluboký vliv na všechny ty, kteří žili a kteří ještě 
budou na zemi žít.“ 89

A nikdo jiný také neměl tak hluboký vliv na život presidenta 
Gordona B. Hinckleyho. Více než 46 let sloužil jako zvláštní svědek 
jména Ježíše Krista. Několik měsíců poté, co spolu s bratřími vydali 
dokument „Žijící Kristus“, president Hinckley stanul před Svatými 
posledních dnů a řekl: „Mezi tím vším, za co dnes dopoledne pociťuji 
vděčnost, vyniká vysoko jedna věc. Je jí živoucí svědectví o Ježíši 
Kristu, Synu Všemohoucího Boha, Knížeti pokoje, Svatém.“ 90

Zkoušky a naděje

Na závěr generální konference v dubnu 2004 president Hinckley 
řekl: „Váhám, neboť bych na chvíli chtěl hovořit o osobní záležitosti. 
Někteří z vás si povšimli, že zde není sestra Hinckleyová. Poprvé 
za 46 let od doby, kdy jsem se stal generální autoritou, se neúčastní 
generální konference. … Na cestě domů [z Afriky v lednu] se sestra 
Hinckleyová zhroutila vyčerpáním. Od té doby se jí vůbec nedaří 
dobře. … Zdá se mi, že její hodiny pomalu docházejí, a my nevíme, 
jak je znovu natáhnout.

Toto je pro mne chmurné období. Tento měsíc jsme manželé již 
67 let. Je matkou našich pěti talentovaných a schopných dětí, babič-
kou 25 vnoučat a rozrůstajícího se počtu pravnoučat. Po celá ta léta 
jsme spolu kráčeli bok po boku, jako sobě rovní a jako společníci, 
za bouře i za slunečního svitu. Po celém světě vydávala svědectví 
o tomto díle a dělila se o lásku, povzbuzení a víru, ať byla kdekoli.“ 91

O dva dny později, 6. dubna, Marjorie Pay Hinckleyová zemřela. 
Miliony lidí, kteří si ji zamilovali pro její laskavé srdce, bystrý humor 
a pevnou víru, truchlili spolu s presidentem Hinckleym. Byl vděčný 
za dopisy vyjadřující podporu a lásku, které proudily z celého světa. 
Tyto dopisy podle jeho slov „přinesly auru útěchy v době našeho 
smutku“.92 Mnoho lidí přispělo jménem sestry Hinckleyové do Stá-
lého vzdělávacího fondu.

Ačkoli byla pro presidenta Hinckleyho ztráta Marjorie těžká, 
pokračoval dál v díle Církve, navzdory tomu, že se jeho vlastní zdra-
ví pozvolna zhoršovalo. Začal nosit hůl. Někdy ji používal k tomu, 
aby se o ni opřel, ale mnohem častěji s ní mával členům Církve. 
President Thomas S. Monson vzpomínal na rozhovor s  lékařem 
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presidenta Hinckleyho, který si dělal obavy ohledně toho, jak pre-
sident Hinckley svou hůl používal, či nepoužíval. Lékař mu řekl: 
„To poslední, co bychom chtěli, je, aby upadl a zlomil si kyčel nebo 
aby se stalo něco ještě horšího. Místo toho s ní mává kolem a při 
chůzi ji nepoužívá. Řekněte mu, že tu hůl mu předepsal lékař a že 
ji musí používat k tomu, k čemu se používat má.“ President Monson 
odpověděl: „Pane doktore, já jsem rádce presidenta Hinckleyho. Vy 
jste jeho lékař. Řekněte mu to vy !“ 93

Na začátku roku 2006, byla presidentu Hinckleymu ve věku 95 
let diagnostikována rakovina. Na říjnové generální konferenci téhož 
roku řekl: „Pán mi dovolil, abych žil dál; nevím, na jak dlouho. 
Ale ať již ta chvíle přijde kdykoli, budu se nadále snažit co nejlépe 
vykonávat své povinnosti. … Cítím se dobře; těším se přiměřeně 
dobrému zdraví. A až přijde čas pro nástupce, přechod bude hladký 
a podle vůle Toho, Jehož tato Církev je.“ 94

O rok později v říjnu 2007 zakončil president Hinckley svou 
poslední generální konferenci slovy: „Těšíme se, že se s vámi v dub-
nu znovu shledáme. Je mi 97, ale doufám, že se toho dočkám. Kéž 
na vás do té doby spočívají požehnání nebe – o to se pokorně 
a upřímně modlíme ve jménu našeho Vykupitele, samotného Pána 
Ježíše Krista, amen.“ 95

Dcera presidenta a sestry Hinckleyových Virginia popsala období 
oněch čtyřech let po smrti sestry Hinckleyové jako „závěrný kámen“ 
života presidenta Hinckleyho. Poté vzpomínala na modlitbu, kterou 
pronesl 20. ledna 2008, týden před svou smrtí, když zasvěcoval jednu 
zrekonstruovanou kapli v Salt Lake City:

„V této modlitbě se, velmi neobvyklým způsobem, modlil k Pánu 
za sebe jako proroka. S vděčností řekl: ‚Od doby Josepha Smitha 
až po současnost tomuto lidu vybíráš a ustanovuješ proroka. My Ti 
za něj děkujeme a prosíme Tě, abys jej utěšil a podpořil a požehnal 
mu podle jeho potřeb a Tvých velikých záměrů.‘“ 96

Ve čtvrtek 24. ledna 2008 se president Hinckley poprvé necítil 
schopen zúčastnit se každotýdenního setkání v chrámu se svými 
bratřími. Následující neděli 27. ledna mu president Monson s pomocí 
presidentů Henryho B. Eyringa a Boyda K. Packera udělil kněž-
ské požehnání. Později téhož dne president Gordon B. Hinckley 
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zesnul v klidu svého domova obklopen svými pěti dětmi a jejich 
manželkami.

O několik dní později mu tisíce lidí projevily úctu tím, že prošli 
kolem jeho rakve při veřejném vystavení v Sále proroků v Konfe-
renčním centru. Vedoucí jiných církví, vládní představitelé a přední 
podnikatelé také zaslali soustrastné dopisy a vyjádřili vděčnost za 
vliv a učení presidenta Hinckleyho.

Smuteční bohoslužba se konala v Konferenčním centru a byla 
přenášena do církevních budov po celém světě. Pěvecký sbor Taber-
nacle Choir zazpíval na tomto shromáždění novou píseň s názvem: 
„Co je to zač, co nese jméno smrt?“ Slova této náboženské písně 
napsal president Hinckley – jsou jeho posledním svědectvím o Ježíši 
Kristu pro jeho přátele, kteří k němu vzhlíželi jako k prorokovi:

Co je to zač, co nese jméno smrt?
Ten tichý odchod ničím nerušený.
Však konec to není, ale počátek
lepšího světa, jenž září světlem Božím.
Ó Bože, utiš mé srdce bolavé
a upokoj můj strach a obavy,
kéž naděje a víra čistá z nebe,
mi dodá sílu a slzy osuší.
Vždyť smrti není, jen pouhá proměna,
kterou vítězně kdys‘ překonal
Syn Boží, jenž s láskou ke všem lidem,
svůj život za nás dal.97
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Prvním viděním započala „poslední kapitola v dlouhé 
historii božího jednání s muži a ženami na zemi“.
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Znovuzřízení evangelia – 
svítání jasnějšího dne

„Toto slavné evangelium bylo zahájeno tím, že 
se chlapci Josephovi ukázali Otec a Syn.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

President Gordon B. Hinckley choval celý život hlubokou úctu 
k lidem a místům souvisejícím se znovuzřízením evangelia. Pociťoval 
zvláštní vděčnost za Josepha Smitha a za jeho roli ve Znovuzřízení 
a mluvil o „neustále se prohlubujícím nutkání vydávat svědectví 
o božskosti Pána a o poslání Proroka Josepha Smitha“.1

Když se v roce 1935 Gordon vracel domů z misie v Anglii, navštívil 
společně s dalšími navracejícími se misionáři Posvátný háj a pahorek 
Kumora. Zastavili se také u žaláře v Carthage, kde Prorok Joseph 
a Hyrum Smithovi zemřeli mučednickou smrtí. Kráčeli po prašných 
ulicích Nauvoo, kde vyhnaní Svatí proměnili bažiny v nádherné 
město. Když Gordon navštívil všechna tato místa a  jel dál podél 
pionýrské trasy na západ do Salt Lake City, bezpochyby se mu 
vybavovaly zkoušky a vítězství prvních Svatých.

Gordon B. Hinckley se na tato posvátná místa Znovuzřízení vracel 
v dalších desetiletích mnohokrát. Během vánočního zasvěcujícího 
shromáždění s Prvním předsednictvem 3. prosince 2000 se podělil 
o tento osobní zážitek z návštěvy Posvátného háje:

„Před několika lety jsem byl pověřen zúčastnit se konference 
kůlu Rochester ve státě New York. V sobotu jsem řekl bratřím, kteří 
tam se mnou byli: ‚Pojďme vstát brzy ráno, časně v neděli ráno, 
a navštivme před konferencí Posvátný háj.‘ Všichni souhlasili. A tak 
jsme velmi brzy ráno onoho jarního sabatního dne vyrazili společně 
s presidentem misie, presidentem kůlu a oblastním reprezentantem 
do Palmyry a šli jsme pěšky do Posvátného háje. Nikdo tam nebyl. 
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Bylo to poklidné a krásné. Tu noc pršelo. Na stromech pučely 
drobné nové lístky.

Mluvili jsme mezi sebou potichu. Poklekli jsme na provlhlou zem 
a pomodlili jsme se. Nezaslechli jsme slyšitelný hlas. Nespatřili jsme 
vidění. Ale jistým nepopsatelným způsobem nám bylo v mysli řeče-
no, každému z nás: ano, stalo se to zde, přesně tak, jak to Joseph řekl. 
Právě zde se Bůh, náš Věčný Otec, a Jeho Milovaný Syn, vzkříšený 
Pán Ježíš Kristus, zjevili 14letému chlapci a rozmlouvali s ním. Jejich 
jedinečné světlo spočinulo na něm a on obdržel pokyny ohledně 
toho, co má udělat.

Tato velkolepá posvátná událost, První vidění, rozevřela oponu, 
skrze niž přišlo na zemi znovuzřízení Církve Kristovy. Přišlo z temné 
pustiny, z ponurého dávnověku, do vznešeného úsvitu nového dne. 
Poté následovala Kniha Mormonova – jako další svědectví o Pánu 
Ježíši Kristu. Bylo znovuzřízeno Jeho svaté nadpozemské kněžství 
– pod rukama těch, kteří byli jeho držiteli v dávných dobách. Pro-
rokovi a jeho spolupracovníkům byly svěřeny klíče a moci. Dávná 
Církev byla opět na zemi se všemi požehnáními, mocemi, naukami, 
klíči a zásadami z dřívějších dispensací. Je to Církev [Kristova]. Nese 
Jeho jméno. Je řízena Jeho kněžstvím. Není dáno žádného jiného 
jména pod nebesy, kterým musí být lidé spaseni. Joseph Smith … 
se stal Jeho velkým testátorem.“ 2

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Po Spasitelově smrti Církev, kterou Pán 
založil, postupně upadla do odpadlictví.

[ Ježíš Kristus] byl a je velkou ústřední postavou lidské historie, 
zenitem časů a období celého lidstva.

Před smrtí vysvětil své apoštoly. Ti po určitou dobu pokračovali 
v díle. Byla založena Jeho Církev.3

Po Spasitelově smrti Církev, kterou Pán založil, postupně upad-
la do odpadlictví. Naplnila se slova Izaiáše, který řekl: „I ta země 
poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změ-
nili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.“ (Izaiáš 24:5.)4
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Pavel ve svých dopisech vyzýval následovníky Krista, aby se 
posilnili, aby nesešli na cesty toho zlovolného. Ale duch odpadlictví 
nakonec převládl.5

Uběhla staletí. Nad zemí se rozhostila mračna temnoty. Izaiáš 
to popsal takto: „Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy.“ 
(Iz. 60:2.)

Byla to doba plenění a utrpení – charakteristická vleklými a krva-
vými konflikty. … Byl to věk beznaděje, čas pánů a nevolníků.

Prvních tisíc let uplynulo a nastalo druhé milénium. Jeho první 
staletí byla pokračováním toho předchozího. Byla to doba přinášející 
s sebou strach a utrpení.6

2
Renesance a reformace pomohly připravit 

cestu pro znovuzřízení evangelia.

Nějakým způsobem byla po onom dlouhém období temna zažeh-
nuta svíce. Období renesance s sebou přineslo rozkvět učenosti, 
umění a vědy. Vystoupili stateční a odvážní muži a ženy, kteří vzhlí-
želi k nebi a uznávali Boha a Jeho božského Syna. To nazýváme 
reformací.7

Reformátoři se snažili změnit [křesťanskou] církev – jednalo se 
zejména o takové muže, jako byli Luther, Melanchthon, Hus, Zwingli 
a Tyndale. Byli to muži velké odvahy, z nichž někteří kvůli svému 
přesvědčení vytrpěli krutou smrt. Zrodil se protestantismus, který 
volal po nápravě. Když k oné nápravě nedošlo, založili reformátoři 
církve vlastní. Učinili tak bez kněžské pravomoci. Jejich jedinou 
touhou bylo najít místečko, v němž by mohli uctívat Boha tak, jak 
měl být podle jejich názoru uctíván.

Zatímco křesťanským světem hýbal tento velký kvas, byly na 
pochodu též politické síly. Pak přišla americká revoluce, jejímž 
důsledkem bylo zrození národa, jehož ústava hlásala, že vláda se 
nemá svým chapadlem dotýkat záležitostí náboženství. Svítal nový 
den – slavný den. Již zde nebyla státní církev. Žádná víra nebyla 
upřednostňována před jinou.
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Po staletích temnoty, bolesti a sporů dozrál čas ke znovuzřízení 
evangelia. O tomto dlouho očekávaném dni mluvili dávní proroci.

Celá minulá historie poukazovala k tomuto období. Staletí, se 
všemi svými strastmi a všemi svými nadějemi, přicházela a odchá-
zela. Všemohoucí Soudce národů, žijící Bůh, rozhodl, že doba, o níž 
proroci promlouvali, právě nastala. Daniel kdysi předvídal kámen, 
který byl vytržen z hory bez pomoci rukou a který se stal velikou 
horou a naplnil celou zemi. [Viz Daniel 2:35, 44.] 8

3
Znovuzřízení bylo zahájeno tím, že se 
Josephu Smithovi zjevili Otec a Syn.

A poté, co po zemi kráčela mnohá pokolení – mnohá z nich 
v konfliktech, nenávisti, temnotě a zlu – přiblížil se velký nový den 
Znovuzřízení. Toto slavné evangelium bylo zahájeno tím, že se 
chlapci Josephovi ukázali Otec a Syn.9

Jak skutečně pozoruhodné bylo ono vidění v roce 1820, kdy se 
Joseph modlil v lese a kdy se před ním zjevili Otec a Syn! Jeden 
z nich k němu promluvil, nazval ho jménem, ukázal na druhého 
a řekl: „Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ ( Joseph Smith–Životopis 
1:17.)

Nikdy předtím se nic podobného nestalo. Člověka to nutí pře-
mýšlet, proč bylo tak důležité, aby se zjevili Otec i Syn. Myslím si, 
že to bylo proto, že zahajovali dispensaci plnosti časů, poslední 
a konečnou dispensaci evangelia, kdy budou v jedno shromážděny 
prvky všech předchozích dispensací. Toto měla být poslední kapitola 
v dlouhé historii Božího jednání s muži a ženami na zemi.10

Každé tvrzení, které ohledně božské pravomoci vznášíme; každá 
pravda, kterou ohledně právoplatnosti tohoto díla pronášíme – to vše 
odvozuje svůj původ od Prvního vidění tohoto chlapce- proroka. Bez 
toho bychom toho neměli moc co říci. Toto bylo ono velké rozhrnutí 
opony pro dispensaci plnosti časů, kdy Bůh slíbil, že znovuzřídí 
veškerou moc, dary a požehnání všech dispensací předcházejících.11
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4
Byly znovuzřízeny kněžská pravomoc a klíče.

Během znovuzřízení Aronova kněžství vložil vzkříšený Jan Křti-
tel ruce na hlavu Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu a řekl: 
„Vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiáše, předávám kněžství 
Aronovo, které drží klíče služby andělů a evangelia pokání a křtu 
ponořením na odpuštění hříchů.“ (NaS 13:1.)12

Poté následovala návštěva Petra, Jakuba a Jana, apoštolů Pána 
Ježíše Krista, kteří Josephovi a Oliveru Cowderymu předali Mel-
chisedechovo kněžství, jež tito apoštolové obdrželi pod rukama 
samotného Pána.13

Tři z těchto [Spasitelových] apoštolů – Petr, Jakub a Jan – se zjevili 
Josephovi a Oliverovi někde „v pustině“ poblíž řeky Susquehanna. 
(Viz NaS 128:20.) Vložili ruce na jejich hlavu a předali jim tuto sva-
tou pravomoc. …

v rámci Znovuzřízení byly na zemi znovuzřízeny 
pravomoc a klíče Melchisedechova kněžství.
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Své kněžství mohu vysledovat v přímé linii až k této události. 
Postupuje takto: byl jsem vysvěcen Davidem O. McKayem, který 
byl vysvěcen Josephem F. Smithem, který byl vysvěcen Brighamem 
Youngem, který byl vysvěcen třemi svědky, kteří byli vysvěceni 
Josephem Smithem ml. a Oliverem Cowderym, kteří byli vysvěce-
ni Petrem, Jakubem a Janem, kteří byli vysvěceni Pánem Ježíšem 
Kristem.

Podobným způsobem to obdržel [každý nositel Melchisedechova 
kněžství]. Každý z vás, bratří, kteří jste nositeli tohoto kněžství, jste 
ho také obdrželi v přímé linii vedoucí k předání kněžství Petrem, 
Jakubem a Janem.14

5
Pán skrze Josepha Smitha zjevil pravdy, 
které nás odlišují od ostatních církví.

Dovolte mi, abych jmenoval několik z mnoha nauk a zvyklostí, 
jež nás odlišují od všech ostatních církví a  jež všechny vzešly ze 
zjevení daného mladému Prorokovi. Jsou vám známy, ale stojí za 
to je zopakovat a zamyslet se nad nimi.

božstvo

První z nich je … projevení se samotného Boha a Jeho Milova-
ného Syna, vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Toto velkolepé vidění je 
podle mého úsudku největší takovou událostí od narození, života, 
smrti a Vzkříšení našeho Pána v zenitu času.

Nemáme záznam o žádné jiné události, která se jí může rovnat.

Po staletí se lidé shromažďovali a diskutovali ohledně podstaty 
Božství. Konstantin v roce 325 v Niceji shromáždil učence z různých 
frakcí. Po dvou měsících vášnivých debat se shodli na kompromisní 
definici, která po generace sloužila mezi křesťany jako prohlášení 
nauky o Božstvu.

Vybízím vás, abyste si tuto definici přečetli a porovnali ji s pro-
hlášením chlapce Josepha. On jednoduše říká, že Bůh stál před 
ním a hovořil k němu. Joseph Ho viděl a slyšel. Podobou byl jako 
člověk, bytost z hmoty. Vedle Něho byl vzkříšený Pán, samostatná 
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bytost, kterého představil jako svého Milovaného Syna a s nímž 
Joseph také mluvil.

Konstatuji, že během krátkého trvání tohoto pozoruhodného vidě-
ní se Joseph dozvěděl o Božství více než všichni učenci a duchovní 
v minulosti.

V tomto božském zjevení byla nade vší pochybnost znovu potvr-
zena skutečnost doslovného vzkříšení Pána Ježíše Krista.

Tato znalost o Božství, skrytá světu po staletí, byla první velkou 
věcí, kterou Bůh zjevil svému vyvolenému služebníkovi.15

kniha Mormonova – další svědectví společně s biblí

Zmíním se o další velmi důležité věci, kterou Bůh zjevil.

Křesťanský svět přijímá Bibli jako slovo Boží. Většina lidí nemá 
ponětí, jak k nám Bible přišla.

Právě jsem dočetl nově vydanou knihu jednoho renomovaného 
vědce. Z informací, které přináší, je zřejmé, že ony různé knihy Bible 
byly sestaveny do podoby, jejíž uspořádání se zdá být nesystema-
tické. V některých případech tyto rukopisy vznikly až dlouho po 
událostech, jež popisují. To nás vede k otázce: Je Bible pravdivá? Je 
to opravdu slovo Boží?

Odpovídáme, že je, nakolik je přeložena správně. Při jejím zho-
tovování byla Pánova ruka. Ale nyní již není sama. Existuje další 
svědek významných a důležitých pravd, jež se v ní nacházejí.

Písma prohlašují, že „v ústech dvou neb tří svědků staneť každé 
slovo“. (2. Korintským 13:1.)

Kniha Mormonova vyšla na světlo darem a mocí Boží. Promlouvá 
jako hlas z prachu a svědčí o Synu Božím. Hovoří o Jeho narození, 
Jeho službě, Jeho Ukřižování a Vzkříšení a o tom, jak se ukázal 
spravedlivým v zemi Hojnosti na americkém kontinentu.

Je to hmatatelná věc, kterou lze vzít do ruky, kterou lze číst, 
kterou lze vyzkoušet. Na jejích stránkách se nachází slib božského 
původu. Miliony lidí ho již vyzkoušely a zjistily, že je to pravdivý 
a posvátný záznam. …
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Tak jako je Bible svědectvím Starého světa, tak je Kniha Mormo-
nova svědectvím toho Nového. Společně, ruku v ruce, prohlašují, 
že Ježíš je Syn Otce. …

Tato posvátná kniha, jež vyšla na světlo jako zjevení Všemohou-
cího, je vskutku dalším svědectvím o božskosti našeho Pána.16

kněžství a organizace církve

Kněžství je pravomoc jednat v Božím jménu. … Nedávno jsem 
četl … jednu knihu, [která] pojednává o odpadlictví původní církve. 
Jestliže se pravomoc této církve ztratila, jak měla být navrácena?

Pravomoc kněžství pocházela z onoho jediného místa, z něhož 
mohla pocházet, a to z nebe. Byla udělena pod rukama těch, kteří 
ji vlastnili, když po zemi kráčel Spasitel. …

Jak nádherně se odvíjí struktura znovuzřízení, jež vedlo v roce 
1830 k zorganizování Církve. … Samotné jméno Církve bylo dáno 
zjevením. Čí Církev to byla? Josepha Smitha? Olivera Cowderyho? Ne, 

„kniha Mormonova … promlouvá jako hlas 
z prachu a svědčí o synu božím.“
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byla to Církev Ježíše Krista znovuzřízená na zemi v těchto posled-
ních dnech.17

rodina

Dalším velkým a jedinečným zjevením daným Prorokovi byl plán 
pro věčný život rodiny.

Rodina je stvořením Všemohoucího. Představuje ty nejposvátnější 
mezilidské vztahy ze všech. Představuje to nejdůležitější ze všeho, 
čím se zabýváme. Je základní organizací společnosti.

Skrze zjevení, jež dal Bůh svému Prorokovi, vzešla nauka a pra-
vomoc, kterou jsou rodiny pečetěny nejen na tento život, ale na 
celou věčnost.18

nevinnost malých dětí

Nevinnost malých dětí je dalším zjevením, které Bůh dal prostřed-
nictvím Proroka Josepha. Je běžným zvykem křtít nemluvňata, aby 
z nich byly sňaty důsledky toho, co je popisováno jako hřích Adama 
a Evy. Podle nauky Znovuzřízení se křest provádí na odpuštění indivi-
duálních a osobních hříchů člověka. Stává se smlouvou mezi Bohem 
a člověkem. Provádí se ve věku zodpovědnosti, kdy jsou lidé dostateč-
ně staří na to, aby rozeznávali dobro od zla. Je vykonáván ponořením 
na znamení smrti a pohřbení Ježíše Krista a Jeho vyjití při Vzkříšení.19

spasení pro zemřelé

Ještě bych se rád zmínil o další zjevené pravdě. Je nám řečeno, 
že Bůh nikomu nestraní, a přesto v žádné jiné církvi, kterou znám, 
není nijak zajištěno, aby ti, již jsou za závojem smrti, mohli přijmout 
všechna požehnání, která jsou poskytována žijícím. Ona velká nau-
ka o spasení pro zemřelé je specifická pro tuto Církev. … Mrtvým 
je dána tatáž příležitost jako živým. Jak nádherné a podivuhodné 
opatření učinil Všemohoucí skrze zjevení svému Prorokovi! 20

Podstata, účel a možnosti božích dětí

Byla zjevena věčná podstata člověka. Jsme synové a dcery Boží. 
Bůh je Otec našeho ducha. Žili jsme předtím, než jsme přišli sem. Měli 
jsme svou osobnost. Do tohoto života jsme se narodili podle božského 
plánu. Jsme zde, abychom vyzkoušeli svou způsobilost používáním 
svobody jednání, kterou nám Bůh dal. Až zemřeme, budeme žít 
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dál. Náš věčný život sestává ze tří fází – první je naše předsmrtelná 
existence, druhou je naše smrtelná existence a třetí je naše posmrtná 
existence. Při smrti umíráme tomuto světu a závojem vstupujeme do té 
sféry, do níž jsme hodni vstoupit. Toto je opět jedinečná, pozoruhodná 
a drahocenná nauka této Církve, jež vzešla ze zjevení.21

novodobé zjevení

Toto je mé stručné shrnutí onoho ohromného vylití znalosti a pra-
vomoci od Boha na hlavu Jeho Proroka. … Ale musím se zmínit 
ještě o jednom. Je to zásada novodobého zjevení. Článek víry, který 
napsal Prorok, prohlašuje:

„Věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, 
že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se království 
Božího.“ (Články víry 1:9.)

Církev, která roste a která se šíří po zemi v  této složité době, 
potřebuje z nebeského trůnu neustálé zjevení, které by ji vedlo 
a posunovalo kupředu.

Svědčíme o tom, že pomocí modlitby a dychtivého hledání vůle 
Páně je vedení přijímáno, zjevení přichází a Pán žehná své Církvi, 
tak jak postupuje cestou svého určení.

Postupujeme vpřed po pevném základu božského povolání Pro-
roka Josepha a zjevení Božích, která přišla jeho prostřednictvím.22

Jako patnáctý v řadě po Josephu Smithovi a jako nositel proroc-
kého pláště, který on obdržel, s vážností pronáším své svědectví, že 
zpráva Proroka Josepha o … událostech [týkajících se Znovuzřízení] 
je pravdivá, že Otec … vydal svědectví o božskosti svého Syna, že 
Syn předal pokyny chlapci- prorokovi a že potom následoval sled 
událostí, které vedly k založení jediné pravé a živé církve „na tváři 
celé země“ [NaS 1:30].23

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč lidé ve světě potřebovali, aby byly Církev a evangelium Ježíše 

Krista znovuzřízeny? (Viz 1. oddíl.) Jak Pán připravoval cestu pro 
znovuzřízení evangelia? (Viz 2. oddíl.)
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• Přemítejte o učení presidenta Hinckleyho ohledně Prvního vidění. 
(Viz 3. oddíl.) Jaký vliv na vás má vaše osobní svědectví o Prvním 
vidění?

• Proč bylo nezbytné, aby kněžství znovuzřídili nebeští poslo-
vé? (Viz 4. oddíl.) Proč je důležité, že nositelé Melchisedechova 
kněžství mohou vysledovat svou kněžskou pravomoc až k Ježíši 
Kristu?

• Podle 5. oddílu shrňte některé pravdy, které přišly skrze zjevení 
dané Proroku Josephu Smithovi. Jak tyto pravdy požehnaly nebo 
žehnají vašemu životu? Jak bychom mohli pomoci dětem v tom, 
aby těmto pravdám rozuměly a vážily si jich?

Související verše z písem
Izaiáš 2:1–3; Skutkové 3:19–21; Zjevení 14:6–7; 2. Nefi 25:17–18; 

NaS 128:19–21

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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Korouhev národům, 
světlo světu

„Toto je období, kdy musíme být silní. Je to doba, 
kdy musíme jít bez váhání kupředu, protože dobře 

známe význam, šíři a důležitost svého poslání.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Gordon B. Hinckley krátce po svém návratu domů z misie v Anglii 
splnil ještě jeden poslední úkol od presidenta své misie, Josepha 
F. Merrilla. President Merrill byl zároveň členem Kvora Dvanácti apo-
štolů a Gordona požádal, aby podal zprávu Prvnímu předsednictvu: 
presidentům Heberu J. Grantovi, J. Reubenu Clarkovi ml. a Davidu 
O. McKayovi. Gordon kontaktoval tajemníka Prvního předsednictva, 
aby si domluvil schůzku.

Když Gordon vstoupil do poradní místnosti Prvního předsed-
nictva, president Grant a jeho dva rádci se s ním vřele přivítali. Pak 
president Grant řekl: „Bratře Hinckley, dáme vám patnáct minut na 
to, abyste nám pověděl, co si nám starší Merrill přeje sdělit.“ Gordon 
odešel z místnosti po hodině a patnácti minutách. V přidělených 
patnácti minutách přednesl, co jeho presidenta misie znepokojovalo 
– že misionáři potřebují lepší tištěné materiály, které by jim při jejich 
práci pomáhaly. Jeho krátká prezentace vedla k otázkám ze strany 
Prvního předsednictva a k hodinové diskusi.

Poté, co Gordon tento úkol splnil, měl pocit, že „jeho misie nyní 
opravdu skončila a že je načase pustit se dál a plánovat budouc-
nost“. Již před misií absolvoval Utažskou univerzitu s titulem v oboru 
anglického jazyka a chtěl usilovat o magisterské vzdělání v žur-
nalistice na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Ale telefonát, 
který měl dva dny po setkání s Prvním předsednictvem, jeho plány 
změnil. Volal mu president McKay, který řekl: „Bratře Hinckley, na 
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včerejším setkání Předsednictva a Dvanácti jsme diskutovali o tom, 
o čem jsme mluvili při vašem rozhovoru s námi. A zorganizovali jsme 
výbor skládající se ze šesti členů Dvanácti, přičemž předsedou je 
starší Stephen L Richards, abychom se zabývali potřebami, které jste 
nastínil. Rádi bychom vás pozvali ke spolupráci s tímto výborem.“ 1

Gordon toto pozvání přijal a byl zaměstnán jako výkonný tajemník 
nově vzniklého církevního výboru pro rozhlas, propagaci a misij-
ní literaturu. Na Kolumbijskou univerzitu studovat nešel a nikdy 
nepracoval jako žurnalista, aby vydával světské zprávy. Místo toho 
se pustil do celoživotního úsilí vydávat dobré zprávy evangelia. 
Okruh těchto zodpovědností se později, když sloužil jako generální 
autorita, dále rozšířil.

Gordon B. Hinckley si vypěstoval schopnost jasně se vyjadřo-
vat i v obtížných situacích a novináři ho často žádali o rozhovory. 
I jako president Církve tyto příležitosti vítal a konal svůj díl ve snaze 
pomoci vyvést Církev Ježíše Krista „z mrákoty“ (NaS 1:30). Prohlásil:

„Věřím a svědčím, že je posláním této Církve, aby stála jako korou-
hev národům a světlo světu. Bylo nám svěřeno velké, všezahrnující 
zplnomocnění, před kterým nemůžeme couvnout ani uhnout. Při-
jímáme toto zplnomocnění a jsme odhodláni ho splnit, a s pomocí 
Boží to dokážeme.“ 2

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Církev se podobně jako kámen v Danielově 
vidění valí kupředu, aby naplnila celou zemi.

Tato Církev se zrodila díky pokorné modlitbě chlapce Josepha 
Smitha v lesíku na farmě jeho otce. Z oné pozoruhodné události, 
kterou nazýváme Prvním viděním, vzniklo toto dílo. … Toto je 
ztělesnění Danielova vidění o kamenu, který bude vyťat z hory bez 
pomoci rukou a bude se valit, aby naplnil celou zemi. (Viz Daniel 
2:44–45.)3

Když byla Církev v roce 1830 zorganizována, měla pouhých šest 
členů [a] pouze hrstku věřících a všichni bydleli v do značné míry 
neznámé vesnici. … Kůly Sionu dnes jsou silné a rostou v každém 
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státě Spojených států, v každé provincii Kanady, v každém státě 
Mexika, v každém státě Střední Ameriky a po celé Jižní Americe.

Kongregace se nacházejí po celých Britských ostrovech a v Evro-
pě, kde v průběhu let vstoupily do Církve tisíce lidí. Toto dílo dosáhlo 
k pobaltským národům a níže do Bulharska, Albánie a do dalších 
území této části světa. Sahá přes ohromné území Ruska. Dosahuje 
do Mongolska a dále dolů přes státy Asie na ostrovy Pacifiku, do 
Austrálie a na Nový Zéland a do Indie a Indonésie. Sílí v mnoha 
státech v Africe. …

A toto je pouze začátek. Toto dílo i nadále poroste a bude pros-
perovat a šířit se po celé zemi.4

2
První vedoucí Církve měli na osud 

Pánova díla prorocký náhled.

24. července 1847 dorazila pionýrská skupina našich členů do 
údolí [Solného jezera]. Předsunutá skupina tam dorazila o den či 
dva dříve. Brigham Young dorazil v sobotu. Následujícího dne se 
ráno i večer konaly sabatní bohoslužby. Neměli žádný sál, kde by 
se mohli shromáždit. Předpokládám, že v úmorném horku oné 
červencové neděle seděli na oji krytých vozů a opírali se o kola, 
zatímco Bratří promlouvali. Bylo již v závěru sezóny a před nimi 
stál gigantický a bezprostřední úkol týkající se toho, zda mají zasít 
pro sezónu příští. President Young je ale prosil, aby neporušovali 
sabat tehdy ani v budoucnosti.

Druhý den ráno se rozdělili do skupin a vydali se prozkoumat 
okolí. Brigham Young, Wilford Woodruff a hrstka jejich společníků 
se vydali na cestu ze svého tábora. … Vylezli na jeden kupolovitý 
pahorek, přičemž president Young měl kvůli své nedávné nemoci 
jisté potíže.

Když Bratří stanuli na vrcholu, dívali se na údolí rozprostírající se 
na jih od nich. Bylo většinou pusté, vyjma vrb a rákosu, které rostly 
podél potoků, kterými tekla voda z hor do jezera. Nebyla tam žádná 
budova, ale Brigham Young předchozí sobotu řekl: „Toto je to místo.“

Vrcholek pahorku, na němž stáli, byl pojmenován Ensign [Korou-
hev] s odkazem na tato význačná prorocká slova Izaiáše: „Vyzdvihne 
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[Bůh] korouhev národu dalekému, a zahvízdne naň od končin země, 
a aj, rychle a prudce přijde.“ (Iz. 5:26.)

„A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, 
a rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran země.“ (Iz. 11:12.) …

Myslím, že [tito Bratří] možná při oné příležitosti také mluvili 
o stavbě chrámu, … což představovalo naplnění těchto Izaiášových 
slov:

„A stane se v posledních dnech, když hora domu Páně bude 
utvrzena na vrcholku hor a bude vyvýšena nad pahorky a všechny 
národy k ní budou prouditi.

A mnozí lidé půjdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Páně, 
do domu Boha Jákobova; a on nás bude vyučovati cestám svým 
a my budeme kráčeti po stezkách jeho; neboť ze Sionu vyjde zákon 
a slovo Páně z Jeruzaléma.“ (Iz. 2:2–3.)

Jak bláhové – mohl by někdo říci, kdyby slyšel tyto muže onoho 
červencového rána roku 1847. Nevypadali jako státníci s velkými sny. 
Nevypadali jako vládci hloubající nad mapami a plánující vybudovat 
nějakou říši. Byli to psanci vyhnaní ze svého krásného města u [řeky] 
Mississippi do této pouštní oblasti amerického Západu. Měli ale vizi, 
kterou čerpali z písem a ze slov zjevení.

Žasnu nad předvídavostí oné malé skupinky. Byla to předvídavost 
odvážná i smělá. Byla téměř neuvěřitelná. Nacházeli se téměř šest-
náct set kilometrů od nejbližšího osídlení na východě a téměř třináct 
set kilometrů od pobřeží Pacifiku. Nacházeli se v podnebí, s nímž 
neměli žádné zkušenosti. Půda se lišila od černozemě ve státech 
Illinois a Iowa, kde ještě nedávno žili. Nikdy zde nepěstovali žádné 
plodiny. Nikdy nezažili zimu. Nepostavili zde žádnou budovu. Tito 
proroci, kteří na sobě měli staré, dlouhým putováním obnošené 
oblečení a kteří stáli v botách, jež měli na nohou více než tisíc mil 
z Nauvoo až do tohoto údolí, mluvili o mileniální vizi. Promlouvali 
díky prorockému náhledu na zázračný osud tohoto díla. Onoho 
dne sešli z pahorku a pustili se do práce, aby svůj sen uskutečnili.5
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3
Nikdy nesmíme ztratit ze zřetele nadpozemské určení 

Božího díla a roli, kterou v něm zastáváme.

Někdy v každodenním životě, zatímco kráčíme po úzkých ces-
tách a plníme své drobné zodpovědnosti, ztrácíme ze zřetele celko-
vý obraz. Když jsem byl malý chlapec, lidé běžně používali tažné 
koně. Důležitou součástí koňského postroje byla uzda. Na uzdě byly 
klapky na oči – každá na jedné straně. Byly umístěny tak, aby kůň 
viděl jen přímo před sebe, nikoli to, co je po stranách. Byly určeny 
k tomu, aby se kůň nevylekal nebo nezneklidněl a aby udržoval 
pozornost na cestu, po níž šel.

Někteří z nás plníme svou práci tak, jako kdybychom měli na 
očích klapky. Vidíme jen svou úzkou cestičku. Nechápeme širší vizi. 
Naše zodpovědnost v Církvi je možná malá. A je dobré plnit tuto 
zodpovědnost pilně. Ale je také dobré vědět, že tato zodpovědnost 
se podílí na velkém celkovém programu tohoto rozrůstajícího se 
království Božího.

brigham young a několik dalších bratří dva dny poté, co dorazili 
do údolí solného jezera, vylezli na kupolovitý pahorek, který 

byl pojmenován ensign [korouhev], a prohlíželi si okolí.
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President Harold B. Lee jednou … citoval jakéhosi neznámého 
autora: „Obhlížejte velká pole a obdělávejte ta malá.“

Vykládám si tento výrok tak, že bychom si měli do určité míry 
uvědomovat šíři, hloubku a výšku programu Páně – vznešenou 
a úžasnou, velikou a všeobsahující – a poté se pilně snažit vykoná-
vat svou zodpovědnost za nám přidělenou část tohoto programu.

Každý z nás má nějaké malé pole, které má za úkol obdělávat. 
Přitom nesmíme ztrácet ze zřetele onen větší obraz, onu velkou 
složenou strukturu božského určení tohoto díla. Dal nám ho Bůh, 
náš Věčný Otec, a každý z nás zastává určitou roli při tkaní této 
vznešené tapisérie. Náš osobní přínos může být malý, ale není 
bezvýznamný. …

Zatímco zastáváte roli, k níž jste byli povoláni, nikdy neztraťte 
ze zřetele celkový vznešený a úžasný obraz účelu této dispensace 
plnosti časů. Snažte se ozdobně tkát svou malou nitku v této vel-
kolepé tapisérii, jejíž vzor nám předložil Bůh nebe. Držte vysoko 
měřítko, podle něhož v životě kráčíme. Buďte pilní, buďte upřímní, 
buďte ctnostní, buďte věrní, aby na tomto praporu nebyl žádný kaz.

Vize tohoto království není nějaký povrchní sen, který se zdá 
v noci a s úsvitem odchází. Je to skutečný plán a dílo Boha, našeho 
Věčného Otce. Dotýká se všech Jeho dětí.

Zatímco naši [pionýrští] předkové čistili tato západní údolí [Utahu] 
od trsů pelyňku, aby položili základ pro své společenství, zatímco 
se věnovali těmto mnoha světským věcem, které dělat museli, aby 
zůstali naživu a rozrůstali se, měli vždy na zřeteli vznešenost veli-
kého díla, do něhož byli zapojeni. Je to dílo, které musíme konat 
s toutéž vizí, kterou měli oni. Je to dílo, které bude dál pokračovat 
i poté, co toto jeviště opustíme. Bůh nám pomáhej, abychom dělali 
to nejlepší, co dokážeme, jako Jeho služebníci povolaní podle Jeho 
vůle, abychom dál nesli a budovali království svýma nedokonalýma 
rukama, sjednoceni ve vytváření dokonalého vzoru.6
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4
Můžeme se stát jakousi korouhví národům, 

z níž mohou lidé ve světě čerpat sílu.

Bratří a sestry, nastala doba, abychom stáli trochu vzpřímeněji, 
abychom pozvedli oči a připravili svou mysl na hlubší poznání 
a pochopení velkolepého mileniálního poslání Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. Toto je období, kdy musíme být silní. Je 
to doba, kdy musíme jít bez váhání kupředu, protože dobře známe 
význam, šíři a důležitost svého poslání. Je to doba, kdy máme dělat 
to, co je správné, bez ohledu na možné následky. Je to doba, kdy 
máme dodržovat přikázání. Nastalo období, kdy máme s laskavostí 
pomáhat trpícím a projevovat jim lásku a pomáhat těm, kteří jsou 
ztraceni v temnotě a bolesti. Je to doba, kdy musíme být navzájem 
ohleduplní a dobří, slušní a zdvořilí, ať jednáme s kýmkoli. Jinými 
slovy, musíme se stát více takovými, jako je Kristus.7

Pokud svět nezmění směr svého stávajícího vývoje (a  to není 
pravděpodobné); a pokud se, na druhé straně, budeme dál držet 
učení proroků, budeme čím dál zvláštnějším a svéráznějším lidem, 
kterého si svět všimne. Například tak jak se celistvost rodin pod 
světskými tlaky rozpadá, náš postoj týkající se posvátnosti rodiny 
bude v kontrastu s tím čím dál očividnější, a dokonce zvláštnější – 
budeme- li mít víru k tomu, abychom tento postoj zastávali.

Tak jak se čím dál víc šíří uvolněnější postoj k sexu, nauka Církve, 
která je důsledně vyučována již více než půldruhého století, bude 
pro mnohé čím dál nezvyklejší, a dokonce podivnější.

Tak jak se každý rok ve zvyklostech naší společnosti čím dál více 
rozmáhá alkohol a užívání drog, náš postoj, stanovený Pánem před 
více než půldruhým stoletím, bude z pohledu světa zvláštnější. …

Tak jak se sabat čím dál více stává dnem obchodování a zábavy, ti, 
kteří zachovávají nařízení zákona napsaného prstem Páně na Sinaji 
a zdůrazněného novodobým zjevením, budou vypadat zvláštněji.

Není vždy snadné žít ve světě a nebýt jeho součástí. Nemůžeme 
žít jen se svými blízkými nebo jen sami pro sebe, ani bychom si 
to nepřáli. Musíme se družit s ostatními. Přitom se můžeme cho-
vat laskavě. Můžeme se chovat neurážlivě. Můžeme se vyvarovat 
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jakéhokoli náznaku či postoje samolibé povýšenosti. Můžeme si ale 
udržovat svá měřítka. …

Když budeme tato i další měřítka vyučovaná Církví zachovávat, 
mnozí ve světě nás budou respektovat a my získáme sílu řídit se 
tím, o čem i oni vědí, že je správné.

A slovy Izaiáše: „Půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a vstupme na 
horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova, a bude nás vyučovati 
cestám svým, i budeme choditi po stezkách jeho.“ (Iz. 2:3.)

Není nutné dělat kompromisy. Nesmíme dělat kompromisy. Svíč-
ka, kterou Pán zažehl v této dispensaci, se může stát světlem celému 
světu, a ostatní, když uvidí naše dobré skutky, mohou být nutkáni 
k  tomu, aby oslavovali našeho Otce v nebi a ve vlastním životě 
napodobovali příklad, který viděli v životě našem.

Počínaje vámi i mnou zde může být celá skupina lidí, kteří se 
díky svému ctnostnému životu doma i v práci, a dokonce i při 
zábavě mohou stát městem na hoře, k němuž mohou lidé vzhlížet 
a od něhož se mohou učit, a korouhví národům, z níž mohou lidé 
z celého světa čerpat sílu.8

Máme- li pozvedat tuto Církev jako korouhev národům a světlo 
světu, musíme na sebe vzít více odlesku ze života Kristova – jed-
notlivě a ve své osobní situaci. Když stojíme za tím, co je správné, 
nesmíme se obávat důsledků. Nikdy se nesmíme bát. Pavel napsal 
Timoteovi:

„Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli 
způsobné.

Protož nestyď se za svědectví Pána našeho.“ (2. Timoteovi 1:7–8.)9

Nemůžeme zkrátka toto dílo, které je dílem Kristovým, považovat 
za samozřejmost. Nemůžete zkrátka stát na postranní čáře a sledovat 
hru mezi silami dobra a zla. …

Naléhavě vás žádám veškerou mocí, kterou mám, abyste o druhé 
projevovali zájem v rámci povinnosti, která přesahuje požadavky 
každodenního života; totiž abyste zůstali silní, abyste se dokonce 
stali vůdčími osobnostmi, když otevřeně prosazujete to, co pomá-
há naší civilizaci zářit a co našemu životu přináší útěchu a pokoj. 
Můžete být vůdčí osobností. Musíte být jakožto členové Církve 
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vůdčími osobnostmi v oněch zásadách, za nimiž si tato Církev stojí. 
Nenechejte se ve svém úsilí přemoci obavami.10

Nemáme se čeho bát. Bůh je u kormidla. Způsobí, aby toto dílo 
bylo úspěšné. Sešle požehnání na ty, kteří kráčejí v poslušnosti Jeho 
přikázání. Takové je Jeho zaslíbení. O Jeho schopnosti toto zaslíbení 
splnit nemusí nikdo z nás pochybovat.

… Náš Spasitel, který je naším Vykupitelem, Velikým Jehovou, 
mocným Mesiášem, slíbil: „Půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici 

„Máme- li pozvedat tuto církev jako korouhev národům a světlo 
světu, musíme na sebe vzít více odlesku ze života kristova.“
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vaší a na levici vaší a Duch můj bude v srdci vašem a andělé moji 
kolem vás, aby vás podpírali.“ (NaS 84:88.)

„Tudíž,“ pravil „neboj se, malé stádo; čiňte dobro; nechť se země 
a peklo spolčí proti vám, neboť jestliže jste postaveni na skále mé, 
nemohou zvítěziti. …

Hleďte ke mně v každé myšlence; nepochybujte, nebojte se.

Vizte rány, jež probodly bok můj, a  také stopy hřebů v rukou 
a nohou mých; buďte věrní, zachovávejte přikázání má, a zdědíte 
království nebeské.“ (NaS 6:34, 36–37.)

Když budeme společně pracovat ruku v ruce, budeme kráčet 
kupředu jako služebníci žijícího Boha a budeme konat dílo Jeho 
Milovaného Syna, našeho Mistra, kterému sloužíme a Jehož jméno 
se snažíme oslavovat.11

Musíme stát pevně. Musíme zadržovat svět. Budeme- li tak činit, 
Všemohoucí bude naší silou a naším ochráncem, naším průvodcem 
a naším zjevovatelem. Budeme pociťovat útěchu z vědomí, že činí-
me to, co by si přál On. Druzí s námi mohou nesouhlasit, ale jsem 
si jist, že nás budou respektovat. Nebudeme ponecháni o samotě. 
Jsou mnozí, kteří nejsou naší víry, ale kteří to vnímají podobně jako 
my. Budou nás podporovat. Budou nám v našem úsilí pomáhat.12

Buďme hrdí na toto úžasné období díla Páně. Nebuďme pyšní 
nebo arogantní. Buďme pokorně vděční. A kéž se každý z nás 
vnitřně rozhodne, že bude přispívat k lesku tohoto úžasného díla 
Všemohoucího, aby mohlo zářit po celé zemi jako maják síly a dob-
roty, k němuž může vzhlížet celý svět.13

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Co vás při četbě 1. oddílu napadá, když se zamýšlíte nad růstem 

Církve od roku 1830 až do současnosti?

• Projděte si vyprávění presidenta Hinckleyho o prvních pionýrech, 
kteří dorazili do údolí Solného jezera. (Viz 2. oddíl.) Co se z toho-
to vyprávění můžeme dozvědět? Co nám přinesla prorocká vize 
prvních vedoucích Církve? Co podle vás znamená být „korouhví 
národům“? (Viz Izaiáš 5:26; 11:12.)
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• Ve 3. oddíle nás president Hinckley povzbuzoval, abychom se 
dívali na „celkový obraz“ a „širší vizi“ Božího díla. Proč potře-
bujeme vidět celkový obraz? Proč ho někdy ztrácíme ze zřetele? 
V jakém smyslu může naše malé úsilí přispívat k růstu Božího 
království?

• Přečtěte si, v čem všem se podle presidenta Hinckleyho Sva-
tí posledních dnů stávají „zvláštnějším a svéráznějším lidem“. 
(4. oddíl.) Jak si můžeme osvojit větší vizi a odvahu při snaze 
nést Boží dílo kupředu? Jak můžeme žít ve světě, aniž bychom 
byli ze světa? Jak na sebe můžeme „vzít více odlesku ze života 
Kristova“? Proč je důležité, abychom stáli za tím, co je správné?

Související verše z písem
Matouš 5:14–16; 1. Nefi 14:14; NaS 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6

Pomůcka k výuce
„Ujistěte se, že se nedomníváte, že vy jste tím ‚pravým učitelem‘. 

To je vážný omyl. … Dbejte na to, abyste nestáli v cestě. Hlavní úlo-
hou učitele je připravit cestu, díky které lidé mohou získat duchovní 
zkušenost s Pánem.“ (Gene R. Cook, citováno v knize Učení – není 
většího povolání [2000], 41.)

Odkazy
 1. Viz Sheri L. Dew, Go Forward with 
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(1997), 138.
 11. „This Is the Work of the Master“, 71.
 12. „Korouhev národům, světlo světu“, 83.
 13. „Stav Církve“, Liahona, listopad 

2004, 6.



„Máme mnoho důvodů být optimističtí.“
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Rozvíjení radostného postoje 
a ducha optimismu

„Mějte víru. Buďte šťastní. Nenechte se 
odradit. Dobře to dopadne.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Matka presidenta Gordona B. Hinckleyho, Ada Bitner Hinckleyo-
vá, často říkávala, že „radostný postoj a úsměv na tváři může člověka 
povzbudit téměř v každé nepříznivé situaci a že každý jednotlivec 
je zodpovědný za své vlastní štěstí“.1 Jeho otec, Bryant S. Hinckley, 
měl rovněž „vrozeně pozitivní náhled na život“.2 President Hinckley 
vzpomínal: „Když jsem byl mladý muž a měl jsem sklon se o něčem 
kriticky vyjadřovat, můj otec vždy říkával: ‚Cynici nic nepřinášejí, 
skeptici nic nevytvářejí, pochybovači ničeho nedosahují.‘“ 3 Mladý 
Gordon Hinckley, ovlivněn radami a příkladem svých rodičů, se 
naučil přistupovat k životu s optimismem a vírou.

Jakožto misionář v Anglii se starší Hinckley snažil pilně řídit 
radami svých rodičů. Se společníkem si každé ráno podali ruce 
a řekli si navzájem: „Život je dobrý.“ 4 O téměř 70 let později sku-
pině misionářů na Filipínách doporučil, aby si osvojili tentýž zvyk. 
„Včerejšek byl v mém životě skvělým dnem,“ řekl jim. „Každý den 
je v mém životě skvělým dnem. Doufám, že každý den je skvělým 
dnem i ve vašem životě – v životě každého z vás. Doufám, že jste 
ráno připraveni pustit se do práce a že si podáte ruku se společníkem 
nebo se společnicí a řeknete: ‚Bratře (sestro), život je dobrý. Pojďme 
ven a mějme úspěšný den.‘ A když večer přijdete domů, doufám, 
že si dokážete navzájem říci: ‚Byl to dobrý den. Měli jsme se dobře. 
Někomu jsme pomohli. … Znovu se s nimi setkáme a budeme se 
modlit a doufat, že vstoupí do Církve.‘ Každý den v misijním poli 
by měl být dobrý den.“ 5
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Tyto rady byly pro životní postoj presidenta Hinckleyho charak-
teristické. President Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů se 
podělil o tento postřeh ohledně presidenta Hinckleyho a jeho man-
želky Marjorie: „Nemarní čas tím, že by hloubali nad minulostí nebo 
se trápili budoucností. A navzdory protivenstvím vytrvávají.“ 6 Starší 
Jeffrey R. Holland, rovněž z Kvora Dvanácti, poznamenal: „‚Dob-
ře to dopadne‘ – to jsou možná nejopakovanější slova presidenta 
Hinckleyho, kterými ujišťuje svou rodinu, přátele a spolupracovníky. 
‚Nepřestávejte se snažit,‘ říká. ‚Mějte víru. Buďte šťastní. Nenechte 
se odradit. Dobře to dopadne.‘“ 7

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

I tehdy, když mají mnozí negativní a pesimistický 
postoj, můžeme pěstovat ducha radosti a optimismu.

V zemi se šíří strašlivá nemoc pesimismu. Je téměř endemic-
ká. Neustále jsme syceni soustavnou a trpkou stravou spočívající 
v napadání charakteru druhých lidí, v hledání chyb nebo ve zlých 
řečech o druhých. …

Předstupuji před vás … s naléhavou žádostí, abychom přesta-
li vyhledávat bouře a více se radovali ze svitu slunce. Navrhuji, 
abychom vyzdvihovali to pozitivní. Žádám, abychom trochu více 
vyhledávali to, co je dobré, abychom tlumili urážlivá a sarkastická 
slova, abychom štědřeji chválili ctnosti a úsilí druhých.

Nežádám, aby umlkla veškerá kritika. Z pokárání plyne růst. 
Z pokání plyne síla. Moudrý je ten (či moudrá je ta), který (či která) 
po upozornění druhými na to, že se dopustil (či dopustila) chyb, 
změní směr svého úsilí. Nenaznačuji, že naše rozhovory mají být 
neustále sladké jako med. Zručně pronést slova, která jsou upřímná 
a otevřená, je dovednost, o kterou máme usilovat a kterou máme 
pěstovat. Avšak mám na mysli, a žádám o to, abychom se odvrátili 
od negativismu, který tak prostupuje naši společnost, a vyhledávali 
v zemi a v době, v níž žijeme, to, co je tak pozoruhodně dobré; 
abychom více mluvili o ctnostech druhých než o jejich nedostat-
cích; abychom pesimismus nahradili optimismem. Kéž naše obavy 
nahradí víra.8
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Máme mnoho důvodů být na tomto světě optimističtí. Ano, kolem 
nás jsou tragické události. Ano, všude jsou problémy. Ale … na 
pesimismu či cynismu nelze stavět – nic na něm nepostavíte. Mějte 
optimistický náhled, pracujte s vírou, a budou se dít věci.9

Nezoufejte. Nevzdávejte to. Snažte se mezi mraky najít sluneční 
svit. Příležitosti se nakonec objeví. Nedopusťte, aby to, čeho můžete 
dosáhnout, ohrožovali proroci beznaděje a zádumčivosti.10

Pěstujte radostný postoj. Pěstujte ducha optimismu. Kráčejte 
s vírou, radujte se z krás přírody, z dobrotivosti těch, které máte 
rádi, ze svědectví o božských věcech, které si nesete v srdci.11

Pánův plán je plánem štěstí. Cesta bude lehčí, starostí ubude, kon-
flikty budou méně náročné, pokud budeme pěstovat ducha radosti.12

2
Než abychom se zaobírali problémy, můžeme umožnit, 

aby nás vedl a žehnal nám duch díkůvzdání.

Jak velkolepě jsme požehnáni! Jak vděční bychom měli být! … 
Pěstujte ducha díkůvzdání za požehnání života a za úžasné dary 
a výsady, z nichž se každý z nás může těšit. Pán pravil, že mírní 
a poddajní zdědí zemi. (Viz Mat. 5:5.) Nemohu se vyhnout výkladu 
toho, že tato mírnost a pokojnost naznačuje ducha vděčnosti na 
rozdíl od postoje samolibosti – uvědomování si větší moci, která 
člověka přesahuje, uznávání Boha a přijímání Jeho přikázání. Toto 
je počátek moudrosti. Kráčejte s vděčností před Tím, který je dárcem 
života a každého dobrého daru.13

V historii světa nebylo nikdy lepší období pro život na zemi, než je 
právě toto. Jak vděčný by každý z nás měl být za to, že jsme naživu 
v této úžasné době, se všemi těmi pozoruhodnými požehnáními, 
která máme! 14

Když přemýšlím o zázracích, které se udály během mého života 
– a kterých bylo více než během celé historie lidstva dohromady – 
pociťuji úctu a vděčnost. Mám na mysli automobily a letadla, počíta-
če, faxy, e- maily a internet. To vše je pozoruhodné a úžasné. Mám na 
mysli ohromné pokroky v lékařství a zdravotnictví. … A kromě toho 
všeho proběhlo znovuzřízení čistého evangelia Ježíše Krista. Vy i já 
jsme součástí zázraku a divu tohoto velikého díla a království, které 
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se šíří po celé zemi a žehná životu lidí všude tam, kam dosahuje. 
Pociťuji nesmírnou vděčnost.15

Žijeme v plnosti časů. Věnujte pozornost těmto slovům. Věnujte 
pozornost slovu plnost. Označuje vše dobré, co bylo shromážděno 
[z] minulosti a znovuzřízeno na zemi v této poslední dispensaci.

Srdce … mám naplněné díkůvzdáním Všemohoucímu Bohu. 
Prostřednictvím daru Jeho Syna, který je Bohem tohoto světa, jsme 
byli velkolepě požehnáni. Srdcem se mi rozeznívají slova naší nábo-
ženské písně: „Sečti dary, které Pán ti dal, a v tvém srdci musí zaznít 
píseň chval.“ (Náboženské písně, č. 150.)16

Buďme v srdci vděční a nelpěme na oněch několika problémech, 
které máme. Spíše sčítejme požehnání a ve vznešeném duchu vděč-
nosti, motivováni velkou vírou, jděme kupředu a budujme království 
Boží na zemi.17

Dovolte duchu díkůvzdání, aby vás vedl a žehnal vám dnem 
i nocí. Pracujte na tom. Zjistíte, že to přinese úžasné výsledky.18

3
Evangelium Ježíše Krista nám poskytuje 

důvod k radosti a veselosti.

Pán řekl: „Pročež, pozdvihni srdce své a raduj se a přimkni se 
k smlouvám, které jsi [učinil].“ [NaS 25:13.] Jsem přesvědčen, že 
každému z nás říká: Buďte šťastní. Evangelium je něco radostného. 
Poskytuje nám důvod k radosti a veselosti.19

Nikdy nezapomínejte na to, kdo jste. … Jste vskutku děti Boha. 
… On je váš Věčný Otec. Miluje vás. … Přeje si, aby Jeho synové 
a dcery byli šťastní. Hřích nikdy nebyl štěstím. Přestupek nikdy 
nebyl štěstím. Neposlušnost nikdy nebyla štěstím. Cesta ke štěstí se 
nachází v plánu našeho Otce v nebi a v poslušnosti přikázání Jeho 
Milovaného Syna – Pána Ježíše Krista.20

Nehledě na to, jak jste co dělali v minulosti, vás vyzývám, … 
abyste uvedli svůj život do souladu s naukami evangelia, abyste na 
tuto Církev pohlíželi s láskou a úctou a vděčností jako na matku své 
víry a aby váš život byl příkladem toho, co evangelium Ježíše Krista 
způsobí, když jednotlivci přinese radost a štěstí.21
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Pokání je jednou z prvních zásad evangelia. Odpuštění je znám-
kou božskosti. Existuje naděje. Máte život před sebou a může být 
naplněn radostí a štěstím, i když minulost možná byla zmařena hří-
chem. Toto je dílo, které přináší lidem spasení a pomáhá jim s jejich 
problémy. Takový je účel evangelia.22

Potkávám mnoho lidí, kteří si neustále stěžují na břemeno svých 
zodpovědností. Samozřejmě, že toho na nás hodně doléhá. Máme 
toho tolik na práci, až příliš moc. K těm všem tlakům přidejme 
finanční břemena, a kvůli tomu všemu máme sklon stěžovat si – 
mnohdy doma, často na veřejnosti. Změňte své myšlení. Evangeli-
um jsou dobré zprávy. Člověk je, aby mohl mít radost. [Viz 2. Nefi 
2:25.] Buďte šťastní! Nechť vám štěstí vyzařuje z tváře a promlouvá 
skrze vaše svědectví. Můžete očekávat problémy. Občas může dojít 
k tragickým událostem. Ale Pán nás naléhavě žádá, abychom přes 
to všechno zářili:

„Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám.

„Mějte celý život spoustu zábavy a smíchu. Život 
se má užívat, nikoli jen přetrpět.“
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Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý 
a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým.

Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a  břímě mé lehké.“ (Matouš 
11:28–30.)

Mám rád tato slova Jenkinsa Lloyda Jonese, která jsem si před 
lety vystřihl z jednoho sloupku v novinách Deseret News. Podělím 
se o ně s vámi. … Řekl:

„Každý, kdo si představuje, že blaženost je normální, promarní 
spoustu času pobíháním kolem a křikem, že byl okraden.

Většina úderů v jamkovišti neskončí v jamce. Většina hovězího je 
tuhá. Většina dětí vyroste v obyčejné lidi. Většina úspěšných manžel-
ství vyžaduje vysoký stupeň vzájemné tolerance. Většina zaměstnání 
je častěji nudná než naopak. …

Život je jako cesta vlakem za starých časů – zpoždění, objížďky, 
kouř, prach, jiskry a kodrcání, které jen občas zpestří nádherná 
vyhlídka a senzační zrychlení.

Podstatou je děkovat Pánu za to, že vám dovolil se svézt.“ (Deseret 
News, 12 June 1973.)

Opakuji, bratři a sestry, podstatou je děkovat Pánu za to, že vám 
dovolil se svézt; a není to snad úžasná jízda? Užívejte si ji! Smějte se 
při tom! Zpívejte o ní! Pamatujte na slova autora Přísloví:

„Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený 
vysušuje kosti.“ (Přísloví 17:22.)23

Nechť je ve vašem životě určitá veselost. Nechť zažíváte zábavu 
a radost, mějte smysl pro humor, schopnost se občas zasmát něčemu 
legračnímu.24

Mějte celý život spoustu zábavy a smíchu. Život se má užívat, 
nikoli jen přetrpět.25

4
Evangelium je poselstvím o vítězství, které má 
být přijato s nadšením, láskou a optimismem.

Stojím zde dnes jako optimista ohledně díla Páně. Nemohu se 
domnívat, že Bůh založil na zemi své dílo jen proto, aby padlo. 
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Nemohu se domnívat, že toto dílo slábne. Vím, že sílí. … Mám pros-
tou a posvátnou víru v to, že právo zvítězí a že pravda převládne.26

Vždy mne fascinoval příběh Kálefa a Jozueho a ostatních izrael-
ských zvědů. Mojžíš vyvedl děti Izraele do pouště. Během druhého 
roku jejich putování vybral zástupce z každého z dvanácti kmenů, 
aby prozkoumali zemi Kananejskou a přinesli zprávu ohledně jejich 
zdrojů a obyvatel. Kálef zastupoval kmen Judy a Jozue kmen Efra-
ima. Těchto dvanáct se vydalo do země Kananejské. Zjistili, že je 
plodná. Byli pryč čtyřicet dní. Jako důkaz úrodnosti země přinesli 
prvně dozrálé vinné hrozny. (Viz Num. 13:20.)

Předstoupili před Mojžíše a Arona a celé shromáždění dětí Izra-
ele a ohledně země Kananejské řekli: „V pravdě oplývá mlékem 
a [medem], a toto jest ovoce její.“ (Verš 27.)

Ale deset z  těchto zvědů se stalo obětí vlastních pochybností 
a obav. Podali negativní zprávu o počtech a vzrůstu Kananejských. 
Dospěli k závěru, že jsou „silnější … nežli my“. (Verš 31.) Přirovnali 
se ke kobylkám v porovnání s obry, které v této zemi viděli. Byli 
obětí vlastní bázlivosti.

Pak se před lid postavili Jozue a Kálef a řekli: „Země, kterouž 
jsme prošli a vyšetřili, jest země velmi velice dobrá.

Bude- li Hospodin laskav na nás, uvedeť nás do země té, a dá ji 
nám, a to zemi takovou, kteráž oplývá mlékem a [medem].

Toliko nepozdvihujte se proti Hospodinu, ani se bojte lidu země 
té, nebo jako chléb náš jsou. Odešlatě od nich ochrana jejich, ale 
s námi jest Hospodin; nebojtež se jich.“ (14:7–9.)

Ale lidé byli ochotnější věřit oněm deseti pochybovačům než 
Kálefovi a Jozuovi.

Poté Pán prohlásil, že děti Izraele mají putovat pustinou čtyřicet 
let, dokud nevyhyne generace těch, kteří kráčeli s pochybnostmi 
a obavami. Písma zaznamenávají, že „ti, řku, muži, kteříž haněli 
zemi, ranou těžkou zemřeli před Hospodinem.

Jozue … a Kálef … živi zůstali z mužů těch, kteříž chodili k vyšet-
ření země.“ (Verše 37–38.) Byli jedinými z oné skupiny, kteří přežili 
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čtyři desetiletí putování a kteří měli tu výsadu vstoupit do zaslíbené 
země, ohledně které přinesli pozitivní zprávy.

Kolem sebe vidíme ty, kteří jsou neteční ohledně budoucnosti 
tohoto díla, kteří jsou apatičtí, kteří mluví o omezeních, kteří vyjad-
řují obavy, kteří tráví čas tím, že bádají a píší o tom, co považují 
za slabosti, které ale ve skutečnosti nemají žádnou váhu. Kvůli 
pochybnostem ohledně minulosti tohoto díla nemají žádnou vizi 
ohledně jeho budoucnosti.

Správně bylo za starých dob řečeno: „Když nebývá vidění, … lid 
[hyne].“ (Přísl. 29:18.) V tomto díle není místa pro ty, kteří věří jen 
v evangelium zkázy a beznaděje. Evangelium jsou dobré zprávy. Je 
to poselství o vítězství. Je to něco, co má být přijímáno s nadšením.

Pán nikdy neřekl, že nebudeme mít potíže. Naši členové poznali 
veškeré možné strasti, když je napadali ti, kteří stáli proti tomuto 
dílu. Ale přes všechna svá trápení projevovali víru. Toto dílo neu-
stále postupuje kupředu a od svého vzniku neudělalo ani jeden 
krok zpět. …

Toto je dílo Všemohoucího. To, zda my, jako jednotlivci, budeme 
postupovat kupředu, závisí na nás. Ale Církev nikdy nepřestane 
kráčet kupředu. …

Když vzal Pán Mojžíše k sobě, řekl poté Jozuovi: „Posilni se a zmu-
žile se měj, neboj se, ani lekej, nebo s  tebou jest Hospodin Bůh 
tvůj, kamž se koli obrátíš.“ ( Jozue 1:9.) Toto je Jeho dílo. Nikdy na 
to nezapomeňte. Přijměte ho s nadšením a láskou.27

5
Díky poznání, že jsme všichni děti Boží, 

můžeme stát trochu vzpřímeněji, pozvednout 
se trochu výše a být trochu lepšími.

V dnešním světě existuje smutná tendence jeden druhého srážet. 
Uvědomili jste si vůbec někdy, že k pronášení poznámek, které 
mohou druhého člověka zranit, není zapotřebí moc velké inteligen-
ce? Snažte se dělat opak. Snažte se druhé chválit. …

V naší společnosti se i u mnohých z nás projevuje smutná ten-
dence snižovat sám sebe. Jiní lidé se nám mohou zdát sebejistými, ale 
skutečností zůstává, že většina z nás má určité pocity méněcennosti. 
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Důležité je, abyste o tom sami se sebou nemluvili. … Důležité je, 
abychom s tím vším, co máme, udělali to nejlepší.

Nemarněte čas tím, že se budete litovat. Neponižujte se. Nikdy 
nezapomínejte na to, že jste dítě Boží. Máte božský původ. Je ve 
vás něco ze samotné podstaty Boha.28

Zpíváme píseň „Já Boží dítě jsem“. (Náboženské písně, č. 185.) 
To není jen nějaká představa, poetická představa – je to živoucí 
pravda. V každém z nás je cosi božského, co potřebuje zušlechtě-
ní, co potřebuje vyjít na povrch, co potřebuje najít své vyjádření. 
Vy, otcové a matky, učte své děti, že jsou naprosto doslovně syny 
a dcerami Božími. Na celém světě neexistuje důležitější pravda než 
právě toto – mít na mysli, že v nás je něco božského.29

Věřte si. Věřte ve svou schopnost vykonat veliké a dobré věci. Věřte 
tomu, že žádná hora není tak vysoká, abyste na ni nedokázali vylézt. 
Věřte tomu, že žádná bouře není tak velká, abyste ji nedokázali 
přestát. … Jste dítě Boží a máte nekonečné schopnosti a možnosti.30

Stůjte trochu vzpřímeněji, pozvedněte se trochu výše a buďte 
trochu lepší. Vynaložte úsilí navíc. Budete šťastnější. Pocítíte nové 
uspokojení, novou radost v srdci.31

Samozřejmě, že cestou nastanou určité problémy. Narazíte na 
obtíže, které bude nutné překonat. Nepotrvají však věčně. [Bůh] 
vás neopustí. …

Vzhlížejte k tomu, co je pozitivní. Vězte, že On nad vámi bdí, že 
slyší vaše modlitby a že na ně odpoví, že vás miluje a že tuto lásku 
projeví.32

Je toho tolik, co je líbezné, mravopočestné a krásné, na čem 
můžeme stavět. Jsme podílníky evangelia Ježíše Krista. Evangeli-
um znamená „dobré zprávy“! Poselství Páně je poselstvím naděje 
a spasení! Hlas Páně je hlasem radostných zvěstí! Dílo Páně je dílem 
slavného cíle!

V jedné chmurné a ztrápené hodině Pán řekl těm, které miloval: 
„Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“ ( Jan 14:27.)

Tato velká slova útěchy jsou pro každého z nás majákem. V Něho 
můžeme skutečně důvěřovat. Neboť On a Jeho zaslíbení nikdy 
nezklamou.33
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Zamyslete se nad radami presidenta Hinckleyho, abychom trochu 

více vyhledávali to, co je dobré, a abychom pěstovali „radostný 
postoj [a] ducha optimismu“. (1. oddíl.) Proč v dnešní době potře-
bujeme tyto rady? Jak můžeme pěstovat radostný postoj?

• President Hinckley řekl, že když dovolíme „duchu díkůvzdání, 
aby [n]ás vedl“, dostaví se „úžasné výsledky“. (2. oddíl.) Proč se 
podle vás tyto „úžasné výsledky“ dostaví? Jak jste požehnáni, když 
máte ducha díkůvzdání?

• Co vás napadá, když přemýšlíte o přirovnání života k „[cestě] vla-
kem za starých časů“? (Viz 3. oddíl.) Jaký vliv mají „dobré zprávy“ 
evangelia na to, jaký postoj k této cestě máte?

• Jak se podle vás týká příběh o Kálefovi a Jozuovi našeho života? 
(Viz 4. oddíl.) Jakých příkladů toho, jak lidé s nadšením přijali 
evangelium, jste byli v životě svědky? Pokud se někdy cítíme zkla-
maně a ztrácíme odvahu, jak můžeme znovu nabýt optimismu? 
Jaké zkušenosti posilují nebo posílily váš optimismus ohledně 
Pánova díla?

• Proč podle vás existuje tendence ponižovat druhé i sebe? Jak může-
me tuto tendenci překonat? Jak můžeme jako jednotlivci a rodiny 
pomáhat druhým „stát trochu vzpřímeněji“ a „pozvedn[out] se 
trochu výše“? (Viz 5. oddíl.)

Související verše z písem
Jan 16:33; Filipenským 4:13; Mosiáš 2:41; Alma 34:38; Eter 12:4; 

NaS 19:38–39; 128:19–23

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 nauky evangelia 
uplatňovat doma, v práci a při plnění církevních zodpovědností.
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Odkaz víry a oběti pionýrů

„Ať již máte pionýry mezi svými předky, nebo jste 
přišli do Církve teprve včera, jste součástí onoho 

velkého obrazu, o němž tito muži a ženy snili. … 
Položili základ. Naší povinností je na něm stavět.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Při zasvěcení chrámu Columbus v Ohiu se president Gordon 
B.  Hinckley zamyslel nad svými pionýrskými předky. Později 
vzpomínal:

„Když jsem seděl v celestiální místnosti, vzpomněl jsem si na 
svého pradědečka. … Nedávno jsem v Kanadě navštívil místo, kde 
je pohřben – jen kousek na sever od hranice se státem New York. 
… Zemřel mladý, ve věku 38 let.“

Když pradědeček presidenta Hinckleyho zemřel, jeho synu Irovi, 
který se poté stal dědečkem presidenta Hinckleyho, nebyly ještě ani 
tři roky. Irova matka se brzy znovu vdala a za několik let se odstě-
hovali do Ohia a pak do Illinois. Zemřela v roce 1842 a Ira se stal 
ve 13 letech sirotkem. President Hinckley pokračoval:

„Můj dědeček [Ira Hinckley] byl pokřtěn v Nauvoo a … později 
přešel pláně při putování [pionýrů].“ V roce 1850, během této cesty, 
zemřeli Irovi „v tentýž den jeho mladá manželka a [nevlastní bratr]“. 
Vyrobil pro ně primitivní rakve, pohřbil je a vzal svou maličkou 
dcerku a nesl ji až do údolí [Solného jezera].

„Na žádost Brighama Younga vybudoval pevnost Cove Fort, stal 
se prvním presidentem kůlu ve Fillmore [v Utahu] a pro pokrok 
tohoto díla udělal tisíc dalších věcí.

Pak přišel můj otec. … Stal se presidentem největšího kůlu v Cír-
kvi, jenž čítal více než 15 000 členů.“
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President Hinckley pak v myšlenkách přešel od svých předků ke 
svému potomstvu. Dále řekl:

„Zatímco jsem seděl v chrámu a rozjímal o životě těchto tří mužů, 
pohlédl jsem na svou dceru, na její dceru, která je mou vnučkou, 
a na její děti, má pravnoučata. Náhle jsem si uvědomil, že se nachá-
zím přesně uprostřed těchto sedmi generací – tři přede mnou a tři 
po mně.

V tomto posvátném a posvěceném domě mě prostoupil pocit 
nesmírné odpovědnosti, kterou mám, abych vše, co jsem obdržel 
jako dědictví od svých předků, předal generacím, které nyní přišly 
po mně.“ 1

Kromě toho, že president Hinckley vyjadřoval vděčnost za své 
pionýrské předky a za odkaz prvních pionýrů Svatých posledních 
dnů, často zdůrazňoval, že pionýry jsou i současní členové Církve 
po celém světě. V roce 1997 řekl Svatým v Guatemale: „Letos si 
připomínáme 150. výročí příchodu mormonských pionýrů do údo-
lí Solného jezera. Překonali velikou vzdálenost v krytých vozech 
a s ručními vozíky. Byli to pionýři. Ale pionýři žijí dál. Pionýry máme 
po celém světě a vy mezi tyto pionýry patříte.“ 2 Svatým v Thajsku 
řekl: „Vy, jako pionýři, nesete kupředu dílo Páně v tomto skvělém 
národě.“ 3 Při návštěvě Ukrajiny v roce 2002 řekl něco podobného: 
„Církev měla své pionýry ve svých počátcích a vy jste nyní pionýry 
v této době.“ 4

Když president Hinckley hovořil o prvních pionýrech, nešlo mu 
jen o to soustředit se na ty, kteří žili v minulosti. Díval se do budouc-
nosti s nadějí, že víra a oběti těchto Svatých se „pro nás všechny 
stanou mocnou motivací, neboť každý z nás je pionýrem ve svém 
vlastním životě, často ve své vlastní rodině“.5

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

První Svatí posledních dnů díky své vizi, 
práci a důvěře v moc Boží, která skrze ně 
působila, proměnili víru ve skutečnost.

Díky této víře se malá skupina prvních obrácených [na východě 
Spojených států] přestěhovala ze státu New York do Ohia a z Ohia 
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do Missouri a z Missouri do Illinois ve snaze nalézt klid a svobodu 
uctívat Boha podle příkazů svého svědomí.

Očima víry viděli město nádherné [Nauvoo], když poprvé pro-
cházeli bažinami u vesnice Commerce ve státě Illinois. S přesvědče-
ním, že víra bez skutků je mrtvá, tyto močály vysušili, naplánovali 
město, vystavěli bytelné domovy a domy pro uctívání a vzdělávání 
a jako vrchol všeho velkolepý chrám, tehdy nejnádhernější budovu 
v celém státě Illinois.

… [Záhy poté následovalo] pronásledování rouhavou a vražednou 
lůzou. Zabili jim proroka. Rozbili jim sny. A právě vírou se znovu 
vzchopili podle vzoru, který jim předtím dal, a zorganizovali se 
k dalšímu exodu.

Se slzami a bolavým srdcem opustili své pohodlné domovy 
a řemeslné dílny. Ohlédli se na svůj posvátný chrám a pak s vírou 
obrátili zrak na západ, do země neznámé a neprozkoumané, a zatím-
co na ně v zimě padal sníh, překročili onoho února 1846 [řeku] 
Mississippi a plahočili se blátem přes prérie ve státě Iowa.

S vírou založili na [řece] Mississippi osadu Winter Quarters. Stovky 
jich zemřely ranami moru, úplavice a záškrtu. Avšak víra se těm, 
kteří přežili, stala oporou. Na srázu nad řekou pohřbili své blízké 
a na jaře roku 1847 se vydali … směrem k horám na západě.

A právě s vírou pohlédl Brigham Young na údolí [Solného jezera], 
tehdy horké a pusté, a prohlásil: „Toto je to místo.“ A znovu s vírou 
se za čtyři dny dotkl holí země … a řekl: „Zde bude chrám našeho 
Boha.“ Velkolepý a posvátný [chrám Salt Lake] je svědectvím víry, 
nejen víry těch, kteří ho postavili, ale i víry těch, kteří ho nyní vyu-
žívají pro velkou nesobeckou práci lásky.

Pavel napsal Židům: „Víra pak jest nadějných věcí podstata, 
a důvod neviditelných.“ (Žid. 11:1.) Všechny tyto skvělé činy, o nichž 
jsem hovořil, byly kdysi pouze „nadějných věcí podstata, a důvod 
neviditelných“. Avšak díky vizi, práci a důvěře v moc Boží, která 
skrze ně působila, proměnili svou víru ve skutečnost.6

Moc, která nesla vpřed naše předchůdce v evangeliu, byla moc 
víry v Boha. Byla to tatáž moc, která umožnila exodus z Egypta, 
projití Rudým mořem, dlouhé putování pustinou a založení Izraele 
v zaslíbené zemi. …
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Velmi potřebujeme ono silné planutí této víry v živého Boha 
a v Jeho žijícího, vzkříšeného Syna, protože právě toto byla ona 
mocná, hybná víra našich předchůdců v evangeliu.

Měli vizi přesahující a převyšující všechny ostatní pohnutky. Když 
přišli na západ, byli vzdáleni šestnáct set kilometrů, šestnáct set 
namáhavých kilometrů, od nejbližšího osídlení na východě a tři-
náct set kilometrů od osídlení na západě. Samotnou podstatu jejich 
síly tvořilo osobní a individuální uznání Boha jako svého Věčného 
Otce, k němuž mohou pohlížet s vírou. Věřili v onen velký příkaz 
z písem: „Hleď, abys pohlížel k Bohu a žil.“ (Alma 37:47.) S vírou 
usilovali o to, aby činili Jeho vůli. S vírou četli a přijímali božské 
učení. S vírou se namáhali, dokud nepadli, vždy s přesvědčením, že 
se jednou budou zodpovídat tomu, kdo je jejich Otec a jejich Bůh.7

Máme za sebou vznešenou historii. Oplývala hrdinstvím, zásado-
vostí a neutuchající věrností. Toto je výsledek víry. Máme před sebou 
skvělou budoucnost. Začíná dnes. Nemůžeme se zastavit. Nemůžeme 
zpomalit. Nemůžeme polevit v tempu, ani zkrátit svůj krok.8

2
Prvotní pionýři Svatých posledních dnů vzhlíželi 

k budoucnosti s velkolepým snem o Sionu.

Je vhodné, abychom se na chvíli zastavili a vzdali úctu těm, kteří 
položili základ tohoto velkého díla. … Jejich nejvyšším cílem byl 
Sion. [Viz NaS 97:21; Mojžíš 7:18.] Zpívali o něm. Snili o něm. Byl 
jejich velkou nadějí. Jejich impozantní putování se musí stát navždy 
příkladem činu, jemuž není rovno. Přesun desítek tisíc lidí na západ 
byl plný rizik, včetně smrti, jejíž ponurou realitu poznávali lidé 
v každé koloně krytých vozů a v každé výpravě ručních vozíků.

Velmi si vážím Brighama Younga. Údolí Solného jezera spatřil ve 
vidění dlouho před tím, než ho uviděl přirozenýma očima. Pochy-
buji, že by se zde jinak vůbec zastavil. V Kalifornii a v Oregonu byla 
zelenější země. Jinde byla hlubší a bohatší půda. Na jiných místech 
byly rozlehlé lesy plné dřeva, mnohem více vody a podnebí mírnější 
a příjemnější.

Je pravda, že zde byly horské potoky, ale žádný z nich nebyl příliš 
velký. Půda byla zcela nevyzkoušená. Žádný pluh se ještě nikdy 
nezaryl do jejího sluncem vypáleného povrchu. Žasnu, jednoduše 
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žasnu nad tím, že president Young dovedl velkou skupinu lidí … 
na místo, kde předtím nikdo nikdy nesel ani nesklízel. …

Byli to pionýři vyčerpaní cestováním. Přivést je z Winter Quarters 
do údolí Solného jezera trvalo 111 dní. Byli unavení. Měli rozedrané 
oblečení. Jejich zvířata byla zmožená. Počasí bylo horké a suché – 
horké červencové počasí. Ale byli zde a hleděli skrze budoucí roky 
a snili svůj sen o miléniu, velkolepý sen o Sionu.9

Kdysi jsem stál ve starých docích v anglickém Liverpoolu. Onoho 
pátečního rána, kdy jsme tam byli, tam neprobíhala prakticky žádná 
činnost. Ale kdysi to byl skutečný úl. Po téže kamenné dlažbě, po níž 
jsme se procházeli, přešly v 19. století desítky tisíc našich členů. Přišli 
ze všech koutů Britských ostrovů a z evropských zemí – byli obráceni 
do Církve. Přišli se svědectvím na rtech a s vírou v srdci. Bylo pro ně 
těžké opustit domov a vstoupit do neznáma nového světa? Samozřej-
mě, že bylo. Ale oni tak učinili s optimismem a nadšením. Nasedli 
na lodě. Věděli, že plavba je přinejmenším riskantní. Brzy zjistili, že 
to je z velké části strádání. Týden co týden přebývali ve stísněných 
pokojích. Přetrpěli bouře, choroby a mořskou nemoc. Mnozí cestou 
zemřeli a byli v moři pohřbeni. Bylo to svízelné a děsivé putování. 
Ano, měli pochybnosti. Ale jejich víra se nad těmito pochybnostmi 
pozvedala. Jejich optimismus se pozvedal nad obavami. Měli svůj 
sen o Sionu a byli na cestě si ho splnit.10

3
Záchrana Willieových a Martinových pionýrů 

s ručními vozíky vypovídá o samotné 
podstatě evangelia Ježíše Krista.

Zavedu vás zpět … do října 1856. V sobotu [4.  října] během 
konference dorazil do údolí [Solného jezera] Franklin D. Richards 
s hrstkou společníků. Putovali z Winter Quarters se silnými spřeže-
ními a lehkými vozy a byli schopni zvládnout cestu v dobrém čase. 
Bratr Richards ihned vyhledal presidenta Younga. Informoval ho, 
že podél dlouhé trasy … do údolí [Solného jezera] jsou rozptýleny 
stovky mužů, žen a dětí. Většina z nich táhla ruční vozíky. … Před 
nimi ležela stezka, která až ke kontinentálnímu rozvodí stoupala, 
a za ním pokračovala ještě mnoho dalších kilometrů. Byli v zoufalých 
nesnázích. … Bez pomoci by všichni zahynuli.
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Myslím, že president Young té noci nezamhouřil oka. Domnívám 
se, že myslí mu procházeli tito zbědovaní … lidé.

Druhý den ráno … řekl lidem:

„Nyní dám tomuto lidu námět a starším téma, o němž mohou 
mluvit. … Zní takto: … Mnoho našich bratří a sester s ručními vozí-
ky je na pláních, a mnozí jsou odtud vzdáleni možná víc než tisíc 
kilometrů a musejí být přivedeni sem, musíme jim poslat pomoc. 
Tímto tématem bude ,dostat je sem‘.

Toto je moje náboženství; toto mi diktuje Duch Svatý, kterého 
vlastním. Zachránit tyto lidi.

Dnes svolám biskupy. Nebudu čekat do zítřka ani do pozítří na 
šedesát dobrých spřežení mul a dvanáct nebo patnáct vozů. Nechci 
poslat volská spřežení. Chci dobré koně a muly. Nacházejí se na 
tomto teritoriu a my je musíme mít. Také dvanáct tun mouky a čty-
řicet dobrých vozků, kromě těch, kteří řídí spřežení.

„když se záchranáři dostali k sužovaným svatým, 
byli pro ně jako andělé z nebe.“
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Říkám vám všem, že vaše víra, náboženství a náboženské vyznání 
nespasí duši nikoho z vás v celestiálním království našeho Boha, 
pokud neuskutečníte právě ty zásady, kterým vás nyní učím. Jděte 
a přiveďte ty lidi, kteří jsou nyní na pláních.“ (LeRoy R. Hafen and 
Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–121.)

Onoho odpoledne ženy shromáždily velké množství jídla, lůž-
kovin a oblečení.

Druhý den ráno byli okováni koně a opraveny a naloženy kryté 
vozy.

Následujícího rána, v úterý, zamířilo šestnáct spřežení mul na 
východ. Do konce října vyrazilo na cestu 250 spřežení, aby poskytlo 
pomoc.11

Když se záchranáři dostali k sužovaným Svatým, byli pro ně 
jako andělé z nebe. Lidé prolévali slzy vděčnosti. Ty, kteří cestovali 
s ručními vozíky, naložili do krytých vozů, aby mohli rychleji dorazit 
mezi Svaté v Salt Lake.

Asi dvě stě lidí zahynulo, ale tisíc jich bylo zachráněno.12

Znovu a znovu se budou vyprávět příběhy o [těchto] zbědova-
ných Svatých a o jejich utrpení a smrti. … Znovu a znovu se musí 
vyprávět příběhy o jejich záchraně. Vypovídají o samotné podstatě 
evangelia Ježíše Krista.

… Jsem vděčný, že naši bratří a sestry nejsou uvízlí ve sněhu 
a nemrznou a neumírají ve snaze dostat se do … svého Sionu 
v horách. Existují však ti, a není jich málo, kteří se nacházejí v zou-
falých podmínkách a kteří volají o pomoc a úlevu.

Na celém tomto světě je tolik lidí, kteří hladovějí a strádají a kteří 
potřebují pomoc. Jsem vděčný, že mohu říci, že pomáháme mno-
hým, kteří nejsou naší víry, ale kteří mají velké potřeby a pro jejichž 
pomoc máme zdroje. Ale nepotřebujeme chodit tak daleko. Někteří 
naši členové volají o pomoc v bolestech, strastech, v osamělosti 
a obavách. Máme velkou a posvátnou povinnost podat jim ruku 
a pomoci jim, pozvednout je, nakrmit je, jsou- li hladoví, a nasytit 
jejich ducha, žízní- li po pravdě a spravedlivosti.

Je tolik mladých lidí, kteří bezcílně bloudí a kráčejí tragickou stez-
kou drog, gangů, nemorálnosti a celé řady problémů, které tyto věci 
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doprovázejí. Jsou zde vdovy, jež touží po přátelském hlasu a po tom, 
aby jim druzí lidé projevili upřímný zájem, který je znamením lásky. 
Jsou zde ti, kteří byli kdysi vroucí ve víře, ale jejichž víra ochladla. 
Mnozí z nich si přejí vrátit se zpět, ale nevědí, jak na to. Potřebují, 
aby jim někdo podal přátelskou ruku. S trochou námahy mohou 
být mnozí z nich přivedeni zpět, aby opět hodovali u stolu Páně.

Bratří a sestry, doufám a modlím se, aby se každý z nás … rozhodl 
vyhledávat ty, kteří potřebují pomoc a kteří jsou v zoufalých a obtíž-
ných podmínkách, a pozvedat je v duchu lásky do náruče Církve, 
kde je silné ruce a milující srdce zahřejí, utěší, podpoří a uvedou na 
cestu šťastného a produktivního života.13

4
Každý z nás je pionýrem.

Je dobré hledět do minulosti, abychom si vážili přítomnosti a aby-
chom získali perspektivu do budoucnosti. Je dobré hledět na ctnosti 
těch, kteří šli před námi, abychom získali sílu k čemukoli, co před 
sebou máme. Je dobré přemýšlet o díle těch, kteří v tomto světě 
tak usilovně pracovali a získali tak málo, ale z jejichž snů a raných 
plánů, tak pečlivě připravovaných, vzešla velká žeň, jejímiž jsme pří-
jemci. Jejich nesmírný příklad se pro nás všechny může stát mocnou 
motivací, neboť každý z nás je pionýrem ve svém vlastním životě, 
často ve své vlastní rodině, a mnozí z nás jsou denně pionýry tím, 
že se snaží stavět základy evangelia ve vzdálených částech světa.14

Jsme stále pionýry. Od chvíle, … kdy naši členové odešli z Nauvoo 
a nakonec … přišli do údolí Velkého Solného jezera, jsme nikdy 
nepřestali být pionýry. Bylo v tom určité dobrodružství. Jeho smys-
lem však bylo najít místo, kde by se mohli usídlit a uctívat Boha 
podle diktátu svého svědomí. …

Nyní se šíříme dál po celém světě do míst, o nichž jsme si [kdy-
si] dokázali jen stěží představit, že bychom na ně mohli vstoupit. 
… Osobně jsem byl svědkem růstu Církve na Filipínách. Měl jsem 
příležitost zahájit tam v roce 1961 misionářskou práci, přičemž na 
shromáždění, které se konalo v květnu 1961, jsme dokázali najít jen 
jediného člena Církve, který byl rodilým Filipíncem. [V roce 1996] 
jsme byli v Manile a ve velkolepém Araneta Coliseum … se jich sešlo 
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okolo 35 000. … Pro mě je to zázrak [v porovnání se stavem,] kdy 
jsme na oněch úžasných Filipínách začínali. [Více o této zkušenosti 
na str. 29–30.]

Šíříme se všude po celém světě a to znamená být pionýry. Když 
naši misionáři přicházejí do některých těchto oblastí, nežijí v těch 
nejlepších podmínkách, ale jdou kupředu a dělají svou práci a ta 
nese ovoce. Nebude trvat dlouho a budeme mít hrstku členů, pak 
stovku členů, pak pět set členů a pak tisíc členů.15

V Církvi stále prožíváme dny pionýrů; neskončily s krytými vozy 
a ručními vozíky. … Pionýři se nacházejí mezi misionáři, kteří učí 
evangeliu, a nacházejí se mezi obrácenými, kteří přicházejí do Církve. 
Obvykle je to pro každého z nich těžké. Téměř vždy to zahrnuje 
přinášení obětí. Může to zahrnovat pronásledování. Ale tato cena, 
kterou ochotně platí, a to, co je to stojí, je stejně skutečné jako cena, 

„ať již máte pionýry mezi svými předky, nebo jste přišli do církve teprve 
včera, jste součástí onoho velkého obrazu, o němž tito muži a ženy snili.“
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kterou platili lidé, kteří přecházeli pláně při onom velkém pioný-
rském úsilí před více než stoletím.16

Ať již máte pionýry mezi svými předky, nebo jste přišli do Cír-
kve teprve včera, jste součástí onoho velkého obrazu, o němž tito 
muži a ženy snili. To, co podnikli, bylo nesmírné. My máme velkou 
trvalou zodpovědnost. Oni položili základ. My máme povinnost na 
něm stavět.

Oni vyznačili směr a ukázali cestu. My máme zodpovědnost tuto 
cestu zvětšovat a rozšiřovat a zpevňovat, až obsáhne celou zemi. … 
Víra je onou vůdčí zásadou v těchto obtížných dnech. Víra je vůdčí 
zásadou, kterou se dnes musíme řídit.17

5
Obětem a odkazu pionýrů vzdáváme čest tím, že se 
řídíme jejich příkladem a stavíme na jejich základu.

Je úžasné, bratři a sestry, mít skvělé dědictví. Je velkolepé vědět, 
že existují ti, kteří nás předešli a vytyčili cestu, po níž máme jít, 
a kteří nás učí těmto velkým věčným zásadám, jež musí jako hvězdy 
vést život náš i těch, kteří přicházejí po nás. Dnes se můžeme řídit 
jejich příkladem. Pionýři byli lidé velké víry, nesmírné oddanosti, 
nepředstavitelné píle a naprosto pevné a neochvějné bezúhonnosti.18

Dnes tu jsme jako příjemci velkého úsilí [pionýrů]. Doufám, že 
jsme vděční. Doufám, že si hluboko v srdci neseme pocit vděčnosti 
za všechno, co pro nás vykonali.

… Očekávaly se od nich velké věci, a totéž se očekává od nás. 
Všímáme si toho, co dokázali s tím, co měli. My toho máme mno-
hem více a naší náročnou výzvou je pokračovat a budovat království 
Boží. Máme toho tolik na práci. Máme Bohem danou zodpovědnost 
přinést evangelium každému národu, pokolení, jazyku a lidu. Máme 
pověření učit a křtít ve jménu Pána Ježíše Krista. Vzkříšený Spasitel 
řekl: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ 
[Marek 16:15.] …

Naši předchůdci položili pevný a úžasný základ. My máme nyní 
skvělou příležitost budovat nástavbu, vše správně uspořádané spo-
lečně s Kristem jakožto hlavním základním kamenem.19
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Vy jste plodem veškerého plánování [pionýrů] a veškeré jejich 
námahy. … Jak úžasní lidé to byli! V celé historii se nic nepodobá 
jejich velkému úsilí. … Bůh nám žehnej, abychom na ně pama-
tovali – pro své dobro. Když se cesta zdá obtížná, když ztrácíme 
odvahu a myslíme si, že vše je ztraceno, můžeme se obrátit na ně 
a vidět, jak mnohem horší byly jejich podmínky. Když s nejistotou 
uvažujeme o budoucnosti, můžeme pohlédnout na ně a na jejich 
velký příklad víry. …

S tak velkým dědictvím musíme jít dál. Nesmíme nikdy polevit. 
Musíme držet hlavu vzhůru. Musíme kráčet s bezúhonností. Musíme 
činit to, co je správné, a nedbat na důsledky. (Viz „Správně vždy 
čiň“, Náboženské písně, 2015, č. 147.)20

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč byla pro pionýry, kteří se chtěli shromáždit v údolí Solné-

ho jezera, víra nezbytná? (Viz 1. oddíl.) Jak používali svou víru 
v praxi? Jak můžeme my používat víru v praxi a pomáhat tak 
uskutečnit „skvělou budoucnost“, která je před námi?

• President Hinckley učil, že prvotní pionýři se dívali do budoucnos-
ti a Sion byl pro ně „nejvyšším cílem“, „velkou nadějí“ a „snem“. 
(2. oddíl.) Proč to podle vás byla pro první pionýry tak mocná 
motivující síla? Které podobné naděje a přání nás motivují v dnešní 
době?

• Co vás zaujalo na vyprávění presidenta Hinckleyho o záchra-
ně Willieových a Martinových pionýrů s ručními vozíky? (Viz 
3. oddíl.) Jak výzva Brighama Younga k jejich záchraně vypovídá 
o jeho prorocké inspiraci? Čemu se můžeme naučit od těch, kteří 
tuto výzvu přijali? Co můžeme udělat pro to, abychom zachránili 
a pozvedli ty, kteří to potřebují v dnešní době?

• Jak nám pohledy do minulosti pomáhají v tom, „abychom si vážili 
přítomnosti a abychom získali perspektivu do budoucnosti“? (Viz 
4. oddíl.) V jakém smyslu je každý z nás pionýrem?

• Proč je pro nás dobré vážit si prvních pionýrů? (Viz 5. oddíl.) 
V  jakém smyslu jsou všichni členové Církve požehnáni vírou 
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a oběťmi těchto pionýrů? Jak nám mohou příklady prvních pio-
nýrů pomoci, když čelíme potížím?

Související verše z písem
Matouš 25:40; Eter 12:6–9; NaS 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

Pomůcka k výuce
„Smysluplné diskuse jsou základem většiny případů, kdy učíme 

evangeliu. … Prostřednictvím dobře vedených diskusí roste zájem 
a aktivita studentů. Každý přítomný jednotlivec může být povzbu-
zen k tomu, aby se aktivně zapojil do vzdělávacího procesu. … 
Pokládejte otázky, které vybízejí k přemýšlivým poznámkám a které 
jednotlivcům pomáhají skutečně přemítat o evangeliu.“ (Učení – není 
většího povolání [2000], 63.)
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Dcery Boží

„Úžasná je moc žen naplněných vírou.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Gordon B. Hinckley v průběhu celého života mluvil o tom, jak si 
cení schopností a přínosu žen. Také vydával silné svědectví o důleži-
tosti žen v Božím věčném plánu. Měl radost z rostoucích příležitostí 
pro ženy i z  jejich víry ve Spasitele a z  jejich oddanosti rodinám 
a Církvi.

Ada, matka Gordona B. Hinckleyho, byla bystrá, vzdělaná a milo-
vala literaturu, hudbu a výtvarné umění. Ve 29 letech se provdala za 
vdovce Bryanta Hinckleyho a ujala se zodpovědnosti za osm dětí, 
které byly zarmoucené úmrtím své matky. Vychovávala je s láskou, 
poskytovala jim podporu, kterou potřebovaly, a učila se vést velkou 
domácnost. Gordon byl prvním z pěti dětí, které se Adě a Bryantovi 
narodily. Ačkoli Ada zemřela, když bylo Gordonovi 20 let, její učení 
a příklad pro něj zůstaly pozitivní motivací po celý život. Když o ní 
mluvil, vždy zmiňoval, jak nesmírný vliv na něj měla.

Marjorie Payová, manželka Gordona B. Hinckleyho, měla na 
presidenta Hinckleyho také dalekosáhlý vliv. Byla to silná žena, 
která byla oddaná evangeliu Ježíše Krista. Měla mimořádnou víru, 
veselou povahu a milovala život. President Hinckley jí vyjádřil lásku 
a úctu v láskyplném dopise:

„Procestovali jsme spolu mnoho míst. Navštívili jsme každý konti-
nent. Pořádali jsme shromáždění ve velkých městech světa i v mno-
ha menších. … Promlouvali jsme k milionům lidí, kteří si tě velmi 
vážili. Svým neformálním projevem sis získala lásku všech těch, kteří 
tě slyšeli. Svým smyslem pro praktičnost, jiskrným a osvěžujícím 
důvtipem, tichou a spolehlivou moudrostí a nesmírnou a vytrva-
lou vírou sis získala srdce všech, kteří ti naslouchali. … Díky své 
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„každá z vás je dcera boží. Přemýšlejte o všech úžasných 
významech této svrchovaně důležité skutečnosti.“
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dychtivé touze číst a neúnavné snaze získávat poznání jsi zůstala 
bystrá a svěží po celý svůj dlouhý a plodný život.“ 1

President Hinckley často hovořil o božské podstatě žen a vybízel 
je k tomu, aby usilovaly o víru a o dosaženích vyšších cílů. Mladým 
ženám řekl: „Jste doslova dcery Všemohoucího. Vaše možnosti jsou 
neomezené. Pokud budete mít kontrolu nad svým životem, vaše 
budoucnost bude plná příležitostí a radosti. Nemůžete si dovolit 
plýtvat svým nadáním nebo svým časem. Leží před vámi veliké pří-
ležitosti.“ 2 Dospělým ženám řekl: „Svět potřebuje dotek žen a jejich 
lásku, jejich útěchu a jejich sílu. Naše hrubé prostředí potřebuje jejich 
povzbudivé hlasy, krásu, která je očividně součástí jejich přirozenosti, 
a ducha pravé lásky, jenž je jejich dědictvím.“ 3

Po smrti své milované společnice Marjorie vyjádřil president Hinc-
kley na generální konferenci v závěru jednoho svého proslovu svou 
upřímnou vděčnost: „Jak vděčný jsem, a jak velmi vděční musíme 
být my všichni, za ženy v našem životě! Bůh jim žehnej! Kéž se na ně 
snáší Jeho velká láska a korunuje je leskem a krásou, milostí a vírou.“ 4

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Ženy mají ve věčném plánu Božím 
vysoké a posvátné postavení.

Každá z vás je dcera Boží. Přemýšlejte o všech úžasných význa-
mech této svrchovaně důležité skutečnosti. …

Připomínám vám slova proroka Josepha, která pronesl k ženám 
z Pomocného sdružení v dubnu 1842. Řekl: „Budete- li žít podle 
svých výsad, andělům nebude možné zabránit v tom, aby nebyli 
vašimi společníky.“ [Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2007), 
445.] Jak úžasný potenciál ve vás spočívá! 5

Jste velmi cenné, každá z vás. … Zaujímáte vysoké a posvátné 
postavení ve věčném plánu Boha, našeho Otce v nebi. Jste Jeho 
dcery – pro Něj drahocenné, které miluje a které jsou pro něj velmi 
důležité. Jeho velkolepý záměr bez vás nemůže uspět.6

Dovolte mi vám, sestrám, říci, že v Otcově plánu pro věčné štěstí 
a blaho Jeho dětí nezastáváte žádné druhořadé místo. Jste naprosto 
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nezbytnou součástí tohoto plánu. Bez vás by tento plán nemohl 
fungovat. Bez vás by byl celý tento program zmařen.7

Zdědily jste něco krásného, posvátného a božského. Nikdy na 
to nezapomeňte. Váš Věčný Otec je velkým Pánem vesmíru. Panuje 
nade vším, bude ale také naslouchat vašim modlitbám, modlitbám 
svých dcer, a uslyší vás, když s Ním budete hovořit. Zodpoví vaše 
modlitby. Nenechá vás osamělé.8

2
Pánovy rady určené Emmě Smithové se týkají všech.

Dvacátý pátý oddíl Nauky a smluv … je zjevení dané skrze Pro-
roka Josepha jeho manželce Emmě. … Emmě, a každému z nás, 
Pán pravil:

„Zjevení ti dávám ohledně vůle své; a budeš- li věrná a budeš- li 
kráčeti přede mnou po stezkách ctnosti, zachovám život tvůj a obdr-
žíš dědictví v Sionu.“ [NaS 25:2; viz také verš 16.] …

Každý z nás do velké míry drží klíč k požehnáním, jež pro nás 
Všemohoucí má. Pokud si přejeme požehnání, musíme zaplatit 
cenu. Součástí této ceny je naše věrnost. Věrnost čemu? Musíme být 
věrni sami sobě, věrni tomu nejlepšímu, co je v nás. Žádná žena 
si nemůže dovolit shazovat se, snižovat se, podceňovat své schop-
nosti nebo dovednosti. Kéž je každá žena věrná oněm velkolepým, 
božským vlastnostem, jež má v sobě. Buďte věrné evangeliu. Buďte 
věrné Církvi. Všichni máme kolem sebe lidi, kteří se ji snaží podlo-
mit, vyhledávat slabosti na jejích prvních vedoucích, vytýkat chyby 
v jejích programech, mluvit o ní kriticky. Vydávám vám svědectví, 
že toto je dílo Boží a že ti, kteří mluví pro němu, mluví proti Bohu.

Buďte věrné Jemu. On je tím jediným pravým zdrojem vaší síly. 
Je to váš Otec v nebi. Žije. Slyší modlitby a odpovídá na ně. Buďte 
Bohu věrné.

Pán Emmě dále řekl: „Budeš- li … kráčeti přede mnou po stez-
kách ctnosti.“

Myslím, že každá žena … rozumí tomu, co to znamená. Mám 
dojem, že tato slova byla dána Emmě Smithové, a následně i nám 
všem, jako podmínka, kterou je třeba splnit, pokud máme obdržet 
dědictví v království Božím. Nedostatek ctnosti se naprosto neslučuje 
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s poslušností přikázání Božích. Není nic krásnějšího než ctnost. Není 
síly, která by byla silnější, než síla ctnosti. Žádná jiná ušlechtilost se 
nerovná ušlechtilosti ctnosti. Žádná jiná vlastnost není tak elegantní, 
žádný oděv tak slušivý. …

Emma byla nazvána „vyvolenou paní“. [NaS 25:3.] Neboli, slovy 
jiného verše z písem, byla vyvolenou nádobou Páně. (Viz Moroni 
7:31.) Každá z vás je vyvolenou paní. Vyšly jste ze světa jako podíl-
nice na znovuzřízeném evangeliu Ježíše Krista. Své vyvolení jste 
získaly, a budete- li žít tak, abyste ho byly hodny, Pán vás v něm 
poctí a zvelebí. …

Emma měla být vysvěcena 9 rukou Josepha, aby „vysvětlovala 
písma a nabádala církev, podle toho, jak [jí] to bude dáno Duchem 
mým“. [NaS 25:7.]

Měla být učitelkou. Měla být učitelkou spravedlivosti a pravdy. 
Neboť Pán jí ohledně tohoto povolání řekl: „Ty obdržíš Ducha Svaté-
ho a čas tvůj bude věnován psaní a mnohému učení se.“ [NaS 25:8.]

Měla studovat evangelium. Měla také studovat věci světa, v němž 
žila. To bylo objasněno v následných zjeveních, která je možné 
vztáhnout na nás všechny. Měla věnovat čas „mnohému učení se“. 
Měla psát a vyjadřovat své myšlenky.

Vám, ženám v dnešní době, ať jste starší nebo mladší, mi dovolte 
navrhnout, abyste si vedly deník, abyste tak mohly vyjadřovat své 
myšlenky na papíře. Psaní je skvělá disciplína. Je to úžasná vzdě-
lávací činnost. Pomůže vám to v mnoha směrech a vy požehnáte 
životu mnohých lidí. …

Emma byla podle slov zjevení pověřena, aby „vysvětlovala písma 
a nabádala církev, podle toho, jak ti to bude dáno Duchem mým“.

Jak pozoruhodné pověření dané jí a všem ženám této Církve! 
Je třeba se učit, je třeba se připravovat, je třeba si tříbit myšlenky, 
je třeba vysvětlovat písma, je třeba nabádat k dobrým činům, jak 
k tomu vede Svatý Duch.

Pán pokračoval: „Pravím tobě, že odložíš věci tohoto světa a budeš 
hledati věci světa lepšího.“ [NaS 25:10.]

Mám pocit, že neříkal Emmě, že nemá mít zájem o své bydliště, 
o  jídlo na stole a o oblečení. Říkal jí, že nemá být těmito věcmi 
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posedlá, jak je tomu u tolika z nás zvykem. Říkal jí, aby začala přemýš-
let o vyšších věcech života, o tom, co je spravedlivé a dobré, o zále-
žitostech pravé lásky a laskavosti k druhým, o tom, co je věčné. …

Pán dále pravil: „Pročež, pozdvihni srdce své a raduj se a přimkni 
se k smlouvám, které jsi učinila.“ [NaS 25:13.]

Jsem přesvědčen, že každému z nás říká: buďte šťastní. Evangeli-
um je něco radostného. Poskytuje nám důvod k radosti a veselosti. 
Samozřejmě přicházejí i chvíle zármutku. Samozřejmě přicházejí 
období znepokojení a úzkosti. Všichni máme starosti. Pán nám ale 
řekl, abychom pozvedli srdce a radovali se.10

3
Matky mají posvátné povolání vychovávat 

své děti ve spravedlivosti a v pravdě.

Skutečná síla jakéhokoli národa, společnosti nebo rodiny spočívá 
v oněch charakterových vlastnostech, které z větší části získaly děti, 
jež matky učily nenápadným, prostým a všedním způsobem.11

Právě domov produkuje sazeničky nových generací. Doufám, 
že si vy, matky, uvědomujete, že v konečném důsledku nemáte 
naléhavější zodpovědnost a že žádná jiná zodpovědnost s sebou 
nenese větší odměny než péče, kterou poskytujete svým dětem 
v prostředí bezpečí, klidu, společenství, lásky a motivace k jejich 
růstu a k tomu, aby prospívaly.12

Připomínám matkám, ať jsou kdekoli, že jejich povolání je posvát-
né. Nikdo jiný vás v tom nemůže odpovídajícím způsobem nahradit. 
Neexistuje větší zodpovědnost, neexistuje závaznější povinnost než 
ta, že budete s láskou, pokojně a bezúhonně vychovávat ty, které 
jste přivedly na svět.13

Vychovávejte své děti ve světle a v pravdě. Učte je modlitbě, 
dokud jsou malé. Čtěte jim z písem, i když ještě možná nerozumí 
všemu, co čtete. Učte je platit desátek a oběti z prvních peněz, které 
kdy dostanou. Nechť se to stane v jejich životě zvykem. Učte své syny 
ctít ženství. Učte své dcery kráčet ve ctnosti. Přijímejte zodpovědnost 
v Církvi a důvěřujte Pánu, že vás uschopní k jakémukoli povolání, 
jež můžete obdržet. Váš příklad se pro vaše děti stane vzorem.14
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Bůh vám žehnej, matky! Až budou sečtena všechna vítězství 
a porážky lidského úsilí, až se prach životních zápasů začne usazo-
vat, až se vše, kvůli čemu se na tomto soutěživém světě tak plaho-
číme, rozplyne před našima očima, pak tam budete stát vy, musíte 
tam stát vy, jako síla pro novou generaci, jako stále se zlepšující 
hybná síla lidské rasy. Její kvalita bude záviset na vás.15

4
Ženy mají velké zodpovědnosti v práci na spasení.

V ženách této Církve spočívá síla a velké schopnosti. Mají své 
vedoucí a směr, kterým se ubírají, určitého ducha nezávislosti, a pře-
sto velké uspokojení z toho, že jsou součástí tohoto Pánova krá-
lovství, a ruku v ruce s [nositeli] kněžství pracují na tom, aby toto 
království postupovalo kupředu.16

Bůh dal ženám této Církve práci při budování svého království. 
To se týká všech aspektů naší velké triády zodpovědností, což je 
zaprvé – učit svět evangeliu, zadruhé – posilovat víru a budovat štěstí 
členů Církve a zatřetí – pokračovat ve velkém díle spasení mrtvých.17

„bůh vám žehnej, matky! … budete [tam] stát vy, musíte 
tam stát vy, jako síla pro novou generaci.“
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Ženy v Církvi jsou společnice svých bratří ve snaze nést toto moc-
né dílo Páně kupředu. … Ženy nesou nesmírné zodpovědnosti a jsou 
za plnění těchto zodpovědností odpovědné. Předsedají svým orga-
nizacím a tyto organizace jsou silné a životaschopné a představují 
významnou sílu ve věci dobra ve světě. Pracují v roli spolupracovnic 
nositelů kněžství a všichni se společně snaží budovat království Boží 
na zemi. Ctíme a respektujeme vás kvůli vašim schopnostem. Od vaší 
správy organizací, za něž jste zodpovědné, očekáváme vedení, sílu 
a působivé výsledky. Podporujeme a podpíráme vás jako dcery Boží, 
jež působí ve významné partnerské spolupráci, aby Bohu pomáhaly 
uskutečnit nesmrtelnost a věčný život všech synů a dcer Božích.18

5
Pomocné sdružení je zdrojem nezměrných požehnání.

Ženy Pomocného sdružení jsou doslova věčně objaty v náručí 
našeho Pána. Podle mého soudu je toto největší ženská organizace 
na celém světě. Je to Bohem vytvořené dílo. Joseph Smith mlu-
vil a jednal jako prorok, když v roce 1842 zorganizoval Pomocné 
sdružení.19

Je tak ohromně důležité, aby ženy Církve stály pevně a neochvěj-
ně za tím, co je správné a vhodné v Pánově plánu. Jsem přesvědčen, 
že nikde není žádná jiná organizace, která by se vyrovnala Pomoc-
nému sdružení této Církve. … Budou- li [její členky] sjednoceny 
a budou- li mluvit jedním hlasem, jejich síla bude nezměrná.20

Zúčastnil jsem se konference kůlu, kde jedna mladá žena, presi-
dentka Pomocného sdružení ve sboru svobodných, hovořila o službě 
a velké příležitosti, jež se mladým ženám v jejich sboru nabízí. Máte 
toto vše. Máte svou vlastní organizaci. Máte schopné vedoucí, které 
vám mohou dávat rady. Máte ty, které vám podají pomocnou ruku, 
aby vám pomohly v období těžkostí a zármutku.21

Kdo může změřit ony zázračné účinky na život milionů žen, jejichž 
poznání vzrostlo, jejichž vize se rozšířila, jejichž život se rozhojnil 
a jejichž chápání věcí Božích se obohatilo v důsledku nespočetných 
lekcí, které jsou působivě vyučovány a přijímány na shromážděních 
Pomocného sdružení?
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Kdo může změřit onu radost, která vstupuje do života těchto žen, 
když se sdružují a setkávají v prostředí svého sboru nebo odbočky 
a vzájemně se obohacují laskavým a drahocenným přátelstvím?

Kdo by si dokázal představit, byť by měl tu nejbujnější fantazii, ty 
nespočetné dobré skutky, které byly vykonány, potraviny, které byly 
přineseny na prázdné stoly, víru, která byla rozvíjena i v zoufalém 
čase nemoci, rány, které byly obvázány, bolesti, které byly zmírněny 
láskyplnou rukou a tichými, uklidňujícími slovy, útěchu, která byla 
nabídnuta v době úmrtí a následné samoty? …

Nikdo by nejspíše nedokázal spočítat projekty, do kterých se 
pustila a které zrealizovala místní Pomocná sdružení. Nikdo by 
nejspíše nedokázal odhadnout, kolik dobra vstoupilo do života žen, 
které patří do těchto organizací, a těch, které získaly užitek z jejich 
dobrých skutků. …

„[vyzývám] ženy, ať jsou kdekoli, abyste se chopily 
onoho velkého potenciálu, který ve vás je.“
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Bůh žehnej Pomocnému sdružení Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů! Kéž se duch lásky, který motivuje jeho členky …, 
i nadále rozšiřuje a pociťují ho všichni po celém světě. Kéž jejich dob-
ročinné skutky, ať již jsou vykonány kdekoli, působí pro dobro v životě 
nespočetných lidí. A kéž světlo a porozumění, vzdělání a poznání 
a věčná pravda zdobí celá pokolení žen, která teprve přijdou, ve všech 
národech světa, díky této jedinečné a božsky ustanovené instituci.22

6
Dosáhněte naplnění božskosti, jež ve vás je.

Tvoříte ohromný zástup žen Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů. … Nikdo nemůže spočítat, jak ohromnou silou ve věci 
dobra můžete být. … Vyzývám [vás], abyste stály vzpřímeně a byly 
silné v obraně oněch skvělých ctností, které jsou páteří pokroku naší 
společnosti. Pokud jste sjednoceny, vaše moc nezná mezí. Můžete 
dosáhnout čehokoli, co si přejete. A jak velmi, velmi je vás potřeba 
ve světě, ve kterém se hodnoty rozpadají a ve kterém se zdá, že 
protivník dosáhl tak velké nadvlády! 23

Chtěl bych vyzvat ženy, ať jsou kdekoli, abyste se chopily onoho 
velkého potenciálu, který ve vás je. Nežádám vás, abyste se namáhaly 
nad své možnosti. Doufám, že se nebudete trápit myšlenkami na to, 
že jste neuspěly. Doufám, že se nebudete pokoušet dávat si cíle, jež 
jsou nad vaše možnosti. Doufám, že budete jednoduše dělat to, co 
dokážete, tím nejlepším způsobem, který znáte. Pokud tak budete 
činit, budete svědky uskutečňování zázraků.24

Vyjadřuji vděčnost vám, věrným ženám Svatých posledních dnů, 
kterých jsou nyní miliony a které se nacházejí po celé zemi. Veliká je 
vaše moc činit dobro. Úžasné jsou vaše talenty a oddanost. Nesmír-
ná je vaše víra a vaše láska k Pánu, k Jeho dílu a k Jeho synům 
a dcerám. Žijte dál podle evangelia. Zvelebujte ho před všemi lidmi, 
s nimiž se setkáváte. Vaše dobré skutky budou mít větší váhu než 
jakákoli slova, jež můžete vyslovit. Kráčejte ve ctnosti a v pravdě, 
s vírou a věrností. Jste součástí věčného plánu, plánu připraveného 
Bohem, naším Věčným Otcem. Každý den je součástí této věčnosti.

Vím, že mnohé z vás nesou nesmírně těžká břemena. Kéž vám 
vaši přátelé v Církvi, vaši bratří a sestry, s těmito břemeny pomáhají. 
Kéž vaše modlitby vystoupají až k Němu, jenž je všemohoucí, jenž 
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vás miluje a jenž může uvést v činnost síly a vlivy, jež vám mohou 
pomoci. Toto je dílo zázraků. Víte to vy a vím to i já. Snadno se mi 
říká, abyste se nenechaly odradit, ale říkám to i  tak, zatímco vás 
vyzývám, abyste kráčely kupředu s vírou.25

Úžasná je moc žen naplněných vírou. Během historie této Církve 
se projevuje znovu a znovu. A projevuje se dál mezi námi i v dnešní 
době. Myslím, že je součástí božskosti, jež je ve vás.

Sestry, dosáhněte naplnění této božskosti. A při tomto úsilí vytvá-
řejte ze světa, v němž žijete, lepší místo pro sebe i pro všechny, kteří 
přijdou po vás.26

Díky Bohu za úžasné ženy této Církve. Kéž vám Bůh vloží do srd-
ce pocit hrdosti na vaše schopnosti a přesvědčení o pravdě, jež pro 
vás bude kormidlem, které vás bezpečně provede každou bouří.27

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Co se ze slov presidenta Hinckleyho dozvídáme o tom, jak Nebes-

ký Otec nahlíží na své dcery? (Viz 1. oddíl.) Proč je důležité rozu-
mět tomu, jaké „vysoké a posvátné postavení“ zaujímají ženy ve 
věčném plánu Božím?

• V  jakém ohledu jsou Pánovy pokyny určené Emmě Smitho-
vé obzvláště užitečné i pro vás? (Viz 2. oddíl.) Co se můžeme 
z 2. oddílu dozvědět o tom, jak být věrní? Co se můžeme dozvě-
dět o tom, jak se stát „vyvolenou paní“? Co se můžeme dozvědět 
o tom, jak na sebe máme vztahovat písma?

• Co vás napadá, když čtete rady presidenta Hinckleyho určené 
matkám? (Viz 3. oddíl.) Jak jste byli požehnáni vlivem nějaké 
matky? Proč pro rodiče „neexistuje větší zodpovědnost“ než ta, 
aby „s láskou, pokojně a bezúhonně“ vychovávali své děti?

• Jakých příkladů toho, že v ženách Církve spočívá „síla a velké 
schopnosti“, jste byli v životě svědky? (Viz 4. oddíl.) Jak mohou 
ženy pomáhat uskutečňovat „nesmrtelnost a věčný život všech 
synů a dcer Božích“? Proč je důležité, aby muži a ženy spolu-
pracovali na tom, aby Pánovo dílo postupovalo kupředu? Jakých 
příkladů této spolupráce jste byli svědky?
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• Připomeňte si požehnání, která Pomocné sdružení přináší, tak jak 
se o nich president Hinckley zmiňuje v 5. oddíle. Jaká požehnání 
jste obdrželi díky úsilí sester z Pomocného sdružení, včetně těch, 
které slouží v Mladých ženách a Primárkách? Jak můžete posilovat 
Pomocné sdružení ve vašem sboru? Jak může Pomocné sdružení 
pomáhat ženám rozšiřovat jejich vliv ve věci dobra?

• Zamyslete se nad povzbuzením presidenta Hinckleyho, „abyste 
se chopily onoho velkého potenciálu, který ve vás je“. (6. oddíl.) 
Jak můžeme získat lepší vizi toho, jak Bůh nahlíží na naše mož-
nosti a schopnosti? Jak můžeme pracovat na tom, abychom svého 
potenciálu dosáhli? Kdy jste byli svědky toho, jak „úžasná je moc 
žen naplněných vírou“?

Související verše z písem
Přísloví 31:10–31; Lukáš 10:38–42; Skutkové 9:36–40; Římanům 

16:1–2; 2. Timoteovi 1:1–5; Alma 56:41–48

Pomůcka k výuce
„Při přípravě na výuku každé lekce se modlete o Ducha, aby vám 

pomohl poznat, kdy se podělit o své nejposvátnější přesvědčení. 
Můžete být inspirováni, abyste během lekce vydávali svědectví 
několikrát, a ne jenom na závěr.“ (Učení – není většího povolání 
[2000], 44.)
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Jak mocná je modlitba!

„Volat k Pánu o moudrost, jež přesahuje tu naši, o sílu 
dělat to, co dělat máme, o povzbuzení a útěchu a kvůli 
vyjádření vděčnosti je něco významného a úžasného.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

„Nikdo z nás to nemůže dokázat sám,“ řekl president Gordon 
B. Hinckley. „Potřebujeme pomoc – takovou pomoc, která může 
přijít jako odpověď na modlitbu.“ 1 President Hinckley uplatňoval 
tuto zásadu při rozhodnutích, kterým čelil jako president Církve. 
Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů o něm řekl: „Je to 
bystrý muž s mimořádným úsudkem, avšak když narazí na neřeši-
telný problém, poklekne.“ 2

President Hinckley a jeho manželka Marjorie se touto zásadou 
řídili i ve své rodině. Jejich syn Richard řekl: „Nevzpomínám si, že 
bychom se některý den jako rodina nepomodlili. Když přišla řada 
na tatínka, modlil se velmi upřímně, ale nikdy ne teatrálně, ani 
afektovaně. Nasloucháním jeho modlitbám jsme se toho dozvěděli 
hodně o hloubce jeho víry. Obracel se na Boha s velkou úctou, asi 
jako na moudrého a váženého učitele či rádce, a o Spasiteli hovořil 
s hlubokými pocity. Jako malý jsem věděl, že to jsou pro něj sku-
tečné osoby – a že je miluje a váží si jich.“ 3 Marjorie poznamenala: 
„Myslím, že rodinná modlitba do značné míry ovlivňovala to, jak 
nás děti přijímaly. I když jim Gordon nekázal, při rodinné modlitbě 
slyšely vše, co jsme si přáli, aby slyšely.“ 4

Celou dobu, kdy president Hinckley sloužil jako generální autorita, 
povzbuzoval členy Církve, aby „věřili v modlitbu a v moc modlitby“.5 
Svědčil o tom, že „modlitba odemyká moci nebes v náš prospěch“.6 
Slíbil: „Modlete se a Bůh nebes se na vás bude usmívat a bude vám 
žehnat a přinese vám do srdce radost a do života pocit klidu.“ 7
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Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Bůh je náš Otec a vyzývá nás, abychom 
se k Němu individuálně modlili.

Ze všech velkých a nádherných a inspirujících slibů, které jsem 
kdy četl, mi nejvíce útěchy přinášejí tato Spasitelova slova: „Proste, 
a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevří-
no.“ (Matouš 7:7.)8

Nikdy nezapomínejte na to, kdo jste. … Jste vskutku děti Boha. … 
On je váš Věčný Otec. Miluje vás. Můžete se na Něj obracet v mod-
litbě. Vybízí vás, abyste tak činili. … Je to něco tak nádherného! On 
je ten Největší ze všech. Je to Stvořitel a Vládce vesmíru. A přesto 
bude naslouchat vaší modlitbě! 9

Ve svých modlitbách můžeme k Pánu těsněji přilnout. Mohou se 
stát rozhovorem plným díkůvzdání. Nikdy nemohu plně pochopit, že 
nás Velký Bůh vesmíru, Všemohoucí, jako své děti vyzývá, abychom 
s Ním individuálně hovořili. Jak drahocenná je to příležitost! Jak 
úžasné, že se tak skutečně děje! Svědčím vám, že našim modlitbám, 
pronášeným v pokoře a upřímnosti, naslouchá a odpovídá na ně. 
Je to zázračné, ale skutečně se to děje.10

Bratří a sestry, vím, že jste lidmi, kteří se modlí. V této době 
a v tomto čase, kdy se ze života mnoha lidí modlitba vytratila, je 
to něco nádherného. Volat k Pánu o moudrost, jež přesahuje tu 
naši, o sílu dělat to, co dělat máme, o povzbuzení a útěchu a kvůli 
vyjádření vděčnosti je něco významného a úžasného.11

Vyslovuji prosbu, aby se každý z nás snažil žít blíže Pánovi a pro-
mlouvat s Ním častěji a s větší vírou.

Otcové a matky, modlete se za své děti. Modlete se, aby byly ochra-
ňovány před zlem světa. Modlete se, aby rostly ve víře a v poznání. 
Modlete se, aby byly vedeny k životu, který bude užitečný a dobrý. 
Manželé, modlete se za svou manželku. Vyjádřete za ni Pánovi 
vděčnost a proste Ho za ni. Manželky, modlete se za svého manžela. 
Mnozí z nich kráčejí po velmi obtížné cestě s nespočetnými problé-
my a velkými komplikacemi. Proste Všemohoucího, aby měli vedení, 
požehnání, ochranu a inspiraci ve svém spravedlivém snažení.
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Modlete se za mír na zemi, aby Všemohoucí, který vládne vesmíru, 
vztáhl ruku a dal, aby Jeho Duch spočinul na lidech, tak aby národy 
proti sobě nebrojily. … Modlete se o moudrost a porozumění, když 
kráčíte po obtížných stezkách svého života.12

Na modlitbě je nádherné to, že je osobní, individuální, je to něco, 
do čeho nevstupuje nikdo další, když rozmlouváte se svým Otcem 
v nebi ve jménu Pána Ježíše Krista. Buďte naplněni modlitbou. Žádej-
te Pána, aby vám odpustil hříchy. Žádejte Pána o pomoc. Žádejte 
Pána, aby vám žehnal. Žádejte Pána, aby vám pomáhal uskutečnit 
vaše spravedlivá přání. … Žádejte Pána o vše důležité, co má pro 
vás v životě velkou cenu. Je připraven vám pomoci. Nikdy na to 
nezapomínejte.13

2
Rodinná modlitba způsobuje zázraky pro 

jednotlivce, rodiny i společnost.

V dnešní době je třeba, abychom opět kladli důraz na poctivost, 
charakter a bezúhonnost. Pouze tehdy, když do všech oblastí svého 
života znovu začleníme ctnosti, které jsou podstatou spravedlivé 
civilizace, se charakter naší doby změní. Otázka, před kterou stojíme, 
zní: Kde máme začít?

Jsem přesvědčen, že to musí začít tím, že uznáme Boha jako svého 
Věčného Otce a to, že jsme Jeho děti, tím, že s Ním budeme roz-
mlouvat a uznávat Jeho svrchované postavení, a tím, že Ho budeme 
každý den prosit o vedení ve svých záležitostech.

Prohlašuji, že návrat ke starému zvyku modlitby, k rodinné mod-
litbě v domácím prostředí, je jedním ze základních léků, které zasta-
ví onu děsivou nemoc, která způsobuje rozklad naší společnosti. 
Nemohli bychom očekávat, že dojde k zázraku přes noc, ale během 
jedné generace bychom se zázraku dočkali. …

Již samotné pokleknutí vyjadřuje něco, co je opakem vlastností, 
které popsal Pavel: „Pyšní, … [lehkomyslní], nadutí.“

Již to, když otec, matka a děti společně pokleknou, má v sobě 
něco, co vypuzuje další vlastnosti, které Pavel vyjmenoval: „Rodičů 
neposlušní, … nelítostiví.“
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Již to, že se obracíme na Božství, přináší s sebou něco, co je proti-
váhou sklonu k rouhání a k tomu, abychom se stali spíše milovníky 
požitků nežli milovníky Boha. [Viz 2. Timoteovi 3:1–4.]

Když členové rodiny společně děkují Pánu za život, za pokoj a za 
vše, co mají, vytrácí se onen sklon k bezbožnosti, jak to vyjádřil Pavel, 
a k nevděčnosti. A když Pánu děkují jeden za druhého, rozvíjí se 
v rodině nové pojetí vzájemné vděčnosti, nové pojetí úcty a nová 
náklonnost jednoho k druhému. …

Když rodina společně před Pánem pamatuje na chudé, potřebné 
a utlačované, vytváří se nevědomě, ale opravdově, láska k druhým 
více než k sobě samému, úcta k druhým a touha sloužit potřebám 
druhých. Člověk nemůže prosit Boha, aby pomohl bližnímu v nou-
zi, aniž by se cítil motivován tomuto bližnímu sám nějak pomoci. 
K  jak velkým zázrakům by docházelo v životě dětí tohoto světa, 
kdyby odložily svou vlastní sobeckost a ztratily se ve službě druhým! 
Semínko, z něhož může tento útočiště poskytující a úrodný strom 
vyrůst, se nejlépe sází a vyživuje v každodenních prosbách, které 
rodina pronáší. …

Nevím o ničem, co tak dobře pomůže uvolnit napětí v rodině, 
co jemným způsobem zapříčiní to, že děti budou chovat k rodičům 
úctu, jež vede k poslušnosti, a co probudí ducha pokání, jež velkou 
měrou odstraňuje pohromu rozbitých rodin než to, že se rodina 
společně modlí, společně před Pánem vyznává své slabosti a prosí 
o Jeho požehnání pro domov a pro ty, kteří v něm přebývají. …

Rodina je základní jednotkou společnosti. Rodina, která se modlí, 
je nadějí na lepší společnost. „Hledejte Hospodina, pokudž může 
nalezen býti.“ (Izaiáš 55:6.)14

Zapůsobila na mě … srdceryvná slova mladého [misionáře]. Řekl: 
„Už jsem tady několik měsíců. Nedokáži se naučit jazyk. Nemám 
rád zdejší lidi. Ve dne jsem sklíčený a v noci pláči. Chtěl jsem umřít. 
Napsal jsem mamince a prosil jsem ji o záminku, abych se mohl vrátit 
domů. Mám tady její odpověď. Píše: ‚Modlíme se za tebe. Neuplyne 
ani den, kdy bychom ráno před jídlem a večer před spaním všich-
ni společně nepoklekli a neprosili Pána, aby ti požehnal. Kromě 
toho, že se modlíme, tak se také postíme, a tví mladší sourozenci 
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v modlitbách říkají: „Nebeský Otče, požehnej Johnnymu … a pomoz 
mu naučit se jazyk a dělat práci, ke které byl povolán.“ ‘“

Tento mladý muž pak se slzami v očích pokračoval: „Zkusím to 
znovu. Přidám své modlitby k jejich modlitbám a svůj půst k jejich 
půstu.“

Nyní, po čtyřech měsících, jsem od něj obdržel dopis, v němž píše: 
„Stal se zázrak. Jazyk mi přišel jako dar od Pána. Naučil jsem mít rád 
lidi v této krásné zemi. Buď Bohu díky za modlitby mé rodiny!“ 15

Můžeme svůj domov učinit krásnějším? Ano, pokud se jako rodi-
na obrátíme na Zdroj veškeré opravdové krásy. Můžeme posilovat 
společnost a učinit z ní místo, kde se nám bude žít lépe? Ano, pokud 
budeme upevňovat mravní hodnoty našeho rodinného života tím, 
že spolu budeme poklekat a obracet se na Všemohoucího ve jménu 
Jeho Milovaného Syna.

Kdyby se tento zvyk – návrat k rodinnému uctívání Boha – šířil po 
celém národě a po celém světě, během jedné generace by z velké 
části vymýtil onu nákazu, která nás ničí. V srdci lidí by byla znovu 
nastolena bezúhonnost, vzájemný respekt a duch vděčnosti.16

svou rodinu můžeme posilovat tím, že spolu poklekneme k modlitbě.
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Je snad modlitba něco tak těžkého? Bylo by tak těžké povzbudit 
otce a matky, aby se svými malými dětmi poklekali a obraceli se na 
trůn Božství, aby vyjadřovali vděčnost za požehnání a modlili se za 
ty, kteří mají nějaké trápení, i za sebe, a pak o to požádali ve jménu 
Spasitele a Vykupitele světa? Jak mocná je modlitba! Mohu o tom 
svědčit a vy to můžete dosvědčit. Jak tragická je ztráta pro každou 
rodinu, která nepraktikuje tento drahocenný a jednoduchý zvyk! 17

Pokud je mezi vámi někdo, kdo se s rodinou nemodlí, začněte 
s tím nyní, společně poklekněte, pokud je to možné, každé ráno 
a každý večer, a promlouvejte k Pánu, vyjadřujte mu své díky, při-
volávejte Jeho požehnání na potřebné této země a s Ním ohledně 
svého blaha.18

Vydávám vám své svědectví, že budete- li se upřímně modlit jako 
rodina, neodejdete bez odměny. Změny možná nebudou patrné 
ihned. Možná budou velmi nenápadné. Budou však skutečné, neboť 
Bůh „těm, kteříž ho hledají, … odplatu dává“. (Židům 11:6.)

Kéž věrně dáváme příklad světu tím, jak praktikujeme tento zvyk 
a jak povzbuzujeme druhé, aby činili totéž.19

3
Je třeba, abychom se modlili a naslouchali, 

neboť naše modlitby budou vyslyšeny.

Nikdy si nemyslete, že to zvládnete sami. Potřebujete pomoc 
Páně. Nikdy neváhejte pokleknout na určitém soukromém místě 
a pohovořit si s Ním. Modlitba je něco pozoruhodného a úžasné-
ho. Myslete na to. Můžeme skutečně hovořit s Otcem v nebi. On 
uslyší a odpoví, musíme ale této odpovědi naslouchat. Nic není tak 
závažné a nic tak bezvýznamné, abyste se s Ním o to nepodělili.20

Modlete se k Pánu s očekáváním, že odpovědi obdržíte. … Potíž 
s většinou našich modliteb je v  tom, že je pronášíme tak, jako 
bychom zvedali sluchátko a objednávali si potraviny – objednáme 
a zavěsíme. Musíme meditovat, rozjímat, přemýšlet o  tom, o co 
a za co se modlíme, a potom hovořit k Pánu jako jeden člověk 
hovoří s druhým. „Poďtež nu, a poukažme sobě, praví Hospodin.“ 
(Izaiáš 1:18).21 
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Nic nepomáhá tolik, jako když danou záležitost vložíme do rukou 
Páně. … Neváhám říci, že Bůh mi na moje modlitby odpověděl. 
Vím to. Nemohl bych to popřít. V této obtížné době se potřebujeme 
modlit o vedení. … Nádherné na tom je to, že nemusíte být génius, 
abyste se mohli modlit. On bude naslouchat hlasu i toho nejprostšího 
člověka. … Volejte k Pánu. On vás k tomu vybízí a On vám odpoví.22

Věříme v moc a ve vznešenost modlitby. Pán naše modlitby zod-
povídá. Vím to. Znovu a znovu a znovu jsem toho byl svědkem. 
Modlitbou vstupujeme do partnerství s Bohem. Nabízí nám příležitost 
mluvit s Ním, poděkovat Mu za Jeho velkolepá požehnání a požádat 
Ho o vedení a ochranu, zatímco kráčíme po stezkách života. Toto 
veliké dílo, které se šíří po celé zemi, má svůj původ v modlitbě 
jistého chlapce. V rodinné Bibli četl slova: „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 pochybuje, podoben jest vlnám mořským, 
kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.“ ( Jakub 1:5–6.) Takové je 
zaslíbení. Existuje snad kdekoli na světě nějaké větší zaslíbení než 
právě toto? 23

Modlete se, přátelé, a naslouchejte. Možná neuslyšíte hlas. Nej-
spíše ne. Avšak budete nabádáni a požehnáni – způsobem, který 
nedokážete vysvětlit. Neboť Pán slíbil: „Budu mluviti k tobě v … 
srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž sestoupí na tebe.“ (NaS 8:2.)

Modlete se a poznáte, že Bůh slyší a odpovídá. Neodpoví vždy 
tak, jak bychom si to možná přáli, ale jak roky poplynou, poznáte 
tak jistě, jako že vyšlo slunce, že Bůh slyšel a odpověděl.24

Udržujte si onu pokoru, která vás přiměje pokleknout k modlitbě 
a uznat Jeho moc a dobrotivost. On vás nezklame. On vyslyší vaše 
modlitby. On zodpoví vaše modlitby. V tichu noci uslyšíte šeptání 
Jeho Ducha, které vás povede v obdobích trápení a potřeby. Tato 
období zažijete, stejně jako je zažívají všichni. Udržujte si víru v Boha 
a On vás nikdy nezklame. Nikdy se k vám neotočí zády.25

Vždy dovolte svému Otci v nebi, aby byl vaším přítelem, na něhož 
se můžete v modlitbě obrátit.26
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Jak vám modlitba pomohla a pomáhá přilnout těsněji k Nebeské-

mu Otci? Znovu si projděte rady presidenta Hinckleyho ohledně 
toho, co má být součástí modliteb. (Viz 1. oddíl.) Kdy vám mod-
litba pomohla najít „moudrost, jež přesahuje tu [vaši]“? Kdy vám 
modlitba přinesla „povzbuzení a útěchu“? Proč mají být některé 
modlitby „rozhovorem plným díkůvzdání“?

• Přemítejte o jednotlivých požehnáních, která můžeme podle pre-
sidenta Hinckleyho získat díky rodinné modlitbě. (Viz 2. oddíl.) 
Jak byla nebo je vaše rodina požehnána díky tomu, že se spolu 
modlíte? Co může být překážkou pravidelné rodinné modlitby? Jak 
mohou členové rodiny spolupracovat na tom, aby tyto překážky 
překonali?

• Jak nám může uplatňování rad presidenta Hinckleyho z 3. oddílu 
pomáhat v tom, aby naše modlitby byly smysluplnější? Co jste se 
dozvěděli o tom, jak Nebeský Otec odpovídá na modlitby? Proč 
má modlitba schopnost pomoci nám vstoupit „do partnerství 
s Bohem“?

Související verše z písem
Matouš 6:5–15; Lukáš 18:9–18; 2. Nefi 32:8–9; Alma 34:17–28; 

37:36–37; 3. Nefi 18:15–25; NaS 19:28

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.) 
Zvažte možnost přečíst si danou kapitolu nebo pasáž několikrát, 
abyste jí lépe porozuměli. Díky tomu můžete získat hlubší postřehy.
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Našeptávání Ducha

„Apeluji na nás všechny, abychom neustále 
hledali inspiraci od Pána a společenství Jeho 
Ducha, aby nám žehnal v tom, abychom své 

úsilí udrželi na vysoké duchovní rovině.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

President Gordon B. Hinckley promluvil 24. června 1995 na setkání 
nových presidentů misií a jejich manželek, kde jim poskytl rady, které 
je měly provázet po příští tři roky jejich služby. Vyprávěl o pokynech, 
které dostal, když ho president Harold B. Lee, v té době člen Kvora 
Dvanácti apoštolů, ustanovoval presidentem kůlu:

„Pamatuji si pouze jedinou věc, kterou řekl: ‚Naslouchej našep-
távání Ducha uprostřed noci a reaguj na ně.‘ Nevím, proč zjevení 
někdy přicházejí v noci, ale je tomu tak. Samozřejmě přicházejí také 
ve dne. Ale naslouchejte našeptávání Ducha, daru zjevení, na který 
máte nárok.“ 1

Když mluvil o svých zkušenostech s následováním těchto pokynů, 
řekl: „Pán promluvil tiše. … Uprostřed noci mě napadly myšlenky, 
které byly dle mého názoru ve své podstatě prorocké.“ 2 Například 
v červenci 1992 pobýval president Hinckley s dalšími církevními 
vedoucími v Hongkongu, kde hledali místo ke stavbě chrámu. Jed-
nou večer šel spát s pocitem neklidu kvůli rozhodnutí, které potře-
boval učinit. Druhý den brzy ráno ho probudilo našeptávání Ducha.

„Napadlo mě něco velice zajímavého,“ zaznamenal si do dení-
ku. „Neslyšel jsem hlas svýma přirozenýma ušima. Ale na mysli mi 
vytanul hlas Ducha. Řekl: ‚Proč se tím trápíš? Máte úžasný pozemek 
v místě, kde stojí misijní dům a malá kaple. Leží v samém srdci 
Kowloonu, na místě, které je nejlépe dostupné z hlediska dopravy. 
… Postavte [několika]patrovou budovu. V prvních dvou patrech 
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může být kaple a učebny a chrám může být v horních dvou nebo 
třech patrech.‘“ President Hinckley, poté, co toto zjevení obdržel, 
řekl: „Uklidnil jsem se a znovu usnul.“ 3

Dnes v Kowloonu, hustě osídlené části Hongkongu, stojí na místě, 
kde dříve stávala kaple a misijní dům, jediná budova. Tato budova, 
ve které se nachází kaple, misijní dům, kancelář misie a svatý chrám, 
je svědectvím o našeptávání Ducha proroku Božímu.

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Duch Svatý je Utěšitel a Svědek o pravdě.

Duch Svatý je třetím členem Božstva – je to Utěšitel zaslíbený 
Spasitelem, který bude Jeho následovníky učit všem věcem a připo-
mene jim všechno, cokoli jim Spasitel řekl. (Viz Jan 14:26.)4

Duch Svatý nám v srdci vydává svědectví o Otci a Synu.5

[Mé] svědectví [o Ježíši Kristu] přichází mocí Ducha Svatého. Je to 
dar, posvátný a úžasný, zrozený ze zjevení od třetího člena Božstva.6

Duch Svatý je Svědek o pravdě, který [nás] může učit tomu, čemu 
se [my] učit navzájem nemůžeme. V oněch velkých a vyzývajících 
Moroniových slovech je slíbena znalost o pravdivosti Knihy Mormo-
novy „mocí Ducha Svatého“. Moroni pak prohlašuje: „A mocí Ducha 
Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech věcí.“ (Moroni 10:4–5.)

Věřím, že tato moc, tento dar, je nám dnes k dispozici.7

2
Potřebujeme, aby nás Duch Svatý vedl 

v naší službě v rodině i v Církvi.

Není většího požehnání, které nám může vstoupit do života, než 
je dar Ducha Svatého – společenství Ducha Svatého, které nás vede, 
chrání a žehná nám, kráčí před námi takříkajíc jako sloup a plamen, 
který nás vede po stezkách spravedlivosti a pravdy. Tuto moc vést, 
kterou má třetí člen Božstva, můžeme získat i my, pokud žijeme tak, 
abychom ji byli hodni.8
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Ducha Svatého potřebujeme v mnoha našich administrativních 
zodpovědnostech. Potřebujeme ho, když učíme evangeliu ve třídách 
a ve světě. Potřebujeme ho, když vedeme a učíme své rodiny.

Pokud vedeme a učíme skrze vliv tohoto Ducha, přineseme 
duchovnost do života těch, za které jsme zodpovědní. …

… Sladké jsou plody výuky probíhající s inspirací Ducha Svatého. 
Sytí ducha a vyživují duši.

Rád bych dal zvláštní radu rodičům, kteří stojí v čele své rodi-
ny: při tak choulostivém a obrovském úkolu, kterým je posilování 
duchovnosti našeho domova, potřebujeme vedení Ducha Svatého.9

Naslouchejte nabádáním Ducha. Buďte pokorní. Můžete být 
k někomu přivedeni rukou Páně díky svému duchu, postoji, pocitu 
či pokoře.10

3
Zjevení k nám téměř vždy přicházejí skrze 
tichý a jemný hlas – našeptávání Ducha.

Občas se mnou dělají rozhovory zástupci sdělovacích prostředků. 
Téměř bez výjimky se mě ptají: „Jak přichází zjevení k prorokovi 
Církve?“

Odpovídám, že dnes přichází tak, jako přicházelo v minulosti. 
Ohledně této záležitosti vyprávím zástupcům sdělovacích prostředků 
o zážitku, který měl Eliáš po utkání s Bálovými kněžími:

„A aj, Hospodin šel tudy, a vítr veliký a silný, podvracující hory 
a rozrážející skály před Hospodinem, ale nebyl v tom větru Hospodin. 
Za tím pak větrem zemětřesení, ale nebyl v tom třesení Hospodin.

A za třesením oheň, ale nebyl v ohni Hospodin. A za ohněm hlas 
tichý a [jemný].“ (1. Královská 19:11–12.)

Takto to funguje. Ozve se tichý a jemný hlas. Přichází v odpově-
di na modlitbu. Přichází skrze našeptávání Ducha. Může přicházet 
v tichosti noci.

Pochybuji o tom? Vůbec ne. Zažil jsem to mnohokrát.11
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Takové je téměř vždy slovo Boží, když k nám přichází – ne s trum-
petami, ne z poradních síní učenců, ale tichým a jemným hlasem 
zjevení. Když poslouchám ty, kteří marně hledají moudrost a kteří 
hlasitě provolávají své všeléky na neduhy světa, mám sklon jim odpo-
vědět s Žalmistou: „Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh …“ (Žalm 
46:10) a se Spasitelem: „Kdo má uši k slyšení, slyš.“ (Mat. 11:15.)12

4
Věci Ducha nás osvěcují, posilují a povznášejí.

Jak poznáme věci Ducha? Jak poznáme, že jsou od Boha? Podle 
jejich plodů. Vedou- li k růstu a rozvoji, vedou- li k víře a svědectví, 
vedou- li k tomu, jak něco dělat lépe, vedou- li ke zbožnosti, pak jsou 
od Boha. Pokud nás sráží k zemi, pokud nás vedou do temnoty, 
pokud nás matou a znepokojují, pokud vedou k nevíře, pak jsou 
od ďábla.13

Vnuknutí Ducha poznáte podle ovoce Ducha – to, co osvěcuje, to, 
co posiluje, to, co je pozitivní, příznivé a povznášející a co nás vede 
k lepším myšlenkám, lepším slovům a lepším činům, je od Ducha 
Božího. To, co sráží dolů, co nás vede na zakázané cesty – to je od 
protivníka. Myslím, že to je opravdu tak prosté, tak jednoduché.14

Jeden učenec kdysi prohlásil, že Církev je nepřítelem intelek-
tualismu. Pokud intelektualismem myslel takové odvětví filosofie, 
které učí „nauce, že znalost je zcela nebo především odvozena 
z čistého rozumu“ a „že rozum je rozhodující zásadou reality“, pak 
ano, jsme proti takto úzké interpretaci ve vztahu k náboženství. 
(Citáty z Random House Dictionary of the English Language, str. 
738.) Takováto interpretace vylučuje to, že s námi a skrze nás mluví 
moc Svatého Ducha.

Samozřejmě věříme v rozvíjení mysli, ale intelekt není jediným 
zdrojem vědění. Existuje zaslíbení dané skrze inspiraci od Všemo-
houcího, pronesené těmito krásnými slovy: „Bůh vám dá Svatým 
Duchem svým poznání, ano nevyslovitelným darem Ducha Svatého.“  
(NaS 121:26.)

Humanisté, kteří kritizují dílo Páně, takzvaní intelektuálové, kteří 
ponižují druhé, promlouvají jen z neznalosti duchovních projevů. 
Neslyšeli hlas Ducha. Neslyšeli ho, protože ho nehledali a nepřipravili 
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se na to, aby ho byli hodni. Tím, že věří, že poznání pochází pouze 
z rozumového uvažování a myšlenkových pochodů, popírají to, co 
přichází prostřednictvím moci Ducha Svatého.

Věci Boží lze chápat skrze Ducha Božího. Tento Duch je skuteč-
ný. Pro ty, kteří zažili jeho působení, je takto získaná znalost stejně 
skutečná, jako ta, kterou obdrželi pomocí pěti smyslů. O tom svěd-
čím. A jsem si jistý, že stejně tak může svědčit většina členů Církve. 
Naléhám na nás všechny, abychom dál zušlechťovali srdce, které je 
naladěno na Ducha. Když tak budeme činit, naše životy budou obo-
haceny. Pocítíme spřízněnost s Bohem, svým Věčným Otcem. Zakusí-
me nádhernou radost, kterou nelze získat žádným jiným způsobem.

Nenechejme se polapit vychytralostí světa, která je převážně 
negativní a která tak často přináší kyselé plody. Kráčejme s vírou 
v budoucnost, mluvme pozitivně a rozvíjejme sebevědomý postoj. 
Budeme- li tak činit, naše síla posílí i druhé.15

Apeluji na nás všechny, abychom neustále hledali inspiraci od 
Pána a společenství Jeho Ducha, aby nám žehnal v tom, abychom 
své úsilí udrželi na vysoké duchovní rovině. Tyto modlitby nezů-
stanou nezodpovězeny.16

„věci boží lze chápat skrze ducha božího. tento duch je skutečný.“
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5
Duch Svatý bude naším stálým společníkem, pokud 

budeme žít tak, abychom toho byli hodni.

Pán řekl, že pokud budeme dodržovat přikázání, „Duch Svatý 
bude [naším] stálým společníkem“ (NaS 121:46), aby nás podpí-
ral, učil, vedl, utěšoval a podporoval. Abychom toto společenství 
obdrželi, musíme o něj žádat, žít tak, abychom ho byli hodni, a být 
oddaní Pánu.17

„Jak mít u sebe neustále Ducha Svatého?“ Nuže, žijete tak, abyste 
ho byli hodni; žijete tak, abyste byli hodni Ducha Páně. To je to, co 
musíte dělat.  A budete ho mít. … Prostě žijte správně. Vyhýbejte se 
špinavostem. Vyhýbejte se pornografii. Vyhýbejte se tomu, co vás 
stahuje dolů. Knihy, které čtete, časopisy, které čtete, videa, na která 
se díváte, televizní pořady, na které se díváte, představení, na která 
chodíte, to vše vás ovlivňuje a nadále bude, pokud se poddáte vlivu 
těchto dráždivých věcí, které jsou navrženy tak, abyste vy zchudli 
a někdo jiný zbohatl. Vyhýbejte se jim.18

Každou neděli obnovujete svůj závazek a smlouvu, že na sebe 
vezmete jméno Pána Ježíše Krista. Přemýšleli jste někdy nad tím, 
jak je to, že na sebe berete jméno Pána Ježíše Krista se závazkem 
a slibem dodržovat Jeho přikázání, důležité a co to znamená? A On 
se zavazuje a slibuje vám, že vám dá svého Ducha, aby byl s vámi. 
Jak úžasné! 19

Jak obrovské požehnání je to, že nám slouží vliv člena Bož-
stva díky daru, který jsme obdrželi z rukou těch, kteří tak učinili 
s božskou pravomocí. Budeme- li nadále kráčet ctnostně, budeme 
se moci těšit z naplnění zaslíbení, které Pán dal, když řekl: „Duch 
Svatý bude stálým společníkem tvým a žezlo tvé neměnným žezlem 
spravedlivosti a pravdy; a panství tvé bude věčným panstvím a bez 
donucovacích prostředků bude k tobě plynouti na věky věků.“ 
(NaS 121:46.)20
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč potřebujeme Ducha Svatého? (Viz 1. a 2. oddíl.) Kdy jste 

pociťovali, že vás učí a vede Duch Svatý? Čemu jste se z těchto 
zkušeností naučili?

• Co se dozvídáme z vysvětlení presidenta Hinckleyho ohledně 
toho, jak prorok získává zjevení? (Viz 3. oddíl.) Proč je důležité 
vědět, že Duch Svatý většinou promlouvá skrze „tichý a jemný 
hlas“? Co jste se na základě vlastních zkušeností dozvěděli ohledně 
toho, jak rozpoznat, že k vám promlouvá Duch Svatý?

• Projděte si „ovoce Ducha“, které president Hinckley shrnuje ve 
4. oddílu. Jak nám toto učení může pomoci rozpoznat vliv Ducha? 
Jaká nebezpečí plynou z přesvědčení, že „intelekt [je] jediným 
zdrojem vědění“? Jaké máte zkušenosti se získáváním duchovního 
poznání?

• Co vás napadá, když přemítáte o učení presidenta Hinckleyho 
v 5. oddíle ohledně společenství Ducha Svatého? Jak jste byli 
požehnáni Duchem Svatým?

Související verše z písem
1. Korintským 2:9–14; 1. Nefi 10:17; 2. Nefi 31:17–18; Mosiáš 3:19; 

Moroni 8:25–26; NaS 11:12–14

Pomůcka k výuce
„Když máme rádi ty, které učíme, tak se za každého z nich mod-

líme. Děláme vše, co je v našich silách, abychom poznali jejich 
zájmy, úspěchy, potřeby a starosti. Přizpůsobujeme svou výuku, 
aby vyhovovala jejich potřebám, i když to zabere více času a úsilí. 
Všímáme si, když chybějí, a dáváme jim najevo, že nás těší, když 
jsou přítomni. Nabídneme jim pomoc, když ji potřebují.“ (Učení – 
není většího povolání [1999], 31–32.)
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Hledíme ke Kristu

„Věříme v Krista. Učíme o Kristu. Hledíme ke Kristu. 
Je to náš Vykupitel, náš Pán a náš Spasitel.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Na generální konferenci v dubnu 1975 se starší Gordon B. Hinc-
kley, v té době člen Kvora Dvanácti apoštolů, podělil o tento zážitek:

„Nedávno jsme pořádali den otevřených dveří chrámu [Mesa] 
v Arizoně. Po celkové renovaci této budovy si její nádherný interiér 
prohlédlo téměř čtvrt milionu lidí. První otevírací den byli jako 
zvláštní hosté pozváni duchovní z jiných náboženství a stovky z nich 
pozvání přijaly. Měl jsem tu výsadu k nim promluvit a po skončení 
prohlídky odpovídat na jejich otázky. Řekl jsem jim, že rádi zodpoví-
me veškeré dotazy, které mají. Položili jich mnoho. Mezi položenými 
otázkami byla jedna od protestantského duchovního.

Řekl: ‚Prošel jsem celou tuto budovu, tento chrám, na němž je 
zvenčí napsáno jméno Ježíše Krista, ale nikde jsem neviděl žádné 
znamení kříže, symbolu křesťanství. Všiml jsem si vašich budov 
i jinde a i u nich jsem shledal, že tam chybí kříž. Jak je to možné, 
když říkáte, že věříte v Ježíše Krista?‘

Odpověděl jsem: ‚Nepřeji si urazit žádného z mých křesťanských 
bratří, kteří kříže používají na věžích svých katedrál a na oltářích 
svých kaplí, kteří ho nosí na svém rouchu a tisknou ho na své knihy 
a další literaturu. Pro nás je však kříž symbolem umírajícího Krista, 
zatímco naše poselství je prohlášením o Kristu žijícím.‘

Potom se zeptal: ‚Když nepoužíváte kříž, co je symbolem vašeho 
náboženství?‘

Odpověděl jsem, že život našich lidí se musí stát jediným význam-
ným vyjádřením naší víry a tím ve skutečnosti i symbolem našeho 
uctívání. …
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„Pro naši víru je absolutním základem naše svědectví 
o Ježíši kristu jako synu božím. … on je tím hlavním 
základním kamenem církve, která nese Jeho jméno.“
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Žádné znamení, umělecké dílo ani zpodobnění nemůže uspokoji-
vě vyjádřit slávu a zázrak žijícího Krista. Pověděl nám, co má být tím 
symbolem, když řekl: ,Milujete- li mne, přikázaní mých ostříhejte.‘ 
( Jan 14:15.)

Jako Jeho následovníci nemůžeme udělat zlý, podvodný nebo 
nelaskavý skutek, aniž bychom poskvrnili Jeho obraz. Ani nemůže-
me udělat dobrý, laskavý a štědrý skutek, aniž by se jasněji zaleskl 
symbol Toho, Jehož jméno jsme na sebe vzali.

A tak se náš život musí stát smysluplným výrazem, symbolem, 
který vyjadřuje naše svědectví o žijícím Kristu, Věčném Synu žijícího 
Boha.

Bratří a sestry, je to tak prosté a tak závažné, a my bychom na to 
neměli nikdy zapomínat.“ 1

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Ježíš Kristus je žijící Syn živého Boha.

Pro naši víru je absolutním základem naše svědectví o Ježíši Kristu 
jako Synu Božím. … On je tím hlavním základním kamenem Církve, 
která nese Jeho jméno.2

Věříme v Krista. Učíme o Kristu. Hledíme ke Kristu. Je to náš 
Vykupitel, náš Pán a náš Spasitel.3

Pozemská služba

On, který byl Syn Boží, Jednorozený Syn, opustil celestiální pří-
bytky svého Otce, aby na sebe vzal smrtelnost. Při Jeho narození 
zpívali andělé a mudrci Mu přinesli dary. Vyrůstal jako ostatní chlapci 
v Nazarétu v Galilei. Tam „prospíval moudrostí, a věkem, a milostí, 
u Boha i u lidí“. (Lukáš 2:52.)

S Marií a Jozefem navštívil Jeruzalém, když Mu bylo 12 let. Na 
cestě domů Ho začali postrádat. Vrátili se do Jeruzaléma a našli 
Ho, jak v chrámu rozmlouvá s učenci. Když Ho Maria kárala za to, 
že nešel s nimi, odpověděl: „Zdaliž jste nevěděli, že v těch věcech, 
kteréž jsou Otce mého, musím já býti?“ (Lukáš 2:49.) Jeho slova byla 
předznamenáním Jeho budoucí služby.
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Tuto službu započal křtem v řece Jordán, který vykonal Jeho 
bratranec Jan. Když povstal z vody, Duch Svatý na Něho sestoupil 
v podobě holubice a bylo slyšet hlas Jeho Otce, jak říká: „Tentoť jest 
ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.“ (Mat. 3:17.) Toto 
prohlášení se stalo potvrzením Jeho božskosti.

Postil se 40 dní a byl pokoušen ďáblem, který se Ho snažil odvrátit 
od Jeho božsky určeného poslání. Na protivníkovo lákání odpově-
děl: „Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého“ (Mat. 4:7), čímž opět 
potvrdil své božské synovství.

Kráčel po prašných cestách Palestiny. Neměl domov, který by 
mohl nazvat svým, neměl, kde by hlavu složil. Jeho poselstvím bylo 
evangelium pokoje. Jeho učení bylo o štědrosti a lásce. „A tomu, 
kdož se s tebou chce souditi a sukni tvou vzíti, nech mu i pláště.“ 
(Mat. 5:40.)

Učil v podobenstvích. Činil takové zázraky, jaké nebyly nikdy 
předtím ani potom vykonány. Uzdravil ty, které trápila vleklá nemoc. 
Způsobil, že slepí viděli, hluší slyšeli a chromí chodili. Vzkřísil mrtvé 
a ti znovu žili a vzdávali Mu chválu. Vskutku, nikdo nic takového 
předtím nevykonal.

Několik lidí Ho následovalo, ale většina Ho nenáviděla. O záko-
nících a farizejích mluvil jako o pokrytcích, jako o hrobech zbíle-
ných. Spikli se proti Němu. Pěnezoměnce vyhnal z domu Páně. 
Nepochybně se přidali k těm, kteří se Ho chystali zničit. On se ale 
nedal zastrašit. „Chodil, dobře čině.“ (Skutkové 10:38.)

Nestačilo toto všechno k tomu, aby se Jeho památka stala nesmr-
telnou? Nestačilo to k tomu, aby se Jeho jméno zařadilo mezi, či 
dokonce nad, jména velkých lidí, kteří kráčeli po zemi a na které 
se pamatuje pro to, co řekli nebo co udělali? Zajisté by byl zařazen 
mezi veliké proroky všech dob.

Ale toto vše Synu Všemohoucího nestačilo. Byla to pouhá přede-
hra něčeho většího, co mělo přijít. A přišlo to podivným a hrozným 
způsobem.4
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Zatčení, ukřižování a smrt

Zradili Ho, vsadili do žaláře, odsoudili k smrti, aby zemřel ve 
strašných mukách ukřižováním. Jeho živé tělo bylo přibito k dřevě-
nému kříži. Jeho život pomalu vyprchával v nepopsatelné bolesti. 
Zatímco ještě dýchal, zvolal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co 
činí.“ (Lukáš 23:34.)

Když Jeho duch odešel, země se otřásla. Setník, který to vše viděl, 
s vážností zvolal: „Jistě Syn Boží byl tento.“ (Mat. 27:54.)

Ti, kteří Ho milovali, sňali Jeho tělo z kříže. Oděli je a uložili do 
nové hrobky. …

Jeho přátelé určitě plakali. Apoštolové, které miloval a které povo-
lal za svědky své božskosti, plakali. Ženy, které Ho milovaly, plakaly. 
Nikdo nepochopil to, co předtím řekl o tom, že třetího dne povstane. 
Jak by tomu mohli rozumět? Nikdy předtím se to nestalo. Bylo to 
naprosto neslýchané. Bylo to neuvěřitelné, i pro ně.

Když mysleli na to, že jim smrt vzala jejich Pána, museli se cítit 
nesmírně sklíčeně, beznadějně a nešťastně.5

vzkříšení

To ale nebyl konec. Ráno třetího dne se Maria Magdaléna a druhá 
Maria vrátily k hrobu. K jejich naprostému údivu byl kámen odvalen 
a hrob byl otevřen. Nahlédly dovnitř. Na obou koncích pohřebního 
místa seděly dvě bytosti oděné v bílém. Zjevil se jim anděl a řekl: 
„Co hledáte živého s mrtvými?

Neníť ho tuto, ale vstalť jest. Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, 
když ještě v Galilei byl,

Řka: že Syn člověka musí vydán býti v ruce hříšných lidí, a ukři-
žován býti, a v třetí den z mrtvých vstáti.“ (Lukáš 24:5–7.)

Tato prostá slova – „Neníť ho tuto, ale vstalť jest“ – se stala slovy 
s tím nejhlubším významem ze všeho, co kdy bylo napsáno. Jsou 
prohlášením o prázdném hrobě. Jsou naplněním toho, co řekl o tom, 
že opět vstane. Jsou vítězoslavnou odpovědí na otázku, které čelí 
každý muž, žena a dítě, kteří se kdy narodili na zemi.
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Vzkříšený Pán promluvil k Marii a ona odpověděla. Nebyl to jen 
přízrak. To nebyl výplod fantazie. Byl skutečný, tak skutečný, jako 
během svého smrtelného života. Nedovolil jí, aby se Ho dotkla. 
Ještě nevystoupil ke svému Otci v nebi. K tomu mělo brzy dojít. 
Jaké shledání to muselo být, když Ho objal Otec, který Ho miloval 
a který kvůli Němu dozajista také plakal, během hodin Jeho utrpení!

Zjevil se dvěma mužům na cestě do Emaus. Hovořil s nimi a pojedl 
s nimi. Setkal se s apoštoly za zavřenými dveřmi a učil je. Tomáš 
tam při první příležitosti nebyl. Při druhé příležitosti ho Pán vyzval, 
aby se dotkl Jeho rukou a Jeho boku. V naprostém úžasu zvolal: 
„Pán můj a Bůh můj!“ ( Jan 20:28.) Při [jiné] příležitosti promlouval 
k zástupu 500 lidí. …

A existuje další svědectví. Tento společník Bible, Kniha Mormo-
nova, o Něm svědčí, že se zjevil nejenom lidem ve Starém světě, ale 
také lidem ve světě Novém. Cožpak při jedné příležitosti neprohlásil: 
„Mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím při-
vesti; nebo hlas můj slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a jeden 
pastýř“? ( Jan 10:16.)

„Jeho poselstvím bylo evangelium pokoje. Jeho učení bylo o štědrosti a lásce.“
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Lidem na této polokouli se zjevil po svém Vzkříšení. Když sestupo-
val nebeskými oblaky, bylo opět slyšet hlas Boha Věčného Otce, jak 
s vážností prohlašuje: „Hle, můj milovaný Syn, v němž se mi dobře 
zalíbilo a v němž jsem oslavil jméno své – slyšte jej.“ (3. Nefi 11:7.) …

A pokud toto vše nestačí, máme svědectví velikého proroka této 
dispensace – Josepha Smitha, svědectví nesporné a jisté a jednoznač-
né. Jako chlapec odešel do lesa, aby tam v modlitbě hledal světlo 
a pochopení. A tehdy se mu zjevily dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se 
vymyká veškerému popisu, stojící nad ním ve vzduchu. Jedna z nich 
k němu promluvila, nazývajíc ho „jménem a řekla, ukazujíc na druhou 
– Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej! “ [ Joseph Smith–Životopis 1:17.]

Tentýž Joseph při pozdější příležitosti prohlásil: „My jsme spatřili 
slávu Syna na pravici Otcově a přijali jsme z jeho plnosti; …

A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla dána, toto je 
svědectví poslední ze všech, jež my o něm dáváme: Že on žije!“ 
(NaS 76:20, 22.)6

Pro všechny ty, kteří možná mají pochybnosti, opakuji slova, která 
byla řečena Tomášovi, když se dotýkal zraněných rukou Páně: „Nebu-
diž nevěřící, ale věrný.“ [ Jan 20:27.] Věřte v Ježíše Krista, Syna Božího, 
největší osobnost v čase i na věčnosti. Věřte, že Jeho jedinečný život 
sahá daleko do dob před stvořením světa. Věřte, že je Stvořitelem země, 
na které žijeme. Věřte, že byl Jehovou Starého zákona, že byl Mesi-
ášem zákona Nového, že zemřel a byl vzkříšen, že navštívil západní 
kontinenty a učil tamní obyvatele, že zahájil tuto poslední dispensaci 
evangelia a že žije, žijící Syn živého Boha, náš Spasitel a Vykupitel.7

2
Každý z nás může poznat, že Ježíš Kristus je Syn 

Boží a Vykupitel světa, vzkříšený z hrobu.

Probíhá … bitva o víru lidstva, ale bojové linie nejsou vždy … 
jasně vyznačeny, neboť i mezi silami křesťanství se nacházejí tací, 
kteří chtějí zničit božskost Krista, v Jehož jménu promlouvají. Mohli 
bychom je ignorovat, pokud by jejich hlasy nebyly tak lákavé, pokud 
by jejich vliv nesahal tak daleko, pokud by jejich argumenty nebyly 
tak zákeřné.
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… Zástupy se shromáždí na tisíci pahorcích, aby přivítaly veli-
konoční svítání a připomněly si příběh Krista, Jehož Vzkříšení si 
budou připomínat. Kazatelé mnoha vyznání budou krásným jazykem 
plným naděje vyprávět příběh o prázdné hrobce. Jich – a vás – se 
táži: „Opravdu tomu věříte?“

Opravdu věříte, že Ježíš byl Syn Boží, doslovný potomek Otce?

Věříte, že hlas Boha, Věčného Otce, zazněl nad vodami Jordánu 
a prohlásil: „Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalí-
bilo“? (Mat. 3:17.)

Věříte, že tentýž Ježíš konal zázraky, uzdravoval nemocné, léčil 
nemohoucí, dával život mrtvým? 

Věříte, že po své smrti na pahorku Kalvárii a po pohřbu v Jozefově 
hrobce vyšel třetího dne živý?

Opravdu věříte, že stále žije – skutečný, plný života, maje 
vlastní osobnost – a že znovu přijde, jak slíbili andělé při Jeho 
nanebevstoupení? 

Opravdu tomu věříte? Pokud ano, tak jste součástí zmenšující se 
skupiny těch, kteří lpějí na doslovném znění Bible, kterým se filoso-
fové čím dál více posmívají, které jistí učitelé čím dál více zesměšňují 
a které rostoucí spolky církevních duchovních a vlivných teologů 
považují za někoho, kdo je „mimo“.

… Z pohledu těchto intelektuálů jde o mýty – narození Ježíše jako 
Syna Božího, o kterém zpívali andělé na judejských pláních, činitel 
zázraků, který uzdravoval nemocné a křísil mrtvé, Kristus vzkříšený 
z hrobu, nanebevstoupení a slíbený návrat.

Tito novodobí teologové Ho zbavují Jeho božskosti a pak se diví, 
proč Ho lidé neuctívají.

Tito vychytralí učenci sňali z Ježíše roucho božství a ponechali 
pouze člověka. Snaží se Ho přizpůsobit svému úzkoprsému myšlení. 
Okradli Ho o Jeho božské synovství a světu sebrali právoplatného 
Krále. …

Vydávám posvátné svědectví, že Bůh není mrtev, vyjma toho, kdy 
na něj druzí pohlíží jako na neživého. …
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Potřebujeme něco víc než rozumné přesvědčení. Potřebujeme 
porozumět Jeho jedinečnému a nesrovnatelnému postavení bož-
ského Vykupitele a mít nadšení pro Něj a Jeho poselství jako Syna 
Božího.

Toto porozumění a  toto nadšení jsou přístupné všem, kteří za 
ně zaplatí danou cenu. Nejsou neslučitelná s vyšším vzděláním, 
ale nezískáte je pouze studiem filosofie. Ne – přicházejí jednodušší 
cestou. Věci Boží lze pochopit skrze Ducha Božího. (1. Kor. 2:11.) 
Tak praví zjevené slovo.

Získání porozumění a nadšení týkající se Pána vyplývá z násle-
dování jednoduchých pravidel. … Rád bych navrhl tři, která jsou ve 
své podstatě prostá, téměř banální tím, jak se neustále opakují, ale 
jejich uplatňování v praxi je stěžejní a jejich výsledky jsou plodné. …

vzkříšený spasitel kráčel se dvěma muži na cestě do emaus.
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První je čtení – čtení slova Páně. … Přečtěte si například Janovo 
evangelium od začátku do konce. A dovolte Pánu, aby k vám sám 
promlouval, a Jeho slova budou přicházet s tichým přesvědčením, 
které způsobí, že slova Jeho kritiků se stanou bezvýznamnými. 
Přečtěte si také svědectví Nového světa – Knihu Mormonovu, jež 
byla přinesena jako svědectví o tom, že „Ježíš je Kristus, Věčný Bůh, 
zjevující se všem národům“. (Titulní strana Knihy Mormonovy..)

Další je služba – služba na díle Páně. … Dílo Páně nepotřebuje 
vaše pochyby; potřebuje vaši sílu, čas a talenty; a když je budete 
používat při službě, vaše víra poroste a vaše pochyby se vytratí. …

Třetí je modlitba. Mluvte se svým Věčným Otcem ve jménu Jeho 
milovaného Syna. „Aj,“ praví, „stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by 
kdo uslyšel hlas můj, a otevřel dvéře, vejduť k němu, a budu s ním 
večeřeti, a on se mnou.“ (Zjev. 3:20.)

Toto je Jeho pozvání – a Jeho slib je spolehlivý. Je nepravděpo-
dobné, že uslyšíte hlasy z nebe, ale přijde z nebe seslané ujištění, 
klidné a jisté. …

Svědectví Svatého Ducha o tom, že Ježíš je vskutku Syn Boží, 
narozen v těle, Vykupitel světa vzkříšený z hrobu, Pán, který přijde 
vládnout jako Král králů, prozáří veškeré zmatky filosofie, takzvanou 
kritiku na vyšší úrovni a negativní teologii. Je vaší příležitostí toto 
poznat. Je vaší povinností to zjistit.8

3
Je nutné, abychom se neustále ptali sami sebe: „Co 

pak učiníme s Ježíšem, kterýž slove Kristus?“

Znovu pokládám otázku, kterou položil před dvěma tisíci lety 
Pilát: „Co pak učiním s Ježíšem, kterýž slove Kristus?“ (Mat. 27:22.) 
Je opravdu nutné, abychom se neustále ptali sami sebe: „Co pak 
my učiníme s  Ježíšem, kterýž slove Kristus?“ Co učiníme s Jeho 
učením a jak z něho můžeme vytvořit neoddělitelnou součást svého 
života? …
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„Vizte Beránka Božího, který snímá hřích světa.“ ( Jan 1:29.) Jak 
chudý by byl náš život bez vlivu Jeho učení a Jeho jedinečného 
příkladu. Ponaučení týkající se toho, abychom nastavili i druhou 
tvář, ušli druhou míli, o návratu marnotratného syna a řada dalších 
nesmírně poučných slov, prošla zkouškou času a stala se katalyzá-
torem, který přináší laskavost a milosrdenství z mnoha nelidskostí, 
které lidé páchají na druhých.

Tam, odkud byl Kristus vyhnán, panuje brutalita. Tam, kde se lidé 
hlásí ke Kristu a následují Jeho učení, vládne laskavost a shovívavost.

Co pak učiníme s Ježíšem, kterýž slove Kristus? „Oznámiltě tobě, 
ó člověče, co jest dobrého, i čehož Hospodin vyhledává od tebe, 
jediné, abys činil soud, a miloval milosrdenství, a pokorně chodil 
s Bohem svým.“ (Micheáš 6:8.)

„Pročež, pravím vám, že si máte navzájem odpouštěti; neboť ten, 
kdo neodpouští bratru svému přestupky jeho, stojí před Pánem 
odsouzen; neboť v něm zůstává větší hřích.“ (NaS 64:9.) …

Co pak učiníme s Ježíšem, kterýž slove Kristus? „Nebo jsem lačněl, 
a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem byl, 
a přijímali jste mne; nah, a přioděli jste mne;  nemocen jsem byl, 
a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.“ 
(Mat. 25:35–36.) 

Co učiníme s Ježíšem, kterýž slove Kristus?

Učte se od Něj. Bádejte v písmech, neboť ta svědectví vydávají 
o Něm. Přemítejte o zázraku Jeho života a poslání. Snažte se o něco 
svědomitěji následovat Jeho příklad a dodržovat Jeho učení.9

4
Hledíme ke Kristu jako ke skále našeho spasení, 

naší síle, naší útěše, jádru naší víry.

Nevíme, co leží před námi. Nevíme, co přinesou následující dny. 
Žijeme ve světě nejistoty. Na některé čekají velké úspěchy. Na jiné 
zklamání. Na některé čeká radost a potěšení, dobré zdraví a pohodl-
né živobytí. Na jiné možná nemoc a určitý díl trápení. Zkrátka 
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nevíme. Jedno však víme. Ať již budoucnost přinese cokoli, Vykupitel 
světa, Syn Boží – podobně jako Polárka na nebi – je jistou a bez-
pečnou kotvou našeho nesmrtelného života. On je skála našeho 
spasení, naše síla, naše útěcha, skutečné jádro naší víry.

Ať již svítí slunce nebo je zamračeno, vzhlížíme k Němu a On 
nám dodává pocit jistoty a shlíží na nás s úsměvem.10

Můj Vykupitel žije, vím,
můj Spasitel a Boží Syn.
On smrt i bolest překonal,
mne vede, je můj Pán a Král.

On žije, Skála víry mé,
a lidstva Světlá naděje,
to Světlo cest, co výš vedou,
i jas za smrti oponou.

Kéž sídlí ve mně Duch míru,
Tvůj klid, jenž sílí mou víru
tou osamělou cestou jít,
do Tvé věčnosti zamířit.11

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Znovu si projděte slova presidenta Hinckleyho v 1. oddíle týka-

jící se svědectví a věnujte čas tomu, abyste přemítali nad svým 
svědectvím o Ježíši Kristu. Proč jste vděční za Spasitelovu službu 
a Usmíření? Jaké události a nauky ze Spasitelova života mají pro 
vás zvláštní význam?

• Položte si všechny otázky z 2. oddílu. Jaký vliv mají vaše odpo-
vědi na váš každodenní život? V tomtéž oddíle si znovu projděte 
tři jednoduchá pravidla presidenta Hinckleyho, jak získat poro-
zumění věcí Božích. Jak vám tyto zásady pomohly a pomáhají 
prohloubit vaše duchovní porozumění?
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• President Hinckley se opakovaně zeptal: „Co pak učiníme s Ježí-
šem, kterýž slove Kristus?“ (3. oddíl.) Čemu se můžeme naučit 
z jeho odpovědí? Zamyslete se nad tím, jak byste na tuto otázku 
odpověděli. V čem by se váš život lišil, kdybyste neznali Spasite-
lovo učení a Jeho příklad?

• President Hinckley zdůraznil, že Ježíš Kristus je naší kotvou 
v nejistém světě. (Viz 4. oddíl.) Kdy jste ve chvíli, kdy jste to 
potřebovali, pocítili Spasitelovu posilu a útěchu? Přemítejte nad 
jednotlivými řádky náboženské písně presidenta Hinckleyho ve 
4. oddíle. V čem je Kristus naše „Světlá naděje“? V čem je „Světlo 
cest, co výš vedou“?

Související verše z písem
Lukáš 24:36–39; Jan 1:1–14; Skutkové 4:10–12; 2. Nefi 2:8; 25:26; 

Alma 5:48; NaS 110:3–4

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. „The Symbol of Christ“, Ensign, 

Nov. 1975, 92, 94.
 2. „Four Cornerstones of Faith“, Ensign, 

Feb. 2004, 4.
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 280.
 4. „Neníť ho tuto, ale vstalť jest“, Liahona, 

červenec 1999, 83.
 5. „Neníť ho tuto, ale vstalť jest“, 83–84.
 6. „Neníť ho tuto, ale vstalť jest“, 84–85.

 7. „Be Not Faithless“, Ensign, Apr. 1989, 2.
 8. Conference Report, Apr. 1966, 85–87.
 9. „What Shall I Do Then with Jesus 

Which Is Called Christ?“ Ensign, Dec. 
1983, 3–5.

 10. „We Look to Christ“, Ensign, May 
2002, 90.

 11. „Můj Vykupitel žije“, Náboženské písně, 
č. 75; slova napsal Gordon B. Hinckley.
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Jako svatí posledních dnů jsme sjednoceni ve svém svědectví o Ježíši kristu.
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Vzácný dar svědectví

„Hovoříme různými jazyky. Žijeme 
v rozmanitých podmínkách. Ale v srdci 

každého z nás pulzuje společné svědectví.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

„Mé nejranější pocity, které si pamatuji,“ řekl president Gordon 
B. Hinckley, „pocházejí z doby, kdy jsem byl velmi malý chlapec. 
Plakal jsem kvůli bolesti v uchu. … Matka připravila sáček s kuchyň-
skou solí a dala ho ohřát na kamna. Otec mi jemně položil ruce na 
hlavu a dal mi požehnání, v němž vyhnal bolest a nemoc pravomocí 
Melchisedechova kněžství a ve jménu Ježíše Krista. Pak mě vzal 
něžně do náruče a položil mi na ucho pytlík s teplou solí. Bolest se 
zmírnila a ustoupila. Usnul jsem v bezpečí otcova objetí. Jak jsem 
usínal, plynula mi myslí slova jeho požehnání. To je má nejranější 
vzpomínka na použití pravomoci kněžství ve jménu Páně.

Později během mládí jsme s bratrem v zimě spali v nevytápěném 
pokoji. … Než jsme skočili do teplé postele, poklekli jsme k mod-
litbě. Bylo to vyjádření prosté vděčnosti. … Vzpomínám si, jak jsem 
řekl amen a skočil jsem do postele, přitáhl si přikrývku ke krku 
a přemýšlel o tom, co jsem právě udělal – mluvil jsem ke svému 
Otci v nebi ve jménu Jeho Syna. Neměl jsem příliš velkou znalost 
evangelia. Ale v rozhovorech s nebem v Pánu Ježíši a skrze Něho 
zazníval jakýsi pokoj a bezpečí. …

Toto svědectví rostlo v mém srdci, když jsem jako misionář četl 
Nový zákon a Knihu Mormonovu, která o Pánovi přinesla další svě-
dectví. Tato znalost vycházející ze zodpovězených modliteb mého 
dětství se stala základem mého života. Od té doby má víra vzrostla 
mnohem více. Stal jsem se Jeho apoštolem, pověřeným činit Jeho 
vůli a učit Jeho slovu. Stal jsem se Jeho svědkem světu.“ 1
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Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Svědectví je velikou silou Církve 
a pramenem víry a aktivity.

Stali jsme se podobni velké rodině, která se šíří po celém rozleh-
lém světě. Hovoříme různými jazyky. Žijeme v rozmanitých pod-
mínkách. Ale v srdci každého z nás pulzuje společné svědectví: Vy 
i já víme, že Bůh žije a že je u kormidla tohoto svého svatého díla. 
Víme, že Ježíš je náš Vykupitel, který stojí v čele této Církve, jež nese 
Jeho jméno. Víme, že Joseph Smith byl prorok a je prorok, který 
stojí v čele této dispensace plnosti časů. Víme, že na Jeho hlavu 
bylo znovuzřízeno kněžství a že v dnešní době přichází až k nám 
v nepřerušené linii. Víme, že Kniha Mormonova je pravdivým svě-
dectvím o božskosti Pána Ježíše Krista a o tom, že skutečně žije.2

To, čemu říkáme svědectví, je velikou silou Církve. Je pramenem 
víry a aktivity. … Je stejně reálné a mocné jako jakákoli jiná síla na 
zemi. Pán ho popsal v rozhovoru s Nikodémem, když řekl: „Vítr, 
kam chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam 
jde. Takť jest každý, kdo se z Ducha narodil.“ ( Jan 3:8.) To, čemu 
říkáme svědectví, je obtížné definovat, avšak jeho plody jsou jasně 
zřetelné. Je to Svatý Duch, který skrze nás svědčí.3

2
Svědectví je tichý, povzbudivý hlas, který nás podporuje, 

když kráčíme s vírou, a pobízí nás k činům.

Osobní svědectví je činitel, který obrací lidi v jejich životě, když 
přicházejí do této Církve. Je to prvek, který motivuje členy, aby se 
ve službě Pánu vzdali všeho. Je to ten tichý, povzbudivý hlas, jenž 
bez ustání podporuje ty, kteří s vírou kráčejí až k posledním dnům 
svého života.

Je to něco tajemného a úžasného, dar od Boha člověku. Když je 
někdo povolán sloužit, bohatství nebo chudoba pro něj nic nezna-
menají. Toto svědectví, jež přebývá v srdci našich členů, motivuje 
k naléhavé zodpovědnosti. Mají ho lidé mladší i starší. Má ho student 
semináře, misionář, biskup a president kůlu, president misie, sestra 
z Pomocného sdružení i každá generální autorita. Slyšíme ho od 
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těch, kteří nezastávají žádný jiný úřad než ten, že jsou členy Církve. 
Spočívá v něm duch tohoto díla. Svědectví pohání na celém světě 
Pánovo dílo kupředu. Pobízí k činům. Vyžaduje, abychom dělali to, 
o co jsme požádáni. Přináší s sebou ujištění, že život má smysl, že 
některé věci jsou daleko důležitější než jiné, že jsme na věčné pouti 
a že se zodpovídáme Bohu. …

Je to tento faktor, zpočátku slabý a poněkud nejasný, který kaž-
dého zájemce pohání směrem k obrácení. Každého obráceného 
posunuje k jistotě víry. …

Všude, kde je Církev zorganizována, je cítit její moc. Stojíme 
na nohou a říkáme, že víme. … Tím jednoduchým faktem je, že 
skutečně víme, že Bůh žije, že Ježíš je Kristus a že toto je Jejich věc 
a Jejich království. Slova zní jednoduše, vyjádření vychází ze srdce. 
Svědectví funguje všude, kde je Církev zorganizována, kde misionáři 
učí evangeliu, kde se členové dělí o svoji víru.

Je to něco, co nelze vyvrátit. Oponenti mohou do nekonečna 
citovat písma a přít se o nauku. Mohou být chytří a přesvědčiví. 
Ale když někdo řekne „vím“, už nelze dále argumentovat. Možná 
to nepřijmou, ale kdo může vyvrátit nebo popřít tichý hlas vnitřní 
duše, který přináší osobní přesvědčení? 4

„světlo do našeho života“

[David Castañeda], jeho manželka Tomasa a  jejich děti žili na 
malém vyprahlém a zchátralém ranči nedaleko Torreónu [v Mexiku]. 
Měli 30 slepic, dvě prasata a jednoho hubeného koně. Slepice snášely 
několik vajec, z nichž rodina žila a za která mohla občas utržit nějaké 
peso. Žili v bídě. Pak je navštívili misionáři. Sestra Castañedová řekla: 
„Sňali nám klapky z očí a přinesli nám do života světlo. Nevěděli 
jsme nic o Ježíši Kristu. Nevěděli jsme nic o Bohu, dokud nepřišli.“

Ona se učila ve škole dva roky, on nikdy. Starší je učili a oni byli 
nakonec pokřtěni. … Postupně si vybudovali prosperující firmu, 
v níž pracoval otec se svými pěti syny. S jednoduchou vírou platili 
desátek. Vložili důvěru v Pána. Žili podle evangelia. Sloužili všu-
de, kde byli povoláni. Čtyři z jejich synů a tři z jejich dcer sloužili 
na misii. … Kritici se jim posmívají. Na to odpovídají svědectvím 
o Pánově moci ve svém životě.
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Díky jejich vlivu vstoupilo do Církve kolem 200 členů jejich rodiny 
a přátel. Více než 30 synů a dcer této rodiny a jejich přátel sloužilo 
na misii. Darovali pozemek, na němž dnes stojí kaple.

Děti, nyní již dospělé, a jejich rodiče se střídají a každý měsíc jezdí 
do Mexico City pracovat v chrámu. Jsou živoucím svědectvím o vel-
ké moci tohoto Pánova díla pozvedat lidi a měnit je. Jsou typickým 
příkladem tisíců a tisíců dalších po celém světě, kteří prožívají zázrak 
mormonismu, když do jejich života vstupuje svědectví o božskosti 
tohoto díla.5

„není snad [evangelium] pravdivé? na čem jiném tedy záleží?“

Jednou jsem se setkal s důstojníkem námořnictva, který pocházel 
z daleké země. Byl to skvělý mladý muž, jenž byl vyslán do Spo-
jených států k dalšímu výcviku. Někteří z jeho přátel v Americkém 
námořnictvu, jejichž chování ho zaujalo, se s ním na jeho žádost 
podělili o své náboženské přesvědčení. Nebyl křesťanem, ale zajímal 
se. Řekli mu o Spasiteli světa, Ježíši Kristu, který se narodil v Bet-
lémě a který položil život za celé lidstvo. Řekli mu o tom, jak se 
Bůh, Věčný Otec, a vzkříšený Pán zjevili chlapci Josephu Smithovi. 
Hovořili o novodobých prorocích. Učili ho Mistrovu evangeliu. Jeho 
srdce se dotkl Duch a on se dal pokřtít.

Seznámili jsme se těsně předtím, než se měl vrátit do rodné země. 
Hovořili jsme o tom všem a pak jsem řekl: „Vaši krajané nejsou 
křesťané. Co se stane, až se vrátíte domů jako křesťan, a dokonce 
jako mormonský křesťan?“

Jeho tvář se zasmušila a odpověděl: „Moje rodina bude zkla-
maná. Asi mě vydědí a budou považovat za mrtvého. Pokud jde 
o mou budoucnost a kariéru, všechny příležitosti mohou být předem 
vyloučené.“

Zeptal jsem se: „Jste ochoten zaplatit za evangelium tak vysokou 
cenu?“

V jeho pohledné snědé tváři se zaleskly tmavé oči, zvlhlé slzami, 
a on odpověděl: „Není snad pravdivé?“

Zastyděl jsem se za svou otázku a odvětil jsem: „Ano, je pravdivé.“

Načež řekl: „Na čem jiném tedy záleží?“
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Rád bych tyto otázky položil i vám: „Není snad [evangelium] 
pravdivé? Na čem jiném tedy záleží?“ 6

nový pohled na život

Jednou jsem naslouchal zkušenosti nějakého inženýra, který 
nedávno vstoupil do Církve. Na dveře jejich domova zaklepali misi-
onáři a manželka je pozvala dál. Ona reagovala na jejich poselství 
s nadšením, ale on měl pocit, že je někam tažen proti své vůli. Jednou 
večer se mu svěřila s tím, že chce být pokřtěna. Velice ho to rozzlobilo. 
Cožpak neví, co by to znamenalo? Znamenalo by to čas. Znamena-
lo by to platit desátek. Znamenalo by to zříci se přátel. Znamenalo 
by to přestat kouřit. Hodil na sebe kabát, zabouchl za sebou dveře 
a vyšel do noci. Chodil po ulicích, zlobil se na manželku, zlobil se 
na misionáře a zlobil se na sebe, že jim dovolil ji učit. Když se una-
vil, vztek vyprchal a do jeho srdce mu nějakým způsobem vstoupil 
duch modlitby. Šel a modlil se. Prosil Boha, aby mu odpověděl na 
otázky, které měl. Pak přišlo vnuknutí, jasné a nepochybné, téměř 
jako kdyby mu nějaký hlas říkal slova: „Je to pravda.“

„kdo může vyvrátit nebo popřít tichý hlas vnitřní 
duše, který přináší osobní přesvědčení?“
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„Je to pravda,“ říkal si znovu a znovu. „Je to pravda.“ Do srdce 
mu vstoupil klid. Jak šel domů, omezení, požadavky a podmínky, 
které ho tak dráždily, se mu začaly jevit jako příležitosti. Když otevřel 
dveře, uviděl manželku, jak se na kolenou modlí.

… Na shromáždění, kde toto vyprávěl, hovořil také o radosti, která 
jim vstoupila do života. Desátek nebyl problém. Podělit se s Bohem, 
který jim dal vše, o své jmění, mu připadalo jako maličkost. Čas na 
službu nebyl problém. Bylo třeba jen trochu pečlivě hospodařit 
s časem během týdne. Zodpovědnost nebyla problém. Přinesla růst 
a nový pohled na život. A tento bystrý a vzdělaný muž, tento inženýr 
zvyklý zabývat se fakty hmotného světa, v němž žijeme, vydal s vlh-
kýma očima vážné svědectví o zázraku, který přišel do jeho života.7

„to nejvzácnější, co v životě mám“

Před lety v německém Berchtesgadenu na konferenci armádních 
zaměstnanců, kteří byli členy Církve, hovořila jedna bystrá a velmi 
vzdělaná mladá žena. Byl jsem tam a slyšel jsem ji. Byla majorem 
v armádě, lékařkou, vysoce uznávanou odbornicí ve svém oboru. 
Řekla:

„Chtěla jsem sloužit Bohu více než cokoli jiného na světě. Ale ať 
jsem se snažila jakkoli, nemohla jsem Ho najít. Zázračné je na tom 
to, že On našel mě. Jednoho nedělního odpoledne v září 1969 jsem 
byla doma v Berkeley v Kalifornii a slyšela jsem zazvonit zvonek 
u dveří. Byli tam dva mladí muži v obleku s bílou košilí a kravatou. 
Měli hezky upravené vlasy. Tolik mě zaujali, že jsem řekla: ‚Nevím, 
co prodáváte, ale koupím to.‘ Jeden z mladých mužů řekl: ‚Nic 
neprodáváme. Jsme misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů a rádi bychom si s vámi popovídali.‘ Pozvala jsem je dál 
a oni mluvili o své víře.

To byl začátek mého svědectví. Jsem vděčná tak, že to slovy 
nemohu vyjádřit, za výsadu a čest být členkou Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. Ta radost a klid, jež mi toto radostné evan-
gelium přineslo do srdce, jsou nebem na zemi. Svědectví o tomto 
díle je to nejvzácnější, co v životě mám, dar Nebeského Otce, za 
který budu navždy vděčná.“ 8
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A tak tomu je i se stovkami tisíc lidí v mnoha zemích – schopných 
a vzdělaných mužů a žen z obchodu a jiných oborů, prakticky zamě-
řených, zkušených [lidí], kteří se zabývají činnostmi světa a v jejichž 
srdci hoří tiché svědectví, že Bůh žije, že Ježíš je Kristus, že toto dílo 
je božské a že bylo na zemi znovuzřízeno pro požehnání všech, 
kteří využijí jeho příležitostí.9

3
Každý z nás může získat svědectví o tom, 
že Bůh a Jeho Milovaný Syn opravdu žijí 

a že Jejich dílo bylo znovuzřízeno.

Toto potvrzení, toto svědectví, může být tím nejvzácnějším ze 
všech darů Božích. Je udělen z nebes, pokud mu předchází patřičné 
úsilí. Je příležitostí, je zodpovědností každého muže a ženy v této 
Církvi, aby získali vnitřní přesvědčení o pravdivosti tohoto velikého 
díla posledních dnů a o těch, kteří stojí v jeho čele – o samotném 
živém Bohu a Pánu Ježíši Kristu.

Ježíš ukázal, jak takové svědectví můžeme získat, když řekl: „Mé 
učení neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal.

Bude- li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest- li 
to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe.“ ( Jan 7:16–17.)

Ve víře a znalosti rosteme tím, že sloužíme, studujeme a modlíme se.

Když Ježíš nasytil 5 000 lidí, uvědomili si, jaký zázrak udělal, 
a divili se tomu. Někteří přišli znovu. Učil je nauce o své božskosti 
a o sobě jako chlebu života. Vyčetl jim, že je nezajímá nauka, ale jen 
uspokojení hladu svého těla. Když někteří slyšeli Jeho slova a Jeho 
nauku, řekli: „Tvrdáť jest tato řeč. Kdo ji může slyšeti?“ ( Jan 6:60.) 
Kdo může uvěřit tomu, čemu tento muž učí?

„A z toho mnozí z učedlníků jeho odešli zpět, a nechodili s ním 
více.

Tedy řekl Ježíš ke dvanácti [myslím s jistým pocitem sklíčenosti]: 
Zdaliž i vy chcete odjíti?

I odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, k komu půjdeme? Slova 
věčného života máš.
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A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.“ 
( Jan 6:66–69.)

Této velké otázce a odpovědi na ni musíme čelit všichni. Pokud 
ne k Tobě, pak, „Pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš. 
A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.“

Jde o toto přesvědčení, tuto tichou vnitřní jistotu o tom, že exi-
stuje žijící Bůh, o božskosti Jeho Milovaného Syna, o znovuzřízení 
Jejich díla v této době a o vznešených projevech, které následovaly 
a které se pro každého z nás staly základem naší víry. To se stává 
naším svědectvím.

… Nedávno jsem navštívil Palmyru ve státě New York [nedaleko 
místa, kde Joseph Smith obdržel První vidění]. O událostech, ke 
kterým v této oblasti došlo, můžeme říci: „Buď se staly, nebo ne. 
Nemůže být nic mezi tím, žádná šedá zóna.“

A hlas víry šeptá: „To všechno se stalo. Stalo se to přesně tak, jak 
řekl, že se to stalo.“

Nedaleko je pahorek Kumora. Odtud povstal dávný záznam, 
z něhož byla přeložena Kniha Mormonova. Člověk musí její božský 
původ buď přijmout, nebo odmítnout. Zvážíme- li všechna svědec-
tví, musí to každého muže a každou ženu, kteří ji četli s vírou, vést 
k tomu, aby řekli: „Je to pravda.“

A tak je tomu i s ostatními prvky této zázračné věci, kterou nazý-
váme znovuzřízení dávného evangelia, dávného kněžství a dávné 
Církve.

Toto svědectví je nyní, jako bylo vždy, prohlášením, přímočarým 
potvrzením pravdy, jak ji známe.10

4
Podle svého svědectví musíme žít a dělit se o ně s druhými.

Pavel napsal Timoteovi: „Budiž sebe pilen“ – poslouchejte – „i uče-
ní, v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe 
poslouchají.“ (1. Timoteovi 4:16.) Jaký nádherný pokyn dal Pavel 
mladému Timoteovi!
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A dále pokračoval: „Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, 
a milování, a mysli způsobné.“ (2. Timoteovi 1:7.) Bůh nám nedal 
ducha bázně, ale moc – moc poselství; a  lásky – lásky k  lidem, 
lásky k tomu, co můžeme nabídnout; zdravou mysl – jednoduché, 
srozumitelné zásady znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista.

„Protož nestyď se za svědectví Pána našeho.“ (2. Timoteovi 1:8.) 
Nikdy se, bratři a sestry, nestyďte za svědectví o našem Pánovi. … 
Je na nás vložen velký úkol, příkaz: „Nebo nedal nám Bůh ducha 
bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné. Protož nestyď se za 
svědectví Pána našeho.“ 11

Toto je Boží svaté dílo. Toto je Jeho Církev a Jeho království. Vidě-
ní, ke kterému došlo v Posvátném háji, se odehrálo přesně tak, jak to 
Joseph řekl. V srdci mám pravdivé porozumění důležitosti toho, co se 
tam stalo. Kniha Mormonova je pravdivá. Svědčí o Pánu Ježíši Kristu. 
Kněžství bylo znovuzřízeno a je mezi námi. Klíče tohoto kněžství, 
jež pocházejí od nebeských bytostí, jsou používány pro naše věčné 
požehnání. Takové je naše svědectví – vaše a moje – svědectví, podle 
něhož musíme žít a o které se musíme dělit s druhými. Každému 
z vás zanechávám toto svědectví, své požehnání a svou lásku a také 
výzvu, abyste byli dále součástí tohoto zázraku posledních dnů, 
kterým je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.12

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Jak vaše osobní svědectví přispívá k síle Církve? (Viz 1. oddíl.)

• President Hinckley zdůrazňuje, že svědectví nás podporuje 
a „pobízí nás k činům“. (2. oddíl.) Jak vás vaše svědectví podpo-
ruje? Jak vaše svědectví ovlivnilo či ovlivňuje vaše skutky? Jak na 
sebe můžete vztáhnout příběhy z 2. oddílu?

• Čemu se můžeme naučit ze slov presidenta Hinckleyho o tom, jak 
získat svědectví? (Viz 3. oddíl.) Jaké zážitky vám pomohly získat 
svědectví? Jak můžeme posilovat své svědectví?
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• Proč podle vás naše svědectví roste, když se o ně dělíme? Jak jste 
překonali či překonáváte pocity strachu ze sdílení svědectví? Jak 
vám požehnalo svědectví druhých? (Viz 4. oddíl.)

Související verše z písem
1. Korintským 12:3; 1. Petrova 3:15; Alma 5:43–46; 32:26–30; 

Moroni 10:3–5; NaS 8:2–3; 80:3–5

Pomůcka k výuce
„Když se seznámíte s každým jednotlivcem a porozumíte mu, 

budete lépe připraveni učit lekce, které se vztahují k situaci, ve 
které se daný člověk nachází. Toto porozumění vám pomůže nalézt 
způsoby, kterými můžete pomoci každému jednotlivci, aby se zapojil 
do diskusí a do dalších vzdělávacích činností.“ (Učení – není většího 
povolání [1999], 34.)

Odkazy
 1. „Mé svědectví“, Liahona, červenec 

2000, 84–85.
 2. „Listen by the Power of the Spirit“, 

Ensign, Nov. 1996, 5.
 3. „Testimony“, Ensign, May 1998, 69.
 4. „Testimony“, 69–70.
 5. „Testimony“, 70.
 6. „It’s True, Isn’t It?“ Ensign, July 1993, 2.
 7. „It’s True, Isn’t It?“ 5.

 8. „It’s True, Isn’t It?“ 6.
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Vyživujme věčné 
manželské partnerství

„Nejkrásnější city v životě a nejšlechetnější 
a nejuspokojivější impulsy lidského srdce nacházejí 
své vyjádření v manželství, které se uchovává čistým 

a neposkvrněným před zlem tohoto světa.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Jednoho večera, když president a sestra Hinckleyovi spolu v pokli-
du seděli, sestra Hinckleyová řekla: „Ty jsi mi vždy dával křídla, 
abych mohla létat, a já tě za to miluji.“ 1 President Hinckley v komen-
táři k tomuto výroku své manželky řekl: „Snažil jsem se lépe poznat 
osobnost své ženy, její povahu, touhy, prostředí, z nějž pocházela, 
a její ambice. Nechal jsem ji vzlétnout. Ano, nechal jsem ji vzlétnout! 
Nechal jsem ji, aby rozvíjela své talenty. Nechal jsem ji dělat vše po 
svém. Uklidil jsem se jí z cesty a podivoval jsem se nad tím, co dělá.“ 2 
Sestra Hinckleyová podobně podporovala svého manžela – jako 
otce, v jeho osobních zájmech a v jeho rozsáhlé církevní službě.

Po většinu dospívání žili Gordon B. Hinckley a Marjorie Payová ve 
stejném sboru a mnoho let bydleli naproti sobě přes ulici. „Poprvé 
jsem ji uviděl v Primárkách,“ vzpomínal později president Hinckley. 
„Zrovna něco nahlas četla. Nevím, proč to na mě tak zapůsobilo, ale 
nikdy jsem na to nezapomněl. Pak vyrostla v krásnou mladou ženu 
a já jsem měl dost rozumu na to, abych se s ní oženil.“ 3

První schůzku měli na církevním tanečním večeru, když jemu 
bylo 19 a  jí 18 let. „Tenhle mladý muž to někam dotáhne,“ řekla 
Marjorie potom své matce.4 Jejich vztah se dále rozvíjel, zatímco 
Gordon studoval na Utažské univerzitě. V roce 1933, rok poté, co 
dostudoval, byl povolán na misii do Anglie. Když se v roce 1935 
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President a sestra Hinckleyovi se těšili ze šťastného 
a láskyplného manželství a posilovalo je „tiché a jasné 
ujištění o … opětném shledání a věčném společenství“.



k a P i t o l a  1 0

149

vrátil, pokračovali dále v námluvách a v roce 1937 uzavřeli sňatek 
v chrámu Salt Lake. Sestra Hinckleyová o prvních letech jejich man-
želství řekla:

„Peněz jsme měli poskrovnu, ale byli jsme plni naděje a optimis-
mu. Tyto dny v začátcích nebyly všechny blažené, ale byly naplněny 
odhodláním a velkou touhou vytvořit šťastný domov. Milovali jsme 
se, o tom nebylo pochyb. Ale také jsme si na sebe museli vzájemně 
zvykat. Myslím, že každý manželský pár si musí na sebe zvyknout.

Hned na začátku jsem si uvědomila, že bude lepší, když se bude-
me spíše snažit si na sebe zvyknout, než abychom se neustále snažili 
jeden druhého změnit – což, jak jsem zjistila, bylo nemožné. … 
K vytvoření šťastného domova je zapotřebí trochu obětí a mnoho 
přizpůsobivosti.“ 5

President Hinckley byl povolán generální autoritou v roce 1958 
a během prvních let jeho služby zůstávala sestra Hinckleyová doma, 
jak bylo běžné, aby pečovala o jejich pět dětí, zatímco on cestoval 
kvůli církevním pověřením. Když jejich děti vyrostly, Hinckleyovi 
často cestovali spolu – čehož si vážili. Na duben 1977, zatímco byli na 
dlouhé cestě, aby se setkali se Svatými v Austrálii, připadlo 40. výročí 
jejich sňatku. Toho dne si president Hinckley zapsal do deníku:

„Dnes se nacházíme v Perthu v Austrálii a samotná naše pří-
tomnost symbolizuje to, co nám přinesla léta. Den jsme strávili 
setkáními s misionáři Australské misie Perth. Byl to nádherný den, 
během něhož jsme si vyslechli svědectví a poučení. Misionáři daro-
vali Marjorii kytičku květin, kterou jsem já sám neměl čas koupit.

O minulých 40 letech bychom mohli napsat celý román. … Měli 
jsme určité těžkosti a problémy. Ale celkově se nám dařilo. Byli 
jsme nádherně požehnáni. V tomto věku člověk začíná chápat, co 
je to věčnost a jakou hodnotu má věčné společenství. Kdybychom 
dnes večer byli doma, sešli bychom se nejspíše s rodinou u večeře. 
Buď jak buď, jsme daleko od domova ve službě Pánovi a je to milá 
zkušenost.“ 6

O dvacet dva let později, když president Hinckley sloužil jako 
president Církve, napsal sestře Hinckleyové dopis, v němž vyjádřil, 
co k ní cítí po více než 60 letech manželství. „Jsi mi drahou spo-
lečnicí,“ řekl. „Společně jsme zestárli a byla to milá zkušenost. … 



k a P i t o l a  1 0

150

Až se někdy v budoucnosti ruka smrti jemně dotkne jednoho nebo 
druhého z nás, budou tu slzy, ano, ale bude tu také tiché a jasné 
ujištění o našem opětném shledání a věčném společenství.“ 7

Když se začátkem roku 2004 Hinckleyovi vraceli ze zasvěcení 
chrámu Akkra v Ghaně, sestra Hinckleyová se zhroutila únavou. 
Již se nezotavila a 6. dubna 2004 zemřela. O šest měsíců později 
president Hinckley na říjnové generální konferenci řekl:

„Když jsem ji držel za ruku a sledoval, jak jí z prstů odtéká smrtel-
ný život, přiznávám, že jsem byl přemožen. Než jsem se s ní oženil, 
byla dívkou mých snů. … Byla mi drahou společnicí po více než 
dvě třetiny století, před Pánem jsme si byli rovni, ve skutečnosti 
byla lepší. A nyní ve stáří se pro mne opět stala dívkou mých snů.“ 8

Presidenta Hinckleyho v jeho zármutku utěšovala znalost, že on 
a Marjorie byli zpečetěni na věčnost. „Ztratit tolik milovaného part-
nera, s nímž jste tak dlouho kráčeli sluncem i stínem, je naprosto 
zničující,“ řekl. „Je tu sžíravá samota, která se stupňuje. Bolestně 
hlodá v samotné duši. Ale v tichu noci slyšíme slabý šepot, který 
říká: ‚Vše je v pořádku. Vše je v pořádku.‘ A tento hlas z neznáma 
přináší pokoj a ujištění a neochvějnou jistotu, že smrt není konec, 
že život pokračuje, s prací, kterou bude třeba vykonat, s vítězstvími, 
kterých bude třeba dosáhnout. Tento hlas tiše, neslyšně pro smr-
telné uši, přináší jistotu, že, tak jistě, jako došlo k oddělení, přijde 
i radostné opětovné shledání.“ 9

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Nebeský Otec ustanovil manželství již na počátku.

Jak úžasné je manželství v plánu našeho Věčného Otce, v plánu, 
který připravil ve své božské moudrosti pro zajištění štěstí a bezpečí 
svých dětí a pro pokračování lidského pokolení.

On je náš Stvořitel a ustanovil manželství již na počátku. Při stvoře-
ní Evy „řekl Adam: Teď tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého; 
… Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se 
bude manželky své, i budou v jedno tělo.“ (Gen. 2:23–24.)
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Pavel napsal korintským Svatým: „A však ani muž bez ženy, ani 
žena bez muže v Pánu.“ (1. Kor. 11:11.)

V novodobém zjevení Pán řekl: „A opět, vpravdě pravím vám, 
že kdokoli zakazuje ženiti se a vdávati se, není ustanoven Bohem, 
neboť manželství je pro člověka ustanoveno Bohem.“ (NaS 49:15.) …

Nikdo, kdo čte písma, ať již dávná, nebo novodobá, dozajista 
nemůže pochybovat o božském pojetí manželství. Nejkrásnější city 
v životě a nejšlechetnější a nejuspokojivější impulsy lidského srd-
ce nacházejí své vyjádření v manželství, které se uchovává čistým 
a neposkvrněným před zlem tohoto světa.

Jsem přesvědčen, že takovéto manželství představuje to, co si 
přejí – v co doufají, po čem touží a o co se modlí – muži i ženy po 
celém světě.10

2
V chrámu mohou být manžel a manželka 

připečetěni k sobě na celou věčnost.

Chrámy … nabízejí požehnání, která nelze získat nikde jinde. Vše, 
co se děje v těchto posvátných domech, má co do činění s věčnou 
podstatou člověka. Zde jsou manželé a manželky a děti pečetěni 
k sobě jako rodiny na celou věčnost. Manželství netrvá jen „dokud 
vás smrt nerozdělí“. Je navždy, pokud manželé žijí tak, aby tohoto 
požehnání byli hodni.11

Žil snad někdy nějaký muž, jenž skutečně miloval svou ženu, 
nebo žena, jež skutečně milovala svého muže, kteří by se nemodlili 
o to, aby jejich vztah pokračoval i po smrti? Pohřbili snad někdy 
nějací rodiče své dítě, aniž by toužili po ujištění, že jejich milovaný 
k nim bude patřit i ve světě, který přijde? Může někdo, kdo věří 
ve věčný život, pochybovat o tom, že Bůh nebes by svým synům 
a dcerám neposkytl ten nejvzácnější atribut života – lásku, jež je 
nejsmysluplněji vyjádřena v rodinných vztazích? Nikoli, je logické, 
že rodinné vztahy pokračují i po smrti. Lidské srdce po tom touží 
a Bůh nebes zjevil způsob, jímž toho lze dosáhnout. Umožňují to 
posvátné obřady domu Páně.12
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Jak sladké je ujištění, jak utěšující je mír, který vyplývá z poznání, 
že pokud správně uzavřeme sňatek a pokud správně žijeme, náš 
vztah bude pokračovat, nehledě na jistotu smrti a ubíhání času. 
Lidé mohou psát písně o lásce a mohou je zpívat. Mohou toužit, 
doufat a snít. Ale toto vše bude pouhou romantickou touhou, pokud 
nedojde k použití pravomoci, která přesahuje moc času a smrti.13

3
Manžel a manželka kráčejí bok po boku na své věčné cestě.

Když Bůh, ve svém velkolepém projektu, stvořil na počátku člo-
věka, stvořil podvojnost pohlaví. Zušlechťující výraz této podvojnosti 
se nachází v manželství. Jeden člověk doplňuje druhého.14

V manželském vztahu není ani podřazenosti, ani nadřazenosti. 
Žena nekráčí před mužem, ani muž nekráčí před ženou. Kráčejí bok 
po boku jako syn a dcera Boží na své věčné cestě.15

Manželství, ve své nejopravdovější podstatě, je partnerství rovno-
cenných lidí, přičemž nikdo z nich neuplatňuje panství nad tím dru-
hým, ale spíše toho druhého povzbuzuje a pomáhá mu v jakýchkoli 
zodpovědnostech a cílech, které může on nebo ona mít.16

Manželky, pohlížejte na své manžele jako na drahocenné spo-
lečníky a žijte tak, abyste byly hodny jejich společenství. Manželé, 
považujte své manželky za své nejcennější bohatství v čase či na 
věčnosti – každá je dcerou Boží, partnerkou, s níž budete kráčet 
ruku v ruce ve slunečných dnech i ve dnech deštivých, ve všech 
nebezpečích i vítězstvích života.17

Vzpomínám na dva [přátele], které jsem znal … v letech, kdy 
jsem studoval na střední a vysoké škole. On byl chlapec z malého 
města, obyčejného vzhledu, bez peněz nebo čehokoli jiného zjevně 
slibného. Vyrostl na farmě, a pokud měl nějakou vlastnost, která 
byla přitažlivá, byla to jeho schopnost pracovat. … Při svém prostém 
vzhledu měl však úsměv a osobnost, které jakoby zpívaly o dobru. 
Ona byla dívka z města, která pocházela z dobře zajištěné rodiny. …

Mezi nimi se událo něco tajemného. Zamilovali se. … Během 
těchto let se spolu smáli a  tancovali a studovali. Uzavřeli sňatek, 
i když se lidé divili, jak budou moci vydělat dost peněz na to, aby se 
vůbec uživili. On ze všech sil studoval na odborné škole a na konci 
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studia měl jeden z nejlepších prospěchů ve třídě. Ona se uskrovňo-
vala a šetřila a pracovala a modlila se. Povzbuzovala a podporovala, 
a když byli opravdu v úzkých, tiše říkala: „Nějak to zvládneme.“ Její 
víra v něj mu dodávala chuť k životu a díky ní procházel dalšími 
obtížnými roky. Pak přišly děti a oni je společně milovali a pečovali 
o ně a poskytovali jim bezpečí, jež pramenilo z jejich vlastního pří-
kladu vzájemné lásky a oddanosti. Od té doby uplynulo více než 
čtyřicet pět let. Jejich děti jsou už dospělé a dělají čest jim, Církvi 
i místům, kde žijí.

Nedávno, když jsem letěl letadlem z New Yorku, jsem při cestě 
uličkou uviděl v pološeru kabiny ženu, bělovlasou, která dřímala 
s hlavou položenou na rameni svého manžela, a on vřele tiskl její 
ruku ve své. Byl vzhůru a poznal mě. Ona se probudila, když jsme 
začali mluvit. I oni se vraceli z New Yorku, kde před jednou celos-
tátní vědeckou společností vystoupil s přednáškou. O přednášce 
řekl jen málo, ale jeho manželka mluvila s hrdostí o poctách, jichž 
se mu dostalo. …

Přemýšlel jsem o tom, když jsem se v letadle vracel na své místo. 
A říkal jsem si, že jejich přátelé v té době viděli jen farmářského 
chlapce z venkova a usměvavou dívku s pihami na nose. Ale tito dva 
lidé viděli jeden ve druhém lásku, oddanost, klid, víru a budoucnost. 
Můžete to nazvat chemií, chcete- li; možná tam něco z ní bylo, ale 
bylo tam mnohem více. Spíše tam šlo o rozkvět něčeho božského, 
co tam zasadil Otec, jenž je naším Bohem. Za svých školních let žili 
tak, že byli tohoto rozkvětu hodni. Žili s ctností a vírou, s vděčností 
a respektem k sobě i k tomu druhému. V letech, kdy prožívali pro-
fesní a ekonomické těžkosti, nacházeli největší pozemskou sílu ve 
svém vztahu. Nyní, v pokročilém věku, nacházeli společně pokoj 
a tiché uspokojení. A kromě toho měli ujištění o věčnosti strávené 
v radostném svazku díky smlouvám, které uzavřeli před dávnou 
dobou, a slibům, které si před dávnou dobou dali v domě Páně.18

4
Bůh neodepře žádné požehnání způsobilým 

jednotlivcům, kteří neuzavřeli sňatek.

Z nějakého důvodu dáváme v Církvi jedné velmi důležité skupi-
ně určitou nálepku. Stojí na ní „svobodní“. Přál bych si, abychom 
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to nedělali. Jste jednotlivci, muži a ženy, synové a dcery Boží, ne 
masa lidí, kteří vypadají nebo se chovají podobně. Kvůli tomu, že 
jste náhodou neuzavřeli sňatek, se nijak podstatně nelišíte od ostat-
ních. Všichni se velmi podobáme vzhledem a emočními reakcemi, 
schopností myslet, usuzovat, být nešťastní, být šťastní, milovat a být 
milováni.

V plánu, který připravil náš Otec v nebi, jste stejně důležití jako 
kdokoli jiný a díky Jeho milosti vám nebude na věčnosti odepřeno 
žádné požehnání, na které byste jinak měli právo.19

Dovolte mi nyní krátce promluvit k těm, kteří nikdy neměli pří-
ležitost uzavřít sňatek. Ujišťuji vás, že jsme vnímaví vůči osamě-
losti, kterou mnoho z vás pociťuje. Osamělost je hořká a bolestná. 
Domnívám se, že ji někdy pocítí všichni lidé. Soucítíme s vámi 
s porozuměním a láskou. …

Toto období vašeho života může být krásné. Jste vyzrálí. Máte 
úsudek. Většina z vás má vzdělání a zkušenosti. Máte tělesnou, 
duševní i duchovní sílu pozvedat, pomáhat a povzbuzovat.

Je tolik lidí, kteří vás potřebují. … Udržujte si své duchovní baterie 
plně nabité a rozsvěcujte lampy druhých lidí.20

Vám, kteří jste neuzavřeli sňatek, … vám dal Bůh různé talen-
ty. Dal vám schopnost sloužit potřebám druhých a žehnat jejich 
životu svou laskavostí a zájmem. Podejte pomocnou ruku někomu 
potřebnému. …

Získávejte poznání za poznáním. Kultivujte svou mysl a dovednos-
ti v oboru, který jste si zvolili. Existují pro vás nesmírné příležitosti, 
jste- li připraveni je využít. … Nemějte pocit, že kvůli tomu, že jste 
svobodní, vás Bůh opustil. Svět vás potřebuje. Církev vás potřebuje. 
Tak mnoho lidí a záležitostí potřebuje vaši sílu, moudrost a talenty.

Modlete se a neztrácejte naději. … Žijte tím nejlepším životem, 
jakým dokážete, a Pán vám ve své větší moudrosti a ve své věčné 
době na vaše modlitby odpoví.21

Obracím se na vás, kteří jste rozvedení – vězte prosím, že na 
vás nepohlížíme jako na ztroskotance jen proto, že ztroskotalo 
vaše manželství. … Naší povinností je nikoli odsuzovat druhé, ale 
odpouštět a zapomínat, pozvedat a pomáhat. Ve chvílích zármutku 
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a opuštěnosti se obracejte na Pána, který pravil: „Poďtež ke mně 
všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. … 
Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.“ (Matouš 11:28, 30.)

Pán vás neodmítne ani se od vás neodvrátí. Odpovědi na vaše 
modlitby možná nebudou nijak dramatické; možná jim hned nepo-
rozumíte, nebo je dokonce nedoceníte. Avšak přijde doba, kdy 
poznáte, že jste byli požehnáni.22

5
Štěstí v manželství pramení z projevování 

láskyplného zájmu o blaho svého partnera.

Vyživujte a zušlechťujte své manželství. Bděte nad ním a pracujte 
na tom, aby bylo pevné a krásné. … Manželství je smlouva, je to 
dohoda, je to svazek mezi mužem a ženou podle plánu Všemohou-
cího. Může být křehké. Vyžaduje péči a velkou míru úsilí.23

Poté, co jsem se léta zabýval stovkami rozvodových situací, jsem 
přesvědčen, že uplatňování jediné zásady by více než cokoli jiného 
pomohlo řešit tento bolestný problém.

Kdyby každý manžel a každá manželka neustále dělali vše, co 
je možné, pro to, aby zajistili uspokojení a štěstí svého společníka, 
bylo by rozvodů jen velmi málo, nebo žádné. Nikdy by nebylo slyšet 
hádku. Nebylo by obviňování. Nedocházelo by k výbuchům hněvu. 
Ale zneužívání a podlost by byly nahrazeny láskou a zájmem. …

Lék na většinu manželských potíží nespočívá v rozvodu. Spočívá 
v pokání a odpouštění, v projevech laskavosti a zájmu. Lze ho najít 
v uplatňování zlatého pravidla.

Je to velmi krásný výjev, když mladý muž a mladá žena u oltá-
ře spojí ruce ve smlouvě před Bohem, že se budou vzájemně ctít 
a milovat. Jak chmurný je to pak pohled, když za několik měsíců, 
nebo za několik let, slyšíte urážlivé poznámky, podlá a kousavá 
slova, zvýšené hlasy a hořké obviňování!

Nemusí to tak být, milí bratři a milé sestry. V našem životě se 
nad tyto mdlé a bídné živly můžeme povznést (viz Galatským 4:9). 
Můžeme jeden v druhém vyhledávat a uznávat božskou přirozenost, 
kterou získáváme jako děti našeho Otce v nebi. Můžeme spolu žít 
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v Bohem daném modelu manželství a dosáhnout toho, čeho jsme 
schopni, budeme- li ukázňovat sami sebe a zdržíme- li se snahy ukáz-
ňovat svého společníka.24

Každé manželství občas postihne bouřlivé počasí. Ale s trpělivos-
tí, vzájemnou úctou a s duchem zdrženlivosti můžeme tyto bouře 
přestát. Když došlo k chybám, může nastoupit omluva, pokání 
a odpuštění. K tomu však musí existovat ochota na obou stranách. …

Zjistil jsem, že to, co opravdu učiní manželství šťastným, je … když 
každý starostlivě pečuje o pohodlí a blaho toho druhého. Budeme- li 
myslet jen na sebe a na uspokojování vlastních přání, nepovede to 
k budování důvěry, lásky ani štěstí. Pouze díky nesobeckosti bude 
vzkvétat a rozvíjet se láska se svými doprovodnými vlastnostmi.25

Mnozí z nás potřebují přestat vyhledávat chyby a začít vyhledávat 
ctnosti. … Některé ženy naneštěstí chtějí přetvořit manžela k obrazu 
svému. Někteří muži považují za své výsadní právo, že mohou nutit 
svou ženu, aby se přizpůsobila jejich měřítkům toho, co je podle 
jejich názoru ideální. To nikdy nefunguje. Vede to jedině k nesho-
dám, k nedorozuměním a k zármutku.

„vyživujte a zušlechťujte své manželství. bděte nad ním 
a pracujte na tom, aby bylo pevné a krásné.“
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Musíte mít úctu k zájmům toho druhého. Musíte dát tomu dru-
hému příležitost rozvíjet a projevovat osobní vlohy a musíte ho 
k tomu povzbuzovat.26

Ke svému partnerovi, kterého jste si vybrali, buďte naprosto prav-
diví a věrní. V čase a na věčnosti bude ona nebo on tím největším 
bohatstvím, které kdy budete mít. Ona nebo on si zaslouží to nej-
lepší, co ve vás je.27

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Hinckley učil, že Nebeský Otec ustanovil manželství 

mezi mužem a ženou „pro zajištění štěstí a bezpečí svých dětí“. 
(1. oddíl.) Jaký vliv může mít tato znalost na vztah mezi manže-
lem a manželkou? Jak mohou manžel a manželka uchovat své 
manželství „čistým a neposkvrněným před zlem tohoto světa“?

• Jaká požehnání v tomto životě i ve věčnosti plynou z manželství 
na věčnost? (Viz 2. oddíl.) Jaké zkušenosti vám pomohly více si 
vážit věčných vztahů? Jak můžeme učit děti důležitosti věčného 
manželství?

• Proč je třeba, aby manželství představovalo „partnerství rovnocen-
ných lidí“? (Viz 3. oddíl.) Co se dozvídáte z příběhu ve 3. oddíle? 
Jak může manžel a manželka ve svém manželství pěstovat tento 
druh síly?

• Jak mohou zaslíbení a rady presidenta Hinckleyho, které jsou 
uvedeny ve 4. oddíle, pomoci těm, kteří neuzavřeli sňatek? Jak 
se učení v tomto oddíle vztahuje na všechny lidi? Proč je důležité 
používat své talenty a dovednosti ke službě druhým?

• Jak mohou manžel a manželka vyživovat a zušlechťovat své man-
želství? (Viz 5. oddíl.) Co jste se dozvěděli ohledně toho, jak man-
žel a manželka mohou překonat zkoušky a dosáhnout většího 
společného štěstí? Jakých příkladů toho jste byli sami svědky?

Související verše z písem
1. Korintským 11:11; Matouš 19:3–6; NaS 42:22; 132:18–19; Mojžíš 

2:27–28; 3:18, 21–24
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Pomůcka ke studiu
„Pokud budete každý den věnovat určitý čas, osobně i s rodinou, 

studiu slova Božího, zavládne ve vašem životě pokoj. Tento pokoj 
nebude pocházet z vnějšího světa. Bude pramenit z vašeho domo-
va, z vaší rodiny, z nitra vašeho srdce.“ (Richard G. Scott, „Nechť je 
používání víry vaší hlavní prioritou“, Liahona, listopad 2014, 93.)

Odkazy
 1. „Ženy v našem životě“, Liahona, 

 listopad 2004, 85.
 2. „Doma s Hinckleyovými“, Liahona, 

říjen 2003, 32.
 3. V Jeffrey R. Holland, „President Gordon 

B. Hinckley: Stalwart and Brave He 
Stands“, Ensign, June 1995, 10–11.

 4. Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, ed. Virginia 
H. Pearce (1999), x.

 5. Glimpses, 184.
 6. Deník Gordona B. Hinckleyho, 

29. dubna 1977.
 7. V Gerry Avant, „A Tender Farewell to 

an Elect Lady“ Church News, Apr. 17, 
2004, 4.

 8. „Ženy v našem životě“, 82.
 9. Marjorie Pay Hinckley, Letters (2004), 

264; viz také R. Scott Lloyd, „Apostle’s 
Work Continues beyond Veil“, Church 
News, July 31, 2004, 3.

 10. „What God Hath Joined Together“, 
Ensign, May 1991, 71.

 11. „To, co vím“, Liahona, květen 2007, 85.
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2010, 24; viz také Ensign, Aug. 1974, 
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 15. „Personal Worthiness to Exercise the 

Priesthood“, Ensign, May 2002, 54.
 16. „I Believe“, Ensign, Aug. 1992, 6.
 17. „What God Hath Joined Together“, 74.
 18. „And the Greatest of These Is Love“ 

(zasvěcující shromáždění Univerzity 
Brighama Younga, 14. února 1978), 
2–3, speeches.byu.edu.

 19. „To Single Adults“, Ensign, June 1989, 72.
 20. „To Single Adults“, 72–73.
 21. „Live Up to Your Inheritance“, Ensign, 

Nov. 1983, 82–83.
 22. „To Single Adults“, 74.
 23. „Walking in the Light of the Lord“, 

Ensign, Nov. 1998, 99.
 24. „Ženy v našem životě“, 84.
 25. „I Believe“, 5–6.
 26. Cornerstones of a Happy Home 

(brožura, 1984), 5–6.
 27. „Thou Shalt Not Covet“, Ensign, 

Mar. 1990, 6.



159

K A P I T O L A  1 1

Domov – základ 
spravedlivého života

„Čím usilovněji budete vychovávat své děti 
podle evangelia Ježíše Krista, s láskou a s tím, 
že od nich budete mnohé očekávat, tím spíše 

budou ve svém životě pociťovat pokoj.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Ke konci roku 1973 se Gordon a Marjorie Hinckleyovi zdráhavě 
rozhodli přestěhovat ze svého domova v utažském městě East Mill 
Creek, aby mohli bydlet blíže ústředí Církve v Salt Lake City. Presi-
dent Hinckley, který byl tehdy členem Kvora Dvanácti apoštolů, si 
na Silvestra toho roku udělal čas na to, aby si o jejich domově něco 
napsal. Jeho slova odhalovala pocity, které ho k onomu místu vázaly, 
ale v ještě větší míře odhalovala pocity, které choval k milující rodině.

„Jakým rozechvělým smutkem nás odchod naplňuje!“ napsal. 
Vzpomínal na to, jak rodina pracovala na stavbě domu a zvelebo-
vání okolního pozemku. Pak se jeho myšlenky obrátily ke vztahům 
– k těm vzájemným i k tomu s Bohem:

„Tady jsme si spolu hrávali, když naše děti vyrůstaly, a tady jsme 
se spolu modlívali. Tady jsme my i naše děti poznali našeho Nebes-
kého Otce a zjistili, že žije, naslouchá a odpovídá.

Možná bych později mohl napsat knihu … nikoli pro svět, ale 
pro oněch pět dětí, jejich manželské partnery a potomstvo. A pokud 
se mi podaří slovy vyjádřit příběh toho domova, dojde na slzy a na 
smích a zavládne úžasný, pokojný, vše prostupující duch lásky, jenž 
se dotkne srdce těch, kteří tato slova budou číst, neboť ti, již tu žili 
a vyrůstali, se měli navzájem rádi, milovali své bližní, svého Boha 
a Pána Ježíše Krista.“ 1



k a P i t o l a  1 1

160

„vyzýváme rodiče, aby své nejlepší úsilí věnovali výuce a výchově svých dětí.“
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President Hinckley během svého působení svědčil o důležitosti 
milujících, věrných rodin. Pod jeho vedením První předsednictvo 
a Kvorum Dvanácti apoštolů vydalo dokument „Rodina – prohlášení 
světu“, který starší M. Russell Ballard z Dvanácti popsal jako „[důraz-
nou výzvu] k ochraně a posilování rodin“.2 Poté, co president Hinc-
kley přečetl toto prohlášení na zářijovém generálním shromáždění 
Pomocného sdružení v roce 1995, dále uvedl: „Síla každého národa 
je zakořeněna mezi zdmi jeho domovů. Naléhavě žádáme naše členy 
po celém světě, aby v souladu s těmito starobylými a úctyhodnými 
hodnotami posilovali svou rodinu.“ 3

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Rodinné vztahy jsou těmi nejposvátnějšími 
vztahy ze všech.

Rodina je božská. Ustanovil ji náš Nebeský Otec. Zahrnuje ty 
nejposvátnější vztahy ze všech. Pouze skrze její uspořádání mohou 
být naplněny záměry Páně.4

Jsme církví, která vydává svědectví o důležitosti rodiny – otce, 
matky a dětí – a o skutečnosti, že jsme všichni děti Boha, našeho 
Věčného Otce. Zodpovědností rodičů, kteří přivádějí na svět děti, 
je tyto děti milovat, vychovávat je, pečovat o ně a učit je hodnotám, 
které jim budou v životě požehnáním, tak aby z nich vyrostli dobří 
občané. … Chtěl bych zdůraznit to, co je vám již důvěrně známo, 
a  to důležitost toho, aby naši rodinu spojovala láska a  laskavost, 
uznání a úcta a výuka způsobů Páně, aby naše děti vyrůstaly ve 
spravedlivosti a vyhnuly se tragédiím, které přemáhají tolik rodin 
po celém světě.5

Je bezpodmínečně nutné, abyste nezanedbávali svou rodinu. Nic 
z toho, co máte, není drahocennější.6

2
Otcové a matky mají výsadu pečovat o své 

děti a učit je evangeliu Ježíše Krista.

Vyzýváme rodiče, aby věnovali to nejlepší úsilí výuce a výchově 
dětí v zásadách evangelia, což je udrží v úzkém kontaktu s Církví. 
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Domov je základem pro spravedlivý život, a žádná jiná instituce ho 
nemůže zastoupit a ani se nemůže zhostit jeho základních funkcí 
při naplňování této Bohem dané zodpovědnosti.7

Jsem přesvědčen, že nic nezajistí větší úspěšnost v riskantním pod-
nikání, jakým rodičovství je, než program pro rodinný život, jehož 
zdrojem je úžasné učení evangelia – a to, že otec rodiny může být 
oděn kněžstvím Božím; že je jeho výsadou a povinností, jakožto správ-
ce nad dětmi našeho Nebeského Otce, postarat se o jejich potřeby; že 
má svou rodinu vést v duchu onoho kněžství „přesvědčováním, sho-
vívavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou“ (NaS 121:41); 
že matka v rodině je dcera Boží, duše inteligence, oddanosti a lásky, 
která může být oděna Duchem Božím; že je její výsadou a povinností, 
jakožto správkyně nad dětmi našeho Nebeského Otce, uspokojovat 
jejich každodenní potřeby; že má spolu se svým manželem své děti 
rovněž učit „porozuměti nauce o pokání, víře v Krista, Syna živého 
Boha, a o křtu a daru Ducha Svatého vkládáním rukou … [a tomu], 
aby se modlily a kráčely zpříma před Pánem“ (NaS 68:25, 28).

V takové rodině děti své rodiče milují, a nemají z nich strach; 
váží si jich, a nemají z nich obavy. A na děti se pohlíží jako na dary 
od Pána, o něž je třeba pečovat, vychovávat je, povzbuzovat a vést.

Příležitostně mohou nastat neshody, může dojít k rozmíškám. 
Avšak pokud je v rodině přítomna modlitba, láska a ohleduplnost, 
bude tam i základ náklonnosti, která ji bude na věky spojovat, 
a oddanosti, která ji vždycky povede.8

Nyní pár slov určených osamoceným rodičům. … Během kaž-
dodenních bojů, které souvisejí s výchovou dětí a starostí o to, aby 
byly naplněny jejich potřeby, [nesete] vyčerpávající břemena. Je to 
povinnost naplněná osamělostí. Není však třeba, abyste byli napros-
to osamělí. Na světě – přímo v této Církvi – je mnoho lidí, kteří by 
vám rádi citlivě a s porozuměním podali pomocnou ruku. Nepřejí 
si obtěžovat tam, kde nejsou vítáni. Ale mají opravdový a upřímný 
zájem a požehnají svému vlastnímu životu stejně jako tomu vašemu 
i životu vašich dětí. Vítejte jejich pomoc. Potřebují ji poskytnout kvůli 
sobě stejně jako kvůli vám.

V této Církvi máme tisíce dobrých biskupů. Máme tisíce úřední-
ků kvor. Máme tisíce úžasných žen v Pomocném sdružení. Máme 
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domácí učitele a navštěvující učitelky. Jsou to vaši přátelé, které vám 
seslal Pán, aby vám pomohli tím, že se s vámi podělí o svou sílu. 
A nikdy nezapomínejte, že samotný Pán je zdrojem síly větší, než 
je jakákoli jiná. Byl jsem dojat zkušeností, o níž vyprávěla … jedna 
osamocená matka, která vychovávala sedm dětí, když úpěnlivě 
prosila Otce v nebi, aby mohla jít za Ním, alespoň na jednu jedinou 
noc, aby našla útěchu a sílu zvládnout zkoušky, které přinese zítřek. 
Dostalo se jí láskyplné odpovědi, která jí vstoupila do mysli téměř 
jako zjevení: „Ty za mnou přijít nemůžeš, ale já přijdu za tebou.“ 9

Čím usilovněji budete vychovávat své děti podle evangelia Ježíše 
Krista, s láskou a s tím, že od nich budete mnohé očekávat, tím spíše 
budou ve svém životě pociťovat pokoj.10

3
Díky rodinné modlitbě budou děti 

vyrůstat s vírou v žijícího Boha.

Pohleďte na maličké své. Modlete se s nimi. Modlete se za ně 
a žehnejte jim. Svět, v němž se pohybují, je komplikovaný a složitý. 
Narazí na vzedmutá moře protivenství. Budou potřebovat veškerou 
sílu a víru, kterou jim budete moci předat, dokud vám ještě budou 
nablízku. Rovněž budou potřebovat větší sílu, která pramení z vyšší 
moci. Budou muset udělat více, než si vystačit s tím, co naleznou. 
Musí pozvednout svět; a jediné páky, které k tomu budou mít, je 
příklad svého vlastního života a moci přesvědčování, které budou 
pramenit z jejich svědectví a poznání věcí Božích. Budou potřebo-
vat pomoc Páně. Dokud jsou mladí, modlete se s nimi, aby mohli 
poznat onen zdroj síly, který jim pak bude navždy k dispozici v kaž-
dé hodině potřeby.11

Nevím o žádném jiném zvyku, který bude mít tak blahodárný 
vliv na váš život, jako je zvyk poklekat spolu k modlitbě. Samotná 
slova – náš Otče v nebi – mají nesmírný účinek. Nemůžete je vyslo-
vit upřímně a s plným vědomím toho, co říkáte, aniž byste pocítili 
nějakou odpovědnost vůči Bohu. …

Váš každodenní rozhovor s Ním vám bude vnášet do srdce takový 
pokoj a do života takovou radost, jaké nemohou pocházet z žádného 
jiného zdroje. … Vaše láska bude sílit. Stále více si budete jeden 
druhého vážit.
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Vaše děti budou požehnány pocitem bezpečí plynoucím ze života 
v rodině, kde přebývá Duch Boží. Poznají rodiče, kteří k sobě mají 
vzájemnou úctu, budou je milovat a v srdci jim vzklíčí duch úcty. 
Zakusí jistotu pramenící z  laskavých slov, která jsou pronášena 
klidným hlasem. Naleznou útočiště u otce a matky, kteří díky tomu, 
že jsou v životě čestní vůči Bohu, jsou čestní i vůči sobě navzájem 
a vůči svým bližním. Budou dospívat s pocitem vděčnosti, neboť 
uslyší, jak jejich rodiče vyjadřují v modlitbě vděčnost za velká i malá 
požehnání. Budou vyrůstat s vírou v žijícího Boha.12

4
Rodinný domácí večer může rodiče a děti navzájem 

spojovat tím, že se budou učit způsobům Páně.

Pamatuji si, že když jsem byl malý chlapec, ve věku pěti let, 
president Joseph F. Smith oznámil všem členům Církve, že se mají 
spolu se svou rodinou shromažďovat v rámci rodinného domácího 
večera. Můj tatínek řekl: „President Církve nás požádal, abychom 
to dělali, a tak to tak budeme dělat.“

A tak jsme se sešli, abychom uspořádali rodinný domácí večer. 
Bylo to zábavné. Tatínek řekl: „Zazpíváme si píseň.“ Popravdě, 
nebyli jsme dobří zpěváci. … A tak jsme se pokusili zpívat a smáli 
jsme se jeden druhému. A stejně se nám vedlo i v mnohém dalším. 
Ale z této zkušenosti postupně vzešlo něco úžasného – zvyk, který 
nám pomáhal, který nás jakožto rodinu sbližoval, který nás posiloval 
a na základě kterého v našem srdci vzklíčilo přesvědčení o hodnotě 
rodinného domácího večera.13

Jsem vděčný, že pro nás, jakožto pro Církev, je základní součástí 
našeho programu pořádat každý týden rodinný domácí večer. To, že 
v této rušné době tisíce rodin po celém světě vynakládají upřímné 
úsilí na to, aby jeden večer týdně zasvětily společnému zpěvu písní, 
vzájemné výuce týkající se cest a způsobů Páně, tomu, aby společně 
poklekaly k modlitbě, aby poděkovaly Pánu za Jeho milosrdenství 
a přivolávaly Jeho požehnání na svůj život, rodinu, práci i zemi, má 
velký význam. Domnívám se, že ani nedokážeme docenit obrovské 
dobro, které z tohoto programu vyplyne.14
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Máte- li nějaké pochybnosti o přínosu rodinného domácího večera, 
vyzkoušejte ho. Shromážděte kolem sebe své děti, učte je, vydávejte 
jim svědectví, čtěte spolu písma a bavte se.15

5
Rodiče mají začít učit své děti, když jsou ještě velmi malé.

Nedlouho poté, co jsme se vzali, jsme si postavili svůj první dům. 
Měli jsme málo peněz, a tak jsem na něm hodně práce udělal sám. 
Terénní úpravy byly zcela mou zodpovědností. První z mnoha stro-
mů, které jsem zasadil, byl beztrnný dřezovec a já si představoval, jak 
jednoho dne bude jeho stín v létě pomáhat ochlazovat dům. Umístil 
jsem ho k rohu domu, kde vítr z kaňonu, který ležel východním 
směrem, vál nejsilněji. Vykopal jsem jámu, vložil do ní obnažené 
kořeny, zasypal je hlínou, strom zalil a víceméně na něj zapomněl. 
Byl to jen stromeček, s kmínkem o průměru necelé dva centimetry. 
Byl tak pružný, že jsem ho mohl snadno ohnout na jakoukoli stranu. 
Roky ubíhaly a já jsem stromku nevěnoval moc velkou pozornost. 
Pak jednou v zimě, když byl bez listí, jsem se na něj náhodou 
podíval z okna. Všiml jsem si, že je nakloněný na západ, zkroucený 
a nevyvážený. Nechtěl jsem tomu ani věřit. Vyšel jsem ven a opřel 
jsem se do stromu, abych ho narovnal. Kmen byl ale nyní již téměř 
30 centimetrů silný. Ani jsem s ním nehnul. Přinesl jsem si z kůlny 
kladkostroj, připevnil jeden konec ke stromu a druhý k pevně zasa-
zenému sloupu. Zatáhl jsem za provaz. Kladky se trošku pohnuly 
a kmen stromu se lehce zachvěl. Ale to bylo vše. Jako by mi ten 
strom říkal: „Nedokážeš mě narovnat. Už je moc pozdě. Vyrostl jsem 
nakřivo kvůli tvé nedbalosti a teď už se neohnu.“

Nakonec jsem ze zoufalství vzal pilu a na západní straně odřezal 
velkou, těžkou větev. Poodstoupil jsem a zadíval se na to, co jsem 
udělal. Odřízl jsem větší část stromu, což na kmeni zanechalo obrov-
skou jizvu, širokou asi 20 centimetrů, přičemž k nebi směřovala jen 
jedna malá větev.

… Nedávno jsem se na ten strom podíval znovu. Je velký, má 
lepší tvar, a pro dům je značným přínosem. Ale v mládí prošel 
vážným otřesem a metoda, kterou jsem použil, abych ho narovnal, 
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byla opravdu bolestivá. Když jsem ho na začátku zasadil, stačil by 
jen kousek provázku, který by stromek držel na místě a chránil ho 
před silou větru. Mohl jsem, a měl jsem, ten provázek ke stromku 
přivázat, a nestálo by mě to téměř žádné úsilí, ale neudělal jsem to. 
A tak podlehl silám, které na něj působily.

Děti jsou jako stromy. Když jsou malé, jejich život je tvárný a lze 
je vést, a obvykle to nestojí téměř žádné úsilí. Slovy pisatele Přísloví: 
„Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, 
neuchýlí se od ní.“ [Přísloví 22:6.] Tato výuka má kořeny v rodině.16

Izaiáš řekl: „Synové pak tvoji všickni vyučeni budou od Hospo-
dina, a hojnost pokoje budou míti synové tvoji.“ (Iz. 54:13.)

Tak veďte své syny a dcery, tak je provázejte a řiďte od doby, 
kdy jsou velmi malí, tak je učte po způsobu Páně, aby mír byl jejich 
celoživotním společníkem.17

„shromážděte kolem sebe své děti, učte je, vydávejte 
jim svědectví, čtěte spolu písma a bavte se.“
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6
Pokud se děti bouří, mají se rodiče za ně dále 

modlit, mít je rádi a nabízet jim pomocnou ruku.

Jsem si vědom toho, že existují rodiče, kteří navzdory záplavě lás-
ky, kterou věnují svým dětem, a tomu, že je s pílí a věrností učí, jsou 
svědky toho, že jejich děti vyrostou v pravý opak, a pláčí, když jejich 
svéhlaví synové a dcery vzdorovitě kráčí po cestách přinášejících 
tragické následky. K takovým pociťuji nezměrný soucit a mám ve 
zvyku jim citovat slova Ezechiela: „Syn neponese nepravosti otcovy, 
aniž otec ponese nepravosti synovy.“ (Ezechiel 18:20.)18

Jednou za čas, bez ohledu na to, co všechno zkoušíte, bude 
vaše dítě vzdorovat. Vytrvejte však. Nikdy to nevzdávejte. Dokud 
se budete snažit, nikdy neprohrajete. Vytrvejte.19

Pokud je vaše dítě nebo někdo blízký v onom stavu [vzpurnosti], 
nevzdávejte to. Modlete se za ně, mějte je rádi, projevujte o ně zájem 
a pomáhejte jim.20

Někdy se může zdát, že je příliš pozdě. … Ale vzpomeňte si na 
můj beztrnný dřezovec. [Viz strany 165–166.] Oklestění a utrpení ho 
proměnilo v cosi krásného a v pozdějším životě poskytoval vítaný 
stín a ochranu před horkem dne.21

7
Svou rodinu posilujeme tím, že usilujeme o nebeskou 

pomoc a pěstujeme ducha vzájemné lásky a úcty.

[Vychovávat rodinu] nemusí být jednoduché. Může to být plné 
zklamání a výzev. Bude to chtít odvahu a trpělivost. … Láska může 
mnohé změnit – láska štědře dávaná v dětství a otvírající náruč 
v obtížných letech mládí. Dosáhne toho, čeho peníze, štědře posky-
tované dětem, nikdy nedosáhnou.

A trpělivost, ruku v ruce s krocením vlastního jazyka a sebeovlá-
dáním potlačujícím hněv. …
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A povzbuzení, které snadno chválí a zdráhá se kritizovat.

Toto spolu s modlitbami způsobí zázraky. Nemůžete předpoklá-
dat, že to zvládnete sami. Při výchově nebeského dítěte – vašeho 
dítěte, které je rovněž dítětem Nebeského Otce – potřebujete pomoc 
z nebe.22

Každé dítě, s několika málo případnými výjimkami, je výsledným 
dílem domova, ať již je dobrý, špatný nebo neutrální. Tím, jak děti 
v průběhu let rostou, je jejich život do značné míry utvářen rodinnou 
výukou a tuto výuku odráží. Pokud se zde vyskytuje hrubost, týrání, 
neovládaný hněv, nevěrnost, plody budou zaručené a rozpoznatelné 
a se vší pravděpodobností se budou opakovat i v následující generaci. 
Na druhou stranu, pokud se zde vyskytuje tolerance, odpuštění, úcta, 
ohleduplnost, laskavost, milosrdenství a soucit, plody budou opět 
rozpoznatelné a budou přinášet věčnou odměnu. Budou pozitivní, 
lahodné a nádherné. A když rodiče milosrdenství projevují a učí 
mu své děti, bude se opakovat i v životě a skutcích další generace.

Promlouvám k otcům a matkám, ať jsou kdekoli, s prosbou, aby-
chom odložili hrubost, abychom ovládali hněv, abychom ztišili hlas 
a abychom se ve svém domově chovali jeden k druhému s milosr-
denstvím, láskou a úctou.23

V dávných dobách bylo řečeno, že „[odpověď] měkká odvra-
cuje hněv“. (Přísl. 15:1.) Zřídkakdy se dostaneme do problémů, 
když mluvíme jemně. Jen tehdy, když zvýšíme hlas, se spor rozhoří 
a z malých krtinců se stanou obrovské hory nesváru. … Hlas nebe 
je tichý a jemný [viz 1. Královská 19:11–12]; a stejně tak tichý je hlas 
pokoje v rodině.24

V rámci rodiny je samozřejmě třeba ukázňovat. Ale ukázňování 
s přísností, ukázňování s krutostí nevyhnutelně vede nikoli k nápra-
vě, ale spíše k nelibosti a hořkosti. Nevyléčí nic a problém pouze 
zhorší. Maří své vlastní záměry.25

Na celém světě se žádné ukázňování nevyrovná ukázňování z lás-
ky. Je zázračné samo o sobě.26

Pracujme bez ustání na tom, abychom posílili svou rodinu. Nechť 
manželé a manželky pěstují ducha absolutní vzájemné věrnosti. 
Neberme jeden druhého jako samozřejmost, ale pracujme neustále 
na tom, abychom vyživovali ducha vzájemné lásky a úcty.27
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Ó, Bože, náš Věčný Otče, požehnej rodičům, aby učili s láskou, 
trpělivostí a povzbuzením ty, kteří jsou nejcennější, děti, které přišly 
od Tebe, aby mohly být společně ochraňovány a vedeny k dobrému 
a aby během toho, jak budou růst, mohly přinášet požehnání světu, 
jehož budou součástí.28

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Hinckley učil, že rodina „zahrnuje ty nejposvátnější 

vztahy ze všech“. (1. oddíl.) Jaký vliv může tato pravda mít na naše 
vztahy se členy rodiny? Jak by mohla ovlivňovat to, jaké priority 
si stanovujeme ohledně trávení času a ohledně svých činností?

• Proč mají rodiče věnovat „to nejlepší úsilí výuce a výchově dětí 
v zásadách evangelia“? (Viz 2. oddíl.) Jak výuka evangelia ve 
vašem domově požehnala a žehná vaší rodině? Jak se mohou 
rodiče zlepšit ve svém úsilí pomáhat dětem žít podle evangelia?

• Projděte si učení presidenta Hinckleyho týkající se požehnání 
plynoucích z rodinné modlitby. (Viz 3. oddíl.) Proč podle vás 
rodinná modlitba přináší požehnání? Jakých požehnání se vám 
díky pravidelné rodinné modlitbě dostalo či dostává? O co může-
me přijít, zanedbáváme- li rodinnou modlitbu?

• Čemu se můžeme naučit ze zkušenosti, kterou Gordon B. Hinc-
kley získal jako malý chlapec ohledně rodinného domácího 
večera? (Viz 4. oddíl.) Jaká požehnání obdržela vaše rodina pro-
střednictvím rodinného domácího večera?

• Znovu si projděte příběh presidenta Hinckleyho o beztrnném dře-
zovci. (Viz 5. oddíl.) Jaká ponaučení si z tohoto příběhu můžete 
odnést?

• Jak by mohlo učení presidenta Hinckleyho uvedené v 6. oddíle 
pomoci rodičům, jejichž dítě je vzpurné? Jak mohou rodiče a druzí 
lidé někomu s láskou nabídnout pomocnou ruku?

• Proč je důležité, aby rodiče ukázňovali své děti s  láskou spíše 
než s hněvem? Co mohou rodiče dělat pro to, aby ukázňovali 
s  láskou? Jak mohou členové rodiny pěstovat ducha vzájemné 
lásky a úcty? (Viz 7. oddíl.)
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Související verše z písem
Deuteronomium 11:19; Enos 1:1–5; Mosiáš 4:14–15; Alma 56:45–

48; 3. Nefi 18:21; viz také „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, 
listopad 2010, 129

Pomůcka k výuce
„Možná máte pocit, že nerozumíte určité zásadě, kterou se při-

pravujete učit. Pokud ji však budete s modlitbou studovat, budete 
se snažit podle ní žít, připravíte se, abyste o ní mohli učit, a pak 
se o ni podělíte s ostatními, vaše svědectví se posílí a prohloubí.“ 
(Učení – není většího povolání [1999], 19.)
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Poslušnost – žijme prostě 
podle evangelia

„Cesta evangelia je prostá. … Pokořte 
se a kráčejte v poslušnosti.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Když bylo Gordonu B. Hinckleymu asi 14 let, měl v Tabernaclu 
v Salt Lake City určitý zážitek, který ho podnítil k tomu, aby učinil 
důležité předsevzetí. Později vzpomínal:

„[Slyšel] jsem presidenta Hebera J. Granta vyprávět o jeho zkuše-
nosti se čtením Knihy Mormonovy, když byl malý. Hovořil o Nefim 
a o tom, jak velký vliv měl na jeho život. A poté, hlasem, ze kterého 
zaznívalo přesvědčení, na něž nikdy nezapomenu, citoval ona úžas-
ná Nefiova slova: ‚Půjdu a učiním věci, které přikázal Pán, neboť 
vím, že Pán nedává dětem lidským žádná přikázání, aniž by pro ně 
připravil cestu, aby mohly uskutečniti věc, kterou jim přikazuje.‘ 
(1. Nefi 3:7.)

V mém mladém srdci při té příležitosti vzklíčilo předsevzetí snažit 
se dělat to, co Pán přikazuje.“ 1

Gordon B. Hinckley toto předsevzetí nosil v  srdci neustále. 
O mnoho let později, když byl presidentem Církve, se ve svém 
učení vracel k onomu poselství, které si vyslechl jako mladý muž. 
Když hovořil ke skupině Svatých posledních dnů na oblastní kon-
ferenci, uvedl:

„Dělalo se mnou rozhovor mnoho reportérů. Ptávají se na jedno: 
‚Jaké téma si zvolíte během svého působení jakožto presidenta?‘ 
Odpovídám jednoduše: ‚Totéž téma, které jsem v této Církvi slyšel 
opakovat presidenty Církve a apoštoly od té doby, kam sahá má 
paměť: Žijte prostě podle evangelia; a každý, kdo tak bude činit, 
získá v srdci přesvědčení o pravdivosti toho, podle čeho žije.‘“ 2
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v mládí inspiroval Gordona b. Hinckleyho nefiův příklad poslušnosti.
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President Hinckley na první generální konferenci v úřadu presi-
denta Církve všechny vyzval, aby se více snažili žít podle evangelia:

„Bratří a sestry, nastala doba, abychom stáli trochu vzpřímeněji, 
abychom pozvedli oči a připravili svou mysl na hlubší poznání 
a pochopení velkolepého mileniálního poslání Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. Toto je období, kdy musíme být silní. Je 
to doba, kdy musíme jít bez váhání kupředu, protože dobře známe 
význam, šíři a důležitost svého poslání. Je to doba, kdy máme dělat 
to, co je správné, bez ohledu na možné následky. Je to doba, kdy 
máme dodržovat přikázání. Nastalo období, kdy máme s laskavostí 
pomáhat trpícím a projevovat jim lásku a pomáhat těm, kteří jsou 
ztraceni v temnotě a bolesti. Je to doba, kdy musíme být navzájem 
ohleduplní a dobří, slušní a zdvořilí, ať jednáme s kýmkoli. Jinými 
slovy, musíme se stát více takovými, jako je Kristus.“ 3

President Hinckley toto poselství neustále zdůrazňoval. O deset 
let později tato slova zopakoval na generální konferenci a dodal: „Vy 
musíte posoudit, jak dalece se nám podařilo naplnit výzvu danou 
před 10 lety.“ 4

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Jsme lidem smlouvy a závazky, které jsou 
s touto smlouvou spojeny, jsou velké.

Jsme lidem smlouvy a toto je velmi závažná věc. Když bylo toto 
dílo znovuzřízeno a Pán pro toto znovuzřízení uvedl důvody, řekl, že 
jedním z nich je ten, aby bylo možné obnovit Jeho věčnou smlouvu. 
Tato smlouva … byla uzavřena mezi Abrahamem a Jehovou, když 
všemohoucí Jehova dal Abrahamovi úžasné a posvátné zaslíbení. 
Řekl, že jeho símě bude tak nespočetné jako písek na břehu moř-
ském a že všechny národy budou skrze něho požehnány. Uzavřel 
s ním smlouvu, že On bude jejich Bůh a oni budou Jeho lid. … 
Tehdy tam byl ustanoven vztah, jenž bude mít ve věčném životě 
těch, kteří do něj vstoupí, věčné důsledky. To, co z něj vyplývá, je 
úžasné – budeme- li jednat tak, jak děti Boží jednat mají, bude On 
naším Bohem, aby nám žehnal, miloval nás, vedl nás a pomáhal nám.
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Nyní, v této dispensaci, byla tato věčná smlouva znovu potvrzena. 
Tuto smlouvu jsme v podstatě uzavřeli ve chvíli, kdy jsme se dali 
pokřtít. Stali jsme se takříkajíc součástí Jeho božské rodiny. Všech-
ny děti Boží patří do Jeho rodiny, ale určitým zvláštním a úžasným 
způsobem existuje mezi Bohem a dětmi Jeho smlouvy jedinečný 
vztah. A jakmile jsme vstoupili do Církve, … stali jsme se součástí 
lidu smlouvy; a pokaždé, když přijímáme svátost, nejenže tak činí-
me na památku oběti Syna Božího, který dal svůj život za každého 
z nás, ale je v tom přítomen i další prvek, a to, že na sebe bereme 
jméno Ježíše Krista a zavazujeme se, že budeme dodržovat Jeho 
přikázání, a On se zavazuje, že nám bude žehnat prostřednictvím 
svého Svatého Ducha.

Jsme lidem smlouvy a závazky, které jsou s touto smlouvou spo-
jeny, jsou velké. Nemůžeme být obyčejnými lidmi. Musíme vyčnívat 
z davu. Musíme stát trochu vzpřímeněji. Musíme být o něco lepší, 
o něco laskavější, o něco štědřejší, o něco zdvořilejší, o něco ohle-
duplnější a o něco více pomáhat druhým.5

Jsme lid, který na sebe bere posvátnou smlouvu a jméno Pána 
Ježíše Krista. Snažme se trochu usilovněji dodržovat přikázání, aby-
chom žili tak, jak nás o to Pán žádá.6

„Pokaždé, když přijímáme svátost, … bereme [na sebe] jméno Ježíše 
krista a zavazujeme se, že budeme dodržovat Jeho přikázání.“



k a P i t o l a  1 2

175

2
Pán očekává, že budeme žít podle 

evangelia ve všech ohledech.

Žijeme v době kompromisů a povolnosti. V situacích, v nichž 
se každý den nacházíme, sice víme, co je správné, ale pod tlakem 
vrstevníků a lstivých hlasů těch, kteří nás přemlouvají, se vzdáváme. 
Děláme kompromisy. Podřizujeme se. Poddáváme se a pak se za 
sebe stydíme. … Musíme rozvíjet sílu nutnou k tomu, abychom se 
dokázali řídit svým přesvědčením.7

Cesta evangelia je prostá. Některé požadavky se vám mohou jevit 
jako elementární a zbytečné. Neopovrhujte jimi. Pokořte se a kráčejte 
v poslušnosti. Slibuji vám, že důsledky, které z toho vyplynou, bude 
úžasné spatřit a příjemné zažít.8

Mou velkou prosbou je, abychom se všichni o něco více snažili 
žít v souladu s úrovní božskosti, kterou v sobě máme. Můžeme si 
vést lépe, než si vedeme nyní. Můžeme být lepšími, než jsme teď. 
Kdybychom byli ochotni mít neustále před očima obraz svého bož-
ského dědictví a skutečnosti Otcovství Boha a bratrství člověka, byli 
bychom trochu tolerantnější, trochu laskavější, trochu více ochotni 
pomoci pozvedat ty z nás, kteří to potřebují, pomáhat jim a být jim 
oporou. Byli bychom méně náchylní snížit se k tomu, co se pro nás 
zjevně nesluší.9

Náboženství, které vyznáváte, je záležitostí sedmi dní v týdnu, 
a nikoli jen neděle. … Je zde pořád – čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dní v týdnu, 365 dní v roce.10

Pán očekává, že budeme svůj život udržovat v pořádku a že 
budeme v každém ohledu žít podle evangelia.11

3
Bůh sešle požehnání na ty, kteří kráčejí 

v poslušnosti Jeho přikázání.

Pán řekl Eliášovi, aby se šel schovat k potoku Karit, z něhož 
má pít, a že ho budou krmit krkavci. Tento verš z písem zachycuje 
prosté a úžasné tvrzení ohledně Eliáše: „Kterýž odšed, učinil, jakž 
mu přikázal Hospodin.“ (1. Král. 17:5.)
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Nedohadoval se. Nevymlouval se. Nevytáčel se. Eliáš prostě 
šel a „učinil, jakž mu přikázal Hospodin“. A byl ušetřen hrozných 
pohrom, jež postihly ty, kteří si tropili posměšky a měli námitky 
a pochybnosti.12

Celý příběh Knihy Mormonovy je příběhem o lidech, kterým se 
tehdy, když byli spravedliví a když uctívali Ježíše Krista, v zemi dařilo 
a dostávalo se jim bohatě a hojně požehnání Páně; a když hřešili, 
sešli na scestí a na svého Boha zapomněli, potkalo je utrpení, války 
a soužení. Vaše bezpečí, pokoj a prosperita spočívají v poslušnosti 
přikázání Všemohoucího.13

„Zachovávej neustále přikázání má, a korunu spravedlivosti obdr-
žíš.“ [NaS 25:15.] Tak znělo zaslíbení Páně určené Emmě Hale Smi-
thové. Je to zaslíbení Páně určené každému z vás. Štěstí spočívá 
v dodržování přikázání. Pro Svatého posledních dnů … může v poru-
šování oněch přikázání spočívat jen utrpení. A každému, kdo je dodr-
žuje, je určeno zaslíbení koruny … spravedlivosti a věčné pravdy.14

Opravdová svoboda spočívá v poslušnosti Božích rad. V dáv-
ných dobách se říkalo, že „přikázaní jest svíce, a naučení světlo“. 
(Přísl. 6:23.)

Evangelium není filosofie útlaku, tak jak to vnímá tolik lidí. Je 
to plán svobody, který poskytuje kázeň tužbám a vedení chování. 
Jeho ovoce je sladké a jeho mzda štědrá. …

„Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte, a neza-
pletejte se zase v jho služebnosti.“ (Gal. 5:1.)

„Kdež jest ten Duch Páně, tu i svoboda.“ (2. Kor. 3:17.)15

Naše bezpečí spočívá v pokání. Naše síla vychází z poslušnosti 
přikázání Božích. … Stůjme pevně proti zlu, doma i v zahraničí. 
Žijme tak, abychom byli hodni požehnání nebes, učiňme ve svém 
životě nápravu, je- li to třeba, a vzhlížejme k Němu, k Otci nás všech.16

Nemáme se čeho bát. Bůh je u kormidla. Způsobí, aby toto dílo 
bylo úspěšné. Sešle požehnání na ty, kteří kráčejí v poslušnosti Jeho 
přikázání. Takové je Jeho zaslíbení. O Jeho schopnosti toto zaslíbení 
splnit nemusí nikdo z nás pochybovat.17
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4
Církevní vedoucí ukazují směr a vyzývají 

členy, aby žili podle evangelia.

Někteří říkají: „Církev mi nebude diktovat, co si mám myslet o tom 
či onom, ani mi nebude říkat, jak mám žít.“

Ne, odpovídám, Církev nebude nikomu diktovat, co si má myslet 
nebo co má dělat. Církev ukáže směr a vyzve každého člena, aby žil 
podle evangelia a těšil se z požehnání, která takový způsob života 
přináší. Církev nebude nikomu nic diktovat, bude však poskytovat 
radu, bude přesvědčovat, bude naléhat a bude očekávat věrnost od 
těch, kteří se považují za její členy.

Když jsem studoval na vysoké škole, řekl jsem jednou svému 
otci, že se domnívám, že generální autority překračují své výsadní 
právo, když se zasazují o jistou věc. Otec byl velmi moudrý a dobrý 
muž. Řekl: „President Církve nám dal pokyn a já ho podporuji jako 
proroka, vidoucího a zjevovatele, a hodlám se jeho radou řídit.“

V generálních radách této Církve sloužím [mnoho] let. … Dosvěd-
čuji vám, že ačkoli jsem se zúčastnil doslova tisíců schůzek, na 
kterých se diskutovalo o církevních zásadách a programech, nikdy 
jsem nezažil takovou schůzku, na které by se neusilovalo o Pánovo 
vedení nebo na které by se kdokoli z přítomných snažil obhájit nebo 
uskutečnit něco, co by mohlo někomu ublížit nebo co by někoho 
k něčemu donucovalo.18

Říkám každému a všem, že my [kteří zasedáme v generálních 
radách Církve] nemáme žádný osobní program. Máme pouze pro-
gram Páně. Někteří lidé nás kritizují, když vydáme určitou radu či 
varování. Vězte prosím, že naše naléhavé prosby nejsou motivovány 
jakoukoli sobeckou tužbou. Vězte prosím, že naše varování nepostrá-
dají smysl a důvod. Vězte prosím, že rozhodnutí vyjádřit se k různým 
záležitostem není dosaženo bez přemýšlení, diskuse a modlitby. 
Vězte prosím, že naším jediným cílem je pomoci každému z vás 
s vašimi problémy, obtížemi, rodinou i životem. … Netoužíme učit 
ničemu jinému, než čemu by učil Pán. …
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Neseme zodpovědnost, kterou naznačil Ezechiel: „Synu člověčí, 
strážným jsem tě postavil nad domem Izraelským, abys slyše slovo 
z úst mých, napomínal jich ode mne.“ (Ezech. 3:17.)

V ničem ze zmíněného nejsme vedeni žádnou sobeckou tužbou, 
kromě toho, že si přejeme, aby naši bratří a sestry byli šťastní, aby 
v jejich domově vládl pokoj a láska a aby jim v různých věcech, jimiž 
se ve spravedlivosti zabývají, bylo požehnáno mocí Všemohoucího.19

Bůh neustále dává najevo, svým způsobem, svou vůli ohledně 
svého lidu. Svědčím vám o tom, že vedoucí této Církve nás nikdy 
nepožádají, abychom udělali cokoli, čeho bychom s pomocí Páně 
nedokázali dosáhnout. Možná nám připadá, že na to nestačíme. 
To, o co jsme žádáni, se nám možná nelíbí nebo se to neshoduje 
s našimi představami. Ale pokud se budeme s vírou, modlitbou 
a odhodláním snažit, dokážeme toho dosáhnout.

Svědčím vám o tom, že štěstí Svatých posledních dnů, pokoj 
Svatých posledních dnů, pokrok Svatých posledních dnů, blahobyt 
Svatých posledních dnů a věčné spasení a oslavení tohoto lidu spo-
čívá v tom, že kráčí v poslušnosti rad kněžství Božího.20

5
Malá rozhodnutí mohou mít nedozírné následky.

Mohu popsat zásadu, … která, budeme- li ji dodržovat, značně 
zvýší pravděpodobnost toho, že naše rozhodnutí budou správná, 
a že se nám v důsledku toho v životě dostane nezměrného pokroku 
a štěstí. Tato úžasná zásada zní: uchovejte si víru. …

Nemohu vám do detailu říci, jak se o všem rozhodovat. Ale mohu 
vám slíbit, že pokud budete svá rozhodnutí činit tak, aby byla v sou-
ladu s měřítky evangelia a s učením Církve, a pokud si uchováte 
víru, ponese váš život velmi dobré ovoce a budete často zažívat 
štěstí a úspěch.21

Před mnoha lety jsem pracoval pro železnici. … To bylo za dnů, 
kdy téměř každý jezdil osobními vlaky. Jednou ráno mi zavolal 
kolega z Newarku v New Jersey. Řekl mi: „Vlak číslo to a to dorazil, 
ale nemá zavazadlový vůz. 300 cestujících někde ztratilo zavazadla 
a šílí.“
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Ihned jsem se snažil zjistit, kam se mohl tento vůz zatoulat. Zjistil 
jsem, že v Oaklandu v Kalifornii byl správně naložen a zařazen. 
V Salt Lake City byl zařazen pod naši železnici [a nakonec dorazil] 
do St. Louis. Tam ho měla převzít další železnice, která ho měla 
dovézt do Newarku v New Jersey. Ale nějaký nepozorný výhybkář 
na nádraží v St. Louis pohnul malým kouskem železa o necelých 
osm centimetrů, neboli přehodil výhybku, a potom zatáhl za páku, 
aby vůz odpojil. Zjistili jsme, že zavazadlový vůz, který patřil do 
Newarku v New Jersey, je ve skutečnosti v New Orleansu v Louisianě 
– 2 400 kilometrů od místa svého určení. Tím, že jeden nepozorný 
zaměstnanec na nádraží v St. Louis přesunul výhybku o pouhých 
osm centimetrů, poslal vůz na špatnou trať a vzdálenost od správ-
ného cíle se velmi výrazně zvětšila. Tak to chodí i v našem životě. 
Místo abychom šli stále správným směrem, jsme nějakou chybnou 
představou odkláněni jiným směrem. Odchýlení od našeho původ-
ního cíle může být zcela nepatrné, ale pokud v něm pokračujeme, 
z malého odchýlení se stává velké a my zjišťujeme, že jsme se ocitli 
daleko od místa, kam jsme chtěli dojít. … Život se otáčí na malič-
kostech, které v našem životě mají velký význam.22

President Hinckley přirovnal naše rozhodnutí k pantům brány na farmě.
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Jednou jsem přišel na farmě k velké bráně. Nadzvedl jsem petlici 
a otevřel ji. Na straně, kde byly panty, se pohnula jen trošku, skoro 
to ani nešlo postřehnout. Ale druhý konec brány opsal velký oblouk 
o poloměru pěti metrů. Kdyby se člověk zaměřil pouze na pohyb 
pantů, ani by si nedokázal představit umocněný posun, k němuž 
v důsledku tohoto malého pohybu došlo.

A tak tomu je i s rozhodnutími v životě. Určitá malá myšlenka, 
určité slůvko, určitý nepatrný čin mohou mít nedozírné následky.23

6
Prostřednictvím toho, že žijeme podle 

evangelia, posilujeme Církev a pomáháme 
Božímu dílu šířit se po celém světě.

Můžete [Církev] posílit skrze to, jak žijete. Nechť je vám evange-
lium mečem i štítem. …

Jak nádherná bude budoucnost, až Všemohoucí rozvine své slav-
né dílo a ovlivní v dobrém všechny, kteří přijmou Jeho evangelium 
a budou podle něj žít! 24

Vidím nádhernou budoucnost ve velice nejistém světě. Budeme- 
li lpět na svých hodnotách, budeme- li stavět na svém dědictví, 
budeme- li kráčet v poslušnosti před Pánem, budeme- li prostě žít 
podle evangelia, budeme požehnáni velkolepým a nádherným způ-
sobem. Bude se na nás pohlížet jako na zvláštní lid, který nalezl klíč 
ke zvláštnímu štěstí.25

Nechť se každý muž, žena a dítě rozhodnou učinit dílo Páně lep-
ším, silnějším a větším, než tomu bylo kdykoli dříve. Onen rozdíl 
spočívá v kvalitě našeho života. Onen rozdíl spočívá v našem odhod-
lání žít podle evangelia Ježíše Krista. Je to individuální záležitost. 
Budeme- li se všichni modlit, Církev to velmi posílí. A tak je tomu 
s každou zásadou evangelia. Staňme se součástí tohoto velikého 
díla, které jde kupředu a šíří se po celé zemi. Nemůžeme stát na 
místě; musíme jít kupředu. Je nezbytné, abychom tak činili. Osobní 
přesvědčení, které spočívá v srdci každého z nás, je opravdovou 
silou Církve. Bez něj bychom toho měli jen málo nebo vůbec nic; 
s ním však máme všechno.26
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Vyzývám každého z vás, ať již jste jakožto členové této Církve 
kdekoli, abyste se postavili a s písní v srdci vykročili kupředu, žili 
podle evangelia, milovali Pána a budovali království. Společně vytr-
váme do konce a uchováme si víru; a Všemohoucí bude naší silou.27

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč jakožto Pánův lid smlouvy „nemůžeme být obyčejnými lid-

mi“? (Viz 1. oddíl.) Jak smlouvy, které jste uzavřeli s Bohem, 
ovlivňují váš každodenní život?

• President Hinckley učil, že „musíme rozvíjet sílu nutnou k tomu, 
abychom se dokázali řídit svým přesvědčením“. (2. oddíl.) Jak 
občas ze svého přesvědčení slevujeme? Jak se můžeme posílit, 
abychom dokázali odolat pokušení?

• Jaká ponaučení získáváme z příběhu o Eliášovi, který president 
Hinckley vyprávěl? (Viz 3. oddíl.) Jak byste odpověděli někomu, 
podle něhož přikázání člověka příliš omezují? Jak podle toho, 
čeho jste již byli svědky, přináší člověku poslušnost přikázání 
svobodu, bezpečí a pokoj?

• Znovu si projděte vysvětlení, které president Hinckley podává 
k tomu, jak církevní vedoucí udílejí rady a varování. (Viz 4. oddíl.) 
Jak vám bylo požehnáno díky tomu, že jste se řídili radami cír-
kevních vedoucích?

• Čemu se můžeme naučit z příběhu presidenta Hinckleyho o zava-
zadlovém voze? (Viz 5. oddíl.) Proč malá rozhodnutí nebo činy 
mají na náš život tak velký vliv? Které malé rozhodnutí mělo velký 
vliv na váš život? Jak můžeme lépe rozpoznávat malé odchylky, 
které nás mohou svést z cesty Boží?

• Jak nám život v souladu s evangeliem pomáhá vyrovnávat se 
s nejistotami světa? (Viz 6. oddíl.) Jak může to, když budeme žít 
podle evangelia, náš život zjednodušit? Zamyslete se nad tím, jak 
byste mohli aktivněji posilovat Církev a napomáhat tomu, aby se 
Boží dílo šířilo po celém světě.
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Související verše z písem
Deuteronomium 4:39–40; Židům 5:8–9; NaS 64:33–34; 93:26–28; 

98:22; Abraham 3:24–26; Články víry 1:3

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 
dělám poté, co si něco přečtu v písmech a pečlivě to studuji.“ (Henry 
B. Eyring, „Služte s Duchem“, Liahona, listopad 2010, 60.)

Odkazy
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 2. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 404.
 3. „This Is the Work of the Master“, 

Ensign, May 1995, 71.
 4. „Úvodní proslov“, Liahona, květen 

2005, 4.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

148–149.
 6. Teachings of Gordon B. Hinckley, 146.
 7. „Building Your Tabernacle“, Ensign, 

Nov. 1992, 52.
 8. „Everything to Gain – Nothing to Lose“, 

Ensign, Nov. 1976, 96.
 9. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

160–161.
 10. Teachings of Gordon B. Hinckley, 404.
 11. Discourses of President Gordon 

B. Hinckley, Volume 2: 2000–2004 
(2005), 412.

 12. „If Ye Be Willing and Obedient“, 4.
 13. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

406–407.

 14. „If Thou Art Faithful“, Ensign, 
Nov. 1984, 92.

 15. Conference Report, Apr. 1965, 78.
 16. „Doba, ve které žijeme“, Liahona, 

leden 2002, 86.
 17. „This Is the Work of the Master“, 71.
 18. „Věrnost“, Liahona, květen 2003, 60.
 19. „The Church Is on Course“, Ensign, 

Nov. 1992, 59–60.
 20. „If Ye Be Willing and Obedient“, 

Ensign, Dec. 1971, 125.
 21. „Keep the Faith“, Ensign, Sept. 1985, 

3, 6.
 22. „Prorokova rada a modlitba pro mlá-

dež“, Liahona, duben 2001, 34–35.
 23. „Keep the Faith“, 3.
 24. „Stay the Course – Keep the Faith“, 

Ensign, Nov. 1995, 72.
 25. „Look to the Future“, Ensign, 

Nov. 1997, 69.
 26. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

138–139.
 27. „Stay the Course – Keep the Faith“, 72.



183

K A P I T O L A  1 3

Pokoj a spokojenost díky 
časné soběstačnosti

„Učíme soběstačnosti jakožto zásadě pro 
život, neboť máme být schopni sami sebe 
zaopatřit a postarat se o vlastní potřeby.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Gordon B. Hinckley se naučil zásadám soběstačnosti ještě jako 
dítě, když pracoval po boku svých rodičů a sourozenců. Později 
vzpomínal:

„Žili jsme v domě, který byl podle mě velký. … Byl tam velký 
trávník s mnoha stromy, z nichž opadávalo listí po milionech, a bylo 
potřeba neustále vykonávat nezměrné množství práce.

… V kuchyni a v jídelně jsme měli kamna. Později namontovali 
kotel, což byla báječná věc. Ale polykal uhlí s nenasytnou žravostí 
a neměl automatické přikládací zařízení. Uhlí se do kotle muselo 
házet lopatou a každý večer bylo potřeba pečlivě přiložit.

Od toho nestvůrného kotle jsem získal úžasné poučení – pokud 
chcete, aby vám bylo teplo, musíte se ohánět lopatou.

Podle mého tatínka bylo třeba, aby se jeho synové naučili praco-
vat, v létě i v zimě, a tak koupil farmu, která měla přes 12 hektarů 
a která se nakonec rozrostla na téměř 75 hektarů. Bydleli jsme tam 
přes léto a do města jsme se vraceli, když začala škola.

Měli jsme velký sad a každé jaro bylo potřeba prořezat stromy. 
Tatínek nás brával na ukázky prořezávání stromů, které pořádali 
odborníci z vysoké školy zemědělské. Naučili jsme se úžasné prav-
dě – že je možné se značnou dávkou určitosti stanovit, jaké ovoce 
budete sklízet v září, a to na základě toho, jak budete prořezávat 
v únoru.“ 1
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„Pod nebesy není nic, co by nahradilo produktivní práci. 
Práce je způsob, kterým se uskutečňují sny.“
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President Hinckley díky skutečnosti, že se tyto pravdy staly jeho 
osobním základem, často učil tomu, jak žít podle evangelia, pro-
střednictvím praktických poučení. Svědčil o požehnáních, která 
přicházejí skrze tvrdou práci, a povzbuzoval Svaté posledních dnů, 
aby žili v mezích svých prostředků a připravovali se na katastrofy, 
které mohou v budoucnu nastat.

President Hinckley kromě toho, že učil těmto zásadám, pomáhal 
zajistit, aby se jimi Svatí mohli řídit. Například v dubnu roku 2001 
zavedl Stálý vzdělávací fond, který, jak řekl, inspiroval Pán.2 Prostřed-
nictvím tohoto programu mohli lidé věnovat finanční prostředky 
fondu, který měl poskytovat krátkodobé půjčky, jež měly pomoci 
způsobilým členům Církve, většinou navrátivším se misionářům, 
získat vzdělání nebo odbornou průpravu, díky čemuž by získali 
smysluplné zaměstnání. Když lidé tyto půjčky splatili, staly se dané 
finanční prostředky součástí fondu, aby pomohly budoucím účastní-
kům. Stálý vzdělávací fond pomohl již desítkám tisíc lidí dosáhnout 
soběstačnosti. Poskytuje, jak jednou president Hinckley řekl, „jasný 
paprsek naděje“.3

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Když budeme poctivě pracovat, bude 
náš život na věky požehnaný.

Věřím v evangelium práce. Pod nebesy není nic, co by nahradilo 
produktivní práci. Práce je způsob, kterým se uskutečňují sny. Je to 
způsob, kterým se z nečinných představ stávají mocné úspěchy.4

Je dobré si trochu hrát a trochu polehávat. Je to však práce, co má 
tak zásadní vliv na život muže či ženy. Je to práce, co nám zajišťuje 
jídlo, které jíme, oblečení, které máme na sobě, domy, v nichž bydlí-
me. Máme- li růst a vzkvétat, osobně i kolektivně, nemůžeme popírat 
potřebu práce vykonávané dovednýma rukama a vzdělanou myslí.5

Zjistil jsem, že život není řadou úžasných hrdinských činů. Život 
je v nejlepším případě věcí důsledné dobrotivosti a slušnosti, neo-
kázalého dělání toho, co je potřeba, tehdy, kdy je to potřeba. Všiml 
jsem si, že to nejsou géniové, kdo mění tento svět k lepšímu. Všiml 
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jsem si, že práci pro svět vykonávají zejména průměrně talentovaní 
muži a ženy, kteří však pracují s nadprůměrným nasazením.6

Je třeba, aby děti pracovaly společně s rodiči – aby s nimi myly 
nádobí, aby s nimi stíraly podlahu, aby pomáhaly sekat trávník, aby 
prořezávaly stromy a keře, aby natíraly, spravovaly, uklízely a dělaly 
sto dalších věcí, díky nimž se naučí, že práce je cenou, kterou je 
třeba zaplatit za čistotu, pokrok a prosperitu.7

Významným znakem této Církve je práce. Každý pracuje. Pokud 
nepracujete, nemůžete růst. Víra, svědectví o pravdě, je jako sval na 
mé ruce. Když ji používáte, nabývá na síle. Když ji zavěsíte na šátek, 

„Je třeba, aby děti pracovaly společně s rodiči. naučí [se], že práce je 
cenou, kterou je třeba zaplatit za čistotu, pokrok a prosperitu.“
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zeslábne a ochabne. Posíláme lidi do práce. Očekáváme od nich velké 
věci, a je úžasné a nádherné, že oni je uskutečňují. Něco vytvářejí.8

V této Církvi se ničeho nedosáhne, pokud nebudete pracovat. Je 
to jako trakař. Nepohne se, dokud se nechopíte jeho dvou držadel 
a nepostrčíte ho. Tvrdá práce posouvá dílo Páně kupředu, a pokud 
se naučíte pracovat opravdu poctivě, požehná to vašemu životu na 
věky. Jsem o tom z celého srdce přesvědčen. Požehná to vašemu 
životu na věky.9

2
Máme zodpovědnost pomáhat druhým 

povznést se a stát se soběstačnými.

Existuje staré rčení, které říká, že když dáte člověku rybu, bude 
mít jídlo na jeden den. Naučíte- li ho ale rybařit, bude jíst po celý 
zbytek života. …

Kéž nás Pán obdaří vizí a porozuměním tomu, co našim členům 
pomůže nejenom duchovně, ale i časně. Spočívá na nás velmi závaž-
ný závazek. President Joseph F. Smith … řekl, že náboženství, které 
člověku nepomůže v tomto životě, toho pro něho pravděpodobně 
mnoho neudělá ani v životě příštím. (Viz „The Truth about Mormo-
nism“, časopis Out West, Sept. 1905, 242.)

Tam, kde je mezi našimi členy značně rozšířena chudoba, musíme 
dělat vše, co můžeme, abychom jim pomohli povznést se a založit 
jejich život na základě soběstačnosti, které mohou dosáhnout prů-
pravou. Vzdělání je klíčem k příležitostem. …

Naším posvátným závazkem … je pomáhat „slabým, pozdvih[ovat] 
ruce, které jsou skleslé, a posil[ovat] kolena zemdlená“ (NaS 81:5). 
Musíme jim pomáhat stát se soběstačnými a úspěšnými.

Věřím, že Pán si nepřeje vidět svůj lid odsouzený k životu v chu-
době. Věřím, že by si přál, aby se věrní těšili z dobrých věcí země. 
Přál by si, abychom činili tyto věci a pomohli jim.10

Jednotlivec má, v souladu s  tím, čemu učíme, pro sebe udělat 
vše, co může. Když vyčerpá své zdroje, má se s žádostí o pomoc 
obrátit na svou rodinu. Když mu nebude moci pomoci rodina, ujme 
se toho Církev. A když se toho ujme Církev, je naším velkým přáním 
se nejprve postarat o okamžité potřeby onoho člověka a pak mu 
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pomáhat tak dlouho, dokud toho bude zapotřebí, ale v průběhu 
toho mu zároveň pomoci získat určitou průpravu, najít si zaměst-
nání a zjistit, jak by se mohl znovu postavit na vlastní nohy. To je 
veškerým cílem úžasného [církevního] programu sociální péče.11

Ti, kteří tohoto programu využili na straně příjemců, byli ušetřeni 
„kletby zahálky a zla podpory v nezaměstnanosti“. Zachovali si svou 
důstojnost a sebeúctu. A nesčíslní muži a ženy, kteří nejsou přímými 
příjemci, ale zapojují se do pěstování plodin a zpracování potravin 
a do mnoha dalších činností s  tím spojených, vydávají svědectví 
o tom, jakou radost lze najít v nesobecké službě druhým.

Nikdo, kdo je svědkem nezměrného dosahu a obrovských důsled-
ků tohoto programu, nemůže rozumně zpochybnit ducha zjevení, 
který stál u jeho zrodu a který v praxi prohlubuje jeho moc působit 
dobro.12

Budeme v této práci pokračovat. Vždy budou potřební. Hlad, 
nouze a katastrofy budou vždy s námi. A vždy budou ti, jejichž srdce 
se dotklo světlo evangelia a kteří budou ochotně sloužit a pracovat 
a pozvedat potřebné na zemi.

V rámci souvisejícího úsilí jsme založili Stálý vzdělávací fond. 
Vzešel z vašich štědrých příspěvků. … Mladým mužům a ženám jsou 
poskytovány půjčky na vzdělání. Jinak by byli polapeni v neměnné 
chudobě, kterou po generace znali jejich rodiče a předkové. …

Duch Páně vede toto dílo. Tato sociální činnost je světská činnost, 
která se vyjadřuje v pojmech rýže a fazole, pokrývky a stany, obleče-
ní a zdravotní péče, zaměstnání a vzdělávání pro lepší zaměstnání. 
Ale tato takzvaná světská práce je jen vnějším výrazem vnitřního 
ducha – Ducha Pána, o kterém bylo řečeno, že „chodil, dobře čině“ 
(Skutkové 10:38).13

3
Proroci nás vyzývají, abychom se připravili na katastrofy, 

které přijdou, jak po duchovní, tak po časné stránce.

Učíme soběstačnosti jakožto zásadě pro život, neboť máme být 
schopni sami sebe zaopatřit a postarat se o vlastní potřeby. A tak 
vyzýváme naše členy, aby něco vlastnili, plánovali dopředu, měli 
… k dispozici potraviny, založili si spořicí účet, pokud to bude 
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možné, pro případ, že nastanou horší časy. Někdy postihují lidi 
katastrofy v okamžiku, kdy to nejméně čekají – nezaměstnanost, 
nemoc a podobné věci.14

Tento starý svět zná velmi dobře pohromy a katastrofy. Ti, kteří 
čtou písma a věří jim, jsou si vědomi varování proroků ohledně 
katastrof, ke kterým došlo a ke kterým ještě dojde. …

Jak ohromující jsou slova zjevení, které se nachází v 88. oddíle 
Nauky a smluv, o pohromách, které mají přijít po svědectví starších. 
Pán říká:

„Neboť po svědectví vašem přijde svědectví zemětřesení, jež způ-
sobí sténání uprostřed ní, a lidé budou padati na zem a nebudou 
schopni státi.

A také přijde svědectví hlasu hromů a hlasu blesků a hlasu bouří 
a hlasu vln mořských zvedajících se nad meze své.

A všechny věci budou ve zmatku; a zajisté, srdce lidské jim ochab-
ne; neboť strach přijde na všechny lidi.“ (NaS 88:89–91.) …

Stejně jako docházelo k pohromám v minulosti, očekáváme další 
i v budoucnosti. Co uděláme?

Kdosi řekl, že nepršelo, když Noé stavěl koráb. Ale dostavěl ho 
a přišel déšť.

Pán řekl: „Jste- li připraveni, nebudete se báti.“ (NaS 38:30.)

Prvořadá příprava je také vyložena v Nauce a smlouvách, kde se 
píše: „Pročež, stůjte na svatých místech a nepohněte se, dokud den 
Páně nepřijde.“ (NaS 87:8.) …

Můžeme žít tak, abychom se mohli obrátit na Pána s prosbou 
o Jeho ochranu a vedení. To je první priorita. Nemůžeme očekávat 
Jeho pomoc, nejsme- li ochotni dodržovat Jeho přikázání. My v této 
Církvi máme dostatek důkazů o trestech za neposlušnost v příkladu 
národa Jareditů a Nefitů. Oba národy přešly kvůli zlovolnosti od 
slávy k naprostému zničení.

Samozřejmě víme, že déšť padá na spravedlivého i na nespra-
vedlivého (viz Matouš 5:45). Ale i když i spravedliví umírají, nejsou 
ztraceni, ale jsou spaseni skrze Usmíření Vykupitele. Pavel napsal 
Římanům: „Nebo buď že jsme živi, Pánu živi jsme; buď že mřeme, 
Pánu mřeme.“ (Římanům 14:8.) …
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Našim členům se … dostává rady a povzbuzení, aby podnikli 
takové přípravy, které zajistí přežití v případě pohromy.

Můžeme si dát stranou nějakou vodu, základní potraviny, léky 
a oblečení, aby nás zahřívalo. Pro případ, že nastanou horší časy, 
máme mít stranou i trochu peněz.15

Máme úžasný program sociální péče s vybavením pro takové věci, 
jako je například skladování obilí v různých oblastech. Je důležité, 
abychom se tím zabývali. Avšak nejlepším místem pro určitou zásobu 
potravin, společně s malými finančními úsporami, je náš domov. Tím 
nejlepším programem sociální péče je náš vlastní program sociální 
péče. Pět nebo šest plechovek s pšenicí doma je lepší než pytel 
pšenice v obilnici sociální péče. …

Můžeme začít velmi skromně. Můžeme začít se zásobou potravin 
na jeden týden a postupně ji rozšiřovat na měsíc a pak na tři měsí-
ce. Mluvím nyní o potravinách, které mají pokrýt základní potřeby. 
Jak všichni víte, tato rada není nová. Obávám se však, že mnozí se 
domnívají, že dlouhodobá zásoba potravin je tak dalece nad jejich 
možnosti, že nevyvíjejí naprosto žádnou snahu.

Začněte s málem … a krok za krokem postupujte k rozumnému 
cíli. Pravidelně spořte malou částku peněz a budete překvapeni, 
jak narůstá.16

4
Když se do takové míry, jak je to jen možné, vyhýbáme 
zadlužení a dáváme si stranou peníze na dobu, kdy je 
budeme potřebovat, těšíme se nezávislosti a svobodě.

Dostáváme znovu a znovu rady ohledně soběstačnosti, ohledně 
dluhu, ohledně hospodárnosti. Tolik našich lidí je těžce zadluženo 
kvůli věcem, které nejsou nezbytně zapotřebí. … Vyzývám vás jako 
členy této Církve, abyste se, je- li to možné, osvobodili od dluhů 
a ukládali si něco stranou na horší časy.17

Přišel čas, abychom dali do pořádku svůj domov. …

President J. Reuben Clark ml. na kněžském shromáždění konfe-
rence v roce 1938 [řekl]: „Máte- li jednou dluh, je úrok vaším společ-
níkem v každé denní i noční minutě. Nemůžete se mu vyhnout nebo 
mu uniknout, nemůžete ho pustit z hlavy, neustupuje ani naléhavým 
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prosbám, žádostem nebo rozkazům, a kdykoli mu vstoupíte do 
cesty nebo zkřížíte jeho směr nebo přestanete plnit jeho požadavky, 
rozdrtí vás.“ (Conference Report, Apr. 1938, 103.)

Samozřejmě uznávám, že může být nezbytné půjčit si, abychom 
získali domov. Ale kupujme domov, který si můžeme dovolit, a tak 
snižme splátky, které nám budou neustále, bez milosti nebo odkladu, 
viset nad hlavou. …

Od počátků Církve Pán promlouval na téma dluhu. Martinu Har-
risovi prostřednictvím zjevení řekl: „Zaplať dluh, který jsi dohodl 
s tiskařem. Osvoboď se z poroby.“ (NaS 19:35.)

President Heber J. Grant o této záležitosti hovořil opakovaně. … 
Řekl: „Existuje- li něco, co vnese do lidského srdce a do rodiny pokoj 
a spokojenost, pak je to život v rámci našeho příjmu. A existuje- li 
něco, co utiskuje, skličuje a deprimuje, pak jsou to dluhy a závazky, 
které člověk nemůže uspokojit.“ (Gospel Standards, comp. G. Homer 
Durham [1941], 111.)

Šíříme poselství o soběstačnosti v celé Církvi. Soběstačnosti nelze 
dosáhnout, visí- li nad domácností značný dluh. Člověk není ani nezá-
vislý, ani osvobozený od područí, když má závazky vůči druhým.

Při spravování záležitostí Církve se snažíme dávat příklad. Máme 
zásadu, kterou přísně dodržujeme, a každý rok dáváme stranou 
určité procento příjmů Církve pro případ možné potřeby.

Jsem vděčný, že mohu říci, že Církev je ve všech svých činnostech, 
ve všech svých podnicích, ve všech svých odděleních schopná fun-
govat bez vypůjčených peněz. Nevystačíme- li s příjmem, omezíme 
své programy. Snížíme výdaje, aby odpovídaly příjmu. Nebudeme 
si půjčovat. …

Jak úžasný je to pocit, být prost dluhů a mít našetřeno trochu 
peněz, ke kterým lze sáhnout v případě potřeby, je- li to nutné. …

Naléhavě vás … vyzývám, abyste se podívali na stav svých finan-
cí. Naléhavě vás vyzývám, abyste byli skromní ve svých výdajích, 
ukázněte se při svých nákupech, abyste se co možná nejvíce vyva-
rovali dluhu. Dluhy splaťte tak rychle, jak můžete, a osvoboďte se 
z tohoto područí.
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Toto je součást časného evangelia, ve které věříme. Kéž vám Pán 
žehná, … abyste dali svůj domov do pořádku. Pokud jste splatili 
dluhy, máte- li nějakou zásobu, byť jen malou, potom i když budou 
kolem vaší hlavy skučet bouře, budete mít přístřeší pro svou [rodinu] 
a budete mít klid v srdci.18

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Hinckley učil, že „není nic, co by nahradilo produktivní 

práci“. (1. oddíl.) Jakým požehnáním je práce ve vašem životě? 
Čemu jste se díky tvrdé práci naučili? Jak mohou rodiče pomáhat 
svým dětem, aby se naučily pracovat?

• Jaké zodpovědnosti máme vůči těm, kteří mají časné potřeby? (Viz 
2. oddíl.) Jak můžeme pomáhat druhým stát se soběstačnými? Jak 
váš život ovlivnila služba, kterou jste někomu poskytli či ji sami 
přijali?

• Znovu si projděte, jak se máme podle toho, co nám radil presi-
dent Hinckley, připravit na čas nouze. (Viz 3. oddíl.) Kdy jste byli 
svědky toho, jak je důležité se na čas nouze připravit? Jaké malé 
a pozvolné přípravy můžeme učinit?

• Znovu si projděte rady presidenta Hinckleyho ohledně dluhu 
a hospodárnosti. (Viz 4. oddíl.) Proč je důležité, abychom byli 
ukáznění při tom, jak utrácíme peníze? Jak nás může dluh ovlivnit 
po časné i duchovní stránce? Jak mohou rodiče učit své děti, aby 
používaly peníze moudře?

Související verše z písem
1. Tessalonicenským 4:11–12; NaS 1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

Mojžíš 5:1

Pomůcka k výuce
„Dbejte na to, abyste ve snaze přednést veškerý materiál, který jste 

si připravili, neukončovali dobré diskuse příliš brzy. Ačkoli je důležité 
probrat učební látku, je důležitější pomoci studentům pocítit vliv 
Ducha, zodpovědět jejich otázky, prohloubit jejich znalost evangelia 
a posílit jejich závazek dodržovat přikázání.“ (Učení – není většího 
povolání [1999], 64.)
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Odkazy
 1. „Some Lessons I Learned as a Boy“, 

Ensign, May 1993, 52.
 2. Viz „Stálý vzdělávací fond“, Liahona, 

červenec 2001, 60.
 3. „Skloňme se, abychom pozvedli 

 druhé“, Liahona, leden 2002, 67.
 4. „I Believe“, New Era, Sept. 1996, 6.
 5. „I Believe“, 6.
 6. One Bright Shining Hope: Messages 

for Women from Gordon B. Hinckley 
(2006), 24.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 707.

 8. Discourses of President Gordon 
B. Hinckley, Volume 2: 2000–2004 
(2005), 532.

 9. „Inspirational Thoughts“, Ensign, 
Aug. 2000, 5.

 10. „Stálý vzdělávací fond“, 62–67.
 11. „This Thing Was Not Done in 

a  Corner“, Ensign, Nov. 1996, 50.
 12. „President Harold B. Lee: An 

 Appreciation“, Ensign, Nov. 1972, 8; 
viz také Heber J. Grant, Conference 
Report, Oct. 1936, 3.

 13. „Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti“, 
Liahona, květen 2004, 61.

 14. „This Thing Was Not Done in 
a Corner“, 50.

 15. „Jste- li připraveni, nebudete se báti“, 
Liahona, listopad 2005, 60–62.

 16. „Mužům v kněžství“, Liahona, listopad 
2002, 58.

 17. „Doba, ve které žijeme“, Liahona, 
leden 2002, 84–85.

 18. „To the Boys and to the Men“, Ensign, 
Nov. 1998, 53–54.
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„chceme- li tvrdit, že uctíváme a následujeme Mistra, nemusíme snad 
zároveň usilovat o to, abychom napodobovali Jeho život naplněný službou?“
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Ztrácejme sami sebe 
ve službě druhým

„Kéž nám opravdový význam evangelia prýští do srdce, 
abychom si uvědomili, že náš život, který nám dává 

Bůh, náš Otec, máme využít ke službě druhým.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Starší Gordon B. Hinckley se ve svém mládí během prvních pár 
týdnů jakožto misionář na plný úvazek v Anglii potýkal s mnoha 
těžkostmi. Když tam dorazil, byl nemocný a při svých pokusech 
kázat evangelium se opakovaně setkával s odmítáním. Během toho-
to složitého období byl požehnán něčím, co později nazval „dnem 
rozhodnutí“ – zážitkem, který ovlivnil jeho službu na zbytek života.

„Byl jsem sklíčený,“ vzpomínal. „Napsal jsem dopis domů své-
mu drahému tatínkovi a sdělil mu, že mám pocit, že mrhám svým 
časem a jeho penězi. Byl to můj otec a president kůlu a také to byl 
moudrý a inspirovaný člověk. Napsal mi velmi krátký dopis, v němž 
stálo: ‚Milý Gordone, dostal jsem tvůj poslední dopis. Mám jen jednu 
radu – zapomeň na sebe a jdi pracovat.‘ Dříve toho dopoledne jsem 
se svým společníkem při společném studiu písem četl tato slova 
Páně: ‚Nebo chtěl- li by kdo duši svou zachovati, ztratíť ji; pakli by 
kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, tenť ji zachová.‘ 
(Marek 8:35.)

Tato slova Mistra, jimž následoval dopis od tatínka s radou, abych 
zapomněl na sebe a šel pracovat, se stala součástí samotného mého 
bytí. S dopisem od tatínka v ruce jsem šel do ložnice v domě na 
adrese Wadham Road 15, kde jsme bydleli, poklekl jsem na kolena 
a dal Pánu slib. Zavázal jsem se, že se budu snažit zapomenout na 
sebe a ztratit sebe sama ve službě Jemu.
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Onen červencový den roku 1933 byl mým dnem rozhodnutí. Do 
života mi vstoupilo nové světlo a do srdce nová radost.“ 1

Toto světlo zůstalo v životě Gordona B. Hinckleyho už navždy. Od 
toho dne se zasvětil Pánu s tím, že bude sloužit druhým. Na pohřbu 
presidenta Hinckleyho president Henry B. Eyring vyjmenoval něco 
z toho, čím president Hinckley přispěl dílu Páně – stavbu chrámů po 
celém světě, zavedení menších chrámů, aby se urychlila chrámová 
práce, založení Stálého vzdělávacího fondu a stavbu Konferenčního 
centra. A pak dodal:

„Jeho osobní odkaz daleko přesahuje tento krátký soupis i mou 
schopnost jej vyjádřit. Ale vše, čeho dosáhl, má vždy jedno společ-
né. Vždy to žehná jedincům tím, že jim to dává příležitost. A vždy 
také myslel na obyčejné lidi s omezenými možnostmi, kteří se jen 
stěží vyrovnávají s  těžkostmi každodenního života a s výzvou žít 
podle evangelia Ježíše Krista. Nejednou, když jsem něco navrhl, mi 
prstem poklepal na hruď a zeptal se: ‚Hale, myslel jsi i na ty, kteří 
s něčím zápasí?‘“ 2

„Přeji si být aktivní a něco dělat,“ řekl president Hinckley. „Přeji 
si vykročit do každého dne s odhodláním a cílevědomostí. Přeji si 
využít každou hodinu, kdy nespím, k tomu, abych někomu dodá-
val odvahu, žehnal těm, kteří nesou těžké břímě, prohluboval víru 
a posiloval svědectví.“ 3

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Náš život je dar od Boha a máme ho 
využít ke službě druhým.

Po celém světě je … mnoho chudoby a naprosto očividného 
nedostatku, tolik revolty a podlosti, tolik nechutnosti a špíny, tolik 
rozvrácených domovů a rozpadlých rodin, tolik osamělých lidí, kteří 
vedou bezbarvý život bez naděje, všude tolik neštěstí.

A tak k vám mám prosbu. Snažně vás prosím, abyste při tom všem, 
co budete brát, také něco dali, abyste tak učinili svět o trochu lepším.4

Pokud se má svět změnit k lepšímu, je třeba, aby láska postupně 
změnila srdce lidí. Toho lze dosáhnout, když odhlédneme od sebe 
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sama, abychom dali svou lásku Bohu a druhým a činili tak z celého 
srdce, z celé duše a z celé mysli.

V novodobém zjevení Pán prohlásil: „A jestliže bude oko vaše 
upřeno na slávu mou, celé tělo vaše bude naplněno světlem a ve 
vás nebude žádné temnoty.“ (NaS 88:67.)

Když budeme s  láskou a vděčností vzhlížet k Bohu, když Mu 
budeme sloužit s okem upřeným na Jeho slávu, oprostíme se od 
temnoty hříchu, od temnoty sobeckosti a od temnoty pýchy. Budeme 
pociťovat více lásky k našemu Věčnému Otci a k Jeho milovanému 
Synu, našemu Spasiteli a Vykupiteli. Budeme mít více citu pro službu 
svým bližním, budeme méně myslet na sebe a ve větší míře budeme 
podávat druhým pomocnou ruku.

Tato zásada lásky je samotnou podstatou evangelia Ježíše Krista.5

Chceme- li tvrdit, že uctíváme a následujeme Mistra, nemusíme 
snad zároveň usilovat o to, abychom napodobovali Jeho život napl-
něný službou? Nikdo z nás nemůže po právu říci, že jeho život patří 
jemu. Náš život je darem od Boha. Nepřicházíme na svět ze své 
vlastní vůle. Neopouštíme jej podle svého přání. Své dny nesčítáme 
my sami, ale jsou sečteny v souladu s vůlí Boží.

Tolik z nás ke svému životu přistupuje tak, jako by nám zcela 
patřil. Vlastním rozhodnutím dokážeme život promarnit, přejeme- li 
si to. Ale zradíme tím velkou a posvátnou důvěru. Mistr nám velmi 
jasně řekl: „Nebo chtěl- li by kdo duši svou zachovati, ztratíť ji; pakli 
by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, tenť ji zachová.“ 
(Marek 8:35.)6

Drazí bratří a drahé sestry, je to velká výzva. Příležitosti jsou 
všude kolem nás. Bůh si přeje, abychom pracovali na Jeho díle – 
a činili tak energicky a radostně. Oním dílem, tak jak ho definoval, 
je pomáhat slabým, pozdvihovat ruce, které jsou skleslé, a posilovat 
kolena zemdlená. (Viz NaS 81:5.)

Znamená to sloužit potřebným. Znamená to utěšovat truchlící. 
Znamená to navštěvovat vdovy a sirotky v jejich soužení. Znamená 
to sytit potřebné, šatit nahé a poskytovat přístřeší těm, kteří nemají 
střechu nad hlavou. Znamená to jednat tak, jak jednal Mistr, který 
„chodil, dobře čině“. (Skutkové 10:38.)7
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Mým dnešním poselstvím pro vás … je, abyste se rozhodli zasvětit 
část svého času, když si budete plánovat své životní dílo, sužova-
ným a potřebným, aniž byste pomýšleli na jakoukoli odměnu. Je 
zapotřebí vašich dovedností, ať již jsou jakékoli. Vaše pomocné ruce 
někoho pozvednou z bahna soužení. Váš klidný hlas dodá odvahu 
těm, kteří by to jinak mohli prostě vzdát. Vaše dovednosti dokáží 
pozoruhodným a úžasným způsobem změnit život potřebným. Když 
ne teď, tak kdy? Když ne vy, tak kdo? 8

Kéž nám opravdový význam evangelia prýští do srdce, abychom 
si uvědomili, že náš život, který nám dává Bůh, náš Otec, máme 
využít ke službě druhým.

Budeme- li ochotně poskytovat takovou službu, budou naše dny 
naplněny radostí a veselím. Co je však důležitější, budou zasvěce-
ny našemu Pánu a Spasiteli, Ježíši Kristu, a požehnáním všem těm, 
jejichž života se dotkneme.9

2
Služba je tím nejlepším lékem na sebelítost, 

sobeckost, zoufalství a osamělost.

Vzpomínám si, jak jsem navštívil areál jedné vysoké školy, kde 
jsem slyšel obvyklé, banální stížnosti mladých lidí – stížnosti na to, 
jak je škola náročná, jako kdyby to bylo břemeno spíše než příležitost 
osvojit si něco ze znalostí světa, a stížnosti na ubytování a stravu. …

Těmto mladým lidem jsem poradil, že pokud se jim náročnost 
školy zdá příliš velká a pokud mají potřebu si stěžovat na ubytová-
ní a stravu, pak bych jim mohl navrhnout řešení jejich problémů. 
Navrhl jsem jim, aby na pár hodin odložili své knihy, vyšli ze svého 
pokoje a šli navštívit někoho, kdo je starý a osamělý, nebo někoho, 
kdo je nemocný a sklíčený. Obecně vzato jsem si povšiml, že když 
si stěžujeme na život, bývá to proto, že myslíme jen na sebe.

Na stěně obchodu s obuví, kde jsem byl stálým zákazníkem, 
spoustu let visela cedule. Stálo na ní: „Stěžoval jsem si, že nemám 
boty, až do té chvíle, kdy jsem uviděl člověka, který neměl nohy.“ 
Nejúčinnějším lékem na sebelítost je ztratit sebe sama ve službě 
druhým.10
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Věřím, že pro většinu z nás je nejlepším lékem na osamělost 
práce a služba druhým. Nesnižuji vaše problémy, ale neváhám říci, 
že je mnoho jiných lidí, jejichž problémy jsou vážnější než ty vaše. 
Podejte jim pomocnou ruku, abyste jim sloužili, abyste jim pomáhali, 
abyste je povzbuzovali. Je tolik chlapců a dívek, kterým se nedaří ve 
škole, protože postrádají trochu osobní pozornosti a povzbuzení. Je 
mnoho starších lidí, kteří žijí v bídě, osamělosti a obavách a kterým 
by prostý rozhovor přinesl určitou míru naděje a jasu. …

Je tolik těch, kteří jsou zranění a kteří potřebují dobrého Samari-
tána, jenž by jim ovázal rány a pomohl jim na cestě. Malá laskavost 
může být velkým požehnáním pro někoho, kdo strádá, a zdrojem 
dobrého pocitu pro toho, kdo mu projeví přátelské porozumění.11

Je tolik lidí, jejichž břemena můžete pozvedat. Všude kolem nás 
jsou lidé bez domova, hladoví a bez prostředků. Jsou zde staří lidé, 
kteří osaměle žijí v domovech důchodců. Jsou zde handicapované 
děti a mladí lidé závislí na drogách, lidé nemocní a lidé, kteří nemo-
hou vycházet z domu, kteří volají po laskavém slově. Pokud se toho 
neujmete vy, tak kdo?

„Je tolik lidí, jejichž břemena můžete pozvedat.“
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Nejlepším protilékem na obavy je podle mě práce. Nejlepším 
lékem na zoufalství je služba. Nejlepší léčebnou kúrou na únavu je 
výzva pomoci někomu, kdo je ještě unavenější.12

Proč jsou misionáři šťastní? Protože ztrácejí sami sebe ve službě 
druhým.

Proč jsou šťastní ti, kteří pracují v chrámech? Protože jejich dílo 
lásky je vskutku v souladu s úžasnou zástupnou prací Spasitele 
lidstva. Za to, co dělají, nevyžadují ani neočekávají poděkování. Vět-
šinou neznají nic víc, než jméno toho, v jehož zastoupení pracují.13

Jednejte na základě ušlechtilých tužeb, které chováte v srdci, 
a podejte druhým pomocnou ruku, abyste je utěšili, podpořili či 
pozvedli. Když tak budete činit, zbavíte se zhoubného jedu sobec-
kosti, kterou nahradí sladký a úžasný pocit, jehož patrně nelze 
dosáhnout žádným jiným způsobem.14

3
Když podáme druhým pomocnou 

ruku, nalezneme své pravé já.

Jednou v neděli před několika lety jsem navštívil jednoho presi-
denta kůlu u něj doma v malém idažském městě. Před ranní modlit-
bou si rodina přečetla několik veršů z písem. Byla mezi nimi i slova 
Ježíše, tak jak jsou zaznamenána v Janovi 12:24: „Amen, amen pravím 
vám: Zrno pšeničné padna v zemi, neumře- li, onoť samo zůstane, 
a pakliť umře, mnohý užitek přinese.“

Mistr bezpochyby hovořil o své blížící se smrti, přičemž prohlásil, 
že pokud nezemře, přijde Jeho poslání v životě z velké části vniveč. 
Ale já v oněch slovech spatřuji i další význam. Podle mě Pán každé-
mu z nás sděluje, že pokud neztratíme sami sebe ve službě druhým, 
prožijeme svůj život z velké části bezúčelně, protože dodal: „Kdož 
miluje duši svou, ztratíť ji; a kdož nenávidí duše své na tomto světě, 
k životu věčnému ostříhá jí.“ ( Jan 12:25.) Neboli, jak je zaznamenáno 
v Lukášovi, „kdož by koli hledal duši svou zachovati, ztratíť ji; a kdož 
by ji koli ztratil, obživíť ji“. (Lukáš 17:33.) Jinými slovy, kdo žije jen 
pro sebe, uvadá a usychá, ale ten, kdo zapomíná na sebe ve službě 
druhým, roste a vzkvétá v tomto životě i na věčnosti.



k a P i t o l a   1 4

201

Toho dopoledne na konferenci kůlu byl president, u něhož jsem 
byl na návštěvě, uvolněn po třinácti letech věrné služby. Dostalo 
se mu záplavy lásky a uznání, nikoli snad kvůli jeho bohatství či 
postavení v podnikatelských kruzích, ale díky tomu, jak velké množ-
ství nesobecké služby poskytl. Aniž by pomyslel na osobní zájmy, 
najezdil desítky tisíc kilometrů za každého počasí. Strávil doslova 
tisíce hodin prací v zájmu druhých. Zanedbával své osobní záleži-
tosti, aby pomáhal těm, kteří jeho pomoc potřebovali. A tím, že tak 
činil, ožil a stal se velikým v očích těch, jimž sloužil.15

Před lety jsem četl příběh mladé ženy, která přišla na venkov 
jako učitelka. Mezi dětmi v její třídě byla i dívka, která již propadla 
a nyní propadala znovu. Neuměla číst. Pocházela z rodiny, která 
neměla prostředky na to, aby ji vzala do většího města na vyšetření, 
na základě něhož by se dalo určit, zda je možné její potíže nějak 
napravit. Mladá učitelka vycítila, že by problém mohl spočívat v dív-
čině zraku, a tak jí na vlastní náklady zařídila jeho vyšetření. Zjistilo 
se, že děvče má oční vadu, kterou je však možné korigovat pomocí 
brýlí. Brzy nato se dívce otevřel celý nový svět. Poprvé v životě 
uviděla slova, která měla před sebou, jasně. Plat oné venkovské 
učitelky byl nízký, ale z toho mála, co měla, investovala do toho, 
aby se propadající žačce naprosto změnil život, a tím, že to učinila, 
nalezla ve vlastním životě nový rozměr.16

Zatímco budete sloužit, váš život získá nový rozměr. Objevíte 
nové a podnětné vztahy s druhými. Najdete přátele a společenství 
druhých. Porostete v poznání, v porozumění a v moudrosti a ve 
schopnosti vykonávat zadané úkoly.17

Svědčím o tom, že když každý z vás podá druhým pomocnou 
ruku, nalezne své pravé já a velmi požehná světu, v němž žije.18

4
Církev poskytuje mnoho příležitostí k nesobecké službě.

Bratři a sestry, pokud budete kráčet životem a myslet při tom 
pouze na sebe, nikdy nebudete šťastní. Ztraťte sami sebe při práci na 
nejlepším díle na světě – na díle Páně. Při práci v kvorech a v pomoc-
ných organizacích, chrámové práci, práci spojené s poskytováním 
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sociální péče či při misionářské práci. Požehnáte při tom jak svému 
vlastnímu životu, tak životu druhých.19

Na celém světě není žádná jiná práce, která by byla tak obtížena 
štěstím, jako je tato. Toto štěstí je zvláštní. Přichází službou druhým. 
Je skutečné. Je jedinečné. Je úžasné.20

Nechť je vám Církev drahou přítelkyní. Nechť je vám úžasnou spo-
lečnicí. Služte v jakémkoli povolání, kterého se vám dostalo. Dělejte 
to, co se od vás žádá. Každé povolání, které budete zastávat, rozšíří 
vaše schopnosti. V této úžasné organizaci jsem sloužil již v rámci 
mnoha zodpovědností. Každá služba s sebou nesla svou odměnu.

„Zatímco budete sloužit, váš život získá nový rozměr.“
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Toto … bude od vás vyžadovat nesobeckou oddanost, neochvěj-
nou věrnost a víru. Než se váš život nachýlí ke konci, budete sloužit 
v mnoha povoláních. Některá se možná budou zdát nepodstatná, ale 
v Církvi není žádných nepodstatných a nedůležitých povolání. Každé 
povolání je důležité. Každé povolání je nutné k tomu, aby dílo mohlo 
pokračovat. Nikdy nezlehčujte žádnou církevní zodpovědnost. …

Udělejte si ve svém životě na Církev místo. Nechť roste vaše zna-
lost její nauky. Nechť se prohlubuje vaše porozumění její organizaci. 
Nechť je vaše láska k jejím věčným pravdám čím dál tím silnější.

Církev od vás možná bude vyžadovat oběti. Možná bude vyžado-
vat, abyste ze sebe vydali to nejlepší, co můžete nabídnout. Nebude 
vás to nic stát, protože zjistíte, že se to promění v investici, z níž 
budete získávat dividendy po zbytek svého života. Církev je úžasným 
rezervoárem věčné pravdy. Přijměte ji a pevně se jí držte.21

Chcete být šťastní? Zapomeňte na sebe a ztraťte sami sebe v této 
velké věci. Usilujte o to, abyste pomáhali lidem. Pěstujte si v srdci 
ducha odpouštění vůči komukoli, kdo se vás možná dotkl. Vzhlížejte 
k Pánu a žijte a pracujte tak, abyste pozvedali Jeho syny a dcery 
a sloužili jim. Pokud tak budete činit, zakusíte štěstí, jaké jste dopo-
sud nepoznali. Nezajímá mě, jak jste staří či jak jste mladí, je to jed-
no. Můžete lidi pozvedat a pomáhat jim. Nebesa vědí, že na tomto 
světě je tolik lidí, tak velmi mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Ano, 
je jich skutečně velmi mnoho. Zbavme se zatrpklosti a sobectví, 
bratři a sestry, stůjme trochu vzpřímeněji a snažme se ještě o tro-
chu usilovněji sloužit druhým. … Stůjte vzpřímeněji, zdokonalte se, 
pozvedejte ty, jimž slábnou kolena, zvedejte paže, které poklesly. 
Žijte podle evangelia Ježíše Krista. Zapomeňte na sebe.22

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Hinckley učil, že náš život je dar od Boha a máme 

ho využít ke službě druhým. (Viz 1. oddíl.) Jak můžeme službu 
druhým přijmout jako určitý životní styl? Co podle vás znamená 
sloužit s okem upřeným na slávu Boží? Jak vám požehnala služba 
někoho jiného?
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• Proč nám služba pomáhá překonat sebelítost, sobeckost a osa-
mělost? (Viz 2. oddíl.) Jak vám služba přinesla nebo přináší štěs-
tí? Při četbě toho, jak president Hinckley popisuje potřebné, si 
stanovte, jak můžete vy a vaše rodina někomu podat pomocnou 
ruku a sloužit mu.

• Proč nám to, že ztratíme sami sebe ve službě druhým, pomáhá 
nalézt „své pravé já“? (Viz 3. oddíl.) Čemu se můžeme naučit 
z příběhů ve 3. oddíle?

• President Hinckley radil: „Ztraťte sami sebe při práci na nejlepším 
díle na světě – na díle Páně.“ (4. oddíl.) Jakých požehnání se vám 
v životě díky církevní službě dostalo?

Související verše z písem
Matouš 20:25–28; 25:34–40; Jan 13:35; Mosiáš 2:16–18; 18:8–9; 

NaS 64:33

Pomůcka ke studiu
„Když studujete, věnujte pečlivou pozornost myšlenkám, které vás 

napadají, a pocitům, které vám vstupují do srdce.“ (Kažte evange-
lium 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, čemu si 
Pán přeje, abyste se naučili.
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„s [kněžstvím], pokud jde o práci na díle království 
božího, není nic nemožné.“
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Svaté kněžství

„Miluji kněžství této Církve. Je to živoucí 
věc. Je srdcem a silou tohoto díla. Je to moc 

a pravomoc, jejímž prostřednictvím Bůh, náš 
Věčný Otec, uskutečňuje své dílo na zemi.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

V roce 1980 podnikl starší Gordon B. Hinckley se svou ženou, 
Marjorií, třítýdenní cestu po Asii, kde promluvil na územních kon-
ferencích a zúčastnil se zasvěcení japonského chrámu Tokio. Před 
návratem domů navštívili Japonskou misii Sendai, kde starší Hinc-
kley předsedal vytvoření jejího prvního kůlu. Těsně před schůzkou 
s novým předsednictvem kůlu oslovil starší Hinckley  presidenta 
misie, Kiyoshiho Sakaie. „Zeptal se překvapeného presidenta 
Sakaie, zda má posvěcený olej, a pak dodal: ‚Jsem úplně vyčerpa-
ný, dal byste mi požehnání?‘ President Sakai vzpomínal: ‚Měl jsem 
velké obavy a cítil jsem se příliš sláb na to, abych dal požehnání 
apoštolovi Páně. Řekl jsem mu, že v angličtině to nezvládnu. Star-
ší Hinckley odvětil, že to bude stačit japonsky. Tak jsme mu se 
starším Hitoshim Kashikurou požehnání dali.‘ Poté, co požehnání 
zaznělo, řekl starší Hinckley prostě: ‚Děkuji, děkuji. Tak tedy budu 
zítra moci odjet domů.‘

Nazítří starší Hinckley vypadal, že je při síle a zdráv, a když se ho 
president Sakai zeptal, jak se cítí, odpověděl: ‚Dai Jobu, výborně. Je 
mi dobře.‘ O několik dnů později dostal president Sakai od staršího 
Hinckleyho děkovný dopis, kde stálo: ‚… Velmi si vážím požehnání, 
které jste mi dal. Hned jsem se začal cítit lépe. Rychle a úplně jsem 
se zotavil. Jsme se sestrou Hinckleyovou velmi vděční za výsadu, 
že jsme mohli pobývat ve vašem misijním domě.‘“ 1
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President Hinckley často svědčil o požehnáních kněžství, od 
zázračných, ale časných požehnání fyzického uzdravení, až po 
věčná, závazná požehnání, jichž se nám dostává skrze chrámové 
obřady. Prohlásil: „Věřím, že v Jeho kněžství spočívá božská pravo-
moc – moc žehnat, moc uzdravovat, moc spravovat pozemské Boží 
záležitosti, moc svázat v nebi to, co je svázáno na zemi.“ 2

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Bůh znovuzřídil kněžství a klíče království nebeského.

V dávných dobách lidé [obdrželi] kněžskou moc a pravomoc. 
Nižší pravomoc byla dána synům Aronovým, aby sloužili ve věcech 
časných i v některých posvátných církevních obřadech. Vyšší kněž-
ství obdrželi apoštolové od samotného Pána, v souladu s tím, co 
oznámil Petrovi: „A tobě dám klíče království nebeského. A což bys 
koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal 
na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“ (Matouš 16:19.)

Znovuzřízení kněžství v plnosti zahrnovalo příchod Jana Křtitele 
… a Petra, Jakuba a Jana. … Vyžadovalo to od Mojžíše, Eliase a Eli-
áše, aby každý z nich přinesl klíče kněžství, aby tak v této velkolepé 
závěrečné dispensaci plnosti časů bylo dokončeno dílo znovuzřízení 
všech činů a obřadů předchozích dispensací.

Kněžství existuje. … Víme to, protože jsme byli svědky moci 
tohoto kněžství. Byli jsme svědky toho, jak uzdravilo nemocné, jak 
umožnilo, aby chromí chodili, a  jak se těm, kteří byli v temnotě, 
dostalo světla, vědění a porozumění.3

Prorok Joseph Smith při jedné příležitosti popsal [kněžství] těmito 
slovy: „Kněžství je věčná zásada a existovalo s Bohem od věčnosti 
a bude existovat do věčnosti, bez počátku dnů či konce roků.“ 
(History of the Church, 3:386.)

Je to skutečná moc Všemohoucího, které se dostává člověku, aby 
jednal v Jeho jménu a v Jeho zastoupení. Je přenesením božské pra-
vomoci, odlišné od všech ostatních mocí a pravomocí na tváři země. 
Není divu, že bylo člověku znovuzřízeno prostřednictvím vzkříše-
ných bytostí, které byly jeho nositeli v dávných dobách, aby nebylo 
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možné zpochybnit jeho pravomoc či platnost. Bez něj by církev byla 
církví jen podle jména, postrádala by pravomoc spravovat věci Boží. 
S [kněžstvím], pokud jde o práci na díle království Božího, není nic 
nemožné. Je ve své podstatě božské. Jeho pravomoc je jak časná, 
tak věčná. Je to jediná moc na zemi, která dosahuje za závoj smrti.4

2
Kněžství je moc a pravomoc, jejímž 

prostřednictvím Bůh uskutečňuje své dílo.

Miluji kněžství této Církve. Je to živoucí věc. Je srdcem a silou 
tohoto díla. Je to moc a pravomoc, jejímž prostřednictvím Bůh, náš 
Věčný Otec, uskutečňuje své dílo na zemi.5

Svaté kněžství s sebou nese pravomoc spravovat na zemi záleži-
tosti království Božího. Podle zjevení od Pána mají Církvi předsedat 
tři předsedající vysocí kněží. Má jim pomáhat rada Dvanácti apoštolů, 
jimž má zase pomáhat … Sedmdesát. Předsedající biskupstvo sestá-
vající ze tří členů nese zodpovědnost za správu časných záležitostí 
pod vedením Předsednictva. Všichni zmiňovaní jsou kněžští úřed-
níci. Ona božsky daná moc je pravomocí, jejímž prostřednictvím 
správu vykonávají. Je tomu tak v kůlech a sborech s předsednictvy 
a biskupstvy. Je tomu tak v kvorech. Úředníci pomocných organizací 
vykonávají svou práci pod vedením kněžství, které jim ji deleguje. 
Bez kněžství by mohla existovat určitá podoba Církve, nikoli však 
její podstata. Toto je Církev Ježíše Krista a je spravována prostřed-
nictvím pravomoci, která je „podle řádu Syna Božího“ (NaS 107:3).6

3
Požehnáním kněžství se mají těšit všichni.

[Kněžství] … je součástí plánu Boha, našeho Věčného Otce, jehož 
účelem je požehnat život Jeho synů a dcer všech pokolení.7

Součástí svatého kněžství je moc žehnat. V případě nositelů 
Aronova kněžství s sebou nese pravomoc žehnat pro kongregaci 
symboly těla a krve Pána, který dal svůj život jako oběť za všechny. 
Svátost a přijímání těchto symbolů je samotným srdcem toho, jak 
o sabatu uctíváme Boha. Její součástí je i obnova smluv, které jsme 
s Bohem uzavřeli. Nese s sebou zaslíbení, že Jeho Svatý Duch bude 
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s námi. Je to požehnání, jakému není rovno a kterému se mohou 
těšit všichni a jež je umožněno prostřednictvím pravomoci svěřené 
způsobilým mladým mužům. …

Melchisedechovo kněžství s  sebou nese pravomoc udělovat 
Ducha Svatého. Jak obrovské požehnání je to, že nám slouží vliv 
člena Božstva díky daru, který jsme obdrželi z rukou těch, kteří 
jednali s božskou pravomocí. Budeme- li nadále kráčet ctnostně, 
budeme se moci těšit z naplnění zaslíbení, které Pán dal, když řekl: 
„Duch Svatý bude stálým společníkem tvým a žezlo tvé neměnným 
žezlem spravedlivosti a pravdy; a panství tvé bude věčným panstvím 
a bez donucovacích prostředků bude k tobě plynouti na věky věků.“ 
(NaS 121:46.)

Součástí kněžství je moc žehnat nemocným. Je v dosahu mého 
hlasu někdo, kdo neuplatnil či nepocítil onu božskou moc? Může 
snad někdo mít pochybnosti ohledně její účinnosti? Mohli bychom 
vyprávět o zázracích, posvátných a úžasných, jichž jsme byli svědky 
v rámci svých vlastních zkušeností. …

Toto svaté Melchisedechovo kněžství s sebou nese moc žehnat 
prostřednictvím proroctví, utěšovat, podporovat a vést. Ve svém 
středu máme patriarchy, kteří nám díky pravomoci, jíž jsou nositeli, 
oznamují rodové linie a dávají nám požehnání, jejichž prostřednic-
tvím získáváme vedení. Tato požehnání se nám mohou stát kotvou, 
jíž se budeme moci držet, abychom mohli neochvějně čelit bouřím 
života.

Svaté kněžství s sebou při svém nejvyšším uplatňování nese pra-
vomoc provádět pečetění na zemi tak, že má platnost i v nebi. Je 
jedinečné a úžasné. Je to pravomoc, která se uplatňuje v Božích 
chrámech. Týká se jak žijících, tak zesnulých. Má v sobě samotnou 
podstatu věčnosti. Je to božská moc, kterou Všemohoucí uděluje 
v rámci svého velikého plánu ohledně nesmrtelnosti a věčného 
života člověka.

Tento dar od Boha, kterého se nám dostává, je nesmírně cenný.8
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4
Synové Boží, kteří jsou nositeli Jeho božské pravomoci, 

musí být věrni tomu nejlepšímu, co v nich je.

Každý způsobilý muž, nehledě na národnost, etnický původ nebo 
jakýkoli jiný faktor, má nárok kněžství obdržet. Rozhodujícím fakto-
rem se stává jeho poslušnost přikázání Božích. Jeho udílení závisí 
jen na způsobilosti před Pánem. …

Tak zázračné je toto kněžství. Bohatství není důležité. Vzdělání 
není důležité. Světská sláva není důležitá. Řídícím faktorem je při-
jatelnost před Pánem.9

Pro nás všechny, kteří jsme byli vysvěceni k Aronovu či Melchi-
sedechovu kněžství a v rámci něj do jakéhokoli úřadu, nadešel čas, 
abychom se zamysleli nad svým životem, zhodnotili své nedostatky 
a činili pokání z chování, které je v rozporu s vysokým a posvátným 
pověřením, kterého se nám dostalo. …

Žádný muž, ať mladý či starý, … který byl … vysvěcen, nemů-
že brát na lehkou váhu to, čeho je nositelem. Je ve společenství 
s Bohem a spočívá na něm stálá a posvátná povinnost žít jako člo-
věk, který je způsobilý promlouvat a jednat ve jménu Boha jakožto 
jeho oprávněný zástupce.10

Přestože ti, kteří k tomu mají pravomoc, vkládají ruce na naši hlavu 
a my jsme vysvěceni, můžeme svým chováním anulovat a pozbýt 
jakékoli právo tuto božskou pravomoc uplatňovat.

… „Žádná moc nebo vliv nemohou ani nemají býti udržovány 
působením kněžství, pouze přesvědčováním, shovívavostí, jemností 
a mírností a láskou nepředstíranou;

laskavostí a ryzím poznáním, které budou velice rozšiřovati duši 
bez pokrytectví a beze lsti.“ (NaS 121:41–42.)

Nyní, moji bratří, toto jsou parametry, v  jejichž rámci musí být 
toto kněžství uplatňováno. Kněžství není jako plášť, který si můžete 
oblékat a sundávat podle libosti. Pokud ho uplatňujeme ve spra-
vedlivosti, je jako samotná tkáň našeho těla, je neustále a za všech 
okolností naší součástí.11



k a P i t o l a  1 5

212

Musíme být poctiví vůči tomu nejlepšímu, co je v nás. Jsme synové 
Boží poctěni tím, že můžeme být nositeli Jeho božské pravomoci. 
Žijeme však ve světě plném zla. Neustále zde působí síla, která nás 
táhne dolů a snaží se nás přimět k tomu, abychom okusili to, co je 
naprosto neslučitelné s božským kněžstvím, jehož jsme nositeli. …

Vás, muže, vyzývám: Vyhněte se přílivu oplzlosti, nebo vás zahu-
bí. Utečte před zlem tohoto světa. Buďte věrni svému lepšímu já. 
Buďte věrni tomu nejlepšímu, co ve vás je. Buďte věrní a poctiví ve 
smlouvách, které jsou spojeny s kněžstvím Božím.12

Každý úředník, každý učitel v  této Církvi, který zastává určitý 
kněžský úřad, má posvátnou zodpovědnost zvelebovat své kněžské 
povolání. Každý z nás nese zodpovědnost za blaho, růst a vývoj dru-
hých. Nežijeme jen pro sebe. Pokud máme zvelebovat svá povolání, 
nemůžeme žít jen pro sebe.13

Mnozí muži se nejspíše domnívají, že protože byli vysvěceni, 
kněžství jim náleží věčně a mohou ho uplatňovat, jak se jim zlíbí. 
Mají pocit, že sem tam mohou porušit určitou smlouvu či přikázání 
a tak či onak hřešit, a přesto disponovat mocí kněžství, a že Bůh 
schválí, co oni vysloví v Jeho svatém jménu a ve jménu Vykupitele. 
To je však výsměch a jsem přesvědčen o tom, že když takto uplat-
ňují kněžství, berou tím jméno Boží nadarmo. Znevažují jméno 
Jeho Milovaného Syna. Znesvěcují onen posvátný dar, jehož se 
jim dostalo skrze vysvěcení, a pravomoc, kterou ztratili v důsledku 
svého přestupku. …

Pozvedám varovný hlas ke všem, chlapcům i mužům, aby se 
vyhýbali hříchu. Přestupek je neslučitelný s božskou pravomocí. 
Vyhýbejte se pornografii tak, jako byste se vyhýbali moru. Vyhý-
bejte se sexuálnímu hříchu v  jakékoli podobě. Straňte se nečest-
nosti a klamu. Snažně vás prosím, abyste zarazili jakýkoli náznak 
pýchy či marnivé ctižádosti. Žádám vás, abyste se ujistili, že vůči své 
ženě či dětem neuplatňujete postoje charakterizované ovládáním 
či donucováním. …

Jsem přesvědčen, že náš Otec v nebi není spokojen s žádným 
mužem či chlapcem, který přijme vysvěcení a pak se oddává zlu. 
Přímo v průběhu přijímání vysvěcení vstupuje do přísahy a smlouvy 
mezi sebou a svým Bohem.14
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Žádný muž, ať mladý či starší, nežije podle měřítek kněžství, 
pokud snižuje či znevažuje ženství, pokud nedokáže žít v souladu 
s oním měřítkem úcty k dcerám Božím, které si náš Otec v nebi 
přeje, aby respektoval.15

Buďme dobrými manželi a otci. Jakýkoli muž, který je doma 
tyranem, není hoden kněžství. Pokud neprojevuje úctu, vlídnost 
a lásku své vyvolené, nemůže být způsobilým nástrojem v rukou 
Páně. Stejně tak jakýkoli muž, který je špatným příkladem pro děti, 
který se neumí ovládat nebo který je zapojen do něčeho nečestného 
nebo nemorálního, zjistí, že moc jeho kněžství je neúčinná.16

Manželka, kterou si vyberete, vám bude rovna. … Není vaše slu-
žka, vaše otrokyně, nic takového. Jak tragický a naprosto nechutný 
jev je zneužívání či týrání manželky! Kterýkoli muž v této Církvi, 
který zneužívá či týrá svou manželku, který ji ponižuje, uráží či nad 
ní uplatňuje nespravedlivou nadvládu, není hoden být nositelem 
kněžství. Třebaže mohl být vysvěcen, nebesa se stáhnou, Duch Páně 
bude zarmoucen a s pravomocí kněžství onoho muže bude konec. 
Kterýkoli muž, který se něčeho takového dopouští, není hoden mít 
chrámové doporučení. …

Pokud existuje kdokoli, … kdo se provinil takovým chováním, 
volám ho ku pokání. Padněte na kolena a proste Pána o odpuštění. 
Modlete se k Němu, abyste získali moc ovládat svůj jazyk a pádnou 
ruku. Poproste o odpuštění svou ženu a děti. …

Jsem si jist, že až budeme stát před soudnou stolicí Boží, bude se 
jen málo hovořit o tom, kolik bohatství jsme v životě nashromáždili, 
nebo o tom, jakých poct jsme snad dosáhli. Budou nám však polo-
ženy podrobné otázky týkající se našich rodinných vztahů. A jsem 
přesvědčen, že pouze ti, již prošli životem s láskou, úctou a uznáním 
vůči své společnici a svým dětem, uslyší od našeho věčného soudce 
slova: „To dobře, služebníče dobrý a věrný. … Vejdiž v radost pána 
svého.“ (Mat. 25:21.)17

5
Kněžské kvorum může být pro své členy kotvou síly.

Jsem přesvědčen, že Pán měl v úmyslu, aby kněžské kvorum bylo 
něčím mnohem více než jen teologickou výukou v neděli dopoledne. 
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Prohlubování duchovnosti a posilování svědectví prostřednictvím 
efektivní výuky evangelia je samozřejmě důležitou kněžskou zodpo-
vědností. Ale je to jen jedna část úlohy kvora. Každé kvorum, má- li 
být dosaženo jeho účelu, musí být pro každého člena pracujícím 
bratrstvem. …

Kněžské kvorum je Pánovou organizací určenou mužům Církve, 
stejně jako je Pomocné sdružení Pánovou organizací určenou ženám 
Církve. K zodpovědnostem obou těchto organizací patří pomáhání 
potřebným, což je hlavním důvodem jejich existence.

Když bylo zorganizováno Pomocné sdružení, řekl Prorok Joseph 
Smith o ženách, které byly jeho členkami, toto: „Přispěchají na 
pomoc cizincům; nalijí olej a víno na zraněné srdce strádajících; 
osuší slzy sirotkům a rozradostní srdce vdov.“ [Učení presidentů Cír-
kve: Joseph Smith (2008), 449.] Doufám, že totéž lze říci i o mužích 
v kněžství.

Bude to úžasný den, … až se naše kněžská kvora stanou kotvou 
síly pro každého muže, který k nim patří, až každý takový muž 
bude moci popravdě říci: „Jsem členem kněžského kvora Církve 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jsem připraven pomáhat svým 
bratřím ve všech jejich potřebách a věřím, že oni jsou připrave-
ni pomáhat mně v těch mých. Když budeme společně pracovat, 
porosteme duchovně jako synové Boží, kteří jsou Bohu zavázáni 
smlouvou. Když budeme společně pracovat, můžeme obstát bez 
rozpaků a beze strachu v každému větru protivenství, který může 
vát, ať je ekonomický, společenský nebo duchovní.“ 18

6
Doma i v Církvi muži a ženy spolupracují, 

aby Pánovo království spělo kupředu.

Ano, muži mají kněžství. Ale má manželka je mou společnicí. 
V této Církvi muž nikdy nekráčí před svou ženou, ani za ní, ale po 
jejím boku. V tomto životě, v tomto velkém podniku, jsou rovno-
cennými partnery.19

V ženách této Církve spočívá síla a velké schopnosti. Mají své 
vedoucí a vedení, určitého ducha nezávislosti, a přesto pociťují velké 
uspokojení díky tomu, že jsou součástí tohoto Pánova království, 
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a usilují ruku v ruce s nositeli kněžství o  to, aby toto království 
spělo kupředu.20

Děkuji svému Věčnému Otci za znovuzřízení svatého kněžství, 
„aby každý člověk mohl mluviti ve jménu Boha Pána, samotného 
Spasitele světa“ (NaS 1:20). Viděl jsem krásu a zázrak tohoto kněžství 
při správě této pozoruhodné církve. Pocítil jsem, jak mnou prochází 
jeho moc pro požehnání a uzdravení nemocných. Viděl jsem, jak 
zušlechtilo pokorné muže, kteří byli povoláni k velké a závažné 
zodpovědnosti. Viděl jsem ho, když hovořili s mocí a pravomocí 
z výsosti, jako by skrze ně promlouval hlas Boží.

Děkuji Pánu za svědectví o plnosti evangelia, o jeho šíři, dosa-
hu a hloubce, které mi dal. Toto evangelium je vytvořeno tak, aby 
žehnalo synům a dcerám všech pokolení času – jak žijícím, tak 
zesnulým.21

vedoucí a členové církve – jak muži, tak ženy – společně pracují 
a „vykonávají svou práci pod vedením kněžství, které jim ji deleguje“.
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Znovu si projděte učení presidenta Hinckleyho ohledně zno-

vuzřízení kněžství, které je uvedeno v 1. oddíle. Jaké zážitky 
a zkušenosti vám pomohly získat svědectví o těchto pravdách?

• President Hinckley učil: „Svaté kněžství s sebou nese pravomoc 
spravovat na zemi záležitosti království Božího.“ (2. oddíl.) Jak se 
tato pravda uplatňuje v kůlech a sborech? V kvorech? V Pomoc-
ném sdružení? Jak kněžská pravomoc posiluje vaši službu v Božím 
království?

• Ve 3. oddíle si znovu projděte požehnání, která můžeme všichni 
získat prostřednictvím kněžství. Při jaké příležitosti jste zažili moc 
a požehnání kněžství?

• Čemu se můžeme naučit z učení presidenta Hinckleyho ohledně 
rozdílu mezi kněžskou pravomocí a kněžskou mocí? (Viz 4. oddíl.) 
Co pro nositele kněžství podle vás znamená „být věrni tomu nej-
lepšímu, co v nich je“? Proč nositelé kněžství nesmí „žít jen pro 
sebe“?

• Co vás v 5. oddílu zaujalo na tom, jak president Hinckley popsal 
kněžská kvora a Pomocné sdružení? Co můžeme ve svém sboru 
či odbočce udělat, abychom se řídili jeho radou?

• Proč je zapotřebí, aby muži a ženy společně pracovali jako rovno-
cenní partneři na tom, aby uskutečňovali dílo Páně? (Viz 6. oddíl.)

Související verše z písem
Židům 5:1–4; 1. Nefi 14:12–14; Alma 13:1–9; NaS 84:33–44; 88:133; 

112:30–32

Pomůcka k výuce
„Pokládejte otázky, které vyžadují, aby studenti nacházeli odpo-

vědi v písmech a v učení proroků posledních dnů.“ (Učení – není 
většího povolání [1999], 62.)
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„důkaz o pravdivosti a platnosti [knihy Mormonovy] spočívá na stránkách 
knihy samotné. doklad o její pravdivosti spočívá v jejím čtení.“



219

K A P I T O L A  1 6

Moc Knihy Mormonovy

„Pro svět kolísající ve víře je Kniha Mormonova 
… mocným svědectvím o Pánově božskosti.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Gordon B. Hinckley si jako mladý muž osvojil zvyk studovat pís-
ma. „Jako misionář jsem si každý večer před ulehnutím do postele 
přečetl několik kapitol z Knihy Mormonovy,“ řekl, „a do srdce mi 
vstoupilo přesvědčení, které již nikdy nevymizelo: že toto je slovo 
Boží znovuzřízené na zemi mocí Všemohoucího, přeložené darem 
a mocí Boží k přesvědčení Židů a pohanů, že Ježíš je Kristus.“ 1

Jeho znalost a svědectví týkající se Knihy Mormonovy ovlivnily po 
jeho misii mnoho lidí, když pracoval jako zaměstnanec církevního 
výboru pro rozhlas, propagaci a misijní literaturu. Dostal za úkol 
napsat scénář pro rozhlasový pořad na pokračování s názvem Nové 
svědectví o Kristu. Tento pořad ztvárňoval pro rozhlasové poslucha-
če různé pasáže z Knihy Mormonovy. V té době jednomu svému 
spolupracovníkovi řekl: „Vždy jsem se domníval, že to nejlepší, co 
můžeme udělat, je přimět druhé k tomu, aby se o Knihu Mormonovu 
zajímali do té míry, že ji budou číst. Právě pak může Duch vydávat 
svědectví o její božskosti.“ 2

President Hinckley v průběhu celého svého působení kladl na 
Knihu Mormonovu důraz. V srpnu 2005 jakožto president Církve 
vyzval Svaté posledních dnů, aby do konce roku přečetli celou tuto 
knihu. Později poznamenal: „Je úžasné, kolik z nich to udělalo. 
Každý, kdo ji přečetl, byl za své úsilí požehnán. Když se členové 
ponořili do tohoto dalšího svědectví o našem Vykupiteli, osvěžilo 
to jejich srdce a dotklo se to jejich ducha.“ 3
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Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Kniha Mormonova ruku v ruce s Biblí 
svědčí o Ježíši Kristu.

Již v dávných dobách Spasitel pravil, že v ústech dvou či více 
svědků budou všechny věci potvrzeny.4

Tak jako je Bible svědectvím Starého světa, tak je Kniha Mormo-
nova svědectvím toho Nového. Společně, ruku v ruce, prohlašují, 
že Ježíš je Syn Otce.5

Kniha Mormonova … svědčí o Tom, který se narodil v Betlémě 
Judově a který zemřel na vrchu Kalvárii. Pro svět kolísající ve víře 
je Kniha Mormonova dalším a mocným svědectvím o Pánově bož-
skosti. Dokonce i předmluva této knihy, kterou napsal prorok, jenž 
žil v Americe před patnácti sty lety, kategoricky prohlašuje, že byla 
napsána „k přesvědčení Židů a pohanů, že Ježíš je Kristus, Věčný 
Bůh, zjevující se všem národům“.6

Nemůžeme dělat nic důležitějšího, než upevňovat v osobním 
životě neotřesitelné přesvědčení, že Ježíš je Kristus. … A právě za 
tímto účelem, bratři a sestry, vyšla tato pozoruhodná a úžasná kniha 
na světlo světa.7

2
Mocí Ducha Svatého můžeme obdržet svědectví 

o božském původu Knihy Mormonovy.

Četl jsem Knihu Mormonovu, kterou [ Joseph Smith] přeložil 
darem a mocí Boží. A mocí Ducha Svatého jsem obdržel svědectví 
a potvrzení o božském původu tohoto posvátného záznamu.8

Její původ je zázračný; když vyprávíme poprvé příběh o tomto 
původu někomu, kdo ho nezná, je pro něj téměř neuvěřitelný. Ale 
tato kniha je zde, abychom se jí mohli dotknout, vzít ji do ruky 
a číst ji. Nikdo nemůže popírat, že je zde. Všechny snahy vysvětlit 
její původ jinak, než jak ho vysvětlil Joseph Smith, se ukázaly být 
neopodstatněnými.9

Důkaz o její pravdivosti a platnosti ve světě, který má sklon poža-
dovat důkazy, nespočívá v archeologii či antropologii, přestože 
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i  ty mohou některým lidem pomoci. Nespočívá v analýze slov či 
v historických analýzách, i když ji mohou potvrdit. Důkaz o  její 
pravdivosti a platnosti spočívá na stránkách knihy samotné. Doklad 
o její pravdivosti spočívá v jejím čtení. Je to kniha Boží. Racionálně 
smýšlející lidé mohou upřímně zkoumat její původ; ale ti, kteří ji četli 
s modlitbou, poznali díky moci přesahující jejich přirozené smysly, 
že je pravdivá, že obsahuje slovo Boží, že nastiňuje spásné pravdy 
věčného evangelia a že přišla „darem a mocí Boží … k přesvědčení 
Židů a pohanů, že Ježíš je Kristus“.10

[Moroni] sepsal svou poslední závěť v knize, jež nese jeho jméno 
a která nefitský záznam zakončuje. Psal jako někdo, kdo spolehlivě 
ví, že jeho záznam nakonec vyjde na světlo světa. …

V poslední kapitole svého spisu vydal svědectví o záznamu své-
ho lidu a kategoricky slíbil, že ti, kteří ho budou číst, mohou mocí 
Ducha Svatého poznat, že je pravdivý. [Viz Moroni 10:3–5.]

Žádná jiná kniha takovéto zaslíbení neobsahuje. Pokud by Moroni 
nenapsal nic jiného, toto zaslíbení v jeho závěrečném svědectví by 
ho navždy označilo jako výmluvného svědka věčné pravdy. Neboť 
řekl: „Mocí Ducha Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech 
věcí.“ (Moroni 10:5.)11

3
Svědectví o Knize Mormonově vede k získání 

přesvědčení i o dalších pravdách.

Pokaždé, když druhé vyzýváme, aby četli Knihu Mormono-
vu, prokazujeme jim laskavost. Pokud ji budou číst s modlitbou 
a s upřímnou touhou poznat pravdu, zjistí prostřednictvím moci 
Ducha Svatého, že tato kniha je pravdivá.

Z tohoto poznání vyplyne přesvědčení o pravdivosti mnohého 
dalšího. Protože pokud je Kniha Mormonova pravdivá, pak Bůh 
žije. Na jejích stránkách se objevuje svědectví za svědectvím o tom, 
že náš Otec je skutečný, že je osobní, že miluje své děti a usiluje 
o to, aby byly šťastné.

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, pak je Ježíš Syn Boží, Jed-
norozený Otcův v těle, narozený z Marie, panny „krásnější … nade 
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všechny jiné panny“ (viz 1. Nefi 11:13–21), neboť takto tato kniha 
svědčí slovy, kterým se v celé literatuře nic nevyrovná.

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, pak je Ježíš vpravdě náš 
Vykupitel a Spasitel světa. …

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, byl Joseph Smith prorok 
Boží, neboť byl nástrojem v rukou Božích, s  jehož pomocí bylo 
vyneseno na světlo toto svědectví o božskosti našeho Pána.

Pokud je tato kniha pravdivá, je [president Církve] prorok, neboť 
drží všechny klíče, dary, moci a pravomoc, kterou měl Prorok Joseph 
a jež vynesla na světlo světa toto dílo posledních dnů.

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, pak je pravdivá i Církev, 
neboť tatáž pravomoc, pod kterou byl tento posvátný záznam vyne-
sen na světlo světa, je přítomna a projevuje se mezi námi i v dnešní 
době. Jedná se o znovuzřízení Církve, kterou Spasitel ustanovil 
v Palestině. Jedná se o znovuzřízení Církve, kterou Spasitel ustano-
vil, když navštívil [americký] kontinent, jak je to uvedeno v tomto 
posvátném záznamu.

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, je pravdivá i Bible. Tak 
jako je Bible svědectvím Starého světa, tak je Kniha Mormonova 
svědectvím toho Nového. Jedna kniha je záznamem Judy; ta druhá 
je záznamem Jozefa; a sešly se společně v rukou Páně, aby se napl-
nilo proroctví Ezechiela. (Viz Ezech. 37:19.) Společně prohlašují, že 
Vykupitel světa je Král a že Jeho království je skutečné.12

4
Kniha Mormonova nabízí nauky, které nám mohou 

pomoci řešit problémy dnešní společnosti.

Vyprávění [v Knize Mormonově] je kronikou dávno zmizelých 
národů. Ale tím, jak popisuje problémy současné společnosti, je 
stejně aktuální jako ranní noviny, a je mnohem rozhodnější, inspi-
rovanější a více inspirující, co se týče řešení těchto problémů.13

Otevírám ji a pročítám si její stránky a  její jazyk je nádherný 
a zároveň povznášející. Záznam z dávných dob, ze kterého byla 
přeložena, vyšel ze země jako hlas promlouvající z prachu. Přišel 
jako svědectví generací mužů a žen, kteří žili na zemi, potýkali se 
s protivenstvím, svářili se a bojovali, kteří v některých obdobích žili 



k a P i t o l a  1 6

223

podle božského zákona, a dařilo se jim, a v jiných obdobích svého 
Boha opustili a došli zničení.14

Neznám jiné dílo, které by tak jasně ukazovalo, jak tragické 
následky postihují společnosti, jež jdou cestou protivící se přiká-
záním Božím. Na jejích stránkách sledujeme příběhy dvou odliš-
ných civilizací, které vzkvétaly na západní polokouli. Obě byly 
na počátku malým národem, jehož lidé kráčeli v bázni Páně. Obě 
prosperovaly, avšak s prosperitou mezi nimi začala sílit i různá zla. 
Lidé podlehli lákadlům ambiciózních a úskočných vůdců, kteří je 
utiskovali těžkými daněmi, kteří je konejšili planými sliby, kteří 
schvalovali nevázaný a necudný způsob života, a dokonce k němu 
druhé povzbuzovali, kteří zavedli své lidi do hrozných válek, jež 
způsobily smrt miliónů a také konečný zánik dvou velkých civilizací 
ve dvou různých obdobích.

Neexistuje žádné jiné písemné svědectví, které by tak jasně 
ilustrovalo skutečnost, že když lidé a národy kráčejí v bázni Páně 
a v poslušnosti Jeho přikázání, daří se jim a rozrůstají se, ale když 
Boha a Jeho slovo ignorují, dochází k úpadku, který vede, není- li 
zastaven spravedlivostí, k nemohoucnosti a k smrti. Kniha Mormo-
nova je potvrzením starozákonního přísloví: „Spravedlnost zvyšuje 
národ, ale hřích jest ku pohanění národům.“ (Přísl. 14:34.)15

5
Kniha Mormonova má moc změnit náš 

život i náš náhled na svět.

V srpnu 1830 se Parley Parker Pratt jakožto laický kazatel vydal 
ze státu Ohio do východní části státu New York. V Newarku, na 
břehu kanálu Erie, vystoupil z lodi a šel 16 km pěšky do vnitrozemí, 
kde se setkal s baptistickým jáhnem jménem Hamlin, který mu řekl 
„o jedné knize, ZVLÁŠTNÍ KNIZE, VELMI ZVLÁŠTNÍ KNIZE! … Tato 
kniha, řekl, prý byla původně napsána na deskách ze zlata nebo 
z mosazi jistou částí kmenů Izraele; a prý ji objevil a přeložil jeden 
mladý muž nedaleko Palmyry ve státě New York za pomoci vidění 
nebo služby andělů. Zeptal jsem se ho, jak nebo kde je možné tu 
knihu získat. Slíbil mi, že si ji budu moci příštího dne u něj doma 
prostudovat. … Druhý den ráno jsem se u něj zastavil a poprvé jsem 
na vlastní oči spatřil ‚KNIHU MORMONOVU‘ – onu knihu knih, … 
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jež byla v rukou Božích hlavním prostředkem, který řídil směr celého 
mého budoucího života.

Dychtivě jsem ji otevřel a přečetl jsem si její titulní stranu. Pak 
jsem si přečetl svědectví několika svědků o tom, jak byla nalezena 
a přeložena. Poté jsem začal od začátku číst její obsah. Četl jsem 
celý den; jídlo mi bylo na obtíž, protože jsem neměl nejmenší chuť 
jíst; spánek, když přišla noc, mi byl na obtíž, protože jsem chtěl 
raději číst než spát.

kniha Mormonova měla na Parleyho P. Pratta, který 
se později stal apoštolem, nesmírný vliv.
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Když jsem četl, spočíval na mně duch Páně, a  já jsem věděl 
a pochopil, že tato kniha je pravdivá, a věděl jsem to tak jasně a zjev-
ně, jako člověk chápe a ví, že existuje.“ (Autobiography of Parley 
P. Pratt, 3rd ed., Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938, str. 36–37.)

Parleymu Prattovi bylo tehdy dvacet tři let. Četba Knihy Mor-
monovy ho ovlivnila tak hluboce, že se dal záhy pokřtít do Církve 
a stal se jedním z jejích nejzdatnějších a nejmocnějších zastánců. …

Zážitek Parleyho Pratta s Knihou Mormonovou nebyl nijak oje-
dinělý. Když byly výtisky prvního vydání dány do oběhu a  lidé 
je začali číst, na stovky žen i silných mužů to učinilo tak hluboký 
dojem, že se vzdali všeho, co měli, a v letech, jež následovaly, jich 
nemálo položilo dokonce i život kvůli svědectví o pravdivosti této 
pozoruhodné knihy, které si nesli v srdci.

V dnešní době … ji čte více lidí než kdykoli předtím v její historii. 
… Její působivost je stejně nadčasová jako pravda, stejně univerzální 
jako lidstvo.16

[Kniha Mormonova] působí pozitivně na život milionů lidí, kteří 
ji čtou s modlitbou a kteří přemítají o  jejích slovech. Dovolte mi, 
abych vám o jednom takovém člověku vyprávěl. …

Byl to podnikatel, úspěšný v tom, čemu se věnoval. Na cestách se 
setkal se dvěma našimi misionáři. Snažili se domluvit si s ním schůz-
ku, aby ho mohli učit. On je odbýval, ale nakonec souhlasil s tím, 
že si je vyslechne. Tak nějak povrchně přijal to, co mu řekli. V mysli 
byl přesvědčen, že mluvili pravdu, ale nedotklo se to jeho srdce.

Rozhodl se, že bude číst Knihu Mormonovu. Řekl, že býval svět-
ským člověkem a že nikdy neplakal. Když ale četl tuto knihu, po 
tváři mu stékaly slzy. Cosi na něj zapůsobilo. Četl ji znovu a pociťoval 
tytéž emoce. Z obrácení mysli se stalo obrácení srdce.

Směr jeho života se změnil, jeho náhled na svět se proměnil. Pustil 
se do díla Páně. A dnes zastává vysoké a posvátné povolání v díle, 
které si zamiloval.17

Dovolte mi vyprávět vám [další] příběh o Knize Mormonově. 
Slyšel jsem ho od jednoho muže, který byl bankéřem v Kalifornii. 
Řekl, že jeho sekretářka kouřila, neustále kouřila. Byla na kouření 
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závislá. Nedokázala s tím přestat. Jednoho dne se ho zeptala: „Jak 
mohu přestat kouřit?“

Natáhl se k svému psacímu stolu a vyndal výtisk Knihy Mormo-
novy, a dal jí ho. Pak jí řekl: „Přečtěte si to.“

Ona odvětila: „Dobře, přečtu.“

Za několik dní za ním zašla a řekla: „Přečetla jsem už 200 stran 
a nikde jsem nenašla slovo kouření. Nenašla jsem tam nikde ani 
slovo tabák. Nenašla jsem nic, co by se toho týkalo.“

On řekl: „Čtěte dál.“

Přišla za ním znovu za několik dní a řekla: „Přečetla jsem dalších 
200 stránek – žádná zmínka o kouření, žádná zmínka o nikotinu, 
žádná zmínka o ničem, co by se týkalo tabáku.“

On řekl: „Čtěte dál.“

A tak za ním znovu přišla asi za tři nebo čtyři dny. A řekla: „Pře-
četla jsem si celou knihu. Nikde jsem tam neviděla tabák; nikde 
jsem tam neviděla kouření. Ale,“ dodala, „díky čtení této knihy mi 
do srdce vstoupil jakýsi vliv, jakási moc, která mi odebrala touhu 
kouřit, a to je úžasné.“ 18

Dovolte mi říci vám o  jednom dopise, který jsme obdrželi. … 
Jeho autorem byl jakýsi muž, který napsal: „Jsem ve federální věz-
nici. Nedávno jsem ve vězeňské knihovně narazil na výtisk Knihy 
Mormonovy. Četl jsem ji, a když jsem četl o Mormonově bědování 
nad jeho padlým lidem – ‚Ó vy krásní, jak jste se mohli odvrátiti od 
cest Páně! Ó vy krásní, jak jste mohli zavrhnouti toho Ježíše, který 
stál s otevřenou náručí, aby vás přijal! Vizte, kdybyste toto neučinili, 
nepadli byste‘ (Morm. 6:17–18) – měl jsem pocit, že Mormon mluví 
ke mně. Mohl bych dostat výtisk této knihy?“

A tak jsme mu jednu poslali. Po nějaké době vstoupil do mé kan-
celáře jeden proměněný muž. Dotkl se ho duch Knihy Mormonovy 
a dnes je to úspěšný napravený muž, který pro sebe a svou rodinu 
počestně vydělává na živobytí.

Taková je moc této vznešené knihy v životě těch, kteří ji s mod-
litbou čtou.
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Bratři a sestry, slibuji vám bez výhrad, že když budete s modlitbou 
v srdci číst Knihu Mormonovu, bez ohledu na to, kolikrát jste ji četli 
dříve, vstoupí vám do srdce dodatečná míra Ducha Páně. Posílí se 
vaše rozhodnutí kráčet v poslušnosti Jeho přikázání a získáte silnější 
svědectví, že Syn Boží skutečně žije.19

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč potřebujeme Knihu Mormonovu? Které pasáže z Knihy Mor-

monovy posílily nebo posilují vaše svědectví o Ježíši Kristu? Jaké 
znáte příklady toho, jak Kniha Mormonova a Bible „ruku v ruce“ 
svědčí o Ježíši Kristu? (Viz 1. oddíl.)

• Proč je podle vás slib obsažený v Moronim 10:3–5 důležitější než 
fyzický důkaz o Knize Mormonově? (Viz 2. oddíl.) Jaké zkušenosti 
s tímto slibem máte?

• Při pročítání 3. oddílu si všimněte toho, jaké pravdy můžeme 
poznat, když máme svědectví o Knize Mormonově. Jak Kniha 
Mormonova o těchto pravdách svědčí?

• Zamyslete se nad nějakými „problémy dnešní společnosti“. 
(4. oddíl.) Jak nám Kniha Mormonova pomáhá nacházet řešení 
těchto problémů? Které pasáže z Knihy Mormonovy vám pomáhají 
ve chvílích osobních těžkostí?

• Přemítejte o příbězích v 5. oddíle. Pokud by se vás někdo zeptal 
na něco ohledně Knihy Mormonovy, co byste mu mohli říci o tom, 
jaký vliv na vás tato kniha v životě má?

Související verše z písem
Izaiáš 29:9–18; 1. Nefi 13:35–41; 2. Nefi 29:6–9; Moroni 10:27–29; 

NaS 20:8–12; 42:12–13

Pomůcka ke studiu
„Jsem vděčný za důraz kladený na čtení písem. Doufám, že to 

pro vás bude něčím mnohem příjemnějším než pouhou povinností; 
že se to spíše stane milostným vztahem se slovem Božím. Slibuji 
vám, že když budete číst, vaše mysl bude osvícena a váš duch bude 
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povznesen. Zpočátku se to možná bude zdát nezábavné, ale změní 
se to v úžasné zážitky plné myšlenek a slov o božských věcech.“ 
(Gordon B. Hinckley, „The Light within You“, Ensign, May 1995, 99.)

Odkazy
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Pokračujme v úžasném 
procesu vzdělávání

„Musíme se dál rozvíjet. Musíme se neustále 
učit. Je Bohem dané nařízení, že máme 

dál prohlubovat své vědomosti.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

„Moc rád se učím,“ řekl president Gordon B. Hinckley. „Vychut-
návám si každou příležitost získat nějaké vědomosti. Celý svůj život 
vskutku věřím v úsilí získávat vzdělání – pro sebe i pro druhé – 
a celý život to nadšeně podporuji. … Z mého pohledu je učení se 
jak praktická záležitost, tak záležitost duchovní.“ 1

Spoluslužebníci presidenta Hinckleyho z řad vedoucích Církve 
žasli nad jeho darem shromažďovat vědomosti a používat je při 
práci. Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů pozname-
nal: „Nikdy jsem se nesetkal s člověkem, který by byl díky četbě 
a díky kontaktům s  lidmi tak informovaný. Když s někým stráví 
večer u večeře, odchází s tím, že ví něco o tom, v čem je dotyčný 
člověk odborník.“ Starší Neal A. Maxwell, také z Kvora Dvanácti, 
řekl: „President Hinckley je tak jedinečný díky tomu, že si pama-
tuje, co četl, a dělá si výtah toho, co si přeje uchovat v mysli. Jeho 
rozumové poznání tvoří souhrn složený z mnoha zdrojů. Dokáže 
čerpat z toho, co ví, aby činil rozvážná rozhodnutí.“ 2

President Hinckley ve svém celoživotním úsilí učit se a vzdělávat 
následoval příklad svých rodičů. Vyprávěl tento příběh o svém otci 
Bryantu S. Hinckleyovi, který byl oddán získávání vědomostí:

„Když mu bylo asi tolik, kolik je nyní mně, byl již v důchodu. Ale 
byl aktivní. Bydlel v poměrně prostém, ale pohodlném domě ve ven-
kovské oblasti. Měl kolem domu sad a rád rozdával ovoce druhým. 
Na pozemku kolem domu měl trávník, keře a stromy. Byla tam také 
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„usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou.“ (nas 88:118.)
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kamenná zídka, asi šedesát centimetrů vysoká, která oddělovala jed-
nu úroveň pozemku od druhé. Kdykoli bylo pěkné počasí, sedával 
na zídce a na hlavě měl starý klobouk, který mu chránil oči před 
letním sluncem. Když jsme ho přijeli navštívit, posadil jsem se vedle 
něho. Po malém pobídnutí začal vždy vyprávět o svém životě. …

Byl pedagogem. Byl úspěšným podnikatelem. Předsedal nej-
většímu kůlu v Církvi, jenž měl více než 15 000 členů. Sloužil jako 
president misie a v mnoha dalších povoláních. A nyní byl v důchodu 
a sedával na oné zídce. Byl to vášnivý čtenář a měl úžasnou knihov-
nu. Byl to vynikající řečník a pisatel. Téměř až do své smrti krátce 
před dosažením 94. roku četl a psal a přemítal o vědomostech, 
kterých se mu dostalo.

Zjistil jsem, že když sedával na zídce, celé hodiny, když bylo teplo, 
přemýšlel o tom, co četl v knihách ze své knihovny.

Myslím, že zestárnul elegantně a úžasně. Měl knihy, které obsa-
hovaly drahocenné poklady myšlenek velkých mužů a žen ze všech 
různých období. Nikdy se nepřestal učit, a když sedával na zídce, 
hluboce přemýšlel o tom, o čem četl předchozího večera. …

Proč vám vyprávím o staříkovi a o zdi, na níž sedával? Vyprávím 
vám to proto, že si myslím, že se v tom pro každého z nás skrývá 
jisté ponaučení. Nikdy se nesmíme přestat učit. Věříme ve věčný 
pokrok a v to, že tento život je součást věčnosti, která se má užitečně 
prožít až do konce.“ 3

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Pán si přeje, abychom se vzdělávali, abychom 
mohli osobně růst a něčím prospět společnosti.

Jste členy církve, která učí, že vzdělání je důležité. Máte zodpo-
vědnost od Pána vzdělávat svou mysl, své srdce a své ruce. Pán řekl: 
„Učte pilně … o věcech na nebi i na zemi a pod zemí; o věcech, 
které byly, o věcech, které jsou, o věcech, které musejí brzy nastati; 
o věcech, které jsou doma, o věcech, které jsou v jiných zemích; 
o válkách a zmatcích mezi národy a o soudech, které jsou na zemi; 
a také o poznání zemí a království – abyste mohli býti připraveni 
ve všech věcech.“ (NaS 88:78–80.)4
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Pán nám, členům této Církve, dal jedno úžasné zaslíbení. Řekl: 
„To, co je od Boha, je světlo; a  ten, kdo přijímá světlo a zůstává 
v Bohu, přijímá více světla; a to světlo je jasnější a jasnější, až přijde 
dokonalý den.“ (NaS 50:24.)

Jak pozoruhodná slova! Je to jeden z mých oblíbených veršů 
z písem. Píše se v něm o růstu, o rozvíjení se, o cestě vedoucí k bož-
ství. Jde ruku v ruce s těmito velkými prohlášeními: „Sláva Boží je 
inteligence neboli jinými slovy světlo a pravda“ (NaS 93:36); „Získá- li 
nějaká osoba více poznání a inteligence v tomto životě skrze svou 
píli a poslušnost než jiná, bude míti právě tak velikou výhodu ve 
světě, který přijde“ (NaS 130:19). …

Jak hluboká výzva je obsažena v těchto pozoruhodných slovech! 
Musíme se dál rozvíjet. Musíme se neustále učit. Je Bohem dané 
nařízení, že máme dál prohlubovat své vědomosti. …

Vám i mně Pán řekl: „Vyhledávejte slova moudrosti z nejlepších 
knih; usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou. … Zorga-
nisujte se. … Ustaňte býti línými.“ (NaS 88:118–119, 124.)5

Pán chce, abyste vzdělávali svou mysl i ruce, ať si zvolíte kterýkoli 
obor. Ať jde o opravování ledniček nebo o práci zručného chirurga, 
musíte se vzdělávat. Vyhledávejte tu nejlepší průpravu, kterou máte 
k dispozici. Staňte se bezúhonným pracovníkem ve světě, který je 
před vámi. … Díky této průpravě budete dělat čest Církvi a budete 
štědře požehnáni.

Nemůže být žádných pochyb, naprosto žádných, že vzdělání se 
vyplácí. Nedělejte ve svém životě žádné zkratky. Budete- li je dělat, 
budete za to platit znovu a znovu, a neustále.6

Nestačí jen žít, jen přežívat. Je úkolem každého z nás osvojit si 
něco, díky čemu můžete udělat ve společnosti něco hodnotné-
ho – získávat více a více světla, aby naše osobní světlo pomáhalo 
osvěcovat potemnělý svět. A toho lze dosáhnout tím, že se budeme 
učit, že se budeme vzdělávat a že se budeme rozvíjet a růst na mysli 
i na duchu.7
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2
Rodiče mohou díky plánování a sebekázni vytvořit 

doma atmosféru příhodnou pro vzdělávání.

Jak úžasně zajímavé je sledovat, jak se mysl mladých lidí rozvíjí 
a posiluje! Jsem jedním z těch, kteří velmi oceňují ohromný potenciál 
k dobru, který má televize. Jsem ale také jedním z těch, kteří zavrhují 
strašné plýtvání časem a příležitostmi, když děti v některých domo-
vech hodiny a hodiny sledují to, co je ani nepovznáší, ani neposiluje.

Když jsem byl malý, bydleli jsme ve velkém starém domě. Jedné 
místnosti se říkalo knihovna. Byl tam masivní stůl a dobrá lampička, 
tři nebo čtyři pohodlné židle s dobrým osvětlením a na policích, 
které lemovaly stěny, byly knihy. Bylo tam mnoho svazků knih, 
které můj otec a matka v průběhu mnoha let získali.

Nikdo nás nikdy nenutil, abychom je četli, ale byly umístěny tam, 
kde byly po ruce a kde jsme si je mohli vzít, kdykoli jsme chtěli.

V oné místnosti bylo ticho. Uvědomovali jsme si, že to bylo místo, 
kde se studuje.

„Začněte již záhy vystavovat děti vlivu knih.“
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Byly tam také časopisy – církevní časopisy a dva nebo tři druhy 
dalších dobrých časopisů. Byly tam knihy o historii a literatuře, knihy 
s technickou tématikou, slovníky, sady encyklopedií a atlas světa. 
V té době samozřejmě nebyla žádná televize. Když jsem vyrůstal, 
začal se zavádět rozhlas. Byla tam ale určitá atmosféra – atmosféra 
příhodná pro vzdělávání. Nechci, abyste si mysleli, že jsme byli 
nějací velcí učenci. Ale byli jsme vystaveni vlivu skvělé literatury, 
významným myšlenkám významných myslitelů a slovům mužů 
a žen, kteří hluboce přemýšleli a krásně psali.

V  mnoha dnešních domácnostech není možné mít takovou 
knihovnu. Většina rodin má stísněné prostory. Ale díky plánování 
můžete mít nějaký koutek, nějaké místo, které se stane jakýmsi 
útočištěm před okolním hlukem, kde si může člověk sednout, číst 
si a přemýšlet. Je úžasné mít nějaký pracovní stůl nebo stolek, jak-
koli jednoduchý, na němž by byla standardní díla Církve, několik 
dobrých knih, časopisy publikované Církví a další věci, které stojí 
za přečtení.

Začněte již záhy vystavovat děti vlivu knih. Matka, která svým 
malým dětem nečte, prokazuje špatnou službu jim i sobě. Vyža-
duje to věnovat tomu čas, ano, hodně času. Vyžaduje to sebeovlá-
dání. Vyžadujte to zorganizovat a rozvrhnout si minuty a hodiny 
dne. Nikdy se ale nebudete nudit, když budete sledovat, jak mladí 
poznávají různé charaktery, výrazy a myšlenky. Ze čtení dobrých 
knih může vzniknout zamilovanost, což je z hlediska dlouhodobého 
vlivu mnohem prospěšnější než mnohé jiné činnosti, kterým děti 
věnují svůj čas. …

Rodiče, … umožněte svým dětem, aby byly vystaveny působení 
velkých myslitelů, velkých myšlenek, věčných pravd a toho, co je 
bude pozitivně posilovat a motivovat. … Snažte se doma vytvořit 
prostředí vhodné pro vzdělávání a rozvíjení, které z toho vyplyne.8

3
Vzdělávání odemyká mládeži a mladým 

dospělým dveře k příležitostem.

Dnešní doba je skvělou dobou příležitostí pro mladé lidi, je úžas-
né žít v této době na zemi. Stojíte na vrcholu všech minulých věků. 
Jste vystaveni vlivu veškerých vědomostí všech těch, kteří kráčeli po 
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zemi, přičemž tyto vědomosti, které lidé s námahou načerpali v prů-
běhu všech uplynulých staletí, jsou ve zhuštěné podobně převedeny 
do kurzů, v nichž můžete získat znalosti za poměrně krátkou dobu. 
Nepodceňujte se. Nepropásněte svou velkou příležitost. Pusťte se 
do toho, pracujte na tom, pilně studujte.9

Je velmi důležité, abyste vy, mladí muži, a vy, mladé ženy, zís-
kali veškeré možné vzdělání. … Vzdělání je klíč, který vám otevře 
dveře k možnostem. Stojí za to kvůli tomu něco obětovat. Stojí za 
to o něj usilovat, a pokud vyškolíte svou mysl a ruce, budete moci 
významně přispět společnosti, jejíž jste součástí, a budete moci se 
ctí reprezentovat Církev, jejímiž jste členy. Drazí mladí bratři a sestry, 
využijte ke vzdělání každé příležitosti, kterou si jen můžete dovolit, 
a vy, otcové a matky, podporujte své syny a dcery, aby získali vzdě-
lání, které jim bude v životě žehnat.10

Možná nemáte prostředky, abyste dosáhl[i] veškerého vzdělání, 
které byste chtěl[i]. Vydělávejte peníze, jak jen můžete, a využívejte 
stipendií, grantů a půjček, které jste schopn[i] splácet.11

Nezáleží mi na tom, pro jaké povolání se v životě rozhodne-
te, pokud je úctyhodné. Můžete být automechanikem, zedníkem, 
instalatérem, elektrikářem, lékařem, právníkem, obchodníkem, ale 
ne zlodějem. Ale ať již jste kýmkoli, využijte příležitosti získat pro 
to kvalifikaci a využijte tuto příležitost co nejlépe. Společnost vás 
odmění podle vaší hodnoty – podle toho, jak tuto hodnotu vnímá. 
Dnešek je pro každého z vás velkým dnem přípravy. Pokud to 
znamená něco obětovat, pak něco obětujte. Tato oběť se stane tou 
nejlepší investicí, kterou jste kdy učinili, neboť z ní budete sklízet 
výnosy po všechny dny svého života.12

Naléhavě vás, mladé ženy, žádám, abyste získaly veškeré vzdě-
lání, jaké jen můžete. Budete ho potřebovat pro svět, do něhož 
vstoupíte. Život se stává mimořádně soutěživým. … Svět se mění 
a  je velmi důležité, abychom se zařídili tak, abychom se s  touto 
změnou vypořádali. Toto všechno má ale svou světlou stránku. 
Žádná jiná generace v celé historii nenabízela ženám tolik příleži-
tostí a možností. Vaším prvořadým cílem má být šťastné manželství, 
zpečetěné v chrámu Páně, po němž bude následovat založení dobré 
rodiny. Vzdělání vás může lépe vybavit pro to, abyste tyto ideály 
uskutečnily.13
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Pro ženy v Církvi i ve společnosti existují ohromné zodpovědnosti, 
které jsou v souladu a v naprosté harmonii s manželstvím, mateřstvím 
a s vychováváním dobrých a schopných dětí.14

Ženám je nyní otevřen celý rozsah lidské činnosti. Neexistuje nic, 
co byste nemohly dělat, pokud se na to zaměříte. Do svého snu 
o ženě, kterou byste chtěly být, můžete zahrnout obrázek té, která 
je kvalifikována sloužit společnosti a významně přispívat světu, 
jehož bude součástí.15

Jsem vděčný za to, že dnešním ženám je poskytnuta tatáž příleži-
tost [jako mužům] studovat vědecké obory, různé profese a každou 
stránku lidských vědomostí. Máte nárok, podobně jako muži, na 
Ducha Kristova, jenž osvěcuje každého muže a každou ženu, kteří 
přicházejí na svět. (Viz NaS 84:46.) Stanovte si priority ohledně 
manželství a rodiny, ale také usilujte o absolvování vzdělávacích 
programů, které povedou k uspokojivé práci a k produktivnímu 
zaměstnání pro případ, že se nevdáte, nebo pro pocit bezpečí a napl-
nění v případě, že se vdáte.16

Vy [mladí muži] čelíte obrovské výzvě, která před vámi leží. Vstu-
pujete do světa tvrdé konkurence. Musíte získat veškeré vzdělání, 
jaké jen můžete. Pán nám dal pokyny ohledně důležitosti vzdělá-
vání. Poskytne vám kvalifikaci k tomu, abyste měli větší příležitos-
ti. Dá vám to schopnost dělat něco hodnotného v tomto velkém 
světě plném příležitostí, který před vámi leží. Pokud můžete jít na 
vysokou školu a je to vaše přání, tak to udělejte. Pokud netoužíte 
studovat na vysoké škole, pak jděte na nějaký učební obor nebo 
na obchodní školu, abyste zdokonalili své dovednosti a zušlechtili 
své schopnosti.17

Doufám, že vy [mladí lidé] budete na svou příležitost získat vzdě-
lání pohlížet jako na velké požehnání. Vím, že je to dřina. Vím, že 
je to obtížné. Vím, že občas z toho budete znechuceni. Vím, že se 
občas sami sebe zeptáte, proč to vůbec děláte. Ale vytrvejte, usilov-
ně na tom dělejte a studujte dál. Dokud budete žít, nebudete toho 
litovat, ale budete to považovat za velké požehnání.18
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4
Vzdělávání ducha je stejně důležité, ne- li 

důležitější, jako vzdělávání mysli.

Žasnu nad velkou silou poznání, která v dnešní době existuje. 
Nikdy předtím nebylo tolik lidí vzděláno ve světských znalostech. 
Je to mocná záležitost – toto intenzivní vzdělávání velkého procenta 
mládeže světa, která každý den přichází k učitelům, aby shromaž-
ďovala vědomosti ze všech dob lidské historie.

Rozsah těchto poznatků je ohromující. Zahrnuje hvězdy ve vesmí-
ru, zemskou geologii, historii států, kulturu a jazyk národů, fungování 
vládních zřízení, obchodní zákony, chování atomu, fungování těla 
a zázraky rozumového myšlení.

Vzhledem k dostupnosti tolika poznatků by si člověk mohl myslet, 
že svět by klidně mohl být téměř dokonalý. Přesto je nám neustá-
le připomínána i druhá strana mince – nemoci společnosti, sváry 
a potíže, které přinášejí neštěstí do života milionů lidí.

Každý den je nám čím dál více připomínána skutečnost, že život 
je něco více než jen věda a matematika, něco více než jen historie 
a  literatura. Je zapotřebí ještě jiného vzdělání, bez něhož může 
smysl světského vzdělávání vést jen k záhubě. Mám na mysli vzdě-
lání srdce, svědomí, charakteru, ducha – oněch nedefinovatelných 
stránek naší osobnosti, které tak spolehlivě určují, kým jsme a co 
ve vzájemných vztazích s druhými děláme.

… Když jsem sloužil jako misionář v Anglii, navštívil jsem budovu 
YMCA v Londýně. Předpokládám, že ta stará budova je již dávno 
pryč, ale nikdy nezapomenu na slova, která se objevila před návštěv-
níky ve vstupní hale pokaždé, když tam vstoupili. Byla to slova 
Šalomounova: „Za všecko jmění své [získej porozumění].“ (Přísl. 4:7.)

Porozumění čemu? Porozumění sobě, smyslu života, našemu vzta-
hu s Bohem, který je naším Otcem, oněm velkým a Bohem daným 
zásadám, které jsou již celá staletí pilířem skutečného pokroku 
člověka! …
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Zatímco se zabýváme světským studiem, přidejme k životu také 
zušlechťování skrze Ducha. Budeme- li tak činit, Bůh nám požehná 
pokojem a požehnáními, která přicházejí jedině od Něj.19

Ježíš řekl: „Učte se ode mne. … Jho mé zajisté jestiť rozkošné, 
a břímě mé lehké.“ (Mat. 11:29–30.)

Rád bych navrhl, abychom se tímto příkazem, který dal Syn Boží, 
řídili. Při veškerém získávání vědomostí se učme také od Něho. Při 
veškerém studiu je třeba usilovat o poznání Mistra. Toto poznání 
doplní úžasným způsobem naše světské vzdělání a dá nám do života 
charakter a plnost, které nelze získat žádným jiným způsobem.20

Vyzývám vás, abyste nikdy nezapomněli na to, že vzdělávání 
ducha je stejně důležité, ne- li důležitější, jako vzdělávání mysli.21

Náš velký program církevního vzdělávání spěje kupředu. Vzdě-
lávání studentů v programu semináře a institutu se neustále rozši-
řuje. … Vy, kteří tento program absolvujete, víte, jak nesmírnou má 
hodnotu. Naléhavě žádáme všechny ty, kterým je dostupný, aby ho 

„Při veškerém studiu je třeba usilovat o poznání Mistra.“
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využili. Neváháme slíbit, že vaše poznání evangelia se prohloubí, 
vaše víra se posílí a navážete úžasné vztahy s druhými.22

Vezměme na sebe jméno Páně a pak jděme s vírou kupředu a pří-
slušným způsobem sdílejme to, co ovlivní život lidstva a světu při-
nese pokoj a radost. Svět potřebuje generaci vzdělaných a vlivných 
mužů a žen, kteří se dokáží postavit, a také to udělají, a kteří budou 
upřímně a bez vytáček prohlašovat, že Bůh žije a že Ježíš je Kristus.23

5
Bez ohledu na to, jak jsme staří, můžeme získávat 

vědomosti, shromažďovat moudrost a dál se rozvíjet.

Učení se je cosi pozoruhodného – je to proces, kterým se shro-
mážděné poznatky několika staletí shrnují a  filtrují, abychom se 
v krátké chvíli mohli dozvědět to, co se lidé poprvé dozvěděli po 
dlouhých obdobích výzkumu a pokusu a omylu.

Vzdělání je úžasný proměňující proces, kterým se z abstraktního 
poznatku stává užitečná a produktivní činnost. Je to něco, co se 
nemusí nikdy zastavit. Bez ohledu na to, jak jsme staří, můžeme 
získávat vědomosti a používat je. Můžeme shromažďovat moudrost 
a čerpat z ní užitek. Můžeme se bavit skrze zázrak četby a tím, že 
na sebe necháme působit umění, a přispívat tím k tomu, aby náš 
život byl požehnaný a naplněný. Čím jsem starší, tím více se mi líbí 
slova přemýšlivých pisatelů, dávných i novodobých, a vychutnávám 
si to, co napsali.24

Nikdo z nás … toho neví dost. Proces učení se je nekonečný. 
Musíme číst, musíme si všímat, musíme vstřebávat a musíme pře-
mítat o tom, čemu otevíráme svou mysl. … Věřím v pokrok. Věřím 
v růst. …

Rozvíjejte se dál, bratři a sestry, ať již vám je třicet, nebo sedmde-
sát. Budete- li na tom pilně pracovat, roky poplynou rychleji, než si 
možná budete přát, ale budou naplněné sladkou a úžasnou vůní, 
která přidá chuť vašemu životu a moc vaší výuce.25

Přímo na východ od [Univerzity Brighama Younga v utažském 
Provu] je jedna hora. Jsem si jist, že [mnozí] se na tuto horu někdy 
podívali a pomysleli si: „Kdybych tak jen vylezl nahoru, bylo by 
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zajímavé vidět údolí na druhé straně.“ Ale ti, kteří na horu vylezli, 
zjistili, že to údolí je jen malá a poměrně mělká prohlubeň a že za 
ní je mnoho dalších vyšších hor, na které lze vylézt.

A tak doufám, že totéž platí i ve vašem životě. … Poznáte, že 
i když vaše studijní zážitky [jsou možná] úžasné, před vámi jsou 
ještě větší příležitosti a výzvy. Rozšiřujte svou zásobárnu informa-
cí, prohlubujte své znalosti, pokračujte v  tomto velkém procesu 
vzdělávání.26

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč je důležité prostřednictvím vzdělání „získávat více a více 

světla“? (Viz 1. oddíl.) Jak nám může vzdělávání pomáhat osob-
ně se rozvíjet? Jak nám může vzdělávání pomáhat „osvěcovat 
potemnělý svět“?

• Projděte si vyprávění presidenta Hinckleyho o tom, jak jeho rodiče 
doma vytvořili prostředí vhodné pro vzdělávání. (Viz 2. oddíl.) Jak 
můžeme dětem pomáhat vypěstovat si lásku ke vzdělávání? Jak 
můžeme dětem pomáhat v tom, aby si přály získávat vědomosti 
ze zdrojů, které přinášejí osvícení a motivují k dobrému?

• V jakém smyslu odemyká vzdělání mládeži a mladým dospělým 
„dveře k možnostem“? (Viz 3. oddíl.) Jak mohou mladí dospělí 
a mládež vynalézavě využívat různé možnosti k získání vzdělání?

• Jak byste vysvětlili význam slov „vzdělávání ducha“? (Viz 4. oddíl.) 
Jak můžeme vzdělávat srdce, charakter a ducha? Jak se ve vašem 
životě duchovní a světské vzdělávání vzájemně doplňují?

• Proč se máme dál vzdělávat v průběhu celého života? (Viz 5. oddíl.) 
Jak si můžeme uchovat celoživotní lásku ke vzdělávání? Čemu 
jste se nedávno naučili, co pro vás bylo nějak zvlášť cenné?

Související verše z písem
Přísloví 1:5; 2. Petrova 1:1–8; 2. Nefi 9:28–29; 28:29–30; NaS 6:7; 

90:15; 131:6; 136:32–33
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Pomůcka k výuce
Jednou z možností, jak podpořit diskusi ohledně toho, čemu 

president Hinckley učil, je požádat studenty, aby se podělili o to, 
co se dozvěděli při osobním studiu dané kapitoly (viz strany VI–VII 
v této knize, kde jsou uvedeny další náměty).

Odkazy
 1. Standing for Something: Ten Neglected 
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Homes (2000), 59.
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President Gordon b. Hinckley nám udělil radu: „nechť je ctnost 
základním kamenem, na kterém budujete svůj život.“
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Ctnost – základní kámen, na 
kterém budujeme svůj život

„Jste – každý z vás – děti božského Otce v nebi. 
Byli jste stvořeni podle Jeho záměru k obrazu 

vašeho Stvořitele. Vaše tělo je posvátné. Je to chrám 
vašeho ducha. Neposkvrňte ho hříchem.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Když president Gordon B. Hinckley v roce 2007 hovořil ke stu-
dentům Univerzity Brighama Younga, řekl:

„Nedávno jsem si povšiml velmi zajímavé věci. V sobotu brzy 
ráno byla v Salt Lake City stržena za pomoci série vhodně umístě-
ných náloží budova Key Bank. Vše se událo během tří až čtyř vteřin 
a zůstal oblak prachu postupující severozápadním směrem. Tento 
proces se nazývá imploze a liší se od exploze.

Tato budova byla postavena téměř před 30 lety. Domnívám se, že 
výstavba probíhala po dobu nejméně jednoho roku, možná dvou. 
Nyní byla stavba pryč během pár vteřin.

Toto, moji přátelé, je životní příběh mnoha lidí. Řadu let se o svůj 
život s velkou péčí staráme. Poté se ocitáme ve velmi ztížené situaci. 
Dopouštíme se chyb. Děláme ústupky ohledně cudnosti. Dochází 
k implozi a to jediné, co zbývá, je oblak prachu.

Toto se mi vybavilo, když jsem si vzpomněl na jednoho mladého 
muže a mladou ženu, kteří přišli do mé kanceláře. Byl to hezký chla-
pec a ona krásná dívka. Oba studovali na univerzitě. Jejich budouc-
nost se zdála být jasná a nádherná. Pak ale podlehli pokušení. …

Oči měli plné slz, když se mnou hovořili. Nebylo však úniku od 
skutečnosti, které čelili. Jejich život utrpěl implozi, a věž naplněná 
sny se zřítila k zemi.
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Nedopusťte, aby se to stalo vám. Nespokojte se s tím, že ustou-
píte od svého závazku ohledně mravnosti. Jste – každý z vás – děti 
božského Otce v nebi. Byli jste stvořeni podle Jeho záměru k obrazu 
vašeho Stvořitele. Vaše tělo je posvátné. Je to chrám vašeho ducha. 
Neposkvrňte ho hříchem.

Nyní, s ohlédnutím na příklad věže, která se zřítila, vám připo-
mínám, že na jejím místě bude postavena nová a krásná budova. 
Podobně se mohou ti, kteří se dopustili přestupku, obrátit ke svému 
Vykupiteli, našemu Spasiteli Ježíši Kristu, a skrze moc Jeho Usmíření 
být očištěni a obnoveni.“ 1

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Ctnostný život přináší úžasná a nádherná požehnání.

V celém tomto světě není nic tak velkolepého jako ctnost. Září 
bez ztráty lesku. Je drahocenná a krásná. Převyšuje jakoukoli cenu. 
Nelze ji koupit ani prodat. Je výsledkem sebeovládání.

… Pán nám dal úžasný příkaz. Řekl: „Nechť ctnost zdobí myš-
lenky tvé neustále.“ (NaS 121:45.) Toto se stává přikázáním, které 
máme pilně a s kázní zachovávat. A k němu je připojen slib skvělých 
a úžasných požehnání. Těm, kteří žijí ctnostně, řekl:

„Potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží. …

Duch Svatý bude stálým společníkem tvým a žezlo tvé neměn-
ným žezlem spravedlivosti a pravdy; a panství tvé bude věčným 
panstvím a bez donucovacích prostředků bude k tobě plynouti na 
věky věků.“ (NaS 121:45–46.)

Může snad být větší či krásnější zaslíbení, než je toto? 2

Existuje nějaký pádný důvod pro ctnost? Je to jediná cesta k osvo-
bození se od výčitek svědomí. Klidné svědomí z ní plynoucí je jedi-
ným osobním pocitem pokoje, který není falešnou napodobeninou.

A kromě tohoto všeho je zde spolehlivé zaslíbení Boží pro ty, 
kteří kráčejí ctnostně. Ježíš Nazaretský při kázání na hoře prohlásil: 
„Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.“ (Matouš 
5:8.) Toto je smlouva učiněna Tím, jenž má moc ji naplnit.3
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Měli byste uznat, musíte uznat, že zkušenosti i božská moudrost 
předepisují ctnost a morální čistotu jako cestu, která vede k síle 
charakteru, pokoji v srdci a šťastnému životu.4

Nechť je ctnost základním kamenem, na kterém budujete svůj 
život.5

2
Když se povzneseme nad špínu a nemorálnost světa, 

těšíme se většímu štěstí, bezpečí a klidné mysli.

Když se rozhlížíme po světě, zdá se, že morálka byla odvržena. 
Porušování starých měřítek je běžné. Jedna studie za druhou uka-
zuje, že byly opuštěny zásady prověřené časem. Byla zapomenuta 
sebekázeň a nesmírně se rozšířila záliba v promiskuitě.

Ale, [drazí přátelé], my nemůžeme přijímat to, co se ve světě stalo 
běžným. Vy, [členové] této Církve, máte vyšší a náročnější měřítko. 
Jako hlas ze Sinaje prohlašuje, že se na tom nesmíte podílet. Musíte 
ovládat své touhy.6

Pavlova slova korintským Svatým platí pro nás, stejně jako platila 
pro ty, kterým psal. Řekl:

„Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?

Jestližeť kdo chrámu Božího poškvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo 
chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.“ (1. Korintským 3:16–17.)7

Opět Pavlova rada Timoteovi: „Sebe samého [uchovej] v čistotě.“ 
(1. Timoteovi 5:22.)

To jsou prostá slova. Ale jsou nanejvýš důležitá. Pavel v podstatě 
říká – vyhýbejte se tomu, co vás srazí k zemi a duchovně zničí. Vyhý-
bejte se televizním pořadům, které vedou k nečistým myšlenkám či 
neslušné řeči. Vyhýbejte se videím, která vedou k zlovolným myš-
lenkám. Nepomohou vám. Pouze vám ublíží. Vyhýbejte se knihám 
a časopisům, které jsou plné nemravnosti a špinavosti v tom, o čem 
píší a co zobrazují. Uchovávejte se čistými.8

Manželství je ustanoveno Bohem, manželství mezi mužem a ženou. 
Je to instituce, do níž mají být, podle Jeho plánu, přiváděny na svět 
děti. Sexuální vztahy za jakýchkoli jiných podmínek se stávají přestup-
kem a jsou v naprostém rozporu s učením evangelia Ježíše Krista.9
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Věříme v cudnost před manželstvím a v naprostou věrnost v man-
želství. To vše shrnuje. Toto je cesta vedoucí v životě ke štěstí. Toto 
je cesta vedoucí ke spokojenosti. Toto přináší pokoj do srdce a pokoj 
do domova.10

Žádná rodina nemůže pociťovat pokoj, žádný život nemůže být 
uchráněn před bouřemi protivenství, pokud dotyčná rodina a domov 
nejsou založeny na základech mravnosti, věrnosti ve vztazích a vzá-
jemné úcty. Tam, kde není důvěra, nemůže být pokoj; tam, kde není 
oddanost, nemůže být svoboda. Hřejivé paprsky lásky nemohou 
vzejít z bažin nemravnosti.11

Věřím, že každé dítě by mělo mít to požehnání narodit se do 
domova, kde je vítáno, vyživováno, milováno a požehnáno tím, že 
má rodiče, otce a matku, kteří jsou věrni jeden druhému a svým 
dětem. … Stůjte pevně proti nástrahám světa. Tvůrci dnešní zábavy, 
vydavatelé mnohé literatury dnešní doby, by si přáli, abyste věři-
li něčemu jinému. Moudrost, jež byla shromažďována po staletí, 
hovoří jasně a spolehlivě o tom, že větší štěstí, větší bezpečí, větší 
klid mysli a hlubší pocity lásky zažívají jen ti, kteří kráčejí podle léty 
prověřených měřítek ctnosti před manželstvím a naprosté věrnosti 
v manželství.12

cudnost je „cesta vedoucí v životě ke štěstí“.
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Žijeme ve světě špíny, nemorálnosti a potíží. Povzneste se nad 
to, stůjte vzpřímeněji, zanechte svět za sebou a kráčejte tak, jak by 
si to přál Pán.13

3
Pornografie je návyková a zničující, ale 

my se nad ni můžeme povznést.

I když se poněkud zdráhám, chci … hovořit na téma, jemuž jsem 
se již věnoval. Činím tak v duchu slov Almy, který řekl: „Toto je má 
chlouba, že snad mohu býti nástrojem v rukou Božích, abych přivedl 
nějakou duši ku pokání.“ (Alma 29:9.)

… Mluvím o pornografii ve všech jejích projevech. … Je to ďábel-
ské. Naprosto se to neslučuje s duchem evangelia, s osobním svě-
dectvím o věcech Božích. …

Všichni, kteří jsou do toho zapojeni, se stávají oběťmi. Jsou k tomu 
zneužívány děti, kterým to ničí život. Mysl mladých lidí se pokřivuje 
falešnými představami. Opakované zneužívání vede k závislosti, 
které je téměř nemožné se zbavit. … Tak velmi mnozí … zjišťují, že 
jí nemohou odolat. Jejich energie a zájmy jsou pohlcovány nesmy-
slným honem za těmito vulgárními a ubohými materiály.

Vymlouvají se, že je těžké se jim vyhnout, že jsou na dosah ruky 
a že tomu nelze uniknout.

Představte si, že zuří bouře, burácí vítr a kolem vás víří sníh. 
Zjišťujete, že to nedokážete zastavit. Můžete se ale pořádně obléci 
a vyhledat útočiště, a bouře na vás nebude mít vliv.

Podobně, i když je internet prosáklý pochybnými materiály, nemu-
síte se na ně dívat. Můžete se uchýlit do útočiště evangelia a jeho 
učení o čistotě, ctnosti a čistém životě.

Vím, že hovořím přímo a na rovinu. Dělám to proto, že internet 
učinil pornografii obecně dostupnější, spolu s tím, co je již dostupné 
na DVD a videokazetách, v televizi a na novinových stáncích. Vede 
k představám, které ničí sebeúctu. Vede k nezákonným vztahům, 
často k nemocem a k zneužívání, které je trestným činem.14

Žijete ve světě strašlivých pokušení. Pornografie svou ohavnou 
špínou zaplavuje zemi jako hrozivý, pohlcující příliv. Je to jed. Nedí-
vejte se na ni ani ji nečtěte. Zničí vás, pokud to budete dělat. Vezme 



k a P i t o l a  1 8

248

vám sebeúctu. Oloupí vás o cit pro krásy života. Srazí vás k zemi 
a vtáhne do močálu zlých myšlenek a možná i zlých činů. Vyvarujte 
se jí. Vyhýbejte se jí stejně, jako byste se vyhýbali zhoubné nemoci, 
neboť je stejně smrtelná. Buďte ctnostní v myšlenkách a skutcích.15

V tomto světě je tolik špíny, chtíče a pornografie. My, jako Svatí 
posledních dnů, se nad to musíme povznést a postavit se proti tomu. 
Nemůžete si dovolit, abyste se tomu oddávali. Prostě si nemůžete 
dovolit, abyste se tomu oddávali. Nesmíte to vpustit do srdce. Je to 
podobně jako tabák návykové a ty, kteří si s tím zahrávají, to zničí. 
„Nechť ctnost zdobí myšlenky tvé neustále.“ [NaS 121:45.] 16

4
Pomocí kázně a úsilí můžeme své myšlenky a činy ovládat.

Mějte čistou mysl a poté budete mít větší kontrolu nad svým 
tělem. V dávných dobách bylo řečeno: Neboť jak člověk smýšlí 
ve svém srdci, takový je. (Viz Přísl. 23:7.) Nečisté myšlenky vedou 
k nečistým skutkům.17

Při pokušení můžeme nahradit zlé myšlenky myšlenkami na 
[našeho Spasitele] a na Jeho učení. Pán řekl: „A jestliže bude oko 
vaše upřeno na slávu mou, celé tělo vaše bude naplněno světlem 
a ve vás nebude žádné temnoty; a ono tělo, které je naplněno svět-
lem, chápe všechny věci.

Tudíž, posvěťte se, aby mysl vaše byla upřená k Bohu, a při-
jdou dny, kdy ho uvidíte; neboť on vám odhalí tvář svou.“ (NaS 
88:67–68.)18

Ježíš nám dal přikázání, abychom ovládali své myšlenky, jakož 
i své skutky. Řekl: „Každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání 
jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.“ (Matouš 5:28.) …

Duševní sebeovládání musí být silnější než fyzické choutky či tou-
hy těla. Když jsou myšlenky uvedeny v naprostý soulad se zjevenou 
pravdou, pak se skutky stanou vhodnými. … Každý z nás má díky 
sebekázni a úsilí schopnost ovládat své myšlenky a činy. Toto je 
součástí procesu získávání duchovní, fyzické a citové vyzrálosti. …

Naléhavě žádáme druhé, ať jsou kdekoli, aby žili v  souladu 
s učením našeho Stvořitele a aby se povznesli nad tělesná vábení, 
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která mají často za následek tragédie, jež se dostavují po morálním 
přestupku.19

5
Těm, kteří se dopustili nemorálního chování, může být 

odpuštěno a mohou se pozvednout nad minulost.

Nechci, aby to vyznělo negativně. Svou povahou jsem optimista. 
Avšak v takovýchto otázkách [jako jsou pornografie a nemorálnost] 
jsem realista. Chováme- li se takto, je nyní čas se změnit. Kéž je toto 
pro nás rozhodný okamžik. Vydejme se po lepší cestě.20

Když zjistíte, že sklouzáváte pod tlakem určité situace, ukázněte 
se. Přestaňte, než bude příliš pozdě. Budete na věky vděční, že jste 
tak učinili.

Buďte věrni sami sobě a tomu nejlepšímu, co ve vás je.21

Dovolte mi, abych vás … ujistil, že pokud jste již udělal[i] chybu, 
pokud jste se zapojil[i] do nějakého nemorálního jednání, nic není 
ztraceno. Vzpomínka na tuto chybu bude pravděpodobně přetrvá-
vat, ale tam, kde došlo k pokání, může být skutek odpuštěn a vy se 
můžete povznést nad minulost, abyste vedl[i] život přijatelný Pánu. 
Ten slíbil, že vám vaše hříchy odpustí a nebude na ně již vzpomínat. 
(Viz NaS 58:42.)

… Církevní vedoucí … vám [mohou pomoci] ve vašich obtížích. 
Můžete za sebou nechat cokoli zlého, čeho jste se dopustil[i]. Můžete 
jít vpřed s obnovenou nadějí a přijatelností k daleko lepšímu způ-
sobu života.22

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Hinckley učil, že existuje „pádný důvod pro ctnost“. (Viz 

1. oddíl.) Jak byste mohli odpovědět někomu, kdo argumentuje, 
že pádný důvod pro ctnost neexistuje ?

• Proč je ctnost „cesta vedoucí v životě ke štěstí“? Proč ctnost přináší 
„pokoj do srdce a pokoj do domova“? (Viz 1. a 2. oddíl.)

• President Hinckley řekl: „My, jako Svatí posledních dnů, se 
nad [pornografii] musíme povznést a postavit se proti tomu.“  
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(3. oddíl.) Co můžeme dělat, abychom se nad ni povznesli? Jak 
můžeme pomáhat druhým se nad ni povznést? Co podle vás 
znamená, abychom se proti tomu postavili?

• Čemu se při čtení rad presidenta Hinckleyho ze 4. oddílu učíte 
o ovládání myšlenek? Co například můžeme dělat pro to, abychom 
si udržovali čisté myšlenky?

Související verše z písem
Žalm 24:3–4; Matouš 5:27–28; Filipenským 4:6–8; Jákob 3:2; NaS 

46:31–33; 59:6; Články víry 1:13

Pomůcka ke studiu
Při 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.)

Odkazy
 1. „True to the Faith“ (Brigham Young 

University devotional, Sept. 18, 2007), 
2–3, speeches.byu.edu.

 2. „Jak se mohu stát ženou svých snů?“ 
Liahona, červenec 2001, 114–115.

 3. „Words of the Prophet: Blessed Are the 
Pure in Heart“, New Era, July 1999, 4.

 4. „Reverence and Morality“, Ensign, May 
1987, 48.

 5. Conference Report, Oct. 1964, 118.
 6. „Zůstaňte na spravedlivé cestě“, 

 Liahona, květen 2004, 114.
 7. „In These Three I Believe“, Ensign, July 

2006, 4.
 8. „Converts and Young Men“, Ensign, 

May 1997, 49.
 9. „True to the Faith“, Ensign, June 

1996, 5.
 10. „This Thing Was Not Done in 

a  Corner“, Ensign, Nov. 1996, 49.

 11. „In Search of Peace and Freedom“, 
Ensign, Aug. 1989, 5.

 12. „Stand Strong against the Wiles of the 
World“, Ensign, Nov. 1995, 99.

 13. „Inspirational Thoughts“, Ensign, 
Feb. 2007, 7.

 14. „Tragické zlo mezi námi“, Liahona, 
listopad 2004, 59–62.

 15. „Některé myšlenky o chrámech, 
o udržení obrácených a o misionářské 
službě“, Liahona, leden 1998, 56.

 16. „Inspirational Thoughts“, Ensign, 
Aug. 1997, 6–7.

 17. „Be Ye Clean“, Ensign, May 1996, 48.
 18. „Tragické zlo mezi námi“, 62.
 19. „Reverence and Morality“, 47.
 20. „Tragické zlo mezi námi“, 62.
 21. „Stand True and Faithful“, Ensign, May 

1996, 92.
 22. „Jak se mohu stát ženou svých 

snů?“, 114.
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Vedoucí kněžství 
v Církvi Ježíše Krista

„Pán bdí nad tímto dílem. Toto je Jeho 
království. Nejsme jako ovce bez pastýře. 

Nejsme jako armáda bez vojevůdce.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

President Gordon B. Hinckley vzpomínal: „Mou první zodpo-
vědností v Církvi, první úřad, který jsem kdy zastával, bylo dělat 
rádce chlapci, který předsedal našemu kvoru jáhnů. Náš dobrý 
biskup si mě zavolal a o tomto povolání si se mnou promluvil. Byl 
jsem nesmírně ohromen. Dělal jsem si starosti a měl jsem obavy. 
Od přírody jsem byl, věřte tomu nebo ne, spíše stydlivý chlapec, 
který se držel stranou, a myslím, že ono povolání sloužit jako rádce 
v kvoru jáhnů mi dělalo stejné starosti s ohledem na můj tehdejší 
věk a zkušenosti jako má současná zodpovědnost s ohledem na 
můj věk a zkušenosti.“ 1

President Hinckley měl podobné pocity i v roce 1961, když byl 
povolán sloužit jako člen Kvora Dvanácti apoštolů. Jako apoštol ve 
svém prvním proslovu na generální konferenci řekl:

„Myslím, že si uvědomuji jistý pocit břemene této zodpovědnosti 
stát jako svědek Pána Ježíše Krista před světem, který se Ho zdráhá 
přijmout. ‚Jak nesmírnou láskou mne Pán Ježíš miluje.‘ Jsem přemo-
žen důvěrou, kterou ve mě prorok Páně má, a láskou vyjádřenou 
těmito mými bratřími. … Modlím se o sílu; modlím se o pomoc; 
a modlím se o víru a vůli být poslušný.“ 2

President Hinckley hovořil 1. dubna 1995 na kněžském zasedání 
generální konference poté, co mu členové Církve poprvé vyjádřili 
podporu jako jejich prorokovi a presidentovi. Předchozích 14 let 
sloužil jako rádce třem dalším presidentům Církve. Opakovaně 
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První předsednictvo v roce 1995. President Gordon b. Hinckley 
(uprostřed); president thomas s. Monson, první rádce (vlevo); 

a president James e. Faust, druhý rádce (vpravo).
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svědčil o jejich božském povolání a naléhavě žádal Svaté posledních 
dnů, aby se řídili jejich radami. Nyní, když se nacházel v téže pozici, 
jeho pocity závislosti na Pánu – oproti době, kdy byl jáhnem či nově 
povolaným apoštolem – nezeslábly. Spíše si ještě více uvědomoval, 
že potřebuje Pánovu posilující moc. Řekl:

„Zvednutí ruky během posvátného shromáždění dnes dopoledne 
se stalo vyjádřením vaší ochoty a touhy podporovat nás, vaše bratří 
a vaše služebníky, s důvěrou, vírou a modlitbou. Jsem za toto vyjád-
ření hluboce vděčný. Děkuji každému z vás. Ujišťuji vás, jak již víte, 
že v záležitostech Páně neexistuje žádné usilování o úřad. Jak řekl 
Pán svým učedníkům: ‚Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil, 
a [vysvětil].‘ ( Jan 15:16.) O tento úřad se neusiluje. Právo výběru 
spočívá na Pánu. On je pánem života a smrti. On má moc povolat. 
On má moc odebrat. On má moc ponechat. Vše je v Jeho rukou.

Nevím, proč v Jeho velkém plánu našel někdo takový jako já 
určité místo. Ale tím, že tento prorocký plášť spočinul na mně, nyní 
znovu zasvěcuji vše ze svých sil, času, talentu či života dílu svého 
Mistra ve službě svým bratřím a sestrám. Ještě jednou vám děkuji … 
za vaše dnešní vyjádření podpory. Hlavní myšlenkou mé modlitby 
je to, abych byl způsobilý. Doufám, že na mě budete pamatovat ve 
svých modlitbách.“ 3

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Pán povolává každého presidenta Církve 
poté, co ho zkouší, tříbí a zušlechťuje.

Spolupracoval jsem s presidenty Církve již od doby presidenta 
Hebera J. Granta. … Znal jsem rádce všech těchto mužů, znal jsem 
také členy Rady Dvanácti během let působení těchto presidentů. 
Všichni tito muži jsou jen lidé. Mají lidské vlastnosti a možná i někte-
ré lidské slabosti. Ale i přes toto vše docházelo v životě každého 
z nich k silným projevům Boží inspirace. Ti, kteří byli presidenty, 
byli proroky v pravém slova smyslu. Byl jsem očitým svědkem 
toho, jak na nich spočíval duch zjevení. Každý z těchto mužů se 
stal presidentem poté, co po mnoho let získával zkušenosti jako 
člen Rady Dvanácti či v jiných povoláních. Pán každého z nich tříbil 
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a zušlechťoval, nechal ho poznat zklamání a neúspěch, nechal ho 
zakusit nemoci a v některých případech i hluboký zármutek. Toto 
vše se stalo součástí velkého procesu tříbení, a účinek tohoto pro-
cesu je v jejich životě krásně patrný.

Drazí přátelé v evangeliu, toto je Boží dílo. Toto je Jeho Církev, 
Církev Jeho Milovaného Syna, jehož jméno nese. Bůh nikdy nedo-
pustí, aby v jejím čele stál podvodník. Bude jmenovat své proroky, 
bude je inspirovat a vést.4

Někteří vyjadřují obavu, že presidentem Církve bude pravděpo-
dobně pokaždé spíše starší muž, na což odpovídám: „Jaké to požeh-
nání!“ … Není třeba, aby to byl mladík. President má a nadále bude 
mít k dispozici mladší muže, kteří budou cestovat po světě v díle 
služby. Je předsedajícím vysokým knězem, u něj jsou uloženy všech-
ny klíče svatého kněžství, a je hlasem zjevení od Boha Jeho lidu. …

Podle mne spočívá něco nesmírně uklidňujícího ve znalosti, že … 
budeme mít presidenta, který byl ukázňován a vyškolen, zkoušen 
a prověřován, jehož věrnost tomuto dílu a jehož bezúhonnost v této 
věci byly vytvrzeny ve výhni služby, jehož víra je vyspělá a jenž si 
v průběhu let vypěstoval schopnost být nablízku Bohu.5

Pronáším … slova vděčnosti za proroka, který nás vede v těchto 
posledních dnech. Prosím vás o věrnost tomu, jehož Pán povolal 
a pomazal. Prosím vás o vytrvalost, zatímco ho podpíráte a věnujete 
pozornost jeho učení. Již jsem řekl, … že pokud máme proroka, 
máme vše. Pokud proroka nemáme, nemáme nic. My ale proroka 
máme. Máme proroky již od založení této Církve. Nikdy se neo-
citneme bez proroka, pokud budeme žít tak, abychom byli hodni 
proroka mít.

Pán bdí nad tímto dílem. Toto je Jeho království. Nejsme jako ovce 
bez pastýře. Nejsme jako armáda bez vojevůdce.6

2
Když president Církve zemře, stává se dalším 

presidentem služebně nejstarší apoštol.

Předání pravomoci [novému presidentu Církve], na kterém jsem 
se několikrát podílel, je nádherné ve své jednoduchosti. Svědčí to 
o tom, jak Pán koná určité věci. Prorok podle Pánova postupu vybírá 
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muže, jenž se stane členem Rady Dvanácti apoštolů. Tento muž si 
to nevybírá jako svou kariéru. Je povolán tak, jako byli povoláni 
apoštolové v Ježíšově době. Těm Pán řekl: „Ne vy jste mne vyvolili, 
ale já jsem vás vyvolil, a  [vysvětil].“ ( Jan 15:16.) Roky plynou. Je 
školen a poučován v povinnostech svého úřadu. Cestuje po světě 
při plnění svého apoštolského povolání. Jde o dlouhý průběh pří-
pravy, při níž poznává Svaté posledních dnů, ať již jsou kdekoli, 
a oni poznávají jeho. Pán prověřuje jeho srdce a to, jaký je v jádru. 
Přirozeným sledem událostí se v této radě uprázdní místa a dochází 
k novým jmenováním. V průběhu tohoto procesu se určitý muž stá-
vá služebně nejstarším apoštolem. Na něm i na ostatních Bratřích, 
kteří s ním spolupracují, skrytě spočívají všechny klíče kněžství, 
které byly každému z nich dány v okamžiku vysvěcení. Avšak pra-
vomoc používat tyto klíče je omezena jen na presidenta Církve. 
Když [prorok] zemře, užívání této pravomoci přechází na služebně 
nejstaršího apoštola, který je pak svými spolupracovníky z Rady 
Dvanácti jmenován, ustanoven a vysvěcen jako prorok a president.

Nedochází k volební agitaci. Nekoná se žádná kampaň. Dochá-
zí pouze k poklidnému a prostému řízení božského plánu, který 
poskytuje inspirované a prověřené vedoucí.

Byl jsem několikrát svědkem, osobním svědkem, tohoto úžasného 
procesu. Vydávám vám svědectví, že je to Pán, kdo [vybírá proroka].7

Úmrtím presidenta [Howarda W.] Huntera bylo První předsed-
nictvo rozpuštěno. President Monson a já jsme se jako jeho rádci 
vrátili na svá místa v Kvoru Dvanácti, které se stalo předsedající 
autoritou v Církvi.

… Všichni žijící vysvěcení apoštolové se sešli v duchu půstu 
a modlitby v hořejší místnosti chrámu. Zde jsme zpívali posvátné 
náboženské písně a společně se modlili. Přijali jsme svátost večeře 
Páně a tímto posvátným a symbolickým úkonem jsme obnovili své 
smlouvy a svůj vztah s Ním, jenž je naším božským Vykupitelem.

Předsednictvo bylo poté reorganizováno v souladu se zvyklostí 
pevně zavedenou předešlými generacemi.

Nedošlo k žádnému agitování, k žádnému soutěžení ani k žád-
nému usilování o úřad. Bylo to poklidné, pokojné, jednoduché 
a posvátné. Bylo to učiněno podle vzoru, který zavedl samotný Pán.8
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3
Pán zavedl zásady a postupy pro vedení své Církve, pokud 
by president nebyl schopen plně vykonávat svoji funkci.

President Hinckley učinil v roce 1992, když sloužil jako první 
rádce v Prvním předsednictvu, následující prohlášení: Hlavou Cír-
kve je Pán Ježíš Kristus. Je to Jeho Církev. Avšak pozemskou hlavou 
je náš prorok. Proroci jsou muži obdarovaní božským povoláním. 
Přestože jde o povolání božské, jsou to pouze lidé. Jsou podrobeni 
problémům smrtelnosti.

Máme rádi proroka dnešní doby, presidenta Ezru Tafta Bensona, 
vážíme si ho, chováme ho v úctě a vzhlížíme k němu. Je úžasným 
a talentovaným vedoucím, mužem, jehož hlas prohlašoval svědectví 
o tomto díle po celém světě. V této době drží všechny klíče kněžství 
na zemi. Dosáhl však věku, kdy toho již nemůže vykonávat tolik 
jako kdysi. To neubírá nic z  jeho povolání proroka. Ale klade to 
omezení na jeho fyzické aktivity.9

President Hinckley učinil v roce 1994, když sloužil jako první rád-
ce v Prvním předsednictvu, následující prohlášení: Lidé v celé Církvi 
přirozeně touží vědět, jaký je presidentův stav. Presidentu Bensonovi 
je nyní devadesát pět let. … Trpí vážnými následky pokročilého věku 
a nemoci, a není schopen plnit důležité povinnosti vyplývající z jeho 
posvátného úřadu. Není to situace, která nikdy předtím nenastala. 
Jiní presidenti Církve byli také nemocní nebo nebyli schopni plně 
vykonávat funkci v závěrečných měsících či letech svého života. Je 
možné, že se toto bude v budoucnu opakovat.

Součástí zásad a postupů, které Pán v rámci vedení své Církve 
zavedl, je opatření pro jakoukoli takovou situaci. Je důležité, … 
aby nevznikaly žádné pochybnosti ani obavy ohledně vedení Cír-
kve a používání prorockých darů, včetně práva získávat inspiraci 
a zjevení při spravování záležitostí a programů Církve v době, kdy 
by president mohl být nemocný nebo by nebyl schopen plně vyko-
návat svou funkci.

Členové Prvního předsednictva a Rady Dvanácti apoštolů, kteří 
byli povoláni a vysvěceni k tomu, aby byli držiteli klíčů kněžství, 
mají pravomoc a zodpovědnost vést Církev, vykonávat její obřady, 
vykládat její nauku a zavádět a zachovávat její praktiky. Každému 
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muži, který je vysvěcen apoštolem a je mu vyjádřena podpora jako 
členovi Rady Dvanácti, je vyjádřena podpora jako prorokovi, vidou-
címu a zjevovateli. Podobně jako ti před ním byl i president Benson 
v době, kdy byl povolán do úřadu presidenta Církve, služebně nej-
starším apoštolem. Jeho rádci byli vybráni z Rady Dvanácti. Všichni 
současní členové Kvora Prvního předsednictva a Rady Dvanácti tudíž 
obdrželi klíče, práva a pravomoc přináležející ke svatému apoštolství.

Cituji z Nauky a smluv:

„Z Melchisedechova kněžství tři předsedající vysocí kněží, vyvole-
ni orgánem, určeni a vysvěceni k tomuto úřadu a podpořeni důvě-
rou, vírou a modlitbou církve, tvoří kvorum předsednictva Církve.“ 
(NaS 107:22.)

Pokud je president nemocen nebo není schopen v plné míře zastá-
vat všechny povinnosti vyplývající z jeho úřadu, tvoří Kvorum Prvního 
předsednictva jeho dva rádcové. Ti pokračují s každodenní prací 
Předsednictva. Ve výjimečných případech, kdy je schopen sloužit 

kvorum dvanácti apoštolů v roce 1965. Sedící, zleva doprava: ezra taft 
benson, Mark e. Petersen (na područce křesla), Joseph Fielding smith 
(president kvora) a leGrand richards. Stojící, zleva doprava: Gordon 

b. Hinckley, delbert l. stapley, thomas s. Monson, spencer W. kimball, 
Harold b. lee, Marion G. romney, richard l. evans a Howard W. Hunter.



k a P i t o l a  1 9

258

pouze jeden z nich, může jednat v pravomoci úřadu Předsednictva, 
jak je to stanoveno v Nauce a smlouvách, oddíl 102, verše 10–11. …

Rádcové v Prvním předsednictvu pokračují v obvyklém vykoná-
vání tohoto úřadu. Avšak veškeré důležité otázky týkající se zásad, 
postupů, programů nebo nauky řeší s rozvahou a s modlitbou První 
předsednictvo spolu s Dvanácti. Tato dvě kvora, Kvorum Prvního 
předsednictva a Kvorum Dvanácti, se scházejí, aby zvážila každou 
důležitou otázku, a každý muž má naprostou svobodu vyjádřit svůj 
názor.

A nyní ještě jednou cituji slovo Páně: „A každé rozhodnutí učiněné 
kterýmkoli z těchto kvor musí býti učiněno jednomyslným hlasem 
jejich; to je, každý člen v každém kvoru musí souhlasiti s jeho roz-
hodnutími, aby rozhodnutí jejich měla stejnou moc neboli platnost, 
jednoho jako druhého.“ (NaS 107:27.) …

Nechť všichni rozumějí tomu, že Ježíš Kristus stojí v čele této 
Církve, která nese Jeho posvátné jméno. Bdí nad ní. Vede ji. Stojí po 
pravici svého Otce a řídí toto dílo. Má výsadní právo, moc a volbu 
povolat muže svým způsobem do vysokých a posvátných úřadů 
a uvolnit je podle své vůle tím, že je povolá domů. Je Pánem života 
a smrti. Nedělám si starosti ohledně situace, v níž se nacházíme. 
Přijímám tuto situaci jako projev Jeho vůle. Podobně přijímám i zod-
povědnost, spolu s mými Bratřími, dělat vše, co je v našich silách, 
abychom nesli toto posvátné dílo kupředu v duchu zasvěcení, lásky, 
pokory, povinnosti a oddanosti.10

4
Apoštolové jsou zvláštními svědky 

jména Kristova po celém světě.

Poté, co [jsou apoštolové] vysvěceni ke svatému apoštolství a … 
ustanoveni jako členové Rady Dvanácti, očekává se [od nich], že 
zasvětí život především dílu služby. Dávají … na první místo v životě, 
nad všechny ostatní zájmy, zodpovědnost stát jako zvláštní svědkové 
jména Kristova po celém světě. …

Tak jako my všichni, jsou to jen lidé. Mají své silné i slabé strán-
ky. Avšak od této chvíle po zbytek života, pokud zůstanou věrni, 
musí být jejich hlavním zájmem pokrok díla Božího na zemi. Musí 
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se starat o blaho dětí našeho Otce, jak těch, které jsou v Církvi, tak 
i těch, které v Církvi nejsou. Musí dělat vše, co je v jejich silách, aby 
utěšovali zarmoucené, dodávali sílu těm, kteří jsou slabí, a povzbu-
zení těm, kteří klopýtají, aby se přátelili s těmi, kteří přátele nemají, 
vyživovali strádající, žehnali nemocným, vydávali svědectví – ne na 
základě víry, nýbrž na základě spolehlivého poznání Syna Božího, 
svého Přítele a Mistra, jehož jsou služebníky. …

Vydávám svědectví o jejich bratrství, o jejich oddanosti, o jejich 
víře, o jejich pracovitosti a o jejich obrovské službě při budování 
království Božího.11

5
Členové Prvního předsednictva a Dvanácti usilují předtím, 
než dospějí k určitému řešení, o zjevení a absolutní soulad.

Z porad Prvního předsednictva a Dvanácti nevychází žádné roz-
hodnutí, aniž by mezi všemi zúčastněnými bylo dosaženo naprosté 
shody. Na začátku procesu zvažování se mohou vyskytnout odlišné 
názory. To lze očekávat. Tito muži pocházejí z různého prostře-
dí. Jsou to muži, kteří přemýšlejí samostatně. Ale předtím, než se 
dosáhne konečného rozhodnutí, přichází jednomyslná a jednohlasná 
shoda.

Jestliže se řídíme zjeveným slovem Páně, musí k této shodě dojít. 
[Viz NaS 107:27, 30–31.] …

[Když] jsem sloužil jako člen Rady Dvanácti a [když] jsem sloužil 
v Prvním předsednictvu, nebylo přijato žádné zásadní rozhodnutí, 
aniž by bylo toto zachováno. … Během tohoto procesu, kdy muži 
vyjadřují své mínění, se prosívají a tříbí myšlenky a nápady. Nikdy 
však mezi Bratřími nepozoruji závažné konflikty nebo osobní nepřá-
telství. Spíše pozoruji cosi nádherného a pozoruhodného – sblížení 
odlišných pohledů působením vlivu Svatého Ducha a mocí zjevení, 
dokud není dosaženo naprostého souladu a úplné shody. …

Nevím o žádném jiném řídícím orgánu, o němž by toto mohlo 
být řečeno.12
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6
President kůlu je povolán skrze inspiraci, aby sloužil 
jako poradce pro biskupy a jako vedoucí pro členy.

President kůlu je úředník povolaný zjevením, aby stál mezi bisku-
py sborů a generálními autoritami Církve. Je to velmi důležitá zod-
povědnost. Školí ho generální autority a on naopak školí biskupy. …

President kůlu slouží jako poradce biskupů. Každý biskup ví, 
že musí- li řešit nějaký obtížný problém, je mu ochotně k dispozici 
někdo, s kým se může podělit o své břímě a kdo mu poradí.

On poskytuje dodatečnou míru jistoty při posuzování těch, kteří 
jsou hodni jít do domu Páně. … President se rovněž stává druhým 
filtrem při posuzování způsobilosti těch, kteří se připravují reprezen-
tovat Církev v misijním poli. Také on provádí s uchazečem pohovor 
a jeho doporučení schválí jen tehdy, je- li s jeho způsobilostí spoko-
jen. Rovněž mu byla udělena pravomoc ustanovovat ty, kteří jsou 
povoláni na misii, a uvolňovat je po skončení jejich služby.

A co je nejdůležitější, president kůlu je hlavním disciplinárním 
úředníkem kůlu. … Nese onu velmi těžkou zodpovědnost za dohlí-
žení na to, aby nauka, které se v kůlu učí, byla stále čistá a nepo-
skvrněná. Jeho povinností je dohlížet, aby se neučilo žádné falešné 
nauce ani se neobjevovaly žádné falešné praktiky. A pokud se někte-
rý nositel Melchisedechova kněžství chová nežádoucím způsobem, 
nebo se tak za určitých okolností chová někdo jiný, má si president 
s dotyčným promluvit, a pokračuje- li tato osoba ve svém chování, 
pak je president povinen učinit jistá opatření. Vyzve provinilce, aby 
se dostavil před disciplinární radu, kde může být učiněno opatření 
k udělení zkušební lhůty nebo pozastavení členských práv nebo 
vyloučení z Církve.

Toto je velmi obtížný a nepříjemný úkol, ale president se ho 
musí zhostit beze strachu a nestranně. Toto vše se provádí v soula-
du s vedením Ducha a s tím, co je uvedeno ve 102. oddíle Nauky 
a smluv.

Následně musí učinit vše, co je v jeho silách, aby s tím, komu 
bylo uloženo disciplinární opatření, pracoval a v patřičném čase 
ho přivedl zpět.
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Toto vše a mnoho dalšího tvoří jeho zodpovědnosti. Z toho tudíž 
vyplývá, že před svými členy musí sám vést příkladný život. …

Protože v [presidenty kůlů] máme takovou důvěru, vybízíme míst-
ní členy, aby kvůli radám nebo požehnání nevyhledávali generální 
autority. Jejich president kůlu byl povolán stejnou inspirací, jakou 
byly povolány generální autority.13

7
Biskupové jsou pastýři stáda.

[Církev] může růst a zvětšovat se v počtu, což určitě bude. Toto 
evangelium musí být přineseno každému národu, pokolení, jazy-
ku a  lidu. Nikdy v dohledné budoucnosti se nemůže stát, že se 
zastavíme či selžeme v tom, abychom podávali pomocnou ruku, 
pokračovali kupředu a budovali a rozšiřovali Sion po celém světě. 
Ale při tom všem zde neustále musí být osobní pastýřský vztah mezi 
každým členem a moudrým a pečujícím biskupem či presidentem 
odbočky. Toto jsou pastýři stáda, jejichž zodpovědností je dohlížet na 
relativně malý počet lidí, tak aby nikdo nebyl zapomenut, přehléd-
nut či zanedbán. Ježíš byl pravým pastýřem, jenž pomáhal trpícím, 
jednomu po druhém, a dával jim osobní požehnání.14

Biskupové Církve … jsou v pravém slova smyslu pastýři Izraele. 
Každý [v Církvi] se zodpovídá nějakému biskupovi nebo presidentu 
odbočky. Břemeno, jež nesou, je obrovské a já vyzývám každého 
člena Církve, aby učinil vše, co může, aby ulehčil břemeno, pod 
nímž biskupové a presidenti odboček pracují.

Musíme se za ně modlit. Nesou těžké břímě a potřebují pomoc. 
My je můžeme více podporovat a být na nich méně závislí. Můžeme 
jim pomáhat každým možným způsobem. Můžeme jim děkovat za 
vše, co pro nás dělají. Jsme schopni je v krátké době unavit skrze 
břemena, jež na ně vkládáme.

… Každý [biskup] je mužem, jenž byl povolán duchem proroctví 
a zjevení a jenž byl ustanoven a vysvěcen vkládáním rukou. Kaž-
dý z nich drží klíče předsednictví svého sboru. Každý je vysokým 
knězem, předsedajícím vysokým knězem svého sboru. Každý nese 
obrovské zodpovědnosti správcovství. Každý stojí jako otec svých lidí.
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Žádný nedostává peníze za svou službu. Žádný biskup sboru 
nedostává náhradu od Církve za svou práci biskupa.

Dnešní požadavky na biskupa jsou stejné, jako byly za dnů Pavlo-
vých, jenž napsal epištolu Timoteovi. [Viz 1. Timoteovi 3:2–6.] …

V dopise Titovi Pavel dodává, že „biskup má býti bez úhony, 
jako Boží šafář; …

Pilně se přídržící věrné řeči k vyučování dostatečné, aby [mohl] 
i napomínati učením zdravým, i ty, kteříž odpírají, přemáhati.“ (Titovi 
1:7, 9.)

Ona slova výstižně popisují dnešního biskupa v Církvi Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů.15

Naléhavě žádám členy Církve, ať jsou kdekoli, aby se nejprve 
sami pokusili vyřešit problémy, kterým čelí. Přemýšlejte nad nimi, 
studujte různé možnosti, které máte k dispozici, modlete se ohled-
ně nich a hledejte u Pána vedení. Pokud se vám nedaří je vyřešit, 
pak si promluvte se svým biskupem nebo presidentem odbočky. 
On je mužem Božím, povolaným pravomocí svatého kněžství jako 
pastýř stáda.16

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč potřebujeme žijící proroky? Co vás zaujalo na Pánově „pro-

cesu tříbení“ pro přípravu a povolání presidenta Církve? (Viz 
1. oddíl.)

• Co vás napadá, když si pročítáte postup při výběru nového presi-
denta Církve, tak jak ho popsal president Hinckley? (Viz 2. oddíl.) 
Proč je důležité vědět, že president je vybrán podle „božského 
plánu, který poskytuje inspirované a prověřené vedoucí“?

• Jaké zásady a postupy ustanovil Pán pro řízení Církve, pokud 
president není schopen plně fungovat ve všech svých povinnos-
tech? (Viz 3. oddíl.)

• Jak apoštolové posledních dnů projevují zájem o všechny Boží 
děti, jak o ty, které jsou v Církvi, tak i o ty, které v Církvi nejsou? 
(Viz 4. oddíl.) Jak se tento zájem odráží v proslovech z poslední 
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konference? Jakým přínosem je pro vás učení žijících proroků 
a apoštolů?

• Prostudujte si učení presidenta Hinckleyho o  tom, jak První 
předsednictvo a Kvorum Dvanácti dospívá k rozhodnutím. (Viz 
5. oddíl.) Čemu se můžeme naučit z toho, jak dospívají k roz-
hodnutím? Jak můžeme tyto zásady využívat ve vlastní rodině 
a v Církvi?

• Co se dozvídáte o povolání presidenta kůlu a biskupa, když si 
pročítáte 6. a 7. oddíl? Jak můžeme lépe podporovat své církevní 
vedoucí?

Související verše z písem
Efezským 2:19–20; 4:11–14; NaS 1:38; 21:1–6; Abraham 3:22–23; 

Články víry 1:5–6

Pomůcka k výuce
„Vydávejte svědectví, kdykoli vás k tomu Duch nabádá, ne jenom 

na konci každé lekce. Poskytněte těm, které učíte, příležitosti k vydá-
vání vlastních svědectví.“ (Učení – není většího povolání [2000], 45.)

Odkazy
 1. „In … Counsellors There Is Safety“, 

Ensign, Nov. 1990, 49.
 2. Conference Report, Oct. 1961, 115–116; 

citován text písně „Jak nesmírnou 
láskou“, Náboženské písně, č. 113.

 3. „This Work Is Concerned with People“, 
Ensign, May 1995, 51.

 4. „Strengthening Each Other“, Ensign, 
Feb. 1985, 5.

 5. „He Slumbers Not, nor Sleeps“, Ensign, 
May 1983, 6–7.

 6. „Believe His Prophets“, Ensign, May 
1992, 53.

 7. „Come and Partake“, Ensign, May 1986, 
46–47.

 8. „This Is the Work of the Master“, 
Ensign, May 1995, 69.

 9. „The Church Is on Course“, Ensign, 
Nov. 1992, 53–54.

 10. „God Is at the Helm“, Ensign, May 
1994, 54, 59.

 11. „Special Witnesses for Christ“, Ensign, 
May 1984, 49–51.

 12. „God Is at the Helm“, 54, 59.
 13. „President kůlu“, Liahona, červenec 

2000, 60–62.
 14. „This Work Is Concerned with People“, 

52–53.
 15. „Pastýři Izraele“, Liahona, listopad 

2003, 60.
 16. „Live the Gospel“, Ensign, 

Nov. 1984, 86.
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President Hinckley nás vyzval, abychom se s těmi, již nejsou 
naší víry, zapojovali „do hodnotných veřejných projektů“.
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Přátelství s těmi, již 
nejsou naší víry

„Kéž podáváme pomocnou ruku mužům 
a ženám dobré vůle nehledě na jejich 
náboženské vyznání a na to, kde žijí.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Když president Gordon B. Hinckley hovořil v listopadu 1994 na 
konferenci náboženských vedoucích, řekl toto:

„Ohledně nauky máme každý své přesvědčení. Ačkoli si uvě-
domujeme své teologické odlišnosti, myslím, že jsme jedné mysli 
v povědomí o zlu a problémech světa a společnosti, v níž žijeme, 
a o veliké zodpovědnosti a příležitosti postavit se jednotně za ty 
vlastnosti ve veřejném a soukromém životě, které hovoří o ctnosti 
a mravnosti, o úctě ke všem mužům a ženám jakožto k dětem Božím, 
o potřebě uctivosti a zdvořilosti ve vztazích a o zachování rodiny 
jakožto božsky ustanovené základní jednotky společnosti.

… My všichni si v srdci neseme touhu pomáhat chudým, pozvedat 
sklíčené, poskytovat útěchu, naději a pomoc všem těm, kteří mají 
z jakékoli příčiny potíže či zažívají bolest.

Jsme si vědomi potřeby léčit rány společnosti a nahradit pesimis-
mus dnešní doby optimismem a vírou. Musíme si připustit, že není 
nutné vzájemně se obviňovat nebo jeden druhého kritizovat. Musíme 
využít svého vlivu, abychom utišili hněvivé a nevraživé hlasy hádek.

… Naše síla spočívá v naší svobodě rozhodování. Síla spočívá 
dokonce i v naší různorodosti. Větší síla ale tkví v Bohem daném 
pověření každému z nás, abychom pracovali na pozvedávání a žeh-
nání Jeho synů a dcer, nehledě na jejich etnický původ či národnost 
nebo další odlišnosti. …
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Kéž s Pánovým požehnáním dokážeme v jednotě pracovat na tom, 
abychom ze svého srdce a společnosti odstranili a vypudili všechny 
prvky nenávisti, náboženského fanatismu, rasismu či jiných slov 
a skutků, jež působí rozštěpení. Posměvačné poznámky, rasistické 
nadávky, nenávistné přezdívky, zlomyslné řeči nebo zlé a jedovaté 
šíření pomluv nemá mít mezi námi místa.

Kéž nám Bůh všem žehná pokojem, jenž od Něj přichází. Kéž 
nám žehná vděčným srdcem a odhodláním žít pospolu ve vzájemné 
úctě a sjednocovat své úsilí k požehnání společnosti, v níž máme 
to štěstí žít.“ 1

Rok poté, co president Hinckley předal toto poselství, promluvil 
ke skupině světských vedoucích. Jednalo se o malou skupinu asi 
30 lidí, byla to ale skupina dalekosáhlého vlivu: ředitelé, šéfredaktoři, 
producenti a reportéři – zástupci hlavních sdělovacích prostřed-
ků ve Spojených státech. Během „sympatické a někdy i humorné 
výměny názorů“ podal „přehled mezinárodního působení Církve, 
okomentoval její misionářské, humanitární a vzdělávací úsilí a poté 
se nabídl, že zodpoví dotazy. … Každý dotaz bez zaváhání nebo 
jakéhokoli náznaku neobratnosti otevřeně zodpověděl.“ Přítomní 
byli jeho otevřeností poněkud překvapeni, na což odpověděl, že 
jediné, o čem by nehovořil, jsou podrobnosti posvátných chrámo-
vých obřadů. „Všemu ostatnímu jsou dveře zcela otevřeny,“ řekl.

V jednom okamžiku této diskuse Mike Wallace, reportér a mode-
rátor pořadu 60 Minutes řekl, že by chtěl s presidentem Hinckleym 
natočit exkluzivní díl svého pořadu. President Hinckley se zamyslel 
a poté odpověděl: „Děkuji. Risknu to.“ 2

Později president Hinckley připustil, že měl z dotazů Mikea 
 Wallace, jenž měl pověst neústupného reportéra, určité obavy. 
Vysvětlil, proč s rozhovorem i přes své obavy souhlasil:

„Měl jsem dojem, že to byla příležitost k tomu, abych prezentoval 
některé kladné stránky naší kultury a abych předal poselství mnoha 
milionům lidí. Dospěl jsem k závěru, že je lepší opřít se do větru 
příležitosti, než jen sedět a nedělat nic.“ 3

V  rozhovoru pokrývajícím mnoho témat se mimo jiné bavili 
o tomto:
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Pan Wallace: „Jak pohlížíte na lidi jiného vyznání?“

President Hinckley: „S láskou a úctou. Mám mnoho přátel, kteří 
nejsou mormoni. Respektuji je. Velmi je obdivuji.“

Pan Wallace: „I přes to, že vlastně ještě nespatřili světlo?“

President Hinckley: „Ano. Komukoli, kdo nepatří do této Církve, 
říkám: Jsme si vědomi všech ctností a dobra, které máte. Přineste je 
s sebou a podívejme se, zda k tomu můžeme něco přidat.“ 4

Ještě než rozhovor skončil, stali se z presidenta Hinckleyho 
a z Mikea Wallace dobří přátelé. Pan Wallace hovořil o presidentu 
Hinckleym jako o „srdečném, pozorném, slušném a optimistickém 
vedoucím“, jenž si „plně zaslouží téměř mezinárodní obdiv, jehož 
se mu dostává“.5

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Když budeme pamatovat na to, že všichni lidé jsou 
děti Boží, budeme častěji podávat pomocnou ruku, 

abychom pozdvihovali druhé a pomáhali jim.

Nikdy nesmíme zapomínat na to, že žijeme ve světě plném znač-
ných rozdílů. Všichni lidé na světě jsou Otcovy děti a mají svá mnohá 
a různá náboženská vyznání. Musíme rozvíjet toleranci a vážit si 
druhých a navzájem se respektovat.6

V žádné zemi není zapotřebí konfliktu mezi různorodými sku-
pinami jakéhokoli druhu. Nechť je v domovech lidí učeno, že my 
všichni jsme děti Boha, našeho Věčného Otce, a že stejně tak, jako 
existuje otcovství, může a musí existovat i bratrství.7

Kdybychom měli neustále na paměti onen obraz božského dědic-
tví, to, že otcovství Boha a bratrství člověka je skutečné, byli bychom 
o trochu tolerantnější, o trochu vlídnější a o trochu ochotnější pozve-
dat druhé kolem sebe, pomáhat jim a podporovat je. S mnohem 
menší pravděpodobností bychom se snižovali k tomu, co je pro nás 
očividně nepatřičné. Jsme děti Boží a milujeme Ho. Kéž podle toho 
trochu více jednáme.8
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2
Máme žít s úctou, vděčností a přátelstvím 

vůči lidem, již nejsou naší víry.

„Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle pří-
kazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou 
výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.“ (Články 
víry 1:11.)

Jak velmi důležité to je – že ačkoli věříme v uctívání Boha podle 
naší nauky, nebudeme arogantní nebo samolibí, ale poskytneme 
druhým onu výsadu uctívat podle jejich přání. Mnoho nepokojů ve 
světě vzniká v důsledku konfliktů mezi náboženstvími. Jsem šťastný, 
že mohu říci, že dokáži usednout k jednomu stolu se svými kato-
lickými přáteli a povídat si s nimi, že dokáži usednout k jednomu 
stolu se svými protestantskými přáteli a povídat si s nimi. Zastal 
bych se jich stejně, jak to činí tato Církev a bude činit i nadále při 
jejich ochraně v tomto světě.9

Žádám naše členy kdekoli, aby měli úctu a porozumění pro ty, 
již nejsou naší víry. Je velmi zapotřebí toho, aby mezi těmi, kteří 
vyznávají rozdílnou víru a zastávají rozdílné filosofie, panovala zdvo-
řilost a vzájemná úcta. Nesmíme být zastánci žádné nauky o etnické 
nadřazenosti. Žijeme ve světě plném rozdílů. Můžeme a musíme 
být uctiví k těm, s jejichž učením nemusíme souhlasit. Musíme být 
ochotni bránit práva ostatních, kteří by se mohli stát oběťmi nábo-
ženského fanatismu.

Zaměřme se na tato pozoruhodná slova Josepha Smitha vyřčená 
v roce 1843:

„Kdyby bylo prokázáno, že jsem ochoten zemřít za ‚mormona‘, 
troufám si před nebesy prohlásit, že jsem právě tak připraven zemřít 
při obraně práv presbyteriána, baptisty nebo dobrého člověka jaké-
hokoli jiného vyznání; neboť tatáž zásada, která by pošlapala prá-
va Svatých posledních dnů, by pošlapala práva římských katolíků 
i členů jakéhokoli jiného vyznání.“ (History of the Church, 5:498.)10

Nesmíme stranit těm, kteří patří k nám. Nikdy nesmíme zaujmout 
postoj, že jsme svatější než druzí. Nesmíme být pokrytečtí. Musíme 
být ušlechtilí, otevření a přátelští. Můžeme si uchovat svou víru. 
Můžeme žít podle svého náboženství. Můžeme chovat v lásce svůj 
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způsob uctívání, aniž bychom uráželi ostatní. Využívám této příle-
žitosti, abych poprosil o ducha tolerance a pospolitosti, přátelství 
a lásky vůči těm, kteří vyznávají jinou víru.11

Nesmíme být nepříjemní, když hovoříme o naukových odlišnos-
tech. Není zde místo pro jízlivost. Nikdy se však nemůžeme vzdát 
znalosti, nebo dělat kompromisy ohledně znalosti, která k nám přišla 
skrze zjevení a přímé předání klíčů a pravomoci pod rukami těch, 
již byli jejich držiteli v dávných dobách. Nikdy nezapomínejme, že 
toto je znovuzřízení toho, co založil Spasitel světa. …

Můžeme respektovat jiná náboženství a musíme tak činit. Musíme 
rozpoznávat ono veliké dobro, kterého dosahují. Musíme učit naše 
děti, aby byly tolerantní a přátelské vůči těm, již nejsou naší víry.12

Nejsme zde proto, abychom oslabovali ostatní církve. Nejsme zde 
proto, abychom ostatním církvím ubližovali. S ostatními církvemi se 
nepřeme. Nevedeme debaty s ostatními církvemi. Těm, kteří mohou 
být jiného vyznání nebo žádného vyznání, jednoduše říkáme: „Při-
neste s sebou tu pravdu, kterou máte, a podívejme se, zda k tomu 
můžeme něco přidat.“ 13

3
Můžeme spolupracovat s druhými na 

hodnotných projektech, aniž bychom dělali 
kompromisy týkající se nauky.

Můžeme spolupracovat a spolupracujeme s představiteli jiných 
vyznání na různých projektech v onom věčném boji proti společen-
skému zlu, které ohrožuje cenné hodnoty, jež jsou pro nás všechny 
tak důležité. Tito lidé nejsou naší víry, ale jsou to naši přátelé, souse-
dé a spolupracovníci na různých projektech. Je pro nás potěšením 
spojit s nimi síly v jejich úsilí.

V tom všem ale nespočívá žádný kompromis týkající se nauky. 
Není nutné, aby k němu z naší strany docházelo, a ani k němu 
docházet nesmí. Když ale společně pracujeme, dochází k jisté míře 
přátelství.14

Nezapomínejme, že věříme, že máme být dobrotiví a máme 
činit dobro všem lidem. Jsem přesvědčen, že své děti můžeme učit 
dostatečně efektivně, abychom nemuseli mít strach, že ztratí víru, 
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když budou přátelské a ohleduplné k těm, kteří se nehlásí k nauce 
této Církve. … Zapojujme se do hodnotných veřejných projektů. 
Mohou nastat situace, a také nastanou, které se budou týkat závaž-
ných morálních otázek, v nichž z principu nebudeme moci udělat 
kompromis. Ale v těchto případech budeme moci zdvořile nesou-
hlasit, aniž bychom byli nepříjemní. Můžeme ocenit upřímnost těch, 
jejichž postoj nemůžeme přijmout. Můžeme diskutovat o zásadách, 
a ne napadat druhé.

Pojďme vykročit vpřed a pomoci v  těch projektech, jež jsou 
zamýšleny pro zlepšení prostředí v obci či komunitě a pro požeh-
nání všech občanů, kteří v ní žijí. …

Učte ty, za něž nesete zodpovědnost, důležitosti dobrých občan-
ských mravů. Povzbuzujte je, aby byli angažovaní a měli při veřej-
ných jednáních na paměti, že onen tichý hlas věcné argumentace je 
mnohem přesvědčivější než hlasitý, křičící hlas protestu. Když naši 
členové tyto zodpovědnosti přijmou, budou žehnat svému okolí, 
rodině i Církvi.15

Nesmíme se nikdy poddat silám zla. Můžeme a musíme dodržovat 
měřítka, za kterými Církev stojí od doby svého založení. Existuje 

„naše laskavost může být tím nejpřesvědčivějším 
argumentem pro to, v co věříme.“
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lepší cesta, než je cesta světa. Znamená- li to, že budeme stát sami, 
musíme tak učinit.

Ale nebudeme. Jsem si jist, že na celém světě jsou miliony lidí, 
kteří se trápí nad zlem, jež vidí kolem sebe. Mají rádi to, co je ctnost-
né, dobré a povznášející. Oni také pozvedají hlas a věnují svou sílu 
zachovávání těch hodnot, které stojí za to zachovávat a rozvíjet.16

Kéž se modlíme za síly dobra. Kéž podáváme pomocnou ruku 
mužům a ženám dobré vůle nehledě na jejich náboženské vyznání 
a na to, kde žijí. Stůjme pevně proti zlu, doma i v zahraničí. … Kaž-
dý z nás může působit ve věci dobra na tomto světě, každý z nás.17

4
Když se k druhým chováme s láskou, úctou 

a laskavostí, dáváme tím najevo, že jsme 
opravdoví učedníci Ježíše Krista.

Když naplňujeme své osobité poslání, pracujeme na základě 
pověření daného Pánem, jenž promlouvá v této poslední a koneč-
né dispensaci. Toto je Jeho jedinečné a podivuhodné dílo. Vydá-
váme o Něm svědectví. Nemusíme tak ale činit s povýšeností či 
pokrytectvím.

Jak to vyjádřil Petr, my jsme rodem vyvoleným, královským kněž-
stvem, národem svatým, lidem zvláštním. Proč? Abychom mohli 
zvěstovat „ctnosti toho, kterýž [nás] povolal ze tmy v předivné světlo 
své“. (1. Petrova 2:9.) …

Buďme opravdovými učedníky Krista, kteří dodržují zlaté pravid-
lo: Činit druhým tak, jak bychom chtěli, aby oni činili nám. Posilujme 
vlastní víru a víru našich dětí, zatímco budeme laskaví k těm, již 
nejsou naší víry. Láska a úcta překonají jakýkoli prvek nepřátelství. 
Naše laskavost může být tím nejpřesvědčivějším argumentem pro 
to, v co věříme.18

Chtěl bych navrhnout, abychom si navykli podávat pomocnou 
ruku těm, již nejsou naší víry, povzbuzovat je a laskavě a vstřícně 
je vést k přátelstvím, jež je budou moci přivést k nádherným pro-
gramům Církve.

Vybavuje se mi báseň Edwina Markhama:
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Nakreslil kruh, který mě vyvrhl–
kacíře, vzbouřence, důvod k opovržení k výsměchu.
Ale Láska a já měli jsme důvtip k vítězství:
Nakreslili jsme kruh, který ho přijal! 19

Určitě není třeba, abychom se [svým náboženstvím] chvástali nebo 
byli jakkoli domýšliví. Takové chování je v protikladu s Duchem 
Kristovým, kterého bychom se měli snažit napodobovat. Tento Duch 
se projevuje v srdci a v duši, v klidném a pokorném způsobu našeho 
života.

Každý z nás zná někoho, komu téměř závidíme, protože si vypěs-
toval způsob vystupování, který, aniž by se o tom mluvilo, hovoří 
o kráse evangelia, jež začlenil do svého chování.

Můžeme o několik decibelů ztišit svůj hlas. Můžeme odplácet zlé 
dobrým. Můžeme se usmívat v situacích, kdy by hněv byl o tolik 
snazší. Můžeme se ovládat a ukázňovat a nevšímat si žádných urá-
žek, kterými jsme častováni.20

Doopravdy rozumíme oné nezměrné významnosti toho, co máme? 
Chápeme to? Toto je výsledek všech generací člověka; závěrečná 
kapitola v celém přehledu lidské zkušenosti.

Toto nás ale nedostává do pozice nadřazenosti. Spíše by nás to 
mělo pokořit. Vkládá to na nás neodpustitelnou zodpovědnost podá-
vat pomocnou ruku se starostlivostí o všechny ostatní – v Duchu 
Mistra, jenž učil: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ 
(Matouš 19:19.) Musíme se zbavit pokrytectví a povstat nad své 
malicherné zájmy. …

My, naše pokolení, jsme ti, kteří dokončují sklizeň po těch před-
chozích. Zkrátka nestačí, aby se jen o nás vědělo, že jsme členy této 
Církve. Na nás spočívá posvátný závazek. Chopme se ho a pracujme 
na něm.

Musíme žít jako opravdoví následovníci Krista, s pravou láskou 
vůči všem, odplácet zlé dobrým, příkladem učit Pánovým cestám 
a vykonávat onu rozsáhlou službu, ke které nás povolal.21

Ze zasvěcovací modlitby Konferenčního centra v Salt Lake City 
v Utahu: Kéž jsme my z Tvé Církve přátelští a laskaví. Kéž si ucho-
váváme zásady a zvyky, jimiž jsme známí, a dopřáváme ostatním 
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stejnou výsadu, nechť uctívají kohokoli, „kdekoli nebo cokoli si 
vyvolí“ (Články víry 1:11). Požehnej nám, abychom jako dobří bližní 
podávali pomocnou ruku a byli jsme všem prospěšní. Kéž se nám 
daří pozdvihovat ruce a posilovat kolena zemdlená vyčerpáním. 
(Viz NaS 81:5.) Kéž spolu žijeme v pokoji, vážíme si jeden druhého 
a chováme k sobě úctu.22

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč je ve vztazích s druhými užitečné, abychom pamatovali na 

to, že jsme všichni děti Boží? (Viz 1. oddíl.) Jak se můžeme naučit 
více si vážit druhých a chovat k nim úctu? Jak mohou dospělí učit 
děti, aby si vážily druhých a chovaly k nim úctu?

• Znovu si projděte rady presidenta Hinckleyho ohledně toho, jak 
se máme chovat k těm, kteří nejsou naší víry. (Viz 2. oddíl.) Jak 
můžeme rozpoznat, zda se v našem vztahu k nim neprojevuje 
povýšenost či pokrytectví? Jak můžeme projevovat více přátelství 
a lásky těm, kteří zastávají jiné náboženské přesvědčení?

• Proč je důležité, aby členové Církve spolupracovali s ostatními 
lidmi na hodnotných projektech a činnostech? (Viz 3. oddíl.) Jaké 
jsou příklady takového úsilí? Jak se můžeme více zasadit o dobro 
ve své obci či ve svém městě?

• Čemu se můžeme naučit o učednictví z učení presidenta Hinc-
kleyho ve 4. oddíle? Kdy jste byli svědky toho, jak láska a úcta 
překonaly pocity nepřátelství? Proč je naše chování vůči druhým 
tím „nejpřesvědčivějším argumentem pro to, v co věříme“? Zamys-
lete se nad konkrétními způsoby, jak druhým podávat pomocnou 
ruku.

Související verše z písem
Matouš 7:12; Lukáš 9:49–50; Jan 13:34–35; 1. Janova 4:7–8; NaS 

1:30; 123:12–14; Články víry 1:13

Pomůcka ke studiu
„Až pocítíte radost, která přichází z pochopení evangelia, budete 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.)
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Misionářská práce – zázrak 
těchto posledních dnů

„Vyzývám vás, abyste se stali ohromnou 
armádou nadšenou pro tuto práci a s velkou 
všezahrnující touhou pomáhat misionářům 

v jejich nesmírné zodpovědnosti.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Jako mladý muž byl Gordon B. Hinckley věrným nositelem kněž-
ství, ale neočekával, že bude povolán sloužit na misii na plný úva-
zek. Později vysvětlil: „Bylo to v době nejtěžší ekonomické krize 
v historii světa. Nezaměstnanost v  [Salt Lake City] dosahovala asi 
35 procent a většinu nezaměstnaných tvořili manželé a otcové, 
vzhledem k tomu, že pracovalo relativně jen málo žen. Jen velmi 
málo misionářů odcházelo v té době do misijního pole. … Získal 
jsem bakalářský titul a plánoval jsem, že budu nějak pokračovat ve 
studiu na univerzitě. A poté přišel biskup s návrhem, který se mi 
zdál šokující. Mluvil o misii.“ 1

Gordon „šokující“ návrh svého biskupa přijal a v roce 1933 byl 
povolán sloužit v Anglii – jako jeden z pouhých 525 misionářů, kteří 
byli toho roku povoláni.2 Během misie čelil mnoha zkouškám, ale 
tato služba upevnila jeho víru:

„Práce v misijním poli nebyla jednoduchá. Bylo to těžké a skličují-
cí. Ale byla to úžasná zkušenost! Když se ohlížím zpět, uvědomuji si, 
že když jsem do Británie dorazil, byl jsem pravděpodobně sobecký 
mladík. Odložení vlastních sobeckých zájmů ve prospěch důležitěj-
ších, týkajících se díla Páně, se stalo požehnáním. …

Jak hluboce vděčný jsem za to, že jsem tuto misii prožil! Ovliv-
nil jsem život několika lidí, kteří za to v průběhu let vyjádřili svou 
vděčnost. To bylo důležité. Ale nikdy jsem si moc nedělal starosti 



k a P i t o l a  2 1

276

„Podávejme pomocnou ruku světu prostřednictvím naší misionářské služby 
a učme každého, kdo bude chtít naslouchat, o znovuzřízení evangelia.“
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ohledně počtu křtů, které jsem vykonal či které vykonali ostatní 
misionáři. Má spokojenost pramenila z jistoty, že jsem dělal to, co 
Pán chtěl, abych dělal, a že jsem byl nástrojem v Jeho rukou při 
naplňování Jeho záměrů. V průběhu této zkušenosti vstoupilo do 
mého nitra přesvědčení a znalost, že toto je vskutku pravé a živoucí 
dílo Boží znovuzřízené skrze proroka, aby žehnalo všem těm, kteří 
jej přijmou a budou žít podle jeho zásad.“ 3

Misie presidenta Hinckleyho určila směr jeho života, který byl 
zasvěcen Pánově dílu. Během své služby procestoval jakožto pre-
sident Církve více než 1,6 milionu kilometrů a navštívil více než 
70 zemí, aby vydával svědectví o Ježíši Kristu a Jeho znovuzřízeném 
evangeliu.4

President Hinckley často vyzýval členy Církve, aby se k němu 
při sdílení evangelia s druhými přidali. Během doby, kdy byl pre-
sidentem, následovalo jeho výzvu více než 400 000 misionářů na 
plný úvazek. Za pomoci jejich služby a práce členů- misionářů bylo 
během tohoto období pokřtěno více než 3 500 000 obrácených.5

President Hinckley, jako vždy naplněn optimismem, se podělil 
o obšírnou vizi toho, jak bude Boží dílo nadále růst:

„Když půjdeme dál a nikdy nebudeme ztrácet ze zřetele cíl, když 
nebudeme o nikom mluvit špatně a když budeme žít podle vel-
kolepých zásad, o kterých víme, že jsou pravdivé, bude tato věc 
pokračovat ve svém majestátu a moci dál a naplní zemi. Dveře, které 
jsou nyní pro kázání evangelia zavřeny, se otevřou.“ 6

Naše naděje týkající se budoucnosti je veliká a naše víra silná. 
Víme, že jsme se sotva dotkli povrchu toho, co přijde v příštích 
letech, které leží před námi. … Naše břímě na cestě vpřed je obrov-
ské. Ale naše příležitost je nádherná.“ 7

Učení Gordona B. Hinckleyho.
1

Máme podávat pomocnou ruku světu 
prostřednictvím misionářské služby a učit 

každého, kdo bude chtít naslouchat.

Máme božské pověření přinést evangelium každému národu, 
pokolení, jazyku a lidu. Obdrželi jsme příkaz učit a křtít ve jménu 
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Pána Ježíše Krista. Vzkříšený Spasitel řekl: „Jdouce po všem světě, 
kažte evangelium všemu stvoření.“ [Marek 16:15.] Jsme zapojeni do 
velké a náročné výpravy za pravdu a dobro.8

Ještě než byla Církev zorganizována, probíhala misionářská práce. 
A od té doby pokračuje dál, bez ohledu na obtíže mnoha období, 
kterými si naši členové prošli. Učiňme předsevzetí, každý z nás, 
že se chopíme této nové příležitosti, přijmeme toto nové pojetí 
zodpovědnosti a opět na sebe vezmeme závazek pomáhat našemu 
Nebeskému Otci v jeho slavném díle uskutečňování nesmrtelnosti 
a věčného života Jeho synů a dcer po celém světě.9

Buďme jako Svatí posledních dnů vstřícní k lidem, kteří nesdílejí 
naše přesvědčení. Nikdy nejednejme v duchu nadutosti nebo s pře-
svědčením, že jsme lepší než oni. Ale naopak jim projevujme lásku 
a úctu a buďme jim užiteční. Jsme velmi špatně chápáni a obávám 
se, že většinu z toho jsme si způsobili sami. Můžeme být tolerant-
nější, lepšími sousedy, přátelštější a lepším příkladem, než jsme byli 
dosud. Učme své děti, aby se chovaly k ostatním přátelsky, s úctou, 
láskou a obdivem. To přinese mnohem lepší důsledky než postoj 
samolibosti a nadutosti. …

Podávejme pomocnou ruku světu prostřednictvím naší misionář-
ské služby a učme každého, kdo bude chtít naslouchat, o znovu-
zřízení evangelia a hovořme beze strachu, ale také bez povýšenosti 
o Prvním vidění a vydávejme svědectví o Knize Mormonově a o zno-
vuzřízení kněžství. Bratři a sestry, poklekněme a modleme se o pří-
ležitost přivést ostatní k radosti evangelia.10

Je úžasné a podivuhodné, že tisíce lidí jsou dotčeny zázrakem 
Svatého Ducha, že věří, přijímají a stávají se členy. Jsou pokřtěni. 
Jejich život je na věky ovlivněn k dobrému. Dějí se zázraky. Do srdce 
jim přichází semínko víry. A roste, zatímco se učí. A oni přijímají 
zásadu za zásadou, dokud nezískají každé z úžasných požehnání, 
jež přicházejí k těm, kteří kráčejí s vírou v tuto Církev Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů.11
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2
Naším úkolem je pomáhat misionářům na plný 

úvazek přivádět druhé ke znalosti pravdy.

V Jižní Americe jsem se setkal se ženou, která právě vstoupila 
do Církve. Naplněná velkou láskou k tomu, co našla, o tom všem 
nadšeně vyprávěla. Během pouhých sedmi měsíců od jejího křtu pře-
dala misionářům tři sta doporučení na své známé, aby jim misionáři 
mohli vysvětlit evangelium. V jednu chvíli jich do Církve vstoupilo 
šedesát. A pravděpodobně přišli i další. V brazilském São Paulu 
jsem se setkal s mladým misionářem, který jako první učil tuto ženu 
evangeliu. I on byl obráceným a za dosti velkých finančních obětí 
se vydal na misii zastupovat Církev. Žena, s níž jsem hovořil, byla 
jednou ze třiačtyřiceti lidí, kterým do té doby pomohl přijít do Církve. 
Tento mladý muž z Brazílie se rozrostl více než stonásobně – sám 
přivedl třiačtyřicet obrácených a šedesát dalších skrze jednu z těch, 
kterou obrátil, a další přišli do Církve díky ostatním obráceným.12

Mnozí z nás si misionářskou práci představují jen jako klepání na 
dveře. Každý, kdo je s touto prací obeznámen, však ví, že existuje 
lepší způsob. A to prostřednictvím členů Církve. Kdykoli člen při-
vede nějakého zájemce, je pro něj od začátku připraven podpůrný 
systém. Člen mu vydává svědectví o pravdivosti tohoto díla. Má velký 
zájem na tom, aby byl jeho přítel- zájemce šťastný. Jeho nadšení roste, 
pokud jeho přítel činí v poznávání evangelia pokroky.

Samotné učení provádějí misionáři na plný úvazek, ale člen, 
kdykoli je to možné, je v tom může podpořit tím, že jim nabídne 
svůj domov, čímž se může na této misionářské službě podílet. Bude 
vydávat zájemci upřímné svědectví o božskosti tohoto díla. Bude 
mu ochoten odpovídat na otázky, když misionáři nejsou nablízku. 
Bude přítelem pro obráceného, který podstupuje velkou a často 
obtížnou změnu.

Evangelium není něco, za co bychom se měli stydět. Je to něco, 
na co bychom měli být hrdí. „Protož nestyď se za svědectví Pána 
našeho,“ napsal Pavel Timoteovi. (2. Tim. 1:8.) Příležitosti ke sdílení 
evangelia se nacházejí všude kolem nás. …



k a P i t o l a  2 1

280

Proces přivádění nových lidí do Církve není jen zodpovědností 
samotných misionářů. Ti mají největší úspěch, když se členové sta-
nou oním zdrojem, odkud noví zájemci přicházejí. …

Nechť je v srdci každého člena budováno vědomí jeho vlastní 
schopnosti přivádět ostatní k poznání pravdy. Nechť na tom každý 
pracuje. Nechť se o to s opravdovou vážností modlí. …

Bratří a sestry, můžeme nechat misionáře, aby se snažili dělat 
svou práci sami, nebo jim můžeme pomoci. Budou- li pracovat sami, 
budou den za dnem klepat na dveře a sklizeň bude jen skrov-
ná. Nebo jim jako členové můžeme pomoci s hledáním a učením 
zájemců. …

Nechť si v každém kůlu členové uvědomují, že mají příležitost 
nacházet ty, kteří budou chtít naslouchat poselství evangelia. V tomto 
počínání není třeba, abychom někoho urazili. Není třeba, abychom 
byli arogantní. Ten nejúčinnější leták, který si s sebou vezmeme, 
bude dobro plynoucí z našeho života a osobní příklad. A když se 
zapojíme do této služby, náš život se zlepší, jelikož si budeme dávat 
pozor na to, abychom nedělali ani neříkali nic, co by mohlo bránit 
v pokroku lidí, které se snažíme vést k pravdě. …

„Příležitosti ke sdílení evangelia se nacházejí všude kolem nás.“
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Je zapotřebí přílivu nadšení na všech úrovních v Církvi. Hovořme 
čas od času o tomto tématu [misionářské práci] během shromáždění 
svátosti. Diskutujme o něm během týdenních shromáždění kněžství 
a Pomocného sdružení. Nechť Mladí muži a Mladé ženy mluví o tom, 
jak pomáhat v tomto nanejvýš důležitém úkolu, a plánují, jak se do 
toho zapojit. Nechť i děti z Primárek přemýšlejí o tom, jak pomoci. 
Častokrát některý rodič vstoupil do Církve díky tomu, že někdo 
pozval jejich dítě do Primárek. …

Bratři a sestry, vy všichni ze sborů a kůlů, z okrsků a odboček, 
vyzývám vás, abyste se stali ohromnou armádou nadšenou pro 
tuto práci a s velkou všezahrnující touhou pomáhat misionářům 
v jejich nesmírné zodpovědnosti přinést evangelium každému náro-
du, pokolení, jazyku a lidu. „Pole je již bílé [a připravené] ke žni.“ 
(NaS 4:4.) Pán toto prohlašuje opakovaně. Neměli bychom Ho snad 
vzít za slovo? 13

V zastoupení misionářů … chci Svaté poprosit, aby dělali vše, 
co je v jejich silách, aby poskytovali doporučení [na lidi], které by 
misionáři mohli učit. Budete- li tak činit, budete šťastní. Každý, koho 
uvidíte přijít do Církve díky vašemu úsilí, přinese štěstí do vašeho 
života. To slibuji každému z vás.14

3
Misionářská práce na plný úvazek přináší 

trvalé štěstí těm, kteří slouží.

Musíme zvýšit laťku týkající se způsobilosti a kvalifikace těch, 
kteří jdou do světa jako vyslanci Pána Ježíše Krista.15

Dnešní svět potřebuje moc čistého svědectví. Potřebuje evange-
lium Ježíše Krista, a pokud má svět evangelium slyšet, je zapotřebí 
poslů, kteří evangeliu učí.

Žádáme rodiče, aby již v brzkém věku připravovali své děti [na 
misionářskou službu]. Tam, kde mají rodinnou modlitbu, kde mají 
rodinné domácí večery, kde společně čtou písma a kde jsou otec 
i matka aktivní v Církvi a hovoří s nadšením o Církvi a o evangeliu, 
budou děti přirozeně naplněni touhou učit evangeliu druhé. V tako-
výchto domovech je obvykle misionářská práce tradicí. Když jsou 
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děti ještě malé, zakládají se v těchto rodinách spořicí účty. Chlapci 
vyrůstají a přirozeně se od nich očekává, že budou povoláni slou-
žit pro Církev jako misionáři. Misie se stává součástí náplně života 
chlapců podobně jako vzdělání.16

Misionářská práce je v podstatě kněžskou zodpovědností. A tak 
naši mladí muži musí nést většinu tohoto břemene. Je to jejich zod-
povědnost a jejich závazek.17

Mladí [muži], doufám, že každý z vás směřuje k tomu, aby sloužil 
na misii. Nemohu vám slíbit zábavu. Nemohu vám slíbit jednodu-
chý zážitek a pohodlí. Nemohu vám slíbit, že se občas nedostaví 
zklamání, strach či vyložená sklíčenost. Ale mohu vám slíbit, že 
porostete jako nikdy předtím v podobně dlouhém období během 
celého svého života. Mohu vám slíbit štěstí, které bude zcela jedi-
nečné a úžasné a trvalé. Mohu vám slíbit, že přehodnotíte svůj život, 
stanovíte si nové priority, budete žít blíže Pánu, modlitba se pro vás 
stane opravdovým a úžasným zážitkem a budete kráčet s vírou ve 
výsledky dobrých skutků, které konáte.18

Potřebujeme, aby i některé mladé ženy [sloužily na misii]. Vyko-
návají pozoruhodnou práci. Mohou se dostat do rodin, kam starší 
nemohou. …

[Nicméně] … mladé ženy se nemají domnívat, že mají povinnost 
srovnatelnou s povinností mladých mužů. Některé z nich si budou 
velmi přát jít na misii. Pokud tomu tak je, mají se poradit s bisku-
pem a s rodiči. … Vám, sestry, říkám, že vás budeme stejně vysoce 
respektovat, budeme vás považovat za stejně zodpovědné a vaše 
úsilí bude stejně přijatelné pro Pána i pro Církev, ať již na misii 
jdete, nebo ne.19

Kromě mladých starších a sester jsou v misiích čím dál více zapo-
třebí i manželské páry. Starší manželské páry vykonávají v misiích 
úžasnou práci. Potřebujeme jich mnohem více. Zejména je zapotřebí 
těch, kteří hovoří cizím jazykem. Mohou sloužit v mnoha zodpověd-
nostech pod vedením vnímavého a ohleduplného presidenta misie.

Díky tomu, že těch, kteří odcházejí do důchodu, zatímco se stále 
těší dobrému zdraví a vitalitě, je čím dál více, je mnoho těch, již by 
mohli naplnit tuto velkou potřebu v díle Páně.20
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[Máme] muže a ženy v důchodu, kteří smysluplně slouží jako misi-
onáři pro tuto Církev po celém světě. Tento počet roste. Jdou tam, 
kam jsou povoláni. Slouží tam, kde jsou potřeba. Vznikají přátelství; 
tito misionáři se dělí o své schopnosti s druhými; otevírají se příle-
žitosti pro ty, kteří nikdy nezapomenou na muže a ženy, kteří mezi 
ně přišli v duchu naprosté nesobeckosti, aby učili tomu, co je dobré, 
a aby konali dobro. Nedostávají žádné peníze. Činí to na své náklady. 
Míra jejich oddanosti nemá hranic. Plody jejich úsilí nelze vyčíslit.21

4
Když druhé seznamujeme s evangeliem, Duch Páně 
pomáhá překonávat rozdíly, které mezi námi jsou.

Díky tomu, že všichni pocházíme z  týchž rodičů [jakožto děti 
Boží], reagujeme na tutéž pravdu. Skutečnost, že některý člověk 
může mít lehce rozdílnou barvu kůže, že má mírně jiný tvar očí nebo 
že nosí jiný druh oblečení, z něj v žádném smyslu nečiní odlišného 
jedince. Muži a ženy světa reagují na tytéž podněty v podstatě týmž 
způsobem. Vyhledávají teplo, když je jim zima; pociťují tytéž druhy 
bolesti; zakoušejí smutek a zažívají radost. …

„dnešní svět … potřebuje evangelium Ježíše krista, a pokud má 
svět evangelium slyšet, je zapotřebí poslů, kteří evangeliu učí.“
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Když se zdá, že rozdíly – ať již mezi námi a sousedy, či mezi kul-
turami – jsou překážkou v našem úsilí sdílet evangelium s druhými, 
decentní zdvořilost obvykle tyto překážky odstraní. Svědčím o tom, 
že když se řídíme Pánovým přikázáním seznamovat druhé s evan-
geliem, Duch Páně pomáhá překonávat rozdíly mezi tím, kdo učí, 
a tím, kdo je učen. Pán objasnil tento proces, když řekl: „Pročež, ten, 
kdo káže [skrze Ducha], a ten, kdo přijímá [skrze Ducha], rozumějí 
si navzájem a oba jsou vzděláváni a radují se spolu.“ (NaS 50:22.)

Jsem přesvědčen, že tím nejefektivnějším prostředkem, který 
každý z nás ve svém povolání sdílet evangelium má, je Duch Páně. 
Všichni to pozorujeme na druhých. Když konáme dílo Páně, vší-
máme si toho také u sebe. Při takových příležitostech odpadávají 
povrchní rozdíly mezi námi a těmi, které učíme, jako klapky z očí. 
(Viz 2. Nefi 30:6.) Je úžasné sledovat, jak se spříznění a pochopení 
vyvíjí ve vřelost. Doslova si navzájem rozumíme a jsme doslovně 
vzděláváni a radujeme se spolu.22

5
Když jdeme kupředu s vírou, Pán požehná 

našemu úsilí seznamovat druhé s evangeliem.

Jsme vskutku zapojeni do podivuhodného díla a divu. … Bůh 
nebe uskutečňuje tento zázrak posledních dnů, a to, co jsme viděli 
a vidíme, je pouhá ochutnávka velkolepých věcí, které teprve při-
jdou. Toto dílo bude uskutečňováno pokornými muži a ženami, 
mladými i starými.23

Toto dílo bude úspěšné, protože je to Pán, kdo slíbil:

„A kdokoli vás přijme, tam budu já také, neboť půjdu před tváří 
vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a Duch můj bude v srdci 
vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali.“ (NaS 84:88.)

S tímto božsky daným úkolem, s požehnáními božsky slíbenými, 
jděme kupředu s vírou. Budeme- li tak činit, Pán našemu úsilí požeh-
ná. Konejme svůj díl práce při sdílení evangelia s lidmi kolem sebe 
– nejprve tím, že budeme příkladem, a poté inspirovanými slovy.

Kámen, který byl vylomen z hory bez rukou, se bude valit dál, 
až naplní celou zemi. (Viz Dan. 2.) Vydávám vám svědectví o této 
pravdě a o pravdě, že každý z nás může pomoci tak, jak to odpovídá 
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našim okolnostem, pokud budeme usilovat o vedení a  inspiraci 
našeho Otce v nebi. To, co konáme, je Boží dílo, a s Jeho požeh-
náním neselžeme.24

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč se někdy obáváme dělit se o evangelium s druhými? Jak 

můžeme překonat tento strach a projevit zájem o druhé? (Viz 
1. oddíl.) Jakých zázraků misionářské práce jste již byli svědky?

• Proč mají misionáři „největší úspěch, když se členové stanou oním 
zdrojem, odkud noví zájemci přicházejí“? (Viz 2. oddíl.) Jak ještě 
mohou členové misionářům na plný úvazek pomáhat?

• Proč misie na plný úvazek tolik ovlivňuje život těch, kteří slouží? 
Jak mohou rodiče pomoci svým dětem připravovat se na to, aby 
sloužily na misii na plný úvazek? (Viz 3. oddíl.) Jak mohou rodiny 
pomáhat starším manželským párům připravit se na službu?

• Projděte si 4. oddíl. Které vlastnosti jsou společné všem lidem? Jak 
můžeme překonat rozdíly, které se zdají být překážkami ve sdí-
lení evangelia? Kdy jste byli svědky toho, jak Duch Páně pomohl 
lidem překonat rozdíly?

• President Hinckley zdůraznil, že pokud budeme kráčet „kupře-
du s vírou“, Pán našemu úsilí dělit se o evangelium požehná. 
(Viz 5. oddíl.) Jak můžete posilovat svou touhu a víru sdílet 
evangelium?

Související verše z písem
Izaiáš 52:7; Matouš 28:19–20; Alma 26:1–5; NaS 1:20–23; 4; 18:15–

16; 38:40–41

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.)
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Podávejme s láskou pomocnou 
ruku nově obráceným 

a méně aktivním členům

„Musíme [si] neustále připomínat onu nesmírnou 
povinnost navazovat přátelství … s těmi, kteří přicházejí 
do Církve jako obrácení, a s láskou podávat pomocnou 

ruku těm, kteří … vkročili do stínu neaktivity.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

Jedním z témat, které president Hinckley během své služby jako 
president Církve zdůrazňoval, byla důležitost podávat pomocnou 
ruku nově obráceným členům a těm, kteří nejsou v Církvi aktivní. 
Podělil se o mnoho příkladů vlastního úsilí v této záležitosti, a jeden 
z nich výstižně popsal jako „jeden z mých neúspěchů“. Vysvětlil:

„Když jsem sloužil na Britských ostrovech, učili jsme se společ-
níkem mladého muže, a  já měl to potěšení ho pokřtít. Byl velmi 
vzdělaný. Byl kultivovaný. Byl svědomitý. Byl jsem velmi hrdý na 
tohoto talentovaného mladého muže, který vstoupil do Církve. 
Pociťoval jsem, že má všechny předpoklady stát se jednoho dne 
vedoucím našich členů.

Nacházel se v procesu velkých změn, aby se z obráceného stal 
členem. Na krátkou dobu, než jsem byl uvolněn, jsem měl příleži-
tost být jeho přítelem. Poté jsem byl uvolněn a vrátil jsem se domů. 
Byla mu svěřena drobná zodpovědnost v jedné londýnské odbočce. 
Neměl žádnou představu, co se od něho očekává. Udělal nějakou 
chybu. Vedoucím organizace, kde sloužil, byl muž, kterého dokáži 
nejlépe popsat jako někoho s nedostatkem lásky a s přemírou kriti-
ky. Dosti nemilosrdným způsobem se pustil do mého přítele, který 
udělal drobnou chybu.
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„Pán opustil 99 ovcí, aby našel ztracenou ovci.“
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Tento mladý muž opustil onoho večera pronajatý sál naší odbočky 
s pocitem ublížení a raněn. … Řekl si: ‚Pokud jsou zde takoví lidé, 
tak už se nevrátím.‘

Upadl do neaktivity. Roky plynuly. … Když jsem byl [opět] v Anglii, 
zoufale jsem se ho snažil najít. … Vrátil jsem se domů a konečně, 
po dlouhém hledání, jsem byl schopen ho dohledat.

Napsal jsem mu. Odpověděl, ale bez jakékoli zmínky o evangeliu.

Při mé další návštěvě Londýna jsem po něm znovu pátral. V den 
svého odletu jsem ho našel. Zavolal jsem mu a sešli jsme se ve stanici 
metra. On objal mě a já zase jeho. Měl jsem jen trochu času před 
odletem, ale krátce jsme si popovídali a myslím, že s opravdovou 
vzájemnou úctou. Než jsem odešel, ještě jednou mě objal. Řekl jsem 
si, že ho již nikdy neztratím. …

Roky plynuly. Zestárnul jsem a on také. Odešel do důchodu 
a přestěhoval se do Švýcarska. Při jedné příležitosti, když jsem byl 
ve Švýcarsku, jsem si udělal čas, abych našel vesnici, ve které žil. 
Strávili jsme větší část dne spolu – on, jeho žena, má žena a já. Pro-
žili jsme krásné chvíle, ale bylo evidentní, že plamen jeho víry již 
dávno uhasl. Zkoušel jsem všechno možné, ale nemohl jsem přijít 
na to, jak jej znovu zažehnout. Dál jsem mu psal. Posílal jsem mu 
knihy, časopisy, nahrávky pěveckého sboru Tabernacle Choir a další 
materiály, za což mi děkoval.

Před pár měsíci zemřel. Jeho žena mi napsala, aby mi o tom dala 
vědět. Napsala: ‚Byl jste tím nejlepším přítelem, kterého kdy měl.‘

Když jsem ten dopis četl, po tváři mi stékaly slzy. Věděl jsem, že 
jsem selhal. Možná že kdybych byl tenkrát, když ho někdo prvně 
zranil, s ním a pomohl mu, jeho život by se odvíjel jiným směrem. 
Myslím, že jsem mu tenkrát mohl pomoci. Myslím, že jsem mu mohl 
ošetřit ránu, kvůli které trpěl. Tím jediným, co mě utěšuje, je toto: 
snažil jsem se. Tím jediným, čeho lituji, je toto: selhal jsem.

Nynější výzva je větší než kterákoli dřívější, protože počet obrá-
cených je větší, než byl kdykoli předtím. … Každý obrácený je dra-
hocenný. Každý obrácený je syn nebo dcera Boží. Každý obrácený 
představuje velkou a závažnou zodpovědnost.“ 1



k a P i t o l a  2 2

290

Zájem presidenta Hinckleyho o nově obrácené a méně aktivní 
členy byl výsledkem zážitků, při nichž viděl, jak evangelium žehná 
životu druhým. Jednou se jistý novinář zeptal: „Co vám přináší nej-
větší potěšení, když se díváte na působení Církve v dnešní době?“ 
President Hinckley odpověděl:

„Nejvíce mě těší, když vidím, co evangelium lidem přináší. Dává 
jim nový náhled na život. Dodává jim perspektivu, jakou do té 
doby nepocítili. Pomáhá jim pozvedat zrak k tomu, co je vznešené 
a božské. Je zázračné sledovat to, co se s nimi děje. Hledí ke Kristu 
a ožívají.“ 2

Učení Gordona B. Hinckleyho.
1

Máme velkou zodpovědnost sloužit jednotlivcům.

Musíme pečovat o jednotlivce. Kristus vždy hovořil o jednotliv-
cích. Nemocné uzdravoval jednoho po druhém. Ve svých podoben-
stvích hovořil o jednotlivcích. Tato Církev má zájem o jednotlivce, 
nehledě na to, kolik nás je. Ať je nás šest nebo deset nebo dvanáct 
nebo padesát milionů, nesmíme nikdy ze zřetele ztratit skutečnost, 
že jednotlivec je důležitý.3

Stáváme se velkým globálním společenstvím. Náš zájem a naše 
péče se vždy musí zaměřovat na jednotlivce. Každý člen této Církve 
je jednotlivec – muž či žena, chlapec či dívka. Naší velkou zodpo-
vědností je dbát na to, aby na každého bylo „pamatováno a aby 
mohli býti vyživováni dobrým slovem Božím“ (Moroni 6:4), aby měl 
každý příležitost růst, vyjádřit se a vzdělávat se v díle a způsobech 
Páně, aby nikdo nestrádal, pokud jde o životní potřeby, aby potře-
by chudých byly uspokojeny a aby se každému členovi dostávalo 
povzbuzení, vzdělání a příležitosti jít kupředu na cestě nesmrtelnosti 
a věčného života. …

Toto dílo se týká lidí – každý z nich je syn nebo dcera Boží. Když 
popisujeme to, čeho jsme dosáhli, používáme čísla, ale naše úsilí 
musí být zaměřeno na rozvoj jednotlivců.4

Chtěl bych zdůraznit, že v Církvi dochází k velmi pozitivnímu 
a úžasnému růstu. … Máme všechny důvody k tomu, abychom 
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pociťovali odhodlání. Ale kterýkoli obrácený, jehož víra ochabla, 
je tragédií. Kterýkoli člen, jenž upadá do neaktivity, představuje 
záležitost, kterou se musíme vážně zabývat. Pán opustil 99 ovcí, aby 
našel ztracenou ovci. Jeho zájem o [jednotlivce] byl natolik vážný, že 
ho použil jako téma jednoho ze svých význačných ponaučení. [Viz 
Lukáš 15:1–7.] Nemůžeme nikoho nechat na holičkách. Církevním 
úředníkům a členům musíme neustále připomínat onu nesmírnou 
povinnost navazovat přátelství velmi opravdovým a vřelým a krás-
ným způsobem s  těmi, kteří přicházejí do Církve jako obrácení, 
a s láskou podávat pomocnou ruku těm, kteří z jakéhokoli důvodu 
vkročili do stínu neaktivity. Existuje mnoho důkazů o tom, že tam, 
kde je ochota tak učinit, to učinit lze.5

2
Každý obrácený je drahocenný a představuje 

velkou a závažnou zodpovědnost.

Poznal jsem, že největší tragédii v Církvi představuje ztráta těch, 
kteří do ní vstoupili a pak odpadli. Kromě jen několika výjimek se 
to nemusí stát. Jsem přesvědčen, že téměř ve všech případech jsou 
ti, které misionáři pokřtí, vyučováni dostatečně na to, aby obdr-
želi postačující poznání a svědectví, jež je opravňují ke křtu. Ale 
není jednoduché učinit změny, které vyžaduje vstup do této Cír-
kve. Znamená to přerušit stará pouta. Znamená to opustit přáte-
le. Možná to znamená odložit drahocenné přesvědčení. Možná to 
bude vyžadovat změnu návyků a potlačení chutí a tužeb. V mnoha 
případech to znamená osamělost, a dokonce strach z neznámého. 
Během tohoto obtížného období v životě obráceného je potřeba jej 
vyživovat a posilovat. Za jeho či její členství v Církvi je zaplacena 
nesmírně vysoká cena. Dlouhodobé úsilí misionářů a náklady na 
jejich službu, odloučení od dřívějších vztahů a trauma spojené s tím 
vším nevyhnutelně vyžaduje, abychom tyto drahocenné duše vítali, 
dodávali jim útěchu, pomáhali jim v okamžicích slabosti, dávali jim 
zodpovědnost, díky níž se mohou stávat silnějšími, a povzbuzovali 
je a děkovali jim za vše, co dělají.6

Nemá absolutně žádný význam dělat misionářskou práci, pokud 
si plody tohoto úsilí neudržíme. Tyto dvě věci se nesmějí oddělo-
vat. Tito obrácení jsou drahocenní. … Každý obrácený představuje 
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velkou a závažnou zodpovědnost. Je naprosto nutné, abychom 
pečovali o ty, kteří se stali naší součástí. …

Nedávno jsem dostal velmi zajímavý dopis. Byl od ženy, která do 
Církve vstoupila před rokem. Píše:

„Má cesta do Církve byla zvláštní a dosti obtížná. Tento poslední 
rok byl pro mě tím nejtěžším rokem v mém dosavadním životě. 
Ale byl to také rok nejhodnotnější. Jako nová členka musím čelit 
obtížím každý den.“ …

Říká, že „členové Církve nevědí, co znamená být novým členem. 
Proto je téměř nemožné, aby věděli, jak nás mohou podporovat.“

Vyzývám vás, bratři a sestry, pokud nevíte, jaké to je, abyste se 
snažili představit si, jaké to je. Člověk se může cítit velmi opuštěný. 
Může se cítit zklamaný. Může mu to nahánět strach. My, členové této 
Církve, se od ostatního světa lišíme mnohem více, než si myslíme. 
Tato žena dále píše:

„vyzývám každého člena, aby podával pomocnou ruku přátelství 
a lásky těm, kteří přicházejí do církve jako obrácení.“
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„Když se my, zájemci, staneme členy Církve, s překvapením zjiš-
ťujeme, že jsme vstoupili do úplně jiného světa, do světa, který má 
své vlastní tradice, kulturu i jazyk. Zjišťujeme, že zde není nikdo, ani 
žádný výchozí bod, na koho či na co bychom se mohli obrátit, aby 
nás na cestě tímto novým světem vedl. Nejprve je to zajímavá cesta, 
svým chybám se dokonce smějeme, ale pak začneme být rozčarovaní 
a nakonec se naše zklamání mění v hněv. A právě v těchto stadiích 
zklamání a hněvu odcházíme. Vracíme se do světa, ze kterého jsme 
přišli, kde jsme věděli, kdo jsme, kde jsme byli nějak užiteční a kde 
jsme rozuměli danému jazyku.“ 7

Někteří jedinci byli pouze pokřtěni, nikdo s nimi nenavázal přá-
telství, a během dvou nebo tří měsíců odešli. Bratří a sestry, je 
velice důležité zajistit, aby [nově pokřtění členové] byli obráceni, 
aby byli v srdci přesvědčeni o tomto velkém díle. Není to záležitost 
pouze hlavy. Je to záležitost srdce a toho, že se jich dotýká Svatý 
Duch, dokud nepoznají, že toto dílo je pravdivé, že Joseph Smith 
byl vpravdě prorok Boží, že Bůh žije a že Ježíš Kristus žije a že se 
zjevili chlapci Josephu Smithovi, že Kniha Mormonova je pravdivá 
a že kněžství je zde se všemi svými dary a požehnáními. Nemohu 
to prostě zdůraznit dostatečně silně.8

3
Každý obrácený potřebuje přátelství, zodpovědnost 

a výživu dobrým slovem Božím.

Protože počet nově pokřtěných stále roste, musíme vyvíjet neu-
stále větší snahu, abychom jim pomáhali na jejich cestě. Každý 
z nich potřebuje tři věci – přítele, nějakou zodpovědnost a výživu 
‚dobrým slovem Božím‘ (Moroni 6:4). Máme povinnost a možnost 
toto zaopatřit.9

Přátelství

[Obrácení] přicházejí do Církve s nadšením z toho, co našli. Toto 
nadšení v nich musíme bez otálení rozvíjet. … Naslouchejte jim, 
veďte je, odpovídejte na jejich otázky a buďte připraveni pomoci za 
všech okolností a ve všech situacích. … Vyzývám každého člena, 
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aby podával pomocnou ruku přátelství a lásky těm, kteří přicházejí 
do Církve jako obrácení.10

Máme velký závazek vůči těm, kteří jsou pokřtěni do Církve. 
Nemůžeme je zanedbávat. Nemůžeme je nechat, aby stáli osamělí. 
Při seznamování se se způsoby a kulturou této Církve potřebují 
pomoc. A naším velkým požehnáním a příležitostí je tuto pomoc 
poskytnout. … Hřejivý úsměv, přátelské potřesení rukou a povzbu-
divé slovo udělají zázraky.11

Podávejme těmto lidem pomocnou ruku! Navazujme s nimi přá-
telství! Chovejme se k nim laskavě! Povzbuzujme je! Přidejme trochu 
k jejich víře a k jejich znalosti ohledně tohoto díla Páně.12

Snažně vás prosím, … abyste vzali kolem ramen ty, kteří přicházejí 
do Církve, a abyste se s nimi přátelili a pomáhali jim cítit se vítaní 
a utěšovali je – a uvidíme úžasné výsledky. Pán vám v tomto velkém 
procesu udržení obrácených požehná a bude vám pomáhat.13

Zodpovědnost

Tato Církev od lidí něco očekává. Má vysoká měřítka. Má silnou 
nauku. Od lidí očekává velkou službu. Nenechávají se jen nečinně 
unášet proudem. Očekáváme, že budou pracovat. Lidé na to reagu-
jí. Vítají příležitost sloužit, a přitom rostou jejich schopnosti, jejich 
porozumění a jejich způsobilost pracovat, a pracovat dobře.14

Dejte [novým členům] něco na práci. Jejich víra neporoste bez 
toho, aniž by ji používali. Víra a svědectví jsou jako sval paže. 
Pokud tento sval používám a vyživuji ho, sílí. Zavěsíte- li ji na šátek 
a necháte- li ji tam, slábne a stává se neúčinnou – a se svědectvím 
je to podobné.

Někteří z vás říkají, že nejsou připraveni na přijetí zodpovědnosti. 
Ale nikdo z nás nebyl připravený v době svého povolání. U mě tomu 
tak bylo. Myslíte si, že jsem byl připravený na toto velké a posvátné 
povolání? Cítil jsem se přemožen. Cítil jsem se nedostatečně. Stále 
se cítím přemožen. Stále se cítím nedostatečně. Ale snažím se jít 
kupředu, usiluji o Pánovo požehnání a snažím se konat Jeho vůli 
a doufám a modlím se, aby má služba byla pro Něj přijatelná. Mou 
první zodpovědností, kterou jsem v této Církvi zastával, bylo dělat 
rádce presidentovi kvora jáhnů, když mi bylo dvanáct let. Necítil jsem 
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se dostatečně. Cítil jsem se přemožen. Ale snažil jsem se, tak jako se 
snažíte vy, a poté přišly další zodpovědnosti. Nikdy jsem se necítil 
dostatečně, ale vždy jsem pociťoval vděčnost a ochotu to zkusit.15

Každý obrácený, který přichází do Církve, má ihned obdržet 
nějakou zodpovědnost. Může být jakkoli malá, ale bude mít zásadní 
vliv na jeho život.16

Je samozřejmé, že nově obrácený nebude znát vše. Pravděpodob-
ně bude dělat chyby. No a co? Všichni děláme chyby. To důležité je 
růst, který s sebou tato zodpovědnost přinese.17

výživa dobrým slovem božím

Věřím, … že tito obrácení mají svědectví o evangeliu. Věřím, že 
mají víru v Pána Ježíše Krista a že vědí o Jeho božské podstatě. Věřím, 
že opravdově činili pokání z hříchů a mají odhodlání sloužit Pánu.

Moroni o nich poté, co jsou pokřtěni, [mluví takto]: „A poté, co 
byli přijati ke křtu a zapůsobila na ně moc Ducha Svatého a očis-
tila je, byli počítáni mezi lid církve Kristovy; a  jejich jména byla 
zaznamenána, aby na ně mohlo býti pamatováno a aby mohli býti 
vyživováni dobrým slovem Božím, aby je udržovalo na správné 

President Hinckley učil, že nově obrácení potřebují 
dostat příležitosti ke službě v církvi.
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cestě a aby je neustále udržovalo bdělé v modlitbě, spoléhajíce se 
jedině na zásluhy Kristovy, který je původcem i dokonavatelem víry 
jejich.“ (Moroni 6:4.)

V dnešní době, stejně jako tehdy, jsou obrácení „počítáni mezi lid 
[církve, aby] na ně mohlo býti pamatováno a aby mohli býti vyži-
vováni dobrým slovem Božím, aby je udržovalo na správné cestě 
a aby je neustále udržovalo bdělé v modlitbě“. … Pomáhejme jim, 
zatímco činí své první krůčky jako členové.18

Je nezbytně nutné, aby se [všichni nově obrácení] stali součástí 
kněžského kvora nebo Pomocného sdružení nebo Mladých žen, 
Mladých mužů, Nedělní školy či Primárek. Musí být povzbuzováni, 
aby přicházeli na shromáždění svátosti, přijímali svátost a obnovovali 
smlouvy, které uzavřeli při křtu.19

4
Tím, že se vrátíte k aktivitě v Církvi, 

můžete získat vše a neztratit nic.

Po celé zemi jsou tisíce lidí, … kteří jsou členy Církve podle jména 
na záznamu, ale kteří ji opustili a kteří nyní v srdci touží po návratu, 
ale nevědí jak a jsou příliš nesmělí, aby to zkusili. …

Vám, bratří a sestry, kteří jste vzali své duchovní dědictví a odešli 
a kteří nyní pociťujete ve svém životě prázdnotu, je cesta k návratu 
otevřena. … Učiníte- li první nesmělý krok k návratu, najdete ote-
vřené náruče, které vás uvítají, a laskavé přátele, kteří vás přivítají.

Myslím, že vím, proč někteří z vás odešli. Urazil vás nějaký bez-
ohledný jedinec, který vás něčím zranil, a vy jste mylně považovali 
jeho čin za něco, co ztělesňuje Církev. Nebo jste se možná přestěho-
vali z oblasti, kde vás ostatní znali, na jiné místo, kde jste se nacházeli 
převážně sami, a tam jste vyrůstali pouze s malou znalostí o Církvi.

Nebo jste mohli být zlákáni jiným společenstvím či návyky, které, 
jak jste měli dojem, nebyly v souladu s tím, abyste zůstali v Církvi. 
Nebo jste možná měli dojem, že jste moudřejší, co do moudrosti 
světa, než členové v Církvi, s nimiž jste se stýkali, a s trochou pohr-
dání jste jejich společenství opustili.

Nechci se těmito důvody zabývat. Doufám, že vy také ne. Nechejte 
minulost minulostí. … Můžete získat vše a neztratit nic. Vraťte se, 
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přátelé. V Církvi lze nalézt více pokoje, než na jaký jste byli poslední 
dobou zvyklí. Je zde mnoho těch, z jejichž přátelství se budete těšit.20

Milovaní bratří a sestry, kteří jste možná … zbloudili, Církev vás 
potřebuje a vy potřebujete Církev. Naleznete mnoho lidí, kteří vám 
budou naslouchat s porozuměním. Budou zde mnozí, kteří vám 
podají pomocnou ruku, abyste našli cestu zpátky. Budou zde tací, 
kteří svým srdcem zahřejí to vaše. Objeví se slzy – ne hořkosti, ale 
radosti.21

5
Svatí posledních dnů, kteří se vrátí k aktivitě 

v Církvi, pocítí radost, že jsou opět doma.

Jednou v neděli jsem byl v jistém kalifornském městě na konferen-
ci kůlu. V místním tisku se objevila fotka s mým jménem. Toho rána, 
když jsme s presidentem kůlu vstoupili do střediska kůlu, zazvonil 
v oné budově telefon. Někdo mi volal, a volající se představil. Chtěl 
se se mnou sejít. Omluvil jsem se ze setkání, které jsem měl toho 
brzkého rána vést, a požádal presidenta kůlu, aby pokračoval beze 
mě. Měl jsem na práci něco důležitějšího.

Tento můj přítel přišel nesměle a poněkud ustrašeně. Dlouhou 
dobu byl mimo Církev. Objali jsme se jako dlouho odloučení bratři. 
Zprvu byl náš rozhovor neobratný, ale brzy se rozvinul, když jsme 
si povídali o dnech strávených v Anglii před mnoha lety. V očích 
tohoto silného muže se objevily slzy, když hovořil o Církvi, jejíž byl 
kdysi tak důležitou součástí, a poté vyprávěl o dlouhých, prázdných 
létech, která následovala. Mluvil o nich, jako když člověk mluví 
o nočních můrách. Když popsal tyto promarněné roky, povídali 
jsme si o jeho návratu. Myslel si, že to bude obtížné a že se bude 
cítit rozpačitě, ale souhlasil, že to zkusí.

Nedávno jsem od něho [obdržel] dopis. Napsal: „Vrátil jsem se. 
Vrátil jsem se, a jak úžasné je být opět doma!“

A tak vám, přátelé, kteří stejně jako on toužíte po návratu, ale 
zdráháte se učinit první krok, říkám: zkuste to. Dovolte nám, aby-
chom k vám přišli a vzali vás za ruku a pomohli vám. Slibuji vám, 
že budete mít radost, že jste opět doma.22
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Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč se musí „náš zájem a naše péče … vždy … zaměřovat na 

jednotlivce“ i v rámci celosvětové Církve? (Viz 1. oddíl.) Kdy jste 
byli požehnáni někým, kdo o vás osobně projevil zájem? Jak 
můžeme být vnímavější při péči o každého jednotlivce?

• Čemu se můžeme naučit z dopisu, o kterém president Hinckley 
vypráví ve 2. oddíle, a co z něj můžeme použít v praxi? Zamysle-
te se nad tím, co můžete udělat, abyste posilovali ty, již se snaží 
budovat svou víru.

• Proč potřebuje každý obrácený přátelství, zodpovědnost a výži-
vu dobrým slovem Božím? (Viz 3. oddíl.) Jak například můžeme 
navazovat přátelství s nově obrácenými? Jak můžeme podporovat 
nově obrácené v jejich církevních zodpovědnostech? Jak může-
me pomáhat nově obráceným být „vyživováni dobrým slovem 
Božím“?

• Proč je někdy pro členy obtížné vrátit se k aktivitě v Církvi? (Viz 
4. oddíl.) Jak můžeme pomáhat lidem vrátit se? Kdy jste byli 
svědky radosti, která návrat k aktivitě v Církvi doprovází?

• Čemu se můžeme naučit z příběhu, který president Hinckley 
zmiňuje v 5. oddíle? Zvažte, jak můžete podat pomocnou ruku 
někomu, kdo není aktivní v Církvi, aby se „opět vrátil domů“.

Související verše z písem
Lukáš 15; Jan 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Mosiáš 18:8–10; Helaman 

6:3; 3. Nefi 18:32; Moroni 6:4–6; NaS 38:24

Pomůcka ke studiu
„Mnozí považují za nejlepší čas pro studium ráno, po nočním 

odpočinku. … Jiní dávají přednost studiu v nerušených hodinách 
poté, co mají po práci a po každodenních starostech. … Možná ještě 
důležitější než určitá denní hodina je stanovit si pro studium nějakou 
pravidelnou dobu.“ (Howard W. Hunter, „Reading the Scriptures“, 
Ensign, Nov. 1979, 64.)
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Odkazy
 1. „Converts and Young Men“, Ensign, 

May 1997, 47–48.
 2. „Converts and Young Men“, 48.
 3. „Inspirující myšlenky“, Liahona, říjen 

2003, 4–5.
 4. „This Work Is Concerned with People“, 

Ensign, May 1995, 52–53.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 537–538.
 6. „There Must Be Messengers“, Ensign, 

Oct. 1987, 5.
 7. „Find the Lambs, Feed the Sheep“, 

Ensign, May 1999, 108.
 8. „Messages of Inspiration from 

President Hinckley“, Church News, 
Apr. 5, 1997, 2; viz také „Inspirující 
myšlenky“, 3.

 9. „Converts and Young Men“, 47.
 10. „Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service“, 
Ensign, Nov. 1997, 51.

 11. „Inspirující myšlenky“, 4.
 12. „Latter- day Counsel: Excerpts from 

Recent Addresses of President Gordon 
B. Hinckley“, Ensign, July 1999, 73.

 13. „Words of the Prophet: Reach Out“, 
New Era, Feb. 2003, 7.

 14. „Inspirující myšlenky“, 3–4.
 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, 538.
 16. „Inspirational Thoughts“, Ensign, 

Feb. 1998, 4.
 17. „Find the Lambs, Feed the Sheep“, 108.
 18. „Converts and Young Men“, 48.
 19. „Find the Lambs, Feed the Sheep“, 108.
 20. „Everything to Gain – Nothing to Lose“, 

Ensign, Nov. 1976, 95–96.
 21. „And Peter Went Out and Wept  Bitterly“, 

Ensign, May 1979, 67.
 22. „Everything to Gain – Nothing to 

Lose“, 97.
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Požehnání plynoucí ze 
svatého chrámu

„Chrámové obřady se stávají vrcholným 
požehnáním, které Církev nabízí.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

„Jsem přesvědčen, že žádný člen Církve neobdržel vše, co tato 
Církev může nabídnout, dokud neobdržel svá chrámová požehnání 
v domě Páně,“ řekl president Gordon B. Hinckley v listopadu 1997 
na kněžském zasedání generální konference. „Proto děláme vše, 
co je v našich silách, abychom urychlili výstavbu těchto posvát-
ných budov a učinili požehnání, která v nich získáváme, všeobecně 
dostupnějšími.“ 1 Vyjmenoval několik chrámů, které se nacházely 
v různých fázích plánování a výstavby, a poté pronesl oznámení, 
které změnilo život lidí na celém světě:

„Existují mnohé oblasti Církve, které jsou vzdálené a v nichž 
žije malý počet členů a které se patrně v blízké budoucnosti pří-
liš nerozrostou. Mají být těm, kteří žijí na těchto místech, navždy 
odpírána požehnání chrámových obřadů? Když jsme jednu takovou 
oblast před několika měsíci navštívili, s modlitbou jsme tuto otázku 
zvážili. A odpověď přišla, jak věříme, jasná a zřetelná.

Vybudujeme v  některých těchto oblastech malé chrámy. … 
[Budou] vybudovány podle chrámových měřítek, která jsou mnohem 
přísnější než měřítka pro stavbu sborových domů. [Budou] se v nich 
moci vykonávat křty za mrtvé, obdarování, pečetění a všechny další 
obřady, které jsou v domě Páně vykonávány za žijící i za mrtvé.“ 2

Inspirace uskutečnit tento plán se zrodila o více než 20 let dříve, 
když president Hinckley sloužil jako předseda Církevního výboru 
pro chrámovou práci. Znepokojen tím, že mnoho Svatých posledních 
dnů nemělo snadný přístup k chrámovým požehnáním, si do deníku 
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zapsal: „Církev by za náklady vynaložené na chrám ve Washingtonu 
[v té době v rekonstrukci] mohla postavit [mnoho menších] chrámů. 
Chrámy by se tak přiblížily lidem, namísto toho, aby lidé museli 
cestovat velké vzdálenosti, aby se do nich dostali.“ 3

V roce 1997 přineslo zjevení od Pána tuto myšlenku k životu. 
President Hinckley se o tomto zjevení zčásti zmínil, když pronášel 
zasvěcovací modlitbu chrámu Colonia Juárez Chihuahua v Mexi-
ku. „Bylo to zde, v severním Mexiku,“ pronesl v modlitbě, „kde jsi 
zjevil myšlenku a plán týkající se menšího chrámu, zhotoveného 
do každého nezbytného detailu, ale také velikostí přizpůsobeného 
potřebám a situaci členů Církve v této části Tvé vinice. Toto zjevení 
přišlo na základě touhy a modlitby týkající se pomoci Tvému lidu 
v těchto koloniích, který byl věrný a oddaný.“ 4

Šest měsíců po oznámení záměru postavit menší chrámy učinil 
president Hinckley další významné prohlášení:

„Cestujeme daleko mezi členy Církve. Trávím čas s lidmi, kteří 
nemají mnoho světských statků. Mají však ve svém srdci silnou pla-
noucí víru ohledně tohoto díla posledních dnů. Milují Církev. Milují 
evangelium. Milují Pána a přejí si činit Jeho vůli. Platí desátek, ať 
již je jakkoli skromný. Přinášejí obrovské oběti, aby mohli navštívit 
chrám. Cestují nepřetržitě několik dní v levných autobusech a na 
starých lodích. Šetří peníze a kupují jen nezbytnosti, aby si cestu 
mohli dovolit.

Potřebují chrámy poblíž – malé, krásné, užitečné chrámy. Proto 
využívám této příležitosti k tomu, abych celé Církvi oznámil program 
na okamžité vybudování 30 menších chrámů. …

Toto bude obrovským podnikem. O nic podobného jsme se 
doposud nepokusili. … To bude znamenat 47 nových chrámů k jed-
napadesáti, které jsou nyní již v provozu. Myslím, že bychom měli 
raději přidat další 2, abychom jich měli rovných 100 na konci tohoto 
století, 2 000 let ‚od příchodu Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista 
v těle‘ (NaS 20:1). V tomto programu se posouváme kupředu dosud 
nevídaným způsobem.“ 5

1. října 2000 zasvětil president Hinckley chrám Boston v Massa-
chusetts, jenž se stal stým chrámem v provozu. Do konce téhož roku 
zasvětil dva chrámy v Brazílii. A když 27. ledna 2008 zemřel, měla 
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Církev v provozu 124 chrámů a dalších 13 bylo oznámených. Ze 
124 chrámů v provozu se president Hinckley podílel na plánování 
a výstavbě většiny z nich a osobně jich zasvětil 85.

Přestože president Hinckley oznámil velký počet nových chrámů 
a přestože tak žasl nad jejich krásou, připomínal Svatým posledních 
dnů účel těchto posvátných staveb: žehnat jednotlivcům a rodinám, 
osobně a individuálně. O chrámu San Diego v Kalifornii řekl: „Jak 
velkolepě úžasná stavba! Avšak tato stavba je i přes veškerou svou 
krásu pouhým prostředkem k dosažení cíle, a nikoli cílem samotným. 
Tato budova byla postavena a zasvěcena pro vykonávání posvátných 
obřadů, které Pán zjevil v této době.“ 6

Při jiné příležitosti řekl: „Nikdo nemá vše, co evangelium nabízí, 
dokud nepřijme [chrámové obřady]. A na nás spočívá zodpovědnost 
zajistit, aby tyto budovy byly dostupné. Nevím, jak dlouho ještě budu 
žít, ale doufám, že své poslední dny strávím budováním chrámů 
Páně a že přineseme chrámy blíže členům, aby mohli získat úžasná 
požehnání, která [tam] lze obdržet.“ 7

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Chrámy jsou vyjádřením našeho svědectví 
a představují vrchol našeho uctívání.

Každý chrám postavený Církví Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů je vyjádřením svědectví tohoto lidu, že Bůh, náš Věčný Otec, žije, 
že má plán pro požehnání svým synům a dcerám všech generací, že 
Jeho Milovaný Syn, Ježíš Kristus, který se narodil v Betlémě Judově 
a byl ukřižován na kříži Golgoty, je Spasitel a Vykupitel světa, jehož 
smírná oběť umožňuje naplnění tohoto plánu v podobě věčného 
života každého, kdo přijme evangelium a bude podle něj žít.8

Vše, co se v chrámu odehrává, je povznášející a zušlechťující. 
Pojednává se tam o zdejším životě a o životě po smrti. Dozvídáme 
se o důležitosti jednotlivce jakožto dítěte Božího. Pojednává se 
tam o důležitosti rodiny stvořené Všemohoucím. Pojednává se tam 
o věčném trvání manželského vztahu. Pojednává se tam o cestě 
k dosažení větší slávy. Je to místo světla, místo klidu, místo lásky, 
kde se zabýváme záležitostmi věčnosti.9
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Každý chrám … ve skutečnosti stojí jako památník naší víry 
v nesmrtelnost lidské duše, že tato fáze smrtelného života, kterou 
procházíme, je součástí, tak říkajíc, neustálého výstupu vzhůru a že 
jako je jisté, že je život zde, bude život i tam. Toto je naše pevné 
přesvědčení. Dochází k tomu skrze Spasitelovo Usmíření a chrám 
se stává, jak jsem již naznačil, mostem z tohoto života do života 
příštího. Chrám se zabývá záležitostmi nesmrtelnosti.10

Tyto jedinečné a úžasné budovy a obřady, které se v nich vyko-
návají, představují vrchol našeho uctívání. Tyto obřady se stávají 
nejhlubším vyjádřením naší teologie.11

Posvátné záležitosti si zasluhují posvátnou pozornost. … Když 
opouštíte dům Páně, buďte věrni posvátnému závazku nemluvit 
o tom, co je svaté a posvěcené.

Pán řekl: „Pamatujte, že to, co přichází shůry, je posvátné a musí 
býti vyslovováno s pozorností a skrze nabádání Ducha.“ (NaS 63:64.) 
A dále: „Nezahrávej si s posvátnými věcmi.“ (NaS 6:12.)12

2
Prostřednictvím chrámových obřadů přijímáme 

vrcholná požehnání evangelia.

Tyto chrámy, které nyní pokrývají celý svět, jsou nezbytnou sou-
částí úplného naplnění Spasitelova Usmíření. Zde se pravomocí sva-
tého kněžství vykonávají ony obřady, které vedou nejen ke spasení, 
ale také k věčnému oslavení.13

Ježíš Kristus, Syn Boží, obětoval svůj život na kříži na Kalvárii 
jakožto smírnou oběť za hříchy lidstva. Byla to zástupná oběť za 
každého z nás. Skrze tuto oběť přišlo zaslíbení vzkříšení pro všechny. 
Toto přinesla milost Boží bez úsilí ze strany člověka. A navíc skrze 
klíče svatého kněžství, které Pán udělil Dvanácti, když kráčel mezi 
nimi, kteréžto klíče byly znovuzřízeny těmi, již byli jejich držiteli 
v dávné době – skrze ně přišla velká dodatečná požehnání, včetně 
oněch jedinečných a pozoruhodných obřadů vykonávaných v domě 
Páně. Pouze v těchto obřadech se uskutečňuje používání „plnosti 
kněžství“ (NaS 124:28).14

Chrámové obřady [jsou] vrcholným požehnáním, které Církev 
nabízí.15
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Požehnání chrámu pro muže i ženy, kteří jsou hodni do něj 
vstoupit, … zahrnují omývání a pomazání, abychom mohli být čistí 
před Pánem. Patří k nim zasedání obsahující pokyny, při kterém 
jsme obdarováni závazky a požehnáními, jež nás motivují chovat se 
v souladu se zásadami evangelia. Patří k nim pečeticí obřady, který-
mi je to, co je svázáno na zemi, svázáno i v nebi, čímž je zajištěno 
pokračování rodiny.16

[ Jednou] mě zavolali k nemocničnímu lůžku jisté matky v koneč-
ném stádiu vážné nemoci. O chvíli později zemřela, a opustila tak 
manžela a čtyři děti, včetně šestiletého chlapečka. V místnosti zavládl 
zármutek – hluboký, pronikavý a tragický. Skrze jejich slzy ale zářila 
nádherná a pevná víra v to, že tak jistě, jak nyní došlo k bolestné-
mu odloučení, dojde jednoho dne k radostnému shledání, neboť 
toto manželství začalo zpečetěním na čas a věčnost v domě Páně 
pravomocí svatého kněžství. …

Mnozí cestovali [velké vzdálenosti], aby obdrželi požehnání chrá-
mového sňatku. Viděl jsem skupinu Svatých posledních dnů z Japon-
ska, předtím než byl v jejich zemi postaven chrám, kteří si odpírali 
jídlo, aby mohli podniknout dlouhou cestu do chrámu Laie na Havaji. 
Než jsme měli chrám v Johannesburgu, setkali jsme se s těmi, kteří 
se museli obejít bez nezbytností, aby si mohli dovolit 11 000 kilome-
trů dlouhý let z Jihoafrické republiky do chrámu v Surrey v Anglii. 
V očích jim zářilo světlo, na tváři měli úsměv a na rtech svědectví, 
že to mělo nekonečně větší hodnotu než všechno, co to stálo.

A vzpomínám si, že jsem před mnoha lety na Novém Zélandu sly-
šel svědectví muže ze vzdáleného koutu Austrálie, který byl nejprve 
oddán na občanském úřadu a později se svou ženou a dětmi vstoupil 
do Církve a cestoval přes celý ten širý světadíl, potom přes Tasmanovo 
moře do Aucklandu a odtud do chrámu v nádherném údolí Waika-
to. Pokud si dobře vybavuji jeho slova, řekl: „Nemohli jsme si cestu 
dovolit. Náš pozemský majetek se skládal ze starého auta, nábytku 
a nádobí. Rodině jsem řekl: ,Nemůžeme si dovolit jet.‘ Potom jsem se 
podíval do tváře své krásné ženy a našich krásných dětí a řekl jsem: 
,Nemůžeme si dovolit nejet. Když mi Pán dá sílu, budu moci pracovat 
a vydělat na další auto, nábytek a nádobí, kdybych měl ale přijít o tyto 
své milované blízké, byl bych opravdu chudý v životě i ve věčnosti.‘“ 17
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Bratří a sestry, není divu, že po otevření … chrámů vídám slzy 
v očích silných mužů, kteří objímají svou ženu u oltáře v těchto sva-
tých domech. Vídám slzy otců a matek, když u téhož oltáře objímají 
své děti. Skrze moc, která se zde používá, docházejí k poznání, že 
čas ani smrt nemohou zlomit pouto, kterým jsou spojeni.18

3
Chrám je svatyně služby, kde přijímáme 
spásné obřady v zastoupení těch, kteří 
zemřeli, aniž by evangelium obdrželi.

Existuje bezpočet milionů těch, kteří kráčeli po této zemi a kteří 
nikdy neměli příležitost se o evangeliu doslechnout. Budou jim 
ona požehnání, která jsou v chrámech Církve nabízena, odepřena?

Prostřednictvím žijících zástupců, kteří zastupují mrtvé, jsou tytéž 
obřady dostupné i těm, kteří již ze smrtelnosti odešli. V duchovním 
světě se mohou svobodně rozhodnout, zda tyto pozemské obřady, 
včetně křtu, sňatku a pečetění rodinných vztahů, jež za ně byly vyko-
nány, přijmou, nebo zda je odmítnou. V díle Páně nesmí docházet 
k žádnému donucování, ale musí být poskytnuta příležitost.19

Toto je svatyně služby. Většina práce vykonávané v těchto svatých 
domech probíhá v zastoupení těch, kteří již prošli za závoj smrti. 
Neznám jinou práci, která by se tomu rovnala. Tato práce se podobá 
zástupné oběti Syna Božího ve prospěch celého lidstva více než 
jakákoli jiná práce, o které vím. Od těch, kteří se na onom světě 
stávají příjemci této zasvěcené služby, se neočekává poděkování. 
Jde o službu žijících ve prospěch zemřelých. Jde o službu, jejíž 
samotnou podstatou je nesobeckost.20

Velikému počtu chlapců a dívek je … připomínáno, že tyto chrámy 
neslouží pouze jejich rodičům, ale také jim. Když je jim dvanáct let, 
mohou vstoupit do domu Páně a sloužit jako zástupci pro křty těch, 
kteří jsou za závojem smrti. Jak velká a nesobecká služba! Jak úžasná 
je pro naši mládež možnost zapojit se do tohoto zcela nezištného 
skutku ve prospěch druhých, kteří nemohou pomoci sami sobě!

Ruku v ruce s … čím dál větší chrámovou aktivitou dochází k růstu 
práce na rodinné historii. Počítače ve všech různých formách toto 
dílo urychlují a lidé využívají nové technologie, které se jim nabízejí. 
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Jak někdo může přehlédnout, že Pán je do toho všeho zapojen? Díky 
tomu, jak se počítačová zařízení vylepšují, narůstá počet chrámů, 
aby se vyhovělo zrychlující se práci na rodinné historii.21

Jsme zodpovědni za to, abychom přinesli požehnání, věčné 
požehnání, všem těm, kteří na zemi žili, bezpočtu generací mužů 
a žen, kteří na zemi žili, všem těm, kteří na zemi žijí v dnešní době 
a všem těm, kteří na zemi teprve žít budou. Jak veliká je naše zodpo-
vědnost! Abychom ji mohli naplnit, musíme stát trochu vzpřímeněji 
a pracovat o něco usilovněji.22

Ti na druhé straně, kteří nejsou mrtví, ale kteří žijí jako duchové, 
se budou radovat a budou potěšeni, až vstanou a budou kráčet 
vpřed po cestě k nesmrtelnosti a věčnému životu. (Viz Mojžíš 1:39.)23

4
Když zůstaneme způsobilými a budeme často 

navštěvovat chrám, čekají nás velká požehnání.

Vyzývám … dnes každého z vás, abyste svůj život dali do pořádku, 
abyste byli hodni vstoupit do domu Páně a přijali tam požehnání, 
která jsou určena zvláště pro vás. … Požadavky jsou veliké, požeh-
nání jsou však ještě větší.24

Naléhám na naše členy, ať jsou kdekoli, s veškerou přesvědčivostí, 
které jsem schopen, aby žili tak, aby byli hodni mít chrámové dopo-
ručení, aby ho získali a považovali za drahocenný majetek a aby 
vynakládali větší úsilí na navštěvování domu Páně a podíleli se na 
duchu a požehnáních, jež se tam nacházejí.25

Ať již můžete do chrámu chodit často, či nikoli, buďte způsobilí 
mít chrámové doporučení a noste ho s sebou. Bude pro vás připo-
mínkou toho, co se od vás, jako Svatých posledních dnů, očekává.26

Jsem si jist, že každý muž nebo žena, kteří jdou do chrámu 
v duchu upřímnosti a víry, odejdou z domu Páně jako lepší lidé. Po 
celý život je třeba se neustále zdokonalovat. Občas je nutné opustit 
hluk a shon světa a vkročit mezi zdi posvátného domu Božího, 
abychom tam v prostředí svatosti a pokoje pocítili Jeho Ducha.27

Tato posvátná budova se stává školou, v níž se učíme drahocen-
ným a posvátným věcem Božím. Zde je nastíněn plán milujícího Otce 
pro Jeho syny a dcery ze všech generací. Před námi je načrtnuta 
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odysea věčné cesty člověka z předsmrtelné existence přes tento život 
až do života, který bude následovat. Učíme se důležitým základním 
pravdám s jasností a  jednoduchostí, takže jim mohou porozumět 
všichni ti, kteří jim naslouchají. …

Chrám je rovněž místem osobní inspirace a zjevení. Je mnoho 
těch, kteří v nelehkých obdobích, kdy musí činit závažná rozhodnutí 
a řešit složité problémy, přicházejí do chrámu, aby v duchu půstu 
a modlitby usilovali o božské vedení. Mnozí vydávají svědectví 
o tom, že přestože neslyšeli hlasy oznamující zjevení, tak tehdy nebo 
později pocítili nabádání týkající se směru, kterým se mají ubírat, 
a to představovalo odpověď na jejich modlitby.

Chrám je pramenem věčné pravdy. „Kdož by se napil vody té, 
kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky.“ ( Jan 4:14.) Učí se zde 
oněm pravdám, které jsou svou podstatou božské a které mají věčné 
důsledky.

Pro ty, kdo vstoupí mezi jeho zdi, se tento dům stává domem 
smluv. Zde slavnostně a posvátně slibujeme, že budeme žít podle 
evangelia Ježíše Krista v  jeho nejčistší podobě. Činíme smlouvu 
s Bohem, naším Věčným Otcem, že budeme žít podle zásad, které 
tvoří základ veškerého pravého náboženství.28

Je váš život naplněn starostmi? Máte problémy, obavy a trápe-
ní? Toužíte po míru v srdci a po příležitosti rozmlouvat s Pánem 
a meditovat o Jeho cestách? Jděte do domu Páně a tam pociťujte 
Jeho Ducha a rozmlouvejte s Ním, a poznáte pokoj, který nelze 
najít nikde jinde.29

V obdobích temnoty se snažte navštívit dům Páně a tam zavřete 
dveře před světem. Přijměte Jeho svaté obřady a nabídněte je svým 
předkům. Na konci chrámového zasedání seďte v tichosti v celesti-
ální místnosti a přemítejte o požehnáních, která jste sami obdrželi 
nebo jež jste nabídli těm, kteří již odešli. Vaše srdce bude přetékat 
vděčností a myšlenky o věčných pravdách Pánova velikého plánu 
štěstí naplní vaši duši.30

Je to výsada mít v tomto hlučném, uspěchaném a soutěživém světě 
posvátný dům, kde můžeme pociťovat posvěcující vliv Ducha Páně. 
Neustále na nás působí prvky sobeckosti. Musíme to překonávat, 
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a není lepší cesty než jít do domu Páně a tam sloužit v zastoupení 
těch, již jsou za závojem smrti. …

A tak vás … povzbuzuji, abyste více využívali této posvátné výsa-
dy. Bude to tříbit vaši povahu. Sloupne to ulitu sobeckosti, ve kte-
ré většina z nás žije. Bude to do našeho života doslovně přinášet 
posvěcující prvek, a my díky tomu budeme lepšími muži a lepšími 
ženami.31

Vím, že toho máte v životě hodně. Vím, že máte spoustu prá-
ce. Ale slibuji vám, že když budete chodit do domu Páně, budete 
požehnáni; budete mít lepší život. Nyní vás milovaní bratří a sestry 
prosím, abyste využili oné velké příležitosti jít do domu Páně a při-
jmout všechna úžasná požehnání, která tam můžete sami obdržet.32

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Hinckley řekl, že chrámové obřady jsou „nejhlubším 

vyjádřením naší teologie“ (1. oddíl) a „vrcholným požehnáním, 

„Jděte do domu Páně a tam pociťujte Jeho ducha a rozmlouvejte 
s ním, a poznáte pokoj, který nelze najít nikde jinde.“
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které Církev nabízí“ (2. oddíl). Jaká požehnání jste obdrželi pro-
střednictvím těchto obřadů?

• President Hinckley hovořil o mužích a ženách, kteří v chrámech 
plakali radostí. (Viz 2. oddíl.) Proč podle vás chrámové obřady 
vyvolávají takovéto hluboké pocity?

• President Hinckley o práci na spasení mrtvých řekl: „Jak úžasná 
je pro naši mládež možnost zapojit se do tohoto zcela nezištného 
skutku.“ (3. oddíl.) Jak mohou rodiče a mládež společně pracovat 
na této službě?

• Co můžeme udělat pro to, abychom si vyčlenili čas na chrámovou 
službu a uctívání? Jak může naše služba v chrámu ovlivňovat 
náš život tehdy, když v chrámu nejsme? (Viz několik příkladů ve 
4. oddíle.) Jak vám navštěvování chrámu požehnalo a žehná?

Související verše z písem
Exodus 25:8; 1. Královská 6:11–13; NaS 88:119–120; 109:12–13, 

24–28; 110:1–10; 128:22–24

Pomůcka ke studiu
„Podělte se o to, čemu jste se naučili. Pokud tak učiníte, vaše 

myšlenky budou jasnější a vaše schopnost uchovat si je bude větší.“ 
(Učení – není většího povolání [2000], 17.)
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Usmíření Ježíše Krista – 
rozsáhlé ve svém dosahu, 
osobní ve svém účinku

„Vydávám svědectví [o] Usmíření Pána Ježíše 
Krista. Bez toho by život neměl smysl. Je 

závěrným kamenem v klenbě naší existence.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

1.  ledna 2000 vedl president Gordon B. Hinckley První před-
sednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů při uveřejnění jejich sjed-
noceného svědectví o Spasiteli. V tomto poselství nazvaném „Žijící 
Kristus“ prohlásili: „Předkládáme své svědectví o skutečnosti Jeho 
nesrovnatelného života a o nekonečné moci Jeho velké smírné oběti. 
Nikdo jiný neměl tak hluboký vliv na všechny ty, kteří žili a kteří 
ještě budou na zemi žít.“ 1

O tři měsíce později při proslovu na generální konferenci svěd-
čil president Hinckley o hlubokém vlivu, jejž měl Spasitel na jeho 
život. Promlouval láskyplně a osobním způsobem a chvílemi se 
zadrhoval dojetím:

„Mezi tím vším, za co dnes dopoledne pociťuji vděčnost, vyniká 
vysoko jedna věc. Je jí živoucí svědectví o Ježíši Kristu, Synu Vše-
mohoucího Boha, Knížeti pokoje, o tomto Svatém. …

Ježíš je můj přítel. Nikdo jiný mi nedal tolik. ‚Většího milování 
nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.‘ ( Jan 
15:13.) Dal za mě svůj život. Otevřel cestu k věčnému životu. To 
mohl učinit jen Bůh. Doufám, že jsem považován za člověka, který 
je hoden být Jeho přítelem.
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On je můj příklad. Jeho způsob života, Jeho naprosto nesobecké 
chování, Jeho vstřícnost k potřebným, Jeho konečná oběť – to vše je 
pro mě příkladem. Nemohu se s ním měřit, ale mohu se snažit. …

On je můj uzdravovatel. Stojím v úžasu nad Jeho podivuhodnými 
zázraky. Ale přesto vím, že se staly. Přijímám pravdivost těchto věcí, 
protože vím, že On je Pánem života a smrti. Zázraky Jeho služby 
vyjadřují soucit, lásku a smysl pro lidskost, nádhernou na pohled.

On je můj vůdce. Cením si toho, že jsem jedním z onoho dlouhého 
zástupu těch, kteří Ho milují a kteří Ho následovali během oněch 
dvou tisíc let, jež uplynuly od Jeho narození. …

On je můj Spasitel a Vykupitel. Tím, že obětoval svůj život, v boles-
ti a v nevýslovném utrpení, vztáhl ke mně ruku, aby pozvedl mě, 
a každého z nás, a všechny syny a dcery Boží, z propasti věčné 
temnoty přicházející po smrti. On poskytl něco lepšího – sféru světla 
a porozumění, růstu a krásy, kde můžeme jít dál po cestě vedoucí 
k věčnému životu. Má vděčnost nezná mezí. Mé díky mému Pánu 
jsou bez konce.

On je můj Bůh a můj Král. Od věčnosti do věčnosti bude pano-
vat a vládnout jako Král králů a Pán pánů. Jeho panování bude bez 
konce. Jeho slávu nic nezastíní.

Nikdo jiný Ho nemůže zastoupit. A nikdo jiný Ho nikdy nezastou-
pí. On je Beránek Boží, bez vady a jakékoli chyby, před kterým se 
skláním a skrze Něhož přistupuji ke svému Otci v nebi. …

S vděčností a s nezměrnou láskou o tom vydávám svědectví 
v Jeho svatém jménu.“ 2

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Láska Nebeského Otce je vyjádřena tím, že 
nám daroval svého Jednorozeného Syna.

Srdce se mi svírá, když pomýšlím na velikou lásku Nebeského 
Otce. Jak vděčný jsem za to, že vím, že nás Bůh miluje! Nepředsta-
vitelná hloubka této lásky byla projevena tím, že nám daroval svého 
Jednorozeného Syna, který přišel na svět, aby nám vnesl naději 
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do srdce, aby vnesl laskavost a ohleduplnost do našich vztahů, 
a především, aby nás spasil z hříchů a vedl nás po cestě, která vede 
k věčnému životu.3

spasitelova předsmrtelná služba

Otec nás všech, naplněn láskou k nám – svým dětem, nabídl … 
plán, díky němuž bychom měli svobodu zvolit si směr svého živo-
ta. Jeho Prvorozený Syn, náš starší Bratr, byl klíčem k uskutečnění 
tohoto plánu. Lidé budou mít svobodu jednání a s ní přijde také 
odpovědnost. Člověk bude kráčet po cestách světa, bude hřešit 
a klopýtat. Avšak Syn Boží na sebe vezme tělo a nabídne se jako 
oběť, aby usmířil hříchy všech lidí. Skrze nevýslovné utrpení se stane 
velkým Vykupitelem, Spasitelem celého lidstva.4

spasitelova pozemská služba

V celé historii se nenajde nic tak vznešeného, jako byla vznešenost 
Jeho. On, mocný Jehova, sestoupil, aby se narodil do smrtelného 
života ve stáji v Betlémě. Jako chlapec vyrůstal v Nazarétu a „pro-
spíval moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí“ (Lukáš 2:52).

Byl pokřtěn Janem ve vodách Jordánu, „a aj, otevřína jsou mu 
nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici, a přichá-
zejícího na něj.

A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi 
se dobře zalíbilo.“ (Matouš 3:16–17.)

Během své tříleté pozemské služby vykonal to, co nikdo jiný 
předtím nevykonal; učil tak, jak neučil nikdo jiný před Ním.

Pak nadešel Jeho čas, aby byl obětován. V hořejší místnosti se 
podávala večeře – Jeho poslední se členy Dvanácti ve smrtelnosti. 
Když jim umýval nohy, předal jim ponaučení o pokoře a službě, na 
které nikdy nezapomněli.5

utrpení v zahradě getsemanské

Poté následovalo utrpení v Getsemanech, „kteréžto utrpení“, řekl, 
„způsobilo mně, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se 
chvěl bolestí a krvácel v každém póru a  trpěl v  těle i v duchu“. 
(NaS 19:18.)6
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V zahradě getsemanské trpěl natolik, že když úpěnlivě prosil 
svého Otce, potil kapky krve. Toto vše ale bylo součástí Jeho velké 
smírné oběti.7

[ Jednou jsem seděl] ve stínu starého olivovníku [v zahradě get-
semanské] a četl o onom strašlivém zápase Syna Božího, když čelil 
nezvratné budoucnosti, potil krůpěje krve a modlil se ke svému Otci, 
zda by mohl odejmout onen kalich – avšak přesto řekl: Tvá vůle 
se staň, ne má. … Přemohl mě pocit, že nepronášel svou prosbu 
a nečelil této zkoušce kvůli fyzické bolesti, které se právě chystal 
čelit – hrůznému, surovému ukřižování na kříži. To bylo nepochybně 
také součástí. Ale myslím si, že ve velké míře šlo o to, že si uvědo-
moval svou roli přinést věčné blaho všem synům a dcerám Božím 
ze všech pokolení času.

Vše záviselo na Něm – na Jeho smírné oběti. Toto bylo klíčové. 
Toto bylo závěrným kamenem v klenbě velikého plánu, který Otec 
připravil pro věčný život svých synů a dcer. Jakkoli bylo strašlivé 
tomu čelit a jakkoli bylo tíživé to uskutečnit, čelil tomu, uskutečnil 
to, a bylo to něco pozoruhodného a úžasného. Jsem přesvědčen, 
že to přesahuje naše chápání. Nicméně máme o tom alespoň malou 
představu a musíme se naučit si toho čím dál více a více vážit.8

Zatčení, ukřižování a smrt

Chopily se Ho drsné a kruté ruce a v noci byl v rozporu se zákonem 
přiveden před Annáše a poté před Kaifáše, lstivého a zlého úředníka 
sanhedrinu. Druhý den brzy ráno následovalo druhé stání před tímto 
intrikářským a neřestným mužem. Poté byl předveden před Piláta, 
římského místodržitele, kterého jeho manželka varovala: „Nic neměj 
činiti s spravedlivým tímto.“ (Mat. 27:19.) Tento Říman, který se chtěl 
vyhnout zodpovědnosti, Jej poslal před Heróda, zkorumpovaného, 
zhýralého a zlého tetrarchu galilejského. Kristus byl týrán a bit. Na 
hlavu Mu vložili korunu spletenou z ostrého trní a na Jeho krvácející 
záda Mu výsměšně hodili purpurové roucho. Opět byl přiveden před 
Piláta, na kterého dav pokřikoval: „Ukřižuj ho, ukřižuj.“ (Lukáš 23:21.)

Klopýtavě kráčel po cestě ke Golgotě, kde Jeho zraněné tělo při-
bili na kříž tím nanejvýš nelidským a bolestivým způsobem popravy, 
jaký kdy mohla sadistická mysl vymyslet.
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Přesto zvolal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lukáš 
23:34.)9

V celé historii neexistuje nic dojemnějšího než pohled na osamě-
lého Ježíše v Getsemanech a na kříži – Vykupitele lidstva, Spasitele 
světa uskutečňujícího Usmíření.

Pamatuji si, jak jsem byl s presidentem Haroldem B. Lee … 
v zahradě getsemanské v Jeruzalémě. Pouze do velmi malé míry 
jsme byli schopni pociťovat onen strašlivý zápas, k němuž tam došlo, 
zápas tak usilovný, že zatímco Ježíš sám v duchu bojoval, krev Mu 
tekla z každého póru. (Viz Lukáš 22:44; NaS 19:18.) Vzpomínali 
jsme na zradu toho, jemuž bylo svěřeno zodpovědné povolání. 
Vzpomínali jsme na to, jak zlovolní lidé vložili své surové ruce na 
Syna Božího. Vzpomínali jsme na opuštěnou osobu na kříži, která 
v úzkosti a v bolestech zvolala: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 
opustil?“ (Mat. 27:46.) Ale i přesto Spasitel světa odvážně pokračoval, 
aby za nás přinesl Usmíření.10

Hodiny plynuly a život z Něj v bolesti vyprchával. Země se otřásla; 
chrámový závoj se roztrhl. Z vyprahlých rtů pronesl slova: „Otče, 
v ruce tvé poroučím ducha svého. A to pověděv, umřel.“ (Lukáš 
23:46.)

Bylo po všem. Jeho smrtelný život byl u konce. On jej nabídl jako 
výkupné za všechny. Naděje těch, kteří Ho milovali, se vytratila. 
Zaslíbení, která učinil, byla zapomenuta. Jeho tělo spěšně, ale jem-
ně uložili v předvečer židovského sabatu do vypůjčeného hrobu.11

vzkříšení

V neděli brzy ráno přišly Maria Magdalena a další ženy k hrobu. 
Ve spěchu přemýšlely nad tím, jak by se dal kámen u vstupu do 
hrobky odvalit. Když tam dorazily, uviděly anděla, který k nim pro-
mluvil: „Vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte.

Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl.“ (Mat. 28:5–6.)

K tomu nikdy předtím nedošlo. Prázdný hrob přinesl odpověď 
na otázku věků. Správně Pavel řekl: „Kde [jest, ] ó smrti, osten tvůj? 
Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?“ (1. Korintským 15:55.)12
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2
Díky Spasitelově vykupující oběti 

všichni lidé vstanou z hrobu.

Zázrak rána Vzkříšení … je zázrakem pro celé lidstvo. Je to zázrak 
moci Boha, jehož Milovaný Syn dal svůj život, aby usmířil hříchy 
všech – oběť lásky za každého syna a každou dceru Boží. Tímto 
činem zlomil pouta smrti.13

Nic není tak všeobecné jako smrt a nic tolik nezáří nadějí a vírou 
než ujištění o nesmrtelnosti. Hrozivý zármutek, který smrt přináší, 
bolestnou ztrátu, která přichází s odchodem někoho milovaného, 
zmírňuje pouze jistota Vzkříšení Syna Božího. …

Kdykoli někoho uchopí chladné ruce smrti, skrze temnotu a chmu-
ry oné hodiny září vítězoslavná postava Pána Ježíše Krista – Jeho, 
Syna Božího, jenž svou nesmírnou a věčnou mocí překonal smrt. 

„neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl.“ (Matouš 28:6.)
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On je Vykupitel světa. Obětoval život za každého z nás. Vzal jej opět 
na sebe a stal se prvotinou těch, kteří zesnuli. On, jako Král králů, 
stojí vítězoslavně nad všemi ostatními králi. On, jako Všemohoucí, 
stojí nad všemi vladaři. Je naší útěchou, naší jedinou opravdovou 
útěchou, když se na pozemský život snáší temný plášť – když duch 
opouští lidské tělo.

Nad veškerým lidstvem ční Ježíš Kristus.14

Vzpomínám si, že jsem mluvil na pohřbu jednoho dobrého muže, 
přítele, jehož dobrotivost mi pomáhala směřovat trochu výše. V prů-
běhu let jsem znal jeho úsměv, jeho laskavá slova, myšlení jeho zna-
menitého intelektu a nesmírnou hloubku jeho služby druhým. A poté 
tento muž, jenž byl tak bystrý a dobrotivý, náhle zemřel. Hleděl jsem 
na jeho neživé tělo. Postrádalo jakékoli známky pohybu či slov. …

Hleděl jsem na jeho plačící vdovu a děti. I oni, podobně jako já, 
věděli, že ve smrtelnosti již nikdy neuslyší jeho hlas. Ale jemný pocit, 
nepopsatelný ve své podstatě, přinesl pokoj a ujištění. Jakoby říkal: 
„Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh.“ (Žalm 46:10.)

Také se zdálo, jako by říkal: „Nedělejte si starosti. To vše je sou-
částí mého plánu. Nikdo se nemůže vyhnout smrti. Dokonce i můj 
Milovaný Syn zemřel na kříži. Ale díky tomu se stal slavnou prvotinou 
vzkříšení. Odňal smrti její osten a hrobu jeho vítězství.“

V duchu jsem slyšel, jak Pán promlouval k truchlící Martě: „Já jsem 
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A kaž-
dý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky.“ ( Jan 11:25–26.)15

3
Díky Spasitelově smírné oběti je nám nabídnuta 

příležitost získat oslavení a věčný život.

Vzdávejme díky Všemohoucímu. Jeho Syn zlomil pouta smrti, 
a dosáhl tím největšího vítězství. … On je náš vítězoslavný Pán. On 
je náš Vykupitel, který usmířil naše hříchy. Díky Jeho vykupující 
oběti všichni lidé vstanou z hrobu. Otevřel cestu, díky níž můžeme 
získat nejen nesmrtelnost, ale i věčný život.16

Do určité míry si uvědomuji význam Jeho Usmíření. Nedokáži to 
pochopit vše. Je tak rozsáhlé ve svém dosahu, a přesto tak osobní 
ve svém účinku, že přesahuje chápání.17
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Velikost [tohoto] Usmíření přesahuje naši schopnost plně mu 
porozumět. Vím pouze to, že se to stalo a že to bylo pro mne i pro 
vás. Když Spasitel přinesl sám sebe jako výkupné za hříchy celého 
lidstva, utrpení bylo tak velké a muka tak intenzivní, že to nikdo 
z nás nemůže pochopit.

Právě skrze Něho získáváme odpuštění. Právě skrze Něho přichází 
jistý slib, že veškerému lidstvu bude uděleno požehnání spasení 
společně se vzkříšením z mrtvých. Právě skrze Něho a Jeho velkou 
překlenující oběť je nám nabídnuta příležitost získat skrze poslušnost 
oslavení a věčný život.18

Nejsme snad všichni marnotratnými syny a dcerami, kteří potře-
bují činit pokání a přijímat odpouštějící milosrdenství našeho Nebes-
kého Otce a poté následovat Jeho příklad?

Jeho milovaný Syn, náš Vykupitel, nám podává pomocnou ruku 
skrze odpuštění a milosrdenství, ovšem přitom nám přikazuje, aby-
chom činili pokání. … Pán řekl – a cituji ze zjevení daného Proroku 
Josephovi:

„Tudíž přikazuji ti, abys činil pokání – čiň pokání, jinak tě budu 
bíti holí úst svých a prchlivostí svou a hněvem svým, a utrpení tvá 
budou těžká – jak těžká, nevíš, jak pronikavá, nevíš, ano, jak těžko 
snesitelná, nevíš.

Neboť viz, já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni 
nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání;

Ale jestliže nebudou činiti pokání, musejí trpěti stejně jako já;

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. …

Uč se ode mne a naslouchej slovům mým; kráčej v mírnosti Ducha 
mého, a budeš míti pokoj ve mně.“ (NaS 19:15–18, 23.)19

Poté, co je vše řečeno a vykonáno, poté, co je celá historie pro-
studována a veškerá zákoutí lidské mysli jsou prozkoumána, není 
nic tak nádherné, tak vznešené, tak nesmírné jako tento skutek 
milosti, kdy Syn Všemohoucího, Princ z královské rodiny svého Otce, 
Ten, jenž kdysi promlouval jako Jehova, Ten, jenž blahosklonně 
sestoupil na zemi jako děťátko narozené v Betlémě, obětoval svůj 
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život potupně a v bolesti, aby všichni synové a dcery Boží všech 
generací, všichni ti, kteří musí jednoho dne zemřít, mohli znovu 
kráčet a žít věčně. Vykonal pro nás to, co by nikdo z nás sám pro 
sebe nedokázal udělat. …

Prorok Izaiáš prohlásil:

„Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl. …

Byl raněn pro přestupky naše, potřen pro nepravosti naše; trestání 
pro pokoj náš bylo na něj vloženo; a ranami jeho jsme uzdraveni.“ 
(Iz. 53:4–5.)

Toto je zázračný a skutečný příběh Vánoc. Narození Ježíše v Bet-
lémě judském je předmluvou. Tříletá Mistrova služba tvoří prolog. 
Velkolepou podstatou tohoto příběhu je Jeho oběť – zcela nesobecký 
skutek, při němž umíral v bolestech na kříži Kalvárie, aby usmířil 
hříchy nás všech.

Závěr tvoří zázrak Vzkříšení, který přináší ujištění, že „jakož v Ada-
movi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou“. 
(1. Kor. 15:22.)

Kdyby nebyly Velikonoce, nebyly by ani Vánoce. Děťátko Ježíš 
z Betléma by bylo jen obyčejným dítětem, kdyby nebylo vykupují-
cího Krista v Getsemanech a na Kalvárii a vítězoslavné skutečnosti 
Vzkříšení.

Věřím v Pána Ježíše Krista, Syna věčného a živého Boha. Nikdo 
tak veliký nikdy nekráčel po zemi. Nikdo jiný nepřinesl srovnatelnou 
oběť, ani neposkytl srovnatelné požehnání. On je Spasitel a Vykupi-
tel světa. Věřím v Něho. Prohlašuji bez váhání a nekompromisně, že 
On je božský. Miluji Ho. Jeho jméno pronáším s úctou a obdivem. 
Uctívám Ho stejně, jako uctívám Jeho Otce – v duchu a v pravdě. 
Děkuji Mu a poklekám před Jeho Milovaným Synem, který kdysi 
dávno podal každému z nás ruku a řekl: „Poďtež ke mně všickni, kte-
říž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“ (Mat. 11:28.)

… Přál bych si, aby si každý z vás udělal čas, třebas jen hodinu, 
na poklidnou meditaci a tiché rozjímání nad zázrakem a vznešeností 
tohoto Syna Božího.20

Vydávám svědectví [o] Usmíření Pána Ježíše Krista. Bez toho by 
život neměl smysl. Je závěrným kamenem v klenbě naší existence. 
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Potvrzuje to, že jsme žili před svým narozením do smrtelnosti. Smr-
telnost je jen nášlapný kámen k vznešenější existenci v budoucnosti. 
Zármutek spojený se smrtí zmírňuje zaslíbení vzkříšení.21

Ježíš je Kristus, předustanovený Syn Boží, který blahosklonně 
přišel na zemi, který se narodil v jeslích, v národě poražených a pod-
daných lidí, Syn Boží, Jednorozený Otcův v těle, Prvorozený Otcův 
a Původce našeho spasení. On je náš Vykupitel, náš Spasitel, skrze 
jehož Usmíření mohou všichni ti, kteří budou kráčet v poslušnosti 
Jeho učení, získat věčný život.22

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• Proč nám Nebeský Otec „daroval svého Jednorozené Syna“? (Viz 

1. oddíl.) Co můžete dělat, abyste za tento dar projevovali vděč-
nost? Jaké myšlenky vás napadají a co pociťujete, když čtete 
shrnutí presidenta Hinckleyho ohledně toho, co pro nás Spasitel 
udělal?

• Ve 2. oddílu porovnejte slova, jimiž president Hinckley popisuje 
smrt, se slovy, která používá při popisu vzkříšení. Co se z rozdílů 
mezi těmito slovy dozvídáte? Jak ovlivňuje vaše svědectví o Spa-
sitelově Vzkříšení váš život?

• Co se dozvídáte ze svědectví presidenta Hinckleyho o Usmíření 
Ježíše Krista? (Viz 3. oddíl.) Jaká požehnání vám osobně přináší 
Usmíření? Jaké pocity vás naplňují, když přemítáte o Spasitelově 
oběti, kterou pro vás vykonal? Naplánujte si čas na „poklidnou 
meditaci a tiché rozjímání“ o Spasiteli.

Související verše z písem
Izaiáš 53; Jan 3:16; 11:25; 2. Nefi 9:6–13; Alma 7:11–13; 34:8–10; 

Helaman 14:13–19; NaS 18:10–12

Pomůcka k výuce
„Když se s modlitbou připravujete na výuku, … můžete být vedeni 

k tomu, abyste zdůraznili určité zásady. Můžete pochopit, jak nejlépe 
předat určité myšlenky. Můžete objevit příklady, názorné pomůcky 
a inspirované příběhy v jednoduchých životních činnostech. Možná 
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pocítíte inspiraci, abyste vyzvali určitou osobu, aby vám s  lekcí 
pomohla. Možná si vzpomenete na osobní zážitek, o který se můžete 
podělit.“ (Učení – není většího povolání [1999], 47–48.)

Odkazy
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Kráčejme dál s vírou

„Existuje- li jedna věc, kterou vy i já potřebujeme …, [je 
to] onen druh víry, který člověka přiměje, aby poklekl 
a úpěnlivě prosil Pána o vedení a potom se, s určitým 
stupněm božské sebedůvěry, postavil a dal se do díla, 

aby napomohl dosažení zamýšlených výsledků.“

Ze života Gordona B. Hinckleyho

„Když jsem jako [mladý muž] odjížděl na misii,“ vzpomínal presi-
dent Gordon B. Hinckley, „můj drahý tatínek mi dal kartičku, na níž 
byla napsána čtyři slova. Byla to slova, jež řekl Pán představenému 
synagogy, který se dozvěděl o tom, že jeho dcera zemřela: ‚Neboj 
se, toliko věř.‘ (Marek 5:36.)“ 1 Když starší Hinckley sloužil zamlada 
v Anglii, čelil mnoha výzvám, během nichž si ona čtyři slova potře-
boval připomínat. Později jeden takový zážitek popsal:

„Jednoho dne se ve třech či čtyřech londýnských novinách obje-
vily recenze dotisku jedné staré knihy, které jedovatým a ošklivým 
tónem sdělovaly, že jejím obsahem jsou dějiny mormonů. President 
Merrill [můj misijní president] mi řekl: ‚Chtěl bych, abyste zašel za 
vydavatelem a stěžoval si.‘ Podíval jsem se na něj a chtěl jsem říci: 
‚Já tam tedy rozhodně nepůjdu.‘ Ale pokorně jsem odpověděl: ‚Ano, 
pane.‘

Nerozpakuji se přiznat, že jsem měl strach. Šel jsem do svého 
pokoje s pocitem podobným tomu, co podle mě musel pociťovat 
Mojžíš, když ho Pán požádal, aby šel za faraonem. Pomodlil jsem se. 
Se staženým žaludkem jsem se vydal na stanici metra Goodge Street 
a odtud jel do Fleet Street. Našel jsem kancelář ředitele a podal re-
cepční svou navštívenku. Vzala ji, vešla do kanceláře a brzy se vrátila 
se slovy, že ředitel je příliš zaneprázdněný na to, aby se mi mohl 
věnovat. Opáčil jsem, že jsem urazil 8 000 kilometrů a že počkám. 
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Během následující hodiny šla do jeho kanceláře ještě několikrát. 
Potom mě konečně pozval dál. Nikdy nezapomenu na ten výjev, 
když jsem vstoupil. Kouřil dlouhý doutník a vrhl na mě pohled, 
kterým jako by říkal: ‚Neobtěžuj mě.‘

Držel jsem v ruce ony recenze. Nevzpomínám si, co jsem řekl pak. 
Zdálo se, že skrze mě promlouvá jiná moc. Zprvu se bránil a byl 
dokonce agresivní. Pak se obměkčil. Nakonec mi slíbil, že s tím něco 
udělá. Během hodiny dostal každý prodejce knih v Anglii vzkaz, že 
má tyto knihy vrátit vydavateli. Za značných nákladů nechal vytisk-
nout a do každého svazku vpředu vlepit prohlášení, v němž stálo, 
že publikaci nelze považovat za historickou knihu, ale za beletrii, 
a že jejím cílem není jakkoli se dotknout váženého mormonského 
lidu. O mnoho let později se od něj Církvi dostalo další velmi cenné 
laskavosti a každý rok až do své smrti mi posílal vánoční přání.“ 2

Tím, že starší Hinckley přijal úkol navštívit kancelář vydavatele, 
uplatnil to, co se stalo vzorem, jímž se pak řídil celý život – s vírou 
přijměte výzvu; poproste Pána o pomoc; pak se pusťte do práce.

Učení Gordona B. Hinckleyho
1

Víra v Nebeského Otce a Ježíše Krista se může 
stát pramenem smysluplného života.

Existuje- li jedna věc, kterou vy i já potřebujeme, aby nám v tomto 
světě pomohla dosáhnout úspěchu a naplnění, pak je to víra – onen 
dynamický, mocný a úžasný prvek, jehož prostřednictvím, jak pro-
hlásil Pavel, byly učiněny světy. (Viz Židům 11:3.) Nemám na mysli 
žádnou nadpozemskou představu, ale praktickou, věcnou, funkční 
víru – onen druh víry, který člověka přiměje, aby poklekl a úpěnlivě 
prosil Pána o vedení a potom se, s určitým stupněm božské sebe-
důvěry, postavil a dal se do díla, aby napomohl dosažení zamýšle-
ných výsledků. Taková víra je nezměrným přínosem. Taková víra je 
koneckonců naší jedinou opravdovou a trvalou nadějí.

… Víra se může stát samotným pramenem smysluplného života. 
Neexistuje přesvědčivější stimul k hodnotnému úsilí, než je vědo-
mí toho, že jsme děti Boží, že Bůh od nás očekává, že se svým 



k a P i t o l a  2 5

327

životem něco uděláme a že nám poskytne pomoc, když o ni bude-
me usilovat. …

Když hovořím o víře, nemám na mysli víru v abstraktním smyslu. 
Považuji ji za živoucí, životně důležitou sílu, která pramení z uznání 
Boha jako našeho Otce a Ježíše Krista jako našeho Spasitele. …

Víra v Božskou bytost, ve Všemohoucího, je ona úžasná hybná 
moc, která nám může změnit život.3

Před dávnou dobou jsem pracoval pro jednu naši železnici, jejíž 
tratě se vinuly průsmyky … hor. Často jsem jezdil vlakem. Bylo 
to za dnů parních lokomotiv. Tato velká monstra na kolejích byla 
obrovská, rychlá a nebezpečná. Často jsem se divil, že se strojvůdce 
odváží na dlouhou cestu nocí. Potom jsem si uvědomil, že to není 
jedna dlouhá cesta, ale spíše neustálé pokračování jedné krátké cesty. 
Lokomotiva měla silný světlomet, který osvětloval trať do vzdálenosti 
asi 350 nebo 450 metrů. Strojvůdce viděl pouze na tuto vzdálenost 
a to stačilo, protože ji měl neustále před sebou, po celou dlouhou 
noc až do úsvitu nového dne. …

A tak je tomu i s naší věčnou poutí. Postupujeme krok za krokem. 
Přitom se dostáváme do neznáma, ale víra osvětluje cestu. Budeme- li 
tuto víru pěstovat, nebudeme nikdy kráčet v temnotě. …

Výzvou, které čelí každý člen této Církve, je udělat další krok, 
přijmout zodpovědnost, k níž je povolán, přestože má pocit, že na 
ni nestačí, a učinit tak s vírou a bezvýhradným očekáváním, že Pán 
osvítí cestu, která je před ním.4

2
Víra je základem svědectví a silou Pánova díla na zemi.

Jediné skutečné bohatství Církve spočívá ve víře jejích členů.5

Je úžasné a nádherné, že se tisíců lidí dotýká zázrak Svatého 
Ducha, takže uvěří a přijmou a stanou se členy [Církve]. Dají se 
pokřtít. Jejich život je navždy ovlivněn k dobrému. Dějí se zázraky. 
Do srdce jim přichází seménko víry. To roste, jak se učí. A přijímají 
zásadu za zásadou, dokud nezískají každé z úžasných požehnání, 
jichž se dostává těm, kteří kráčejí s vírou v tuto Církev, Církev Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů.
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… Tento drahocenný a úžasný dar víry, tento dar od Boha, našeho 
Věčného Otce, je stále posilou tohoto díla a  tiše rozechvívá jeho 
poselství. Víra je základem všeho. Víra je podstatou všeho. Ať se 
jedná o odchod do misijního pole, život podle Slova moudrosti, 
placení desátku, je to vždy totéž. Víra v nás je to, co je vidět ve 
všem, co děláme.

… Síla této věci a království nespočívá v časných přínosech, 
jakkoli mohou být působivé. Spočívá v srdci … lidu [Církve]. To 
je důvod, proč je úspěšná. To je důvod, proč je silná a roste. Proto 
může dosahovat těch podivuhodných výsledků, kterých dosahuje. 
To vše spočívá v daru víry, který Všemohoucí dává svým dětem, jež 
nepochybují a nemají strach, ale kráčejí vpřed. …

Víra je základem svědectví. Víra je základem oddanosti Církvi. 
Víra představuje oběť, kterou radostně přinášíme, aby dílo Páně 
spělo kupředu.6

Evangelium je dobrá zpráva. Je to poselství o vítězství. Je to něco, 
co má být přijímáno s nadšením. …

Nemějme strach. Ježíš je naším vůdcem, naší silou a naším králem.

Žijeme v pesimistické době. Máme však poslání víry. Bratří a sestry, 
ať jste kdekoli, vyzývám vás, abyste upevnili svou víru, aby vaším 
prostřednictvím spělo toto dílo po celém světě kupředu. …

„Bratří, nepůjdeme dál v  tak veliké věci? Jděte kupředu, a ne 
zpátky. Odvahu, bratří; a dál, dál k vítězství!“ (NaS 128:22.) Toto 
napsal Prorok Joseph v žalmu o víře.

Jak velkolepá je minulost této velké věci! Je plná hrdinství, odvahy, 
statečnosti a víry. Jak úžasná je přítomnost, kdy spějeme kupředu, 
abychom požehnali život lidí kdekoli, kde vyslyší poselství služeb-
níků Páně! Jak nádherná bude budoucnost, až Všemohoucí rozvine 
své slavné dílo a ovlivní v dobrém všechny, kteří přijmou Jeho evan-
gelium a budou podle něho žít, a dokonce udělí věčné požehnání 
svým synům a dcerám všech pokolení skrze nesobeckou práci těch, 
jejichž srdce je naplněno láskou k Vykupiteli světa! …

Vyzývám každého z vás, ať již jste jakožto členové této Církve 
kdekoli, abyste se postavili a s písní v srdci vykročili kupředu, žili 



k a P i t o l a  2 5

329

podle evangelia, milovali Pána a budovali království. Společně vytr-
váme do konce a uchováme si víru, Všemohoucí bude naší silou.7

3
S vírou se můžeme povznést nad strach a nad 

jakoukoli překážku či výzvu v životě.

Kdo z nás může říci, že nikdy nepocítil strach? Nevím o nikom, 
kdo by ho byl zcela ušetřen. Někteří samozřejmě prožívají strach ve 
větší míře než jiní. Někteří jsou schopni se nad něj povznést rychle, 
ale jiné polapí, oslabí, a dokonce dožene k prohře. Trpíme strachem 
z posměchu, strachem ze selhání, strachem ze samoty či strachem 
z nevědomosti. Někteří mají strach z přítomnosti a jiní z budoucnosti. 
Někteří nesou břemeno hříchu a dali by téměř cokoli za to, aby se od 
těchto břemen osvobodili, ale mají strach změnit svůj život. Vezměme 
na vědomí, že strach nepochází od Boha, ale že tento trýznivý a roz-
kladný prvek pochází naopak od protivníka pravdy a spravedlivosti. 
Strach je pravým opakem víry. Jeho účinky jsou zhoubné, ba i smrtící.8

Pavel napsal Timoteovi: „Nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, 
a milování, a mysli způsobné.

Protož nestyď se za svědectví Pána našeho.“ (2. Tim. 1:7–8.)

Přeji si, aby si každý člen Církve umístil tato slova někam, kde 
je spatří každé ráno, když vykročí do nového dne. Dodají nám 
odvahu, abychom se ozvali, dodají nám víru, abychom se snažili, 
posílí naše povědomí o Ježíši Kristu. Věřím, že po celé zemi bude 
docházet k více zázrakům.9

Jednou jsem hovořil s přítelem, který uprchl ze své rodné země. 
Když padla vláda jeho národa, byl zatčen a internován. Jeho man-
želce a dětem se podařilo dostat pryč, ale on byl po více než tři 
roky vězněn, aniž by měl možnost kontaktovat své blízké. Jídlo 
bylo odporné, životní podmínky skličující, bez jakýchkoli vyhlídek 
na zlepšení.

„Co ti během oněch temných dnů pomáhalo vytrvat?“ zeptal 
jsem se.

Odpověděl: „Má víra, má víra v Pána Ježíše Krista. Přenesl jsem 
svá břemena na Něho, a ona se pak zdála o tolik lehčí.“ 10
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Všechno dobře dopadne. Nemějte strach. Říkám si to každé ráno. 
Všechno dobře dopadne. Uděláte- li, co je ve vašich silách, všechno 
dopadne dobře. Vložte svou důvěru v Boha a kráčejte kupředu 
s vírou a důvěrou v budoucnost. Pán nás neopustí. Neopustí nás.11

Cožpak by kdokoli z nás nemohl říci, že kdybychom měli větší 
víru v Boha, mohli bychom si vést lépe, než jak je tomu nyní? Žádná 
překážka není příliš velká a žádná výzva není příliš složitá, pokud 
máme víru. S vírou se dokážeme povznést nad všechny negativní 
prvky ve svém životě, které nás neustále oslabují. Když o to budeme 
usilovat, dokážeme si vypěstovat schopnost potlačit nutkání, které 
by vedlo k hanebným a zlým činům. S vírou se dokážeme naučit 
ovládat své choutky. Můžeme podat pomocnou ruku sklíčeným 
a poraženým a zahřát je silou a mocí své vlastní víry.12

„nestyď se za svědectví Pána našeho.“ (2. tim. 1:8.)
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4
Když budeme uplatňovat svou víru, 

Pán nám pomůže ji prohloubit.

Když budete používat svůj čas a talenty ve službě druhým, vaše 
víra poroste a pochybnosti zeslábnou.13

Církev od vás bude žádat mnohé. Bude od vás žádat, abyste sloužili 
v různých povoláních. Nemáme profesionální duchovenstvo. To vy 
se stáváte duchovenstvem této Církve a chtěl bych vás vybídnout, 
abyste kdykoli, kdy budete vyzváni sloužit, tuto výzvu přijali, a když 
tak učiníte, vaše víra se posílí a prohloubí. Víra je jako sval na ruce. 
Když ji používám, když ji vyživuji, sílí; udělá toho mnoho. Ale pokud 
ji zavěsím do šátku a nebudu s ní nic dělat, zeslábne a bude k ničemu, 
a tak tomu bude i s vámi. Pokud přijmete každou příležitost, pokud 
přijmete každé povolání, Pán vám umožní, abyste je vykonávali. Cír-
kev vás nepožádá o nic, co byste nedokázali s pomocí Páně udělat.14

Takto zní má modlitba za nás za všechny: „Pane, prohlub naši 
víru.“ [Viz Lukáš 17:5.] Prohlub naši víru, abychom dokázali překle-
nout propasti nejistoty a pochyb. …

Pane, prohlub naši víru, abychom se povznesli nad chabé pomlou-
vače tohoto Tvého velikého a posvátného díla. Posiluj naši vůli. 
Pomoz nám stavět a rozšiřovat Tvé království v souladu s Tvým 
úžasným příkazem, že toto evangelium má být kázáno po celém 
světě na svědectví všem národům. …

Dopřej nám víru, abychom hleděli za okamžité problémy k zázra-
kům budoucnosti. Dej nám víru platit desátky a oběti a vkládat 
důvěru v Tebe, Všemohoucí, abys otevřel okna nebes, jak jsi slíbil. 
Dej nám víru dělat to, co je správné, ať už budou následky jakékoli.

Dopřej nám víru, když nás bičují bouře protivenství a srážejí nás 
k zemi. Kéž v čase nemoci roste naše důvěra v moci kněžství. Kéž 
se řídíme radou Jakuba:

„Stůně- li kdo z vás? Zavolej starších zboru, ať se modlí za něho, 
mažíce jej olejem ve jménu Páně.

A modlitba víry uzdraví neduživého, a pozdvihneť ho Pán.“ 
( Jakub 5:14–15; kurzíva přidána.) …
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Pane, když budeme kráčet údolím stínu smrti, dej nám víru, aby-
chom se skrze slzy usmívali s vědomím toho, že to vše je součástí 
věčného plánu milujícího Otce a že když překročíme práh tohoto 
života, vstoupíme do jiného, nádhernějšího, a že skrze Usmíření 
Syna Božího všichni povstanou z hrobu a věrným se poté dostane 
oslavení.

Dej nám víru, abychom vykonávali dílo vykoupení zemřelých, 
aby se tak mohly naplnit Tvé věčné záměry pro Tvé syny a dcery 
všech pokolení.

Otče, dopřej nám víru, abychom se řídili tvou radou v malých 
věcech, které mohou mít tak velký význam. …

Pane, prohlub naši víru v sebe navzájem i v sebe samotné a ve 
svou schopnost činit dobro a uskutečňovat velké věci. …

Otče, prohlub naši víru. Myslím, že to, co potřebujeme nejvíce, 
je prohloubení víry. A tak, drahý Otče, prohlub naši víru v Tebe 
a v Tvého milovaného Syna, ve Tvé veliké věčné dílo, v sebe samot-
né jakožto Tvé děti a v naši schopnost jít a konat v souladu s Tvou 
vůlí a Tvými předpisy, o to se pokorně modlím ve jménu Ježíše 
Krista, amen.15

Náměty ke studiu a k výuce

Otázky
• President Hinckley učil, že víra v Boha je „úžasná hybná moc, 

která nám může změnit život“. (1. oddíl.) Jaké zážitky a zkušenosti 
vám pomohly učit se o moci víry? V jakém smyslu jste byli svědky 
toho, že když „se dostáváme do neznáma, … víra osvětluje cestu“?

• Co se z 2. oddílu můžeme naučit o zdroji síly této Církve? Jak 
spolu souvisejí víra a oběť? Zamyslete se nad tím, jak byste mohli 
uposlechnout výzvy presidenta Hinckleyho, „aby vaším prostřed-
nictvím spělo toto dílo po celém světě kupředu“.
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• Proč má podle vás víra moc pomoci nám v čase zkoušky? (Viz 
3. oddíl.) Kdy vám víra pomohla povznést se nad strach? Kdy 
vám víra pomohla povznést se nad jiné překážky?

• Projděte si modlitbu presidenta Hinckleyho uvedenou ve 4. oddí-
le. Která slova této modlitby mají pro vás zvláštní význam? Jak 
nám víra může pomoci překonat nejistotu a pochyby? Jak nám 
víra může pomoci hledět za problémy, abychom spatřili zázraky?

Související verše z písem
Jan 14:12–14; Římanům 5:1–5; 2. Nefi 26:12–13; Moroni 7:33–38; 

NaS 27:16–18

Pomůcka k výuce
„Když budeme studovat písma pravidelně a pilně a budeme 

upřímně usilovat o vedení Ducha, budeme vnímaví vůči inspiraci 
ohledně toho, jak si připravit lekce. Také budeme připraveni obdržet 
vnuknutí Ducha během výuky a řídit se jimi.“ (Učení – není většího 
povolání [1999], 14.)

Odkazy
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né bytosti, 48–49
slibuje, že bude s námi, 63–64, 284
získání svědectví o Něm, 129–134, 

143–144
zjevil se Josephu Smithovi, 44, 

46–49
„Žijící Kristus – svědectví apo-

štolů“, 35–36, 313

Joseph Smith. Viz Smith, Joseph

K

Kněžství
a organizace Církve, 50–51, 

251–262
Bůh skrze ně uskutečňuje své 

dílo, 209
jeho moc a požehnání, 207–215
každý způsobilý muž má nárok 

být jeho nositelem, 211
kvorum kněžství může poskyt-

nout kotvu síly, 213–214
Melchisedechovo, 209–210
může požehnat všem Božím 

dětem, 209–210
znovuzřízena jeho pravomoc 

a klíče, 44, 47–48, 138, 208–209
způsobilost být jeho nositelem, 

211–213
Kniha Mormonova

další svědectví společně s Biblí, 
49–50

její moc, 219–227
její příběh, 176, 222–223
může změnit náš život i náš náh-

led na svět, 223–227
pomáhá nám řešit dnešní problé-

my, 222–223
přeložil ji Joseph Smith, 220, 222
svědčí o Ježíši Kristu, 49–50, 220
svědectví o ní vede k získání pře-

svědčení i o dalších pravdách, 
221–222

výzva Gordona B. Hinckleyho ji 
číst, 219

získání svědectví o ní, 220–221
Kristus. Viz Ježíš Kristus

L

Láska
je samotnou podstatou evange-

lia, 197
může změnit srdce, 196–197
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podávejme s láskou pomocnou 
ruku méně aktivním členům, 291

rodina je skrze ni posilována, 
167–169

v manželství, 150–157
vůči těm, již nejsou naší víry, 

271–273

M

Manželství
buďme v něm pravdiví a věrní, 157
Gordona B. Hinckleyho s Majrorií 

Payovou, 13, 91–93, 147–150
jako věčné partnerství, 147–157
je partnerství rovnocenných lidí, 

152
štěstí v m. pramení z projevování 

láskyplného zájmu, 155–157
ustanoveno Nebeským Otcem, 

150–151
Matky

jejich posvátné povolání, 96–97
jejich zodpovědnosti, 162
Viz také Rodiče; Rodina

Méně aktivní členové
podávejme jim s láskou pomoc-

nou ruku, 291
vyzváni k návratu k aktivitě v Cír-

kvi, 296–297
Misionářská práce

Gordona B. Hinckleyho, 6–9, 67, 
195, 275–277, 325–326

je kněžskou zodpovědností, 282
Pán v ní požehná našemu úsilí, 

284–285
podávejme pomocnou ruku světu 

prostřednictvím misionářské 
práce, 277–278

pomáhejme v ní misionářům na 
plný úvazek, 279–281

přináší štěstí, 281–283
příprava dětí na misionářskou 

práci, 281–282

s pomocí rodinné modlitby, 
108–110

v posledních dnech, 275–285
Modlitba

hledání odpovědí, 110–111
její moc, 105–111
přináší požehnání a štěstí, 105
rodinná m. pomáhá dětem růst 

ve víře, 163–164
rodinná m. v domově Gordona 

B. Hinckleyho, 105
rodinná m. způsobuje zázraky, 

107–110

N

Nebeský Otec
a Ježíš Kristus jsou oddělené 

bytosti, 48–49
je Otec našeho ducha, 51–52, 75, 

106–107
je pravým zdrojem síly, 94
je u kormidla této Církve, 63, 176
má tělesnou podobu, 48–49
miluje nás, 314–315
ustanovil rodinu, 161
vyzývá nás, abychom se k Němu 

modlili, 106–107
získání svědectví o Něm, 143–144
zjevil se Josephu Smithovi, 44, 

46–49
žehná těm, kteří dodržují Jeho 

přikázání, 63

O

Obrácení do Církve
jsou drahocenní, 290–293
potřebují přátelství, 293–294
potřebují výživu dobrým slovem 

Božím, 290, 293, 295–296
potřebují zodpovědnost, 290–291, 

293–295
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Obřady
chrámové o. jsou vrcholná 

požehnání Církve, 304–306
za mrtvé, 50, 306–307

Odpadlictví, 44–45, 50
Optimismus, 67–75
Otcové

jejich zodpovědnosti, 162
nositelé kněžství mají být dobrý-

mi otci, 212–213
Viz také Rodiče; Rodina

P

Pionýři
jejich odkaz, 79–89
novodobí pionýři, 80, 86–88
p. ve Willieově a Martinově výpra-

vě s ručními vozíky, 83–86
proměnili víru ve skutečnost, 

80–82
všichni členové Církve jsou 

 pionýři, 86–88
v začátcích Církve, 3, 57–60, 

79–86
Plán spasení, 51–52, 307–308
Pokání

je jednou z prvních zásad evan-
gelia, 71

je možné díky Spasitelovu Usmí-
ření, 319–320

z nemorálního chování, 249
Pokoj

díky ctnostnému životu, 245–247
díky soběstačnosti, 183–192
lze najít v chrámu, 307–309
modleme se o něj, 107

Pomocné sdružení, 98–100
Pornografie, 120, 212, 245–249
Poslušnost

je cesta ke štěstí, 70
očekává se od nás v každém 

ohledu, 175

posiluje Církev, 180–181
skrze poslušnost přicházejí 

požehnání, 63, 175–176
znamená žít podle evangelia, 

171–181
Práce

je významným znakem Církve, 
186–187

poučení získaná díky práci, 183
proč je potřeba, 185–187

Pratt, Parley P., 223–225
President Církve

když není schopen plně vykoná-
vat svoji funkci, 256–258

povolán Pánem, 253–254
služebně nejstarší apoštol se 

stává dalším p., 254–255
President kůlu, 260–261
Prohlášení o rodině, 30–31, 161
Proroci

jsou obvykle starší muži, 254
povoláni Pánem, 253–254
radí nám, abychom byli časně 

i duchovně připraveni, 188–190
Protivenství

pionýři prožili p., 3, 79, 80–81, 
82–86

příprava na p., 188–190
víra nám může pomoci překonat 

p., 329–330
v Knize Mormonově, 222
vytrvávání nehledě na p., 68

První vidění, 44, 46–49, 56
Přátelství

s nově obrácenými a méně 
 aktivním členy, 287–297

s těmi, již nejsou naší víry, 265–273
Příprava na nouzové situace, 188–190
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R

Rodiče
jsou zodpovědní za výuku a péči 

o své děti, 161–163
mají doma vytvořit atmosféru 

příhodnou pro vzdělávání, 
233–234

mají ovládat hněv, 167–168
mají se modlit za své děti, 106, 

163, 167
mají v brzkém věku připravovat 

děti na misionářskou práci, 
281–282

nemají to s dětmi, které vzdorují, 
vzdávat, 167

osamocení rodiče, 162–163
Rodina

Církevní postoj ohledně rodiny, 61
je posilována láskou a úctou, 

167–169
je ustanovena Nebeským Otcem, 

161
je základní jednotkou společnos-

ti, 51, 108
může být zpečetěna na věčnost, 51
prohlášení o rodině, 30–31, 161
rodinné vztahy jsou nejposvátněj-

ší, 161
Rodinná modlitba

pomáhá dětem růst ve víře, 
163–164

v domově Gordona B. Hinckley-
ho, 105

způsobuje zázraky, 107–110
Rodinný domácí večer, 164–165
Rozhodnutí, 178–180

S

Sabatní den, 61, 120
Služba

Církev k ní poskytuje mnoho 
příležitostí, 201–203

Duch Svatý nás v ní vede, 116–117
je tím nejlepším lékem na zármu-

tek, 198–200
nalezneme v ní své pravé já, 

200–201
v chrámech, 306–307
v Pomocném sdružení, 98–100
ztrácejme v ní sami sebe, 195–203

Smith, Joseph
Církev byla znovuzřízena skrze 

něho, 43–44, 46–52, 138
jeho První vidění, 44, 46–49
jeho svědectví, 129
přeložil Knihu Mormonovu,  

220, 222
Smithová, Ema, 94–96, 176
Smlouvy, 120, 173–174, 308
Soběstačnost

pomáhejte druhým dosáhnout 
soběstačnosti, 187–188

přináší pokoj, 183–192
skrze Stálý vzdělávací fond, 30, 

185, 188
Sociální péče, 187–188, 190
Stálý vzdělávací fond, 30, 185, 188
Starší misionářské páry, 282–283
Strach, 72–74, 145, 329
Strom, který roste nevyváženě, 

165–166
Stůjme vzpřímeněji, 75, 173–174, 

203, 246
Svědectví

Gordona B. Hinckleyho, 4, 5–6, 
35–36, 137, 313–314, 321–322
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jeho dar, 137–145
je velikou silou Církve, 138, 180, 

327–328
musíme se o ně dělit a žít podle 

něj, 144–145
náš život má být symbolem naše-

ho svědectví, 125
o Knize Mormonově, 220–221
podporuje nás, když kráčíme 

s vírou, 138–143
Svobodní dospělí, 153–155

Š

Štěstí
Pánův plán je plánem štěstí, 69
rozvíjení, 67–75
skrze misionářskou práci, 

281–283
skrze modlitbu, 105
skrze službu, 198–200
v manželství pramení z projevová-

ní láskyplného zájmu, 155–158
vyplývá ze znalosti evangelia, 

70–72, 96

T

Tolerance, 267–269, 271–273, 278

Ú

Úcta
posiluje rodinné vztahy, 167–169
vůči těm, již nejsou naší víry, 

268–269, 271–273
Udržení obrácených, 32, 287–297
Usmíření. Viz Ježíš Kristus, Jeho 

Usmíření

V

Vděčnost, 69–70
Víra

je pramenem smysluplného 
života, 326–327

je základem svědectví, 327–328

kráčejme dál s vírou, 325–332
pionýrů, 80–82
pomáhá nám povznést se nad 

strach a protivenství, 329–330
prohlubuje se, když ji uplatňuje-

me, 331–332
v. spravedlivých žen přináší moc, 

100–101
Vzdělání

celoživotní vzdělávání, 229–240
duchovní v. je stejně důležité jako 

časné, 237–239
Gordona B. Hinckleyho, 4–6
přináší příležitosti, 232, 234–236
skrze Stálý vzdělávací fond, 30, 

185, 188
Vzkříšení

je možné díky Spasiteli, 318–322
Ježíše Krista, 127–129, 317

Z

Zjevení
novodobé, 52
postavit chrám Hongkong v Číně, 

115–116
přichází skrze tichý a jemný hlas, 

117–118
stavět menší chrámy, 32–34, 

301–302
Zkoušky. Viz Protivenství
Zneužívání a týrání, 212–213
Znovuzřízení

evangelia, 43–52
předcházela je renesance 

a reformace, 45–46
skrze Josepha Smitha, 43–44, 

46–52
z. kněžských klíčů a pravomoci, 

44, 47–48, 208–209
zahájeno Prvním viděním, 44, 

46, 56
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Ž

Ženy
jako dcery Boží, 91–101
jejich posvátné postavení 

v Božím plánu, 93–94
jejich zodpovědnosti v Církvi, 

97–98
moc věrných žen, 100–101
příležitosti pro ženy, 235–236
spolupracují s nositeli kněžství, 

97–98, 214–215
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