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Kniha Mormonova 
jako osobní vodítko

Každý z nás pociťuje v těch nejduchovnějších 
okamžicích touhu vrátit se domů a žít s Bohem. 
Jako dar nám dal svého milovaného Syna coby 

našeho Spasitele, aby připravil cestu a naučil nás, jak ji 
následovat. Dal nám proroky, aby nám ukazovali správný 
směr. Prorok Joseph Smith byl inspirován k tomu, aby 
přeložil záznam proroků nazvaný Kniha Mormonova. Ta 
je naším spolehlivým vodítkem na cestě domů k Bohu.

Joseph Smith o této vzácné knize řekl toto: „Řekl 
jsem bratřím, že Kniha Mormonova je nejsprávnější ze 
všech knih na zemi a že je závěrným kamenem našeho 
náboženství a že se člověk dodržováním jejích předpisů 
přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím kterékoli jiné 
knihy.“ 1

Ony předpisy Knihy Mormonovy jsou přikázání Boží, 
která v ní nacházíme. Některá jsou přímá přikázání od 
Spasitele daná skrze Jeho proroky a týkající se toho, co 
máme dělat a kým se máme stát. Kniha Mormonova nám 
dává Spasitelův příklad proto, abychom upevnili svou víru 
a odhodlání a řídili se Jeho příkazem následovat Ho. Tato 
kniha je naplněna naukou Kristovou proto, aby nás vedla. 
Zde je příklad z 2. Nefiho:

„[ Ježíš] pravil dětem lidským: Následujte mne. Pročež, 
milovaní bratří moji, můžeme následovati Ježíše, pokud 
nebudeme ochotni zachovávati přikázání Otcova?

A Otec pravil: Čiňte pokání, čiňte pokání a buďte 
pokřtěni ve jménu milovaného Syna mého.“ (2. Nefi 
31:10–11.)

Tato kniha jasně říká, že musíme obdržet Ducha 
Svatého jako křest ohněm, který nám bude pomáhat 
udržet se na těsné a úzké cestě. Jsme učeni, že se musíme 
vždy modlit ve jménu Krista a neumdlévat – a budeme-li 
to činit, platí pro nás toto zaslíbení: „Pročež, musíte se 
tlačiti kupředu se stálostí v Kristu, majíce dokonalý jas 
naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež, budete-li 
se tlačiti kupředu, hodujíce na slově Kristově, a vytrváte-li 
do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti život věčný.“ 
(2. Nefi 31:20.)

Úžasné kázání krále Beniamina v Knize Mormonově 
jasně ukazuje, co to znamená chovat lásku k Bohu  
a ke všem lidem. Když se naše povaha mocí Usmíření  
a naší věrnou poslušností přikázání mění, jsme  
naplněni láskou Boží (viz Mosiáš 4:1–12).

Kniha Mormonova nám také dává důvěru, že se 
v tomto životě můžeme stát natolik čistými, že již nebu-
deme mít sklon činit zlo (viz Mosiáš 5:2). Tato naděje 
nám dává odvahu a útěchu, zatímco se nás Satan na 
naší cestě snaží pokoušet a odradit.

Vždy, když si přečtu několik řádků v Knize 
Mormonově, pociťuji, jak se posiluje mé svědectví  

P o s e l s t v í  P r v n í h o  P ř e d s e d n i c t v a ,  z á ř í  2 0 1 0

President Henry B. Eyring
První rádce v Prvním 

předsednictvu



2

o tom, že tato kniha je pravdivá, že Ježíš je Kristus, že Ho 
můžeme následovat domů a že můžeme domů přivést i ty, 
které máme rádi. Pro mě je to kniha knih. Je to slovo Boží.

Modlím se o to, abychom my i ti, které máme rádi, 
z této knihy pili zplna a každý den. Ve jménu Ježíše Krista 
svědčím o tom, že tato kniha je spolehlivým vodítkem.

Odkaz
 1. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2009), 64.

Náměty Pro výuku z toHoto PosElství

 „Když jako zdroj veškeré výuky používáme písma  
a slova proroků posledních dnů, umožňujeme tím 

duchu, aby vydával svědectví. toto přináší do naší výuky 
moc Boží k přesvědčování lidí (viz nas 11:21).“ (Učení 
– není většího povolání [1999], 51.) chcete-li, můžete 
přečíst hlavní body z poselství presidenta eyringa, včetně 
prohlášení Josepha smitha o Knize Mormonově. vyzvěte 
členy rodiny k tomu, aby se podělili o to, jak jim život 
podle učení v Knize Mormonově pomáhá přilnout těs-
něji k Bohu.

„Když studenti diskutují o zásadách z písem, rozvíjejí 
tak schopnosti, které potřebují pro své osobní studium 
písma.“ (Učení – není většího povolání, 54.) chcete-li, 
můžete přečíst verše z písem, na něž se toto poselství 
odkazuje, a můžete se přitom zaměřit na zásady, jimž 
tyto verše učí, a diskutovat o nich.

mládEž
moje osobní kniha mormonova
Hillary Holbrooková

Když v srpnu 2005 president Gordon B. hinckley 
(1910–2008) vyzval členy církve k tomu, aby do 

konce roku přečetli Knihu Mormonovu, slíbila jsem si, 
že celou knihu přečtu. Příběhy z Knihy Mormonovy jsem 
sice znala, ale nikdy jsem ji nepřečetla od začátku do 
konce. a nyní jsem byla odhodlána svůj slib dodržet.

vždy jsem byla učena, abych písma vztahovala na 
svůj život a považovala je za určené mně osobně. a tak 

když jsem četla, zapisovala jsem si na okraje stránek to, 
co podle mě je v dané pasáži hlavní myšlenkou. také 
jsem si podtrhávala opakující se slova a věty, abych 
zvýraznila to, na co je kladen důraz.

vedle jmen v jednotlivých verších jsem si napsala své 
vlastní jméno, aby mi to pomohlo pamatovat na to, 
že slovo Boží určené druhým může být určeno i mně. 
například jsem si své jméno napsala k 2. nefimu 2:28: 
„a nyní, [hillary], chtěl bych, [abys hleděla] k tomuto 
velikému Prostředníkovi a [poslouchala] veliká přikázání 
jeho.“ Čím více jsem Knihu Mormonovu vztahovala na 
sebe, tím více mě bavilo ji číst každý den.

díky tomu, že jsem četla každý den, se mé mod-
litby stávaly vroucnějšími a osobnějšími. také jsem se 
dokázala více soustředit na výuku a řídit se nabádáními 
ducha při navazování přátelství s druhými. Poslední 
večer v roce jsem Knihu Mormonovu dočetla.

díky tomu jsem pochopila, proč je důležité přečíst celou 
Knihu Mormonovu, spolu s ostatními písmy, a chci to tak 
v životě udělat ještě mnohokrát.

děti
vodítko, jež nám pomáhá  
vrátit se domů

Jak byste se cítily, kdybyste se ztratily a neznaly jste cestu 
domů ke své rodině? Byly byste rády, kdybyste mohly jít 

za někým, kdo by vám ukázal správnou cestu? President 
eyring říká, že Kniha Mormonova je jako vodítko, které 
nám pomáhá vrátit se zpět k nebeskému otci.

níže je uvedeno několik věcí, o kterých se zmiňuje 
Kniha Mormonova a které musíme dělat, abychom se 
mohli vrátit domů. Přečtěte si 2. nefiho 31:10, 11, 20. 
vedle každé níže uvedené věty napište odpovídající verš 
z Knihy Mormonovy. Jeden z uvedených veršů budete 
muset použít dvakrát.

Činit pokání a být pokřtěn.
Mít dokonalý jas naděje.
chovat lásku k Bohu a ke všem lidem.
následovat Ježíše.
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naše zodpovědnost za výchovu 
dorůstajícího pokolení
Prostudujte si toto poselství, a je-li to vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které navštívíte.  
Použijte uvedené otázky k tomu, aby vám pomohly posílit sestry, které navštívíte, a aby  
z Pomocného sdružení učinily aktivní součást vašeho života.

Z písem: Přísloví 22:6; Efezským 6:4; 
Enos 1:1; Alma 53:20–21; 56:47; 57:27

Bez výchovy může být naše 
dorůstající pokolení vystaveno 

nebezpečí, že se stane podobným 
těm, o nichž se hovoří v Mosiášovi 
26. Mnozí mladí lidé nevěřili tradicím 
svých otců, a co se týká jejich víry, 
stali se odděleným lidem a zůstávali 
tak napořád. Podobně by mohlo být 
svedeno i naše dorůstající pokolení, 
pokud nebude rozumět tomu, jaká  
je jeho úloha v plánu Nebeského Otce.

Co tedy udrží dorůstající 
pokolení v bezpečí? V Církvi učíme 
spásným zásadám, a tyto zásady 
jsou rodinnými zásadami – zása-
dami, které pomohou dorůstajícímu 
pokolení založit rodinu, učit ji  
a připravit ji na obřady a smlouvy 
– a pak další pokolení bude učit to 
další a tak dále.

Jako rodiče, vedoucí a členové 
Církve připravujeme toto pokolení na 
přijetí požehnání Abrahama, na vstup 
do chrámu. Máme zodpovědnost 
mluvit zcela jednoznačně o klíčových 
bodech nauky, jež se nachází 
v prohlášení o rodině. Mateřství  
a otcovství jsou věčné úlohy a zod-
povědnosti. Každý z nás má zod-
povědnost buď za mužskou, nebo 
za ženskou polovinu onoho plánu.

Této nauce můžeme učit v jaké-
koli situaci. O manželství a o rodině 
musíme hovořit s úctou. A z našeho 
příkladu může dorůstající pokolení 
získat velkou naději a porozumění – 
nejen ze slov, která říkáme, ale  
i z toho, jak vnímáme a jak vyzařu-
jeme rodinného ducha.
Julie B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení.

Z naší historie
Na generálním shromáždění 

Pomocného sdružení 23. září 1995 
řekl president Gordon B. Hinckley 
sestrám toto: „Svět, v němž žijeme, je 
světem zmatku, světem měnících se 
hodnot. Pronikavé hlasy volají po tom 
či onom a zrazují časem prověřená 
měřítka chování.“ 1 President Hinckley 
poté sestrám, Církvi a vlastně všem 
lidem představil dokument „Rodina 
– prohlášení světu“.

V následujících letech byl tento 
prorocký dokument přeložen do 
mnoha jazyků a byl distribuován 
světovým vůdcům. Vyzývá občany  
a vládní úředníky k tomu, aby „pod-
porovali ty kroky, které jsou určené 
k udržení a posilování rodiny jako 
základní jednotky společnosti“. 2

Prohlášení se stalo základním 
postojem Svatých posledních dnů 

ohledně rodiny – prohlášením, 
kterého se můžeme pevně držet  
s vědomím, že žijeme-li podle toho, 
čemu učí, posilujeme tím svou 
rodinu a domov.

Odkazy
 1. Gordon B. Hinckley, „Stand Strong  

Against the Wiles of the World“,  Ensign, 
Nov. 1995, 99.

 2. Viz „Rodina – prohlášení světu“,  Liahona, 
říjen 2004, 49.

Co mohu udělat?
1. Jak mohu sestrám, které 
navštěvuji, pomoci používat 
poselství „rodina – prohlášení 
světu“ při výchově dorůstajícího 
pokolení? Možná byste se mohly 
podělit o výtisk tohoto prohlášení 
a pomoci sestrám, které navště-
vujete, určit a označit pasáže, 
které nejlépe učí klíčovým 
naukám.

2. Jak mohu vychovávat dorůsta-
jící pokolení? Možná byste mohly 
podat pomocnou ruku těm 
členům svého sboru, své odbočky, 
rodiny nebo obce či města, pro 
něž by vaše péče a láska mohly 
být nějak prospěšné.

Další informace naleznete na 
stránkách www.reliefsociety.lds.org.

Víra • Rodina • Pomoc
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