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Vydržte ještě 
chviličku

Jedním z trvalých ponaučení z období Kirtlandu je, že náš duch  
potřebuje stálou výživu. Každý den musíme stát Pánovi nablízku, pokud máme  

překonat protivenství, kterým všichni musíme čelit.

Loni v létě jsme s manželkou vzali naše vnuky-
-dvojčata do Kirtlandu v Ohiu. Dostalo se nám 
zvláštní a vzácné příležitosti strávit s nimi nějaký 

čas předtím, než odjedou na misii.
Během této návštěvy jsme se naučili lépe chápat pod-

mínky, v jakých žili Prorok Joseph Smith a Svatí v Kirt-
landu. Tato éra církevní historie je známá jako doba 
těžkých zkoušek, ale také nejvyšších požehnání.

Pán v Kirtlandu udělil některé z těch nejvýznamněj-
ších nebeských projevů a duchovních darů, jaké tento 
svět kdy poznal. Šedesát pět oddílů Nauky a smluv bylo 
přijato v Kirtlandu a blízkém okolí – zjevení, která vnesla 
nové světlo a poznání do témat, jakými jsou Druhý pří-
chod, péče o potřebné, plán spasení, kněžská pravomoc, 
Slovo moudrosti, desátek, chrám a zákon zasvěcení. 1

Bylo to období jedinečného duchovního růstu. Duch 
Boží vskutku rozohnil srdce v plamenném nadšení. 
V oné době se zjevil Mojžíš, Eliáš a mnohé další nebes-
ké bytosti, včetně našeho Nebeského Otce a Jeho Syna, 
Spasitele světa, Ježíše Krista. 2

Jedním z mnoha zjevení, které Joseph obdržel v Kirt-
landu, bylo zjevení, které nazval „list olivový … utržený 
ze stromu ráje, Pánovo poselství pokoje pro nás“ (úvod 

k NaS 88). Toto pozoruhodné zjevení obsahuje úžasné 
pozvání: „Přibližte se mi a já se přiblížím vám; hledejte 
mne pilně, a naleznete mne.“ (NaS 88:63.) Když se Svatí 
v Kirtlandu přibližovali Pánovi, On se vpravdě přibližo-
val jim a vyléval požehnání nebe na hlavy věrných.

Vylévání Ducha
Tyto duchovní projevy patrně vyvrcholily 27. břez-

na 1836 během zasvěcování chrámu Kirtland. Jedním 
z přítomných byl osmadvacetiletý William Draper, který 
onen den popsal jako „den letnic“. Napsal: „V té době 
tam došlo k tak mocnému vylití Ducha Páně, že to mé 
pero nedokáže plně zaznamenat a můj jazyk vyjádřit. 
Řeknu zde však, že Duch byl vylit, a přišel jako mocně 
vanoucí vítr, který naplnil chrám do té míry, že mnozí 
z přítomných mluvili jazyky, měli vidění, viděli anděly 
a prorokovali a všeobecně prožívali tolik radosti, kolik 
tato generace ještě nezažila.“ 3

Tyto duchovní projevy nebyly omezeny pouze na ty, 
již byli přítomni v chrámu, neboť „lidé v okolí se seběhli 
(protože slyšeli uvnitř neobvyklý zvuk a viděli jasné 
světlo jako sloup ohně spočívající na chrámu) a byli 
udiveni tím, co se děje.“ 4
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Lorenzo Snow (1814–1901), pozdější president Cír-
kve, žil v oné požehnané době v Kirtlandu. Pozname-
nal: „Člověk by si myslel, že po obdržení tak úžasných 
projevů by Svaté nemohlo zaskočit žádné pokušení.“ 5

Velkolepé duchovní zážitky nás však samozřejmě 
nezprošťují protivenství a zkoušek. Jen pár měsíců po 
zasvěcení chrámu otřásla Spojenými státy rozsáhlá 
ekonomická krize a Kirtland byl hluboce zasažen jejími 
následky. Banky se položily a zanechaly mnoho lidí 
v těžké finanční tísni. Věc ztěžovalo i to, že mnoho Sva-
tých, kteří se do Kirtlandu přistěhovali, mělo jen málo 
hmotného majetku a nevěděli, co budou po příjezdu 
dělat nebo jak přežijí.

Zanedlouho začali být Svatí pronásledováni a začala 
se proti nim spolčovat lůza. Členové Církve – dokonce i 
někteří z těch, kteří byli Prorokovi nejblíže a z nichž se 
mnozí zúčastnili zasvěcení chrámu – odpadli a odsoudi-
li Josepha jako padlého proroka.

Když jsem se s manželkou a s vnuky procházel  
v okolí chrámu Kirtland, přemítal jsem o tom, jak tragic-
ké bylo, že někteří nedokázali zůstat věrnými ani po ob-
držení takových duchovních projevů, jichž byli svědky. 
Jak je žalostné, že nedokázali vydržet posměch a kritiku 
nevěřících. Jak je smutné, že když čelili finančním 
těžkostem nebo jiným zkouškám, nedokázali se obrátit 
do svého nitra a nalézt v sobě sílu, aby zůstali věrnými. 
Je politováníhodné, že nějakým způsobem přišli o vizi 
zázračné duchovní sklizně na zasvěcení chrámu.

Ponaučení
Čemu se z této pozoruhodné éry historie Církve  

můžeme naučit my?
Jedním z trvalých ponaučení z období Kirtlandu je, 

že náš duch potřebuje stálou výživu. President Harold 
B. Lee (1899–1973) učil: „Svědectví není něco, co máte 
dnes a co budete mít vždy. Svědectví buď poroste a po-
roste až do jasné jistoty, nebo se bude vytrácet až se ztratí 
docela, podle toho, jak s ním naložíme. Chci tím říci, že 
svědectví, které den za dnem znovu získáváme, je právě 
tím, co nás zachrání před nástrahami protivníka.“ 6 Každý 
den musíme stát Pánovi nablízku, pokud máme překonat 
protivenství, kterým všichni musíme čelit.

V jistém ohledu se dnešní svět podobá Kirtlandu 
třicátých let devatenáctého století. I my žijeme v do-
bě finanční krize. I dnes se najdou lidé, kteří Církev a 

její členy pronásledují a spílají jim. Osobní a společné 
zkoušky se občas mohou zdát nepřekonatelnými.

A to je doba, kdy se více než kdy jindy musíme přibli-
žovat Pánu. Když tak učiníme, poznáme, co to znamená, 
když se Pán přibližuje nám. Když Ho budeme vyhledá-
vat ještě pilněji, jistě Ho nalezneme. Jasně uvidíme, že 
Pán neopouští svou Církev ani své věrné Svaté. Naše oči 
budou otevřeny, a my Ho spatříme, jak otevírá průduchy 
nebeské a silněji nás zaplavuje svým světlem. Nalezneme 
duchovní sílu k překonání i té nejčernější noci.

Přestože někteří Svatí z Kirtlandu ztratili ze zřete-
le duchovní zkušenost, kterou prožili, většina si tuto 
zkušenost na zřeteli uchovala. Většina Svatých, včetně 
Williama Drapera, se pevně držela duchovního pozná-
ní, které jim Bůh dal, a dále následovala Proroka. Bě-
hem své cesty zažili další hořké zkoušky, ale také další 
sladký duchovní růst, až nakonec ti, kteří vytrvali až do 
konce, byli „přijati v nebi … ve stavu nikdy nekončícího 
štěstí“ (Mosiáš 2:41).

Dokážete vydržet
Pokud někdy budete v pokušení ztratit odvahu nebo 

víru, vzpomeňte si na věrné Svaté, kteří zůstali věrný-
mi v Kirtlandu. Vydržte ještě chviličku. Vy to zvládne-
te! Patříte k výjimečné generaci. Byli jste připraveni a 
uchováni, abyste žili v této důležité době existence naší 
nádherné planety Země. Máte celestiální původ, a proto 
jste vybaveni všemi talenty, skrze něž můžete ze svého 
života učinit příběh věčného úspěchu.

Pán vám požehnal svědectvím o pravdě. Pocítili jste 
Jeho vliv a stali jste se svědky Jeho moci. A pokud Ho 
nadále budete vyhledávat, On vám nadále bude udílet 
posvátné zkušenosti. S těmito a s dalšími duchovními da-
ry budete schopni změnit k lepšímu nejenom svůj život, 
ale budete také moci požehnat svou dobrotivostí svůj 
domov, sbor nebo odbočku, obec, město, stát a národ.

Občas se nám to tak zřejmé nejeví, ale vydržte ještě 
chviličku, neboť „oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani 
na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž 
jej milují“ a kteří počkají na Jeho načasování. (1. Korint-
ským 2:9; viz také NaS 76:10; 133:45.)

Vydávám svědectví o pravdivosti znovuzřízeného 
evangelia Ježíše Krista a o pravdivosti této, Jeho, Církve. 
Celým svým srdcem a celou svou duší svědčím, že Bůh 
žije, že Ježíš Kristus je Jeho Syn a že stojí v čele této 
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Pro Děti
Přibližte se Pánu

Prorok Joseph smith obdržel v Kirtlandu, v ohiu, 
zjevení. Pán mu řekl: „Přibližte se mi a já se přiblí-

žím vám; hledejte mne pilně, a naleznete mne.“ (nas 
88:63.) Jedním ze způsobů, jak se můžeme přibližovat 
Pánu, je následování Jeho proroka.

nakreslete obrázky toho, co nám president  
thomas s. Monson řekl, že máme dělat:

Modlit se.
Být laskaví.
Pilně se učit.
Pomáhat druhým.
vydávat svědectví.
Číst písma.
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velkolepé Církve. Opět máme na zemi žijícího proroka, 
ano, presidenta Thomase S. Monsona.

Kéž vždy pamatujeme na ponaučení z Kirtlandu a vy-
držíme ještě chviličku – i když to zrovna budeme vidět 
černě. Vězte a mějte na paměti: Pán vás má rád. Pama-
tuje na vás. A vždy bude podporovat ty, kteří vytrvají 
„ve víře do konce“ (NaS 20:25).

Odkazy
 1. Viz například oddíly 45, 56, 76, 84, 89, 97 a 104.
 2. Viz NaS 76:23; 110:2–4, 11–13.
 3. William Draper, „A Biographical Sketch of the Life and Travels and 

Birth and Parentage of William Draper“ (1881), typescript, Church  
History Library, 2; pravopis a psaní velkých písmen standardizováno.

 4. History of the Church, 2:428.
 5. Lorenzo Snow, „Discourse“, Deseret Weekly News, June 8, 1889, 26.
 6. Učení presidentů Církve: Harold B. Lee (2000), 43.

Náměty Pro VýUkU z tohoto PoselstVí

Poté, co si s modlitbou toto poselství prostudujete, 
zvažte potřeby těch, které učíte, a vyberte z tohoto 

poselství body nebo pasáže, které pro ně budou neju-
žitečnější. s přípravou a výukou poselství vám může po-
moci duch svatý (viz nas 42:14; 43:15–16). Kromě toho, 
že se podělíte o své svědectví, můžete pocítit inspiraci 
požádat ty, jež učíte, aby se také podělili o své zkuše-
nosti nebo svědectví, budou-li chtít. (Pro další náměty 
k výuce viz Učení, není většího povolání.)

Pro mláDež
Posilování vašeho svědectví

odpovězte na otázky tohoto kvízu, který vám  
pomůže uvědomit si, jak se vám daří vaše  

svědectví posilovat:
•		 Toužím	uvěřit?
•		 Postím	se	a	modlím	se	o	silnější	svědectví?
•		 Čtu	písma	a	přemítám	o	nich	každý	den?
•		 Snažím	se	každý	den	dodržovat	přikázání?
•		 Snažím	se	uposlechnout	vnuknutí	Ducha	Svatého?
•		 Vydávám	svědectví,	když	jsem	k	tomu	nabádán?
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staňte se soběstačnými
Předneste sestrám 
tyto verše z písem a 
citáty nebo, je-li to 
třeba, jinou zásadu, 

která požehná těm, které navštívíte. 
Vydejte svědectví o nauce. Vyzvěte 
ty, které navštěvujete, aby se podělily 
o to, co pocítily a čemu se naučily.

Co je to soběstačnost?
„‚Být soběstačnými znamená, 

že používáme všechna požehnání 
Nebeského Otce k tomu, abychom 
pečovali o sebe a své rodiny a 
nalézali řešení pro své problémy.‘ 
Každý z nás je zodpovědný za to, že 
se bude snažit vyvarovat problémů 
ještě předtím, než nastanou, a že se 
bude učit překonávat těžkosti, když 
přijdou. …

Jak se staneme soběstačnými? 
Soběstačnými se staneme tak, když 
získáme dostatečné znalosti, vzdělá-
ní a gramotnost; když moudře spra-
vujeme své příjmy a zdroje, jsme 
duchovně silnými a připravujeme se 
na případy nouze a možné zvraty; a 
když pečujeme o své zdraví a soci-
ální i emocionální blaho.“ 1

Julie B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení.

Zodpovědnost obsažená  
v evangeliu

„Když žijeme prozíravě a rozví-
jíme své dary a talenty, stáváme se 
více soběstačnými. Soběstačnost 

znamená vzít na sebe zodpovědnost 
za vlastní duchovní a časné blaho i 
za blaho těch, které nám Nebeský 
Otec svěřil do péče. Pouze tehdy, 
jsme-li soběstační, můžeme věrně 
napodobovat Spasitele tím, jak slou-
žíme a žehnáme ostatním.

Je důležité, abychom pochopi-
li, že soběstačnost je pouze pro-
středkem pro dosažení cíle. Naším 
hlavním cílem je stát se takovými, 
jako je Spasitel, a tento cíl umoc-
ňujeme, když nesobecky sloužíme 
druhým. Naše schopnost sloužit se 
zvyšuje či snižuje podle úrovně naší 
soběstačnosti.“ 2

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti 
apoštolů.

„Soběstačnost je produktem 
naší práce a je základem pro 
všechny ostatní postupy a zásady 
v oblasti sociální péče. Je nezbyt-
ným prvkem našeho duchovního 
i časného blaha. President Ma-
rion G. Romney [1897–1988] o 
těchto zásadách řekl: ‚Vydělejme 
si na to, co potřebujeme. Buďme 
soběstační a nezávislí. Spasení 
nemůžeme získat skrze žádnou 
jinou zásadu. Spasení je indivi-
duální záležitostí, a každý si musí 
vypracovat své vlastní spasení, jak 
ve věcech časných, tak ve věcech 
duchovních.‘ …

President Spencer W. Kimball 
[1895–1985] o soběstačnosti dále 
učil: ‚Zodpovědnost za sociální, 

emocionální, duchovní, fyzické 
nebo ekonomické blaho člověka 
spočívá zaprvé na něm samotném, 
zadruhé na jeho rodině a zatřetí na 
Církvi, je-li jejím věrným členem.‘“ 3

President Thomas S. Monson.
Odkazy
 1. „The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President“, Basic Principles of  
Welfare and Self-Reliance (2009), 4–5.

 2. „A Gospel Vision of Welfare: Faith in Acti-
on“, Basic Principles of Welfare and  
Self-Reliance (2009), 1–2.

 3. „Guiding Principles of Personal and Family 
Welfare“,  Liahona, Feb. 1987, 3.
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Náměty pro 
NavštěvujíCí učeNí
Jako navštěvující učitelka mů-
žete vyhledávat osobní inspi-
raci ohledně toho, jak nejlépe 
uspokojit potřeby těch, o něž 
máte za úkol pečovat. Poté 
směřujte své úsilí na posilování 
víry a rodiny každé sestry.

osobNí příprava
Genesis 3:19
Matouš 6:33
nas 82:18–19; 109:8

více informací viz www.
providentliving.org; Připravte 
každou nutnou věc: Rodinné 
finance (katalogové č. 04007 
121); a Připravte každou nut-
nou věc: Rodinné domácí záso-
by (katalogové č. 04008 121).


