
 D u b e n  2 0 1 9  M1

M
ÍSTN

Í PŘÍLO
H

A

P O S E L S T V Í  V E D O U C Í C H  Ú Z E M Í

Odpuštění a pokání jdou vždy 
ruku v ruce – nemůžeme činit pokání, 
aniž bychom odpustili, a nemůžeme 
odpustit, aniž bychom učinili pokání.

Přirovnejme odpuštění k hadímu 
uštknutí. Když vás někdo urazí nebo 
zraní, je to, jako by vás uštkl had, 
což může být často příčinou vážného 
zranění, přičemž uzdravování je dlou-
hodobý proces a člověk trpí velkými 
bolestmi; ale – jako každá rána – se 
i toto zranění časem zacelí a zahojí. 
Může se stát, že nás uštkne jedovatý 
had a jed v ráně zůstane. Totéž platí 
o roztrpčení, nenávisti, touze po 
pomstě a spravedlivé odplatě – 
ovládnou naše srdce a stejně jako 
v případě jedu se rána nemůže zaho-
jit. Protilékem, který hojí zranění 
způsobená jedem, je odpuštění – bez 
něj není možné dosáhnout uzdravení. 
Nechovejme se jako mnozí Izraelité, 
které uštkli ohniví hadi.3 Mohli dosáh-
nout uzdravení, kdyby pohlédli na 
měděného hada, kterého na Pánův 
příkaz zhotovil Mojžíš a který předsta-
voval Spasitele a Jeho Usmíření. Ale 
neučinili tak, a zahynuli.4

Jedině skrze Spasitele a Jeho 
Usmíření lze poznat, jak odpustit; jiná 
možnost, jak odpustit ve složitých si- 
tuacích, není. Usmíření je protilékem, 
který dokáže zahojit a zacelit jakou-
koli ránu, i ty nejtěžší, na něž zdánlivě 
žádného léku není. Moc Usmíření 

 Jako členové Církve usilujeme o to, 
aby se nám dařilo dobře nejen po 

fyzické, ale i po duchovní stránce.
K tomu nejdůležitějšímu, o co usi-

lujeme, patří dosažení pokoje, čehož 
nejlépe docílíme tak, že nalezneme 
pokoj ve svém nitru. Jak řekl Spasitel: 
„Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám 
vám; ne jako svět dává, já dávám vám. 
Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“1

Naneštěstí je snadné o tento vnitř-
ní pokoj přijít, a to zejména kvůli 
stále agresivnějšímu životnímu stylu 
dnešního světa, v němž žijeme. Tato 
agresivita proniká různými prostředky 
dokonce i do našeho domova, a my se 

začínáme domnívat, že takto žít je nor-
mální. Jedním z úsloví, která slýchám 
čím dál tím častěji, je: „Odpouštím, ale 
nezapomínám,“ a dokonce i: „Za to, co 
jsi udělal, zaplatíš.“

Odpouštění je ctností, kterou si 
všichni musíme osvojit a zachovávat. 
President Gordon B. Hinckley při 
jedné příležitosti uvedl: „Myslím, že 
to může být největší ctnost na zemi, 
a určitě ta nejpotřebnější. Je tolik 
sprostoty a týrání, netolerance a zášti. 
Je tolik zapotřebí pokání a odpuš-
tění. Je to velká zásada zdůrazňo-
vaná ve všech písmech, dávných 
i současných.“2

Odpuštění prostřednictvím  
Usmíření Ježíše Krista
Starší Saulo G. Franco, Španělsko
Územní sedmdesátník Starší Saulo G. Franco

MÍSTNÍ PŘÍLOHA

„ Já, Pán, odpustím 
tomu, komu 

odpustím, ale od 
vás je požadováno, 
abyste odpouštěli 

všem lidem.“
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nepůsobí samovolně – občas bývá 
těžké ji uplatnit a vyžaduje to značné 
úsilí, ale je k dispozici každému, kdo 
po ní touží. Pán v jednom z novodo-
bých zjevení učil:

„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. Já, 
Pán, odpustím tomu, komu odpus-
tím, ale od vás je požadováno, abyste 
odpouštěli všem lidem.“5 

V manželství je odpuštění klíčem 
k tomu, aby mohlo trvat na věky. 
Všímám si mnoha párů, které si 
navzájem neodpouštějí malé prohřeš-
ky a střádají v sobě jed nevraživosti 
a nenávisti; a pak, když dojde k hád-
ce, vyvře na povrch vše, co se v nich 
za ten čas nastřádalo, a jejich vztah to 
vážně poškodí. Všímám si manželství, 
v nichž panuje jen minimální vzá-
jemná tolerance, kde se i sebemenší 
chybička považuje za nesnesitelnou 
a rozpoutá doslova „bouři ve sklenici 
vody“. Právě v srdci rodiny je nejví-
ce zapotřebí odpouštět a pamatovat 
na to, že bez odpuštění není možné 
dosáhnout oslavení.

A konečně, odpuštění je přímo 
spojeno s pravou láskou, jak řekl 
prorok Moroni:

„Ale pravá láska je čistá láska 
Kristova a vytrvá na věky; a kdokoli 
bude posledního dne shledán, že ji 
má, s tím bude dobře. Pročež, milo-
vaní bratří moji, modlete se k Otci 
z celé síly srdce, abyste mohli býti 
naplněni touto láskou, kterou udě-
luje všem, kteří jsou pravými násle-
dovníky Syna jeho, Ježíše Krista; 

abyste se mohli státi syny Božími; 
abychom, až se zjeví, byli jako on, 
neboť ho budeme viděti takového, 
jaký je.“6

Modlím se, abychom v životě byli 
neustále schopni odpouštět. Pokud 
to dokážeme, budeme více takovými, 

jako je Spasitel, a staneme se Jeho 
pravými učedníky. ◼

POZNÁMKY
 1. Jan 14:27.
 2. Odpuštění, generální konference, říjen 2005.
 3. Viz Numeri 21:5–9.
 4. Viz Alma 33:20.
 5. NaS 64:9–10.
 6. Moroni 7:47–48.

P O S E L S T V Í  P Ř E D S E D N I C T V A  K Ů L U

Pojď, následuj mne
President Michal Hanzal
První rádce v předsednictvu kůlu Praha

 Když Ježíš Kristus začal ve svých 
30 letech veřejně působit, jed-

ním z Jeho prvních počinů bylo 
to, že založil svou Církev. Za tímto 
účelem nejprve povolal své apo-
štoly. V Matoušově evangeliu se 
dočítáme, že „chodě Ježíš podlé 
moře Galilejského, uzřel dva bratry, 
Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje 
bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, 
(nebo byli rybáři). I dí jim: Poďte za 
mnou, a učiním vás rybáře lidí.“1 
Slova Poďte za mnou lze přeložit také 
jako Pojďte, následujte mne. Těmito 
jednoduchými slovy povolal Ježíš ke 
službě své první dva apoštoly. Jak 
Petr a Ondřej – prostí rybáři – na tuto 
Ježíšovu výzvu zareagovali? „A oni 
hned opustivše síti, šli za ním.“2

Podobným způsobem povolal Ježíš 
i další apoštoly. Například Jakub a Jan 
také „hned opustivše lodí a otce své-
ho, šli za ním“.3 Nově povolaní apo-
štolové šli a následovali Ho – hned.

Výzva Pojďte, následujte mne ale 
nebyla určena jen prvním apoštolům. 

Tutéž výzvu proná-
ší Spasitel i k nám 
v dnešní době. Počí-
naje lednem tohoto 
roku nás Pán vyzývá 
skrze svého proroka, 
presidenta Russella M. Nelsona, aby-
chom šli a následovali Ho tím, že Ho 
budeme poznávat a že s Ním budeme 
kráčet, zatímco po celý rok studujeme 
Nový zákon – doma i v Církvi. Cílem 
nových integrovaných studijních 
osnov s názvem Pojď, následuj mne je 
„posilovat rodiny i jednotlivce skrze na 
domov zaměřený a Církví podporo-
vaný plán studia nauky, posilování 
víry a prohlubování osobního uctívání 
Boha“.4 Jak inspirovaný plán!

Ona tři jednoduchá slova Pojď, 
následuj mne v sobě skrývají tři jed-
noduché zásady:

Zaprvé – pojď. Toto slovo nazna-
čuje, že se musíme pohnout a udělat 
krok vpřed. Musíme vyvinout nějakou 
energii. Spasitel nás touto pobídkou 
vyzývá k tomu, abychom nezůstávali 
stát nehnutě na místě, protože tak se 
nikam neposuneme a ničeho nedosáh-
neme. Máme-li se stát takovými, jako 
je On, musíme za tímto cílem jít.
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Zadruhé – následuj. Slovo následovat 
je ve slovníku definováno jako „pohy-
bovat se za někým, něčím; pokračovat 
v něčí činnosti, řídit se někým, něčím“.5 
Toto slovo tedy naznačuje nejen aktivní 
úsilí, ale také odhodlání pokračovat 
v započaté činnosti a ochotu nechat se 
vést. Zároveň předpokládá, že někdo 
nebo něco musí jít před námi. Někdo 
musí udávat směr, někdo nás musí 
vést. Bez toho nemůžeme následovat.

Zatřetí – mne. V dnešním neklid-
ném a uspěchaném světě je snadné 
nechat se zlákat k následování někoho 
či něčeho, co nám z věčného hledis-
ka nepřinese nic trvale uspokojivého 
či radostného. Z Ježíšovy výzvy Pojď, 
následuj mne je však zřejmé, že tím, 
kdo jde před námi, je sám Ježíš Kristus. 
On je ta cesta, pravda i život.6 On pro-
hlásil: „Já jsem světlo světa. Kdož mne 
následuje, nebude choditi v temnos-
tech, ale bude míti světlo života.“7

Spasitelova výzva Pojď, následuj 

mne k nám může přijít v mnoha 
podobách. Mě například Pán poprvé 
povolal ke službě na Jeho vinici na 
podzim roku 2003, když mě učili 
misionáři a při jedné z lekcí mi pře-
dali tuto výzvu: „Budete následovat 
příklad Ježíše Krista a dáte se pokřtít?“ 
Má odpověď nebyla tak pohotová 
jako ta Petrova a Ondřejova, ale po 
chvilce přemýšlení a překonání prvot-
ních obav jsem v modlitbě pocítil, 
že mám říci ano. Tohoto svého roz-
hodnutí, které mi v mnoha úžasných 
ohledech změnilo život, jsem od té 
doby ani na chvíli nelitoval. 

Přijetím výzvy ke křtu ale náš životní 
závazek následovat Spasitele a „pokra-
čovat v [ Jeho] činnosti“ nekončí. Po 
křtu začínáme žít jako „nové stvoření“ 
v Kristu8 a v tomto novém životě usly-
šíme Spasitelovu výzvu Pojď, následuj 
mne mnohokrát, avšak jen zřídkakdy 
bude pronesena těmito slovy. Větši-
nou se skrývá ve slovech Pánových 

služebníků, která mohou znít například 
takto: „Drahý starší Hanzale, tímto jste 
povolán k službě jako misionář Cír-
kve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů…“9 Nebo ve slovech, která čas 
od času slýchá každý z nás: „Připravíš 
si na nedělní shromáždění proslov 
o ______?“ „Jsi ochotna sloužit v povo-
lání ______?“ „Přijímáš toto pověření 
v pastýřské službě?“ „Snažíte se dodr-
žovat smlouvy, které jste uzavřel(a), 
účastnit se shromáždění svátosti (a 
kněžských shromáždění) a udržovat 
svůj život v souladu se zákony a přiká-
záními evangelia?“10 Sestry a bratři, jak 
reagujeme, když slyšíme takováto slova 
z úst Pánových služebníků? 

Ačkoli ostatní lidé pravděpodobně 
pohlíželi na Petra a Ondřeje jako na 
obyčejné rybáře, Ježíš Kristus viděl 
jejich veliký potenciál a věděl, kým se 
mohou stát. Vykonali by tito muži ve 
svém životě více dobra jako obyčejní 
rybáři, nebo jako rybáři lidí? Svědčím 
o tom, že pokud bez otálení přijme-
me Spasitelovu výzvu následovat Ho, 
může Spasitel z našeho života vytvořit 
něco mnohem lepšího, než bychom to 
dokázali my sami. 

Drahé sestry a drazí bratři, ať již 
po nás bude Pán požadovat cokoli, 
aby skrze nás mohl požehnat dru-
hým, vždy uděláme dobře, když Jeho 
výzvu, ať bude pronesena jakýmikoli 
slovy, ochotně a hned přijmeme. Svěd-
čím o tom, že Pán zná náš potenciál 
a přeje si nás vést po cestě vedoucí 
zpět k našim Nebeským rodičům. 
A tak pojďme, následujme Ho! Tlačme 
se „kupředu se stálostí v Kristu, majíce 
dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke 
všem lidem. Pročež, bude[m]e-li se tlačiti 
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kupředu, hodujíce na slově Kristově, 
a vytrvá[m]e-li do konce, vizte, tak praví 
Otec: Bude[m]e míti život věčný.“11 ◼
POZNÁMKY
 1. Matouš 4:18–19; zvýraznění přidáno.
 2. Matouš 4:20; zvýraznění přidáno.
 3. Matouš 4:22; zvýraznění přidáno.
 4. Russell M. Nelson, „Úvodní proslov“,  

Liahona, listopad 2018, 8.
 5. Slovník spisovné češtiny, „Následovat“.
 6. Viz Jan 14:6.
 7. Jan 8:12; zvýraznění přidáno.
 8. 2. Korintským 5:17.
 9. Začátek dopisu od presidenta 

Gordona B. Hinckleyho, kterým mě povolal 
na misii v německém Frankfurtu.

 10. Jedna z otázek kladených při pohovoru  
pro získání chrámového doporučení.

 11. 2. Nefi 31:20.

je základní myšlenka, kterou bychom 
měli mít na paměti. Nastane okamžik 
(pro každého jindy), kdy si to plně 
uvědomíme, a měli bychom přizpů-
sobit své aktivity tak, abychom měli 
čas vytvářet vztahy a využívat příle-
žitosti k seznámení. Další věci jako 
vzdělání, práce, přátelství, naše zájmy 
aj. by měly sloužit pro rozvoj a pod-
poru našich vztahů, ne na úkor nich. 
Například pokud nám pracovní vytí-
žení brání, abychom se mohli účastnit 
společenských akcí či aktivit.

Koho mám hledat
Hledám někoho s tmavými, nebo 

spíše světlými vlasy? Jak by měl být 
vysoký? Příliš důležité není ani to, 
jestli jsou si partneři podobní, nebo 
jestli jsou rozdílní. Klíčové jsou spíš 
společné hodnoty a to, mít Boha na 
prvním místě. „Úspěšná manželství 
a rodiny jsou založeny a udržovány 
na zásadách víry, modlitby, pokání, 
odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce 
a hodnotných odpočinkových činnos-
tí.“ („Rodina – prohlášení světu“.)

Bůh nahlíží na vztah z věčné per-
spektivy. V brožurce Pro posílení 
mládeže je uvedeno: „Hledejte tako-
vého společníka, který je hoden jít 
do chrámu a být k vám připečetěn na 
čas a celou věčnost. Sňatek v chrá-
mu a založení věčné rodiny je zcela 
zásadní součástí Božího plánu štěstí.“ 

Nepodlehněte světským tlakům 
na nižší měřítka, ani nemějte strach, 
že nenaleznete partnera, který je 
ochoten je dodržovat. Pokud vás Bůh 
přivedl do Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, tak je připraven vám 
pomoci toho pravého/pravou najít. 

Pokud se cítíte duchovně oslabení 
a máte pocit, že nejste „dost dobří“, 
nezoufejte a dělejte to, co v daném 
období můžete. Nebeský Otec velmi 
ocení vaši snahu. Možná vám přivede 
právě někoho, kdo vám pomůže posí-
lit vaše slabiny či svědectví.

Někdo má zase pocit, že téměř 
nikdo nesplňuje jeho očekávání. 
V takovém případě možná máte až pří-
liš přehnané požadavky. Přiznejte si, že 
ani vy sami nejste dokonalí. Rozdělte 
si své požadavky na ty důležité (téměř 
nezbytné) a na ty, které by byly „pří-
jemným překvapením“. Tím, že si své 
představy sepíšete na papír, jste o krok 
blíž k tomu, aby se naplnily.

Často se zaměřujeme pouze na 
to, jaký by měl být náš protějšek, ale 
zapomínáme sami na sebe. Známe 
např. odpovědi na následující otáz-
ky? Jaké mám přednosti? Co mi dělá 
radost? Co mě motivuje se posouvat 
dál? Co mi dělá problémy a mohu to 
nějak změnit nebo zlepšit? Co mohu 
do vztahu přinést? Co mi jde dobře 
(např. rádi organizujete, rádi sloužíte 
druhým, jste kreativní apod.)? Čím 
lépe totiž znám sám sebe, tím lépe 
vím, kdo se ke mně hodí, s kým si 
budu rozumět a doplňovat se.

 Někdy máme sklony k tomu, že 
když nám někdo nepadne do oka na 
první či druhý dojem, tak už nemáme 
touhu ho více poznat. To by ale mohla 
být velká chyba a promarněná šance. 
Například to, že nás někdo zpočátku 
nepřitahuje fyzicky, se může změnit 
s tím, jak dotyčného více poznáme 
a trávíme s ním více času. Někdy 
tedy stačí málo a můžeme se s naším 
životním partnerem „minout“. Proto 

Jak najít partnera 
na věčnost
Petra Stupková a Jiří Ambrož

 Cítíte se někdy smutně nebo máte 
pocit, že je těžké najít partnera na 

věčnost? Díváte se na přátele kolem 
sebe, kteří s někým chodí nebo už 
mají rodinu, a říkáte si, proč zrovna 
vy jste ještě sami, případně co děláte 
špatně? Možná neděláte špatně nic 
a jen nepřišel ještě váš čas, anebo 
možná máte jít svému štěstí s Bohem 
naproti a udělat nezbytné kroky, aby 
se váš sen stal realitou. Sepsali jsme 
několik věcí, které v hledání partnera 
pomohly nám. (Pozn. redakce: bratr 
Ambrož a sestra Stupková se zasnou-
bili v prosinci 2018.)

V dokumentu „Rodina – prohlášení 
světu“ se píše, že „manželství mezi 
mužem a ženou je ustanoveno Bohem 
a že rodina je středem Stvořitelova 
plánu pro věčný osud jeho dětí“. To 
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je tak důležité následovat nabádání 
Ducha Svatého, který nás upozorní na 
to, komu věnovat pozornost, i když 
možná v tu chvíli nevíme ani proč. 
„Doufej v Hospodina celým srdcem 
svým, na rozumnost pak svou nespo-
léhej.“ (Přísloví 3:5.)

Nezapomínejte na to, že každý 
vztah se vyvíjí, a to, jak to je na začát-
ku, je opravdu jen začátek. Až se obje-
ví někdo, o koho budete mít vážnější 
zájem, zkuste si představit, zda doká-
žete společně vytvářet harmonický 
vztah a posouvat ho Božím směrem. 
Nehledejte dokonalý vztah od začát-
ku, vytvořte si ho. Pokud navíc budete 
na společné cestě pociťovat radost, 
potom jste pravděpodobně nalezli 
toho pravého/pravou.

Co mi usnadní hledání
Mějte skutečnou hlubokou tou-

hu mít manželství a rodinu, protože 
potom dokážete být vnímaví vůči 
Božímu vedení a jste ochotni dělat 
aktivní kroky, které vás k tomu 

dovedou. Pokud tuto touhu nemáte, 
dělejte vědomé kroky k tomu, abyste 
ji získali. Obklopujte se lidmi, kte-
ří mají harmonický vztah a rodinu. 
Povídejte si s nimi a ptejte se jich 
například na to, jak se seznámili. Před-
stavujte si v mysli, že už máte vztah, 
jaký si přejete. Co budete společně 
dělat? Kam půjdete na rande? Vnímejte 
i své pocity. I tyto zdánlivé maličkosti 
vám mohou pomoci se naladit.

Dělejte svá každodenní rozhodo-
vání v souladu s vámi sestaveným 
žebříčkem priorit – ideálně pro delší 
časové období. Stanovte si jako hlavní 
prioritu rodinu. Pořadí priorit byste 
neměli neustále měnit. Nebojte se 
dělat rozhodnutí, každé rozhodnutí 
vás posouvá dopředu.

Při přemýšlení o krocích, které máte 
udělat v daný okamžik, vám může 
pomoci osobní zjevení skrze Ducha 
Svatého. Bůh je ten jediný, kdo skuteč-
ně zná vás, vaše potřeby, situaci, přání, 
silné a slabé stránky a stejně tak zná 
toho, s kým se k sobě nejlépe hodíte. 

Následování Jeho vůle přináší hlubo-
kou radost, vděčnost a klid. Osobní 
zjevení od Boha je to nejcennější, o co 
máte usilovat. Mějte odvahu následovat 
Boží vedení, abyste byli opravdu šťast-
ní. Boží vůle je vždy více než lidská 
moudrost. Buďte poslušní a pamatujte 
na to, že selektivní poslušnost přináší 
selektivní požehnání.

Zde je několik příkladů, jak můžete 
být připravenější a jak projevovat víru: 
modlitba, půst, každodenní studium 
písem, chození na shromáždění a při-
jímání svátosti, časté čtení dokumentu 
Rodina – prohlášení světu, poslouchání 
proslovů církevních autorit, patriarchál-
ní požehnání, kněžské požehnání, prá-
ce na rodinné historii, cesty do chrámu 
nebo mít alespoň platné chrámové 
doporučení, platit plný desátek, být 
čistý v mysli i v srdci, služba pro druhé, 
zvelebovat církevní povolání, pohovor 
s biskupem či presidentem odboč-
ky, popovídání si s přáteli, poslech 
duchovní hudby, účast na církevních 
akcích či něco jiného dle inspirace.

Pokud opravdu toužíte po vztahu, ale 
stále vám do života váš vysněný part-
ner nepřišel, nezoufejte. Váš partner se 
může objevit kdykoli, nikdy není pozdě. 
Bůh si přeje, abyste byli šťastní, a má 
pro vás připraveného partnera. Jeho 
přáním je přivést vás k sobě, abyste 
byli oba šťastní a vytvořili věčnou rodi-
nu. Váš čas přijde. Když začnete dělat 
určité věci, cesta se vám otevře. Vzpo-
meňte na Nefiho, který řekl: „Půjdu 
a učiním věci, které přikázal Pán, neboť 
vím, že Pán nedává dětem lidským 
žádná přikázání, aniž by pro ně připra-
vil cestu, aby mohly uskutečniti věc, 
kterou jim přikazuje.“ (1. Nefi 3:7) ◼

Jiří Ambrož a Petra Stupková před chrámem Freiberg
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Loni na podzim jsem měla výsadu 
účastnit se generálního zasedání 

žen téměř naživo – ve dvě hodiny 
ráno v překladatelské kanceláři 
v Jičíně. Než zasedání začalo, pre-
sident Pohořelický, který tam také 
tlumočil, mi řekl: „President Nelson 
má pro vás sestry nějaké výzvy, budou 
se ti moc líbit.“ A já jsem si v duchu 
řekla: „No, tak to nevím, já mám 
výzev docela dost i tak.“ Když jsem 
však poslouchala jeho proslov, pocí-
tila jsem touhu jeho výzvy vyzkoušet. 
Vzpomněla jsem si na verš z písem, 
kde se říká, že někteří lidé si vybírají, 
která přikázání budou poslouchat 
a která ne, a tak jsem pro jednou 
chtěla patřit k těm, kteří si vybírat 
nebudou. Spočítala jsem si, kolik strá-
nek z Knihy Mormonovy budu muset 
přečíst za den, abych ji stihla přečíst 
do konce roku, a hned dalšího dne 
jsem se čtením začala. Většinou se ke 
čtení dostávám až večer před spaním, 
takže se tím spíš prokousávám, než 
studuji, ale i přesto se cítím velmi 
požehnaná. Mám pocit, že se díky 
studiu dokáži lépe rozhodovat, lépe 
si zorganizovat čas a lépe porozumět 
tomu, co je pro mě a mou rodinu 
v daný den to důležité. Pociťuji větší 
pokoj a úlevu od duševních potíží. 
Doufám, že se z této výzvy vyvine 
zvyk a že se mnou tato požehnání 
zůstanou i v budoucnu. ◼

 Dne 24. července 1929 odjela ranním 
vlakem z Prahy do Karlštejna 

skupina 16 lidí – John A. Widtsoe, 
apoštol a president Evropské misie; 
Hyrum W. Valentine, president 
Německo-rakouské misie, s manželkou 
a dcerou; a další členové z této misie 
– sestra Františka Brodilová a její dvě 
dcery Františka a Jana; Arthur Gaeth, 
předsedající starší Československé 
misie; a následující misionáři nově ote-
vírané misie: Alvin G. Carlson, Joseph 
I. Hart, Willis H. Hayward, Charles 
Josie a Wallace F. Toronto.

Vystoupali společně na malou 
mýtinku v dubovém hájku na vrcholu 
pahorku nad hradem Karlštejn, aby se 
zúčastnili zasvěcení Československa 
kázání znovuzřízeného evangelia. Pre-
sident Widtsoe projevil radost z výbě-
ru tohoto místa. Řekl, že „přírodní 
chrámy Boží jsou nejnádhernější, a že 
právě jsou v jednom z nich“. Teprve 
později členové zjistili, že pohorek má 
také příhodné jméno: „Kněží hora“. 
Zasvěcovací bohoslužbu zahájil mod-
litbou v 11:15 bratr Joseph N. Symons 
a uzavřel modlitbou ve 14:30 presi-
dent Hyrum W. Valentine.

V průběhu bohoslužby zazněl 
kvartet misionářů či duo sester 
Brodilových a všichni přítomní 
zpívali církevní písně a postup-
ně všichni promluvili – vydali svá 

svědectví a podělili se o své misionář-
ské zkušenosti.

Z proslovu presidenta Johna 
A. Widtsoa cituji: 

„Těším se nesmírně z tohoto shromáž-
dění. Cítím, jako bych viděl do ‚Velkého 
neznáma‘. V zastoupení Prvního před-
sednictva Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů prohlašuji misii Církve 
v této zemi za otevřenou. Tímto dnem se 
otevírají dveře nejen českému lidu, ale 
celému ‚Slovanstvu‘, které representuje 
miliony lidí. Toto je teprve začátek díla. 
Očekáváme, že se rozšíří do Polska, 
Maďarska a dalších zemí…

Cítím, že zde nejsme sami. Je to 
nádherná výsada být v této zemi. 
Kdyby nebylo velkého hrdiny této 
země, Jana Husa, svět by nebyl při-
praven pro Martina Luthera a pro vše, 
co následovalo. Tato země chovala 
nezávislost a náboženskou svobodu 
již v době, kdy Amerika ještě ležela 
ve tmě. Duch Jana Husa zde převládl 
a dosud v této zemi žije. Divil bych se, 
kdyby zde dnes tento mučedník sám 
nebyl přítomen a nepřidal svá požeh-
nání k této příležitosti. Je to možné.

Zodpovědností misionářů je, aby 
sami jednali takovým způsobem, aby 
Pánu bylo umožněno je použít. Naše 
poselství je poselstvím pravdy. Naše 
poslání je celosvětové poslání a evange-
lium je pro všechny! Přinášíme úplnou 

Ohlédnutí za  
generální konferencí
Radka Saundersová
Sbor Brno

Díl 2.: Působení Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů v Českých 
zemích – zasvěcení
Gád Vojkůvka
Člen vysoké rady a historik kůlu Praha

Z  H I S T O R I E  C Í R K V E  V  N A Š Í  Z E M I
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pravdu všech dob. Kvalitou pravdy je, 
že obrací a mění lidi. Člověk, kterého 
se dotkne pravda, už nikdy není takový 
jako dřív. Ale pravda má i další kvali-
tu. Není nic takového jako abstraktní 
pravda. Je pro dobro člověka, a kdo je 
dotčen pravdou, touží předat ji někomu 
dalšímu. Kristův příkaz zní: ‚Jděte do 
celého světa.‘ Přichází čas, kdy všichni 
budeme zapojeni do misionářské práce, 
ať přímo, či nepřímo…“

Na závěr shromáždění pronesl pre-
sident Widtsoe zasvěcovací modlitbu. 
Vzdal Pánu díky za všechna minulá 
požehnání a požádal o požehnání 
pro Církev. Poté ve jménu Ježíše Krista 
a pravomocí kněžství naši zemi zasvětil. 
Požádal, aby byla požehnána, aby srdce 
lidí byla otevřena spravedlivosti. Modlil 
se také, aby president Masaryk mohl 
pracovat pod vlivem „Pravdy“ při vede-
ní svého lidu, a dále žádal o požeh-
nání pro tento národ a také pro misie 
v jiných národech. Poté zasvětil Pánu 
náš čas a naše talenty pro tuto práci.

Bezprostředně po shromáždění 
vysvětil president Hyrum W. Valentine 
bratra Arthura Gaetha vysokým kně-
zem a president Widtsoe ho ustanovil 
předsedajícím starším Československé 
misie.

Příští den president Widtsoe odces-
toval a nastala nová etapa misionářské 
práce nové misie, spočívající na odda-
nosti a touze misionářů a členů sloužit 
Bohu a svým bližním a na schopnosti 
nechat se vést Duchem Božím.

Začátky v roce 1929
Nejdříve byla po šest týdnů vedena 

misijní škola, kde se vyučovalo české-
mu jazyku, českým dějinám, Knize 

Mormonově, Bibli, literatuře a nábo-
ženství. Začátky byly těžké, proto-
že nemohli najít žádnou vhodnou 
učebnici češtiny pro cizince! Museli 
hledat české učitele, přátele a zájemce 
o evangelium znalé angličtiny, kteří by 
jim pomáhali. Přesto konali pravidelná 
nedělní shromáždění, Nedělní školu 
i setkání se zájemci.

Mezitím, co se všichni učili česky, 
president Gaeth pořádal přednášky se 
světelnými obrazy, které mu pomáha-
ly uvádět myšlenky znovuzřízeného 
evangelia v různých městech a pro 
různé organizace – pro anglické kluby, 
YMCU, univerzity, školy, tábor ruských 
uprchlíků, sportovní kluby, některé 
církve atp., s návštěvností od 50 do 
400 zájemců. Témata jeho přednášek 
byla: „Utah – podivuhodná země 
v Americe“, „Nová Amerika“, „Filosofie 
Církve“ apod. V této činnosti pokra-
čoval i v dalších letech. Postupně byly 
vydávány traktáty na téma „Všeobecné 
spasení“, „Božské zplnomocnění“, 
„Pravda obnovena“, „Novodobý 
zázrak“, „Bible“, „Bible odpovídá na 
novodobé otázky“, „Největší ze všech“ 
atd. Započalo také překládání Zpěvní-
ku a Knihy Mormonovy.

Protože mezi úkoly presidenta 
Gaetha patřilo také zjišťovat možnos-
ti působení Církve i v dalších, a to 
nejen slovanských zemích, během tří 
let cestoval několikrát i do Jugoslá-
vie a Rumunska a také do Turecka, 
Bulharska, Řecka, a dokonce i Ruska. 
Setkával se tam s osamělými členy 
a zájemci, ale i s velvyslanci, konzuly 
a vlivnými osobami a s vydavateli 
novin. V Záhřebu inicioval zveřejnění 
článku o prvním misionáři v těchto 

zemích. Zjišťoval možnosti podpory 
pro činnost Církve v těchto zemích. 
Několik obrácených v Jugoslávii 
a Rumunsku také pokřtil. ◼

Sestra Kamarádová

Od našich 
misionářů
Sestra Kateřina Kamarádová
Kanadská misie Calgary

 Misie je skvělá. Je to těžké, ale 
hodně se učím. Vím, že s Pánem 

dokážeme všechno. On je tu pro 
nás a je ochotný nám pomoci. Jsem 
vděčná za Usmíření a za další a nové 
šance, které máme každý den.
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Sestra Petra Dítětová
Francouzská misie Lyon

Byť jsem na misii jen chvíli, už teď 
vím, že to bylo to nejlepší rozhodnu-
tí, které jsem kdy mohla učinit. Jsem 
tak vděčná za to, že mohu pomáhat 
Božím dětem přijít k Němu a přinést 
jim do života světlo a naději, kte-
rou máme díky Ježíši Kristu a Jeho 
Usmíření. Není žádného posvátněj-
šího a důležitějšího poslání, než je 
toto, a vím, že v tuto chvíli není nic 
důležitějšího, na čem bych se mohla 
podílet, a stejně tak i vy, kteří jste ve 
věku, kdy můžete sloužit misii na 
plný úvazek. Pán nás potřebuje, Jeho 
děti nás potřebují. Byli jsme uchováni 
pro tyto poslední dny, abychom vyšli 
a přinesli Jeho evangelium do všech 
končin země. Náš příklad a naše 
svědectví mohou změnit životy mno-
hých. Vím, že Ježíš Kristus žije, že je 
naším Spasitelem. Svědčím o moci 

Jeho Usmíření, skrze niž může uzdra-
vit každou duši a odejmout veškerou 
bolest. On je Mistr Léčitel, Kníže 
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pokoje, Vykupitel světa. Toto je Jeho 
dílo! O tom svědčím ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼

Sestra Dítětová

Misionáři z kůlu Praha

V  současné době slouží na misii na 
plný úvazek 14 členů našeho kůlu. 

A dalších několik se na misii připravuje.

Sbor Brno:
Starší Daniel Čaňo: září 2018 – září 

2020, Utažská misie Salt Lake City
Sestra Anya Saunders: listopad 2018 – 

květen 2020, Misie Bulharsko/střední 
Euroasie

Sbor Hradec Králové:
Starší Matěj Pražák: listopad 2018 –  

listopad 2020, Alpská misie –  
německy mluvící

Starší Vojtěch Novotný: srpen 2018 
– srpen 2020, Anglická misie 
Manchester

Odbočka Třebíč:
Starší Jiří Pohořelický: říjen 2018 – říjen 

2020, Anglická misie Manchester

Odbočka Jihlava:
Sestra Petra Dítětová: srpen 2018 – 

únor 2020, Francouzská misie Lyon

Sbor Praha:
Sestra Melanie Black: září 2018 – duben 

2020, Tchajwanská misie Taichung

Starší Bryson Šedivý: září 2018 – září 
2020, Beninská misie Cotonou

Sestra Kristýna Mottlová: červenec 2018 
– leden 2020, Anglická misie Leeds

Sestra Helena Duštírová: únor 2019 – 
srpen 2020, Anglická misie Londýn 
– návštěvnické středisko

Sbor Uherské Hradiště:
Starší Michal Janoušek: červenec 2018 

– červenec 2020, Alpská misie – 
německy mluvící

Sestra Kateřina Kamarádová: červenec 
2018 – únor 2020, Kanadská misie 
Calgary

Starší Jaroslav Kvasnička: srpen 2017 – 
srpen 2019, Německá misie Berlín

Sbor Plzeň:
Sestra Gabriela Melcrová: březen 2019 

– září 2020, Skotsko/Irská misie

Pokud byste našim misionářům chtěli 
napsat pár řádků (zprávy od rodiny 
a přátel z domova misionáře vždy velmi 
potěší a povzbudí), můžete o jejich 
e-mailovou či poštovní adresu požá-
dat jejich rodiče nebo biskupa/presiden-
ta odbočky. ◼

R E D A K C E  M Í S T N Í  P Ř Í L O H Y

Viděli byste v Místní příloze Liahony rádi 
nějakou konkrétní rubriku nebo článek? 
Chtěli byste sami přispět nějakým příbě-
hem, zprávou či užitečnou informací? 
Napište nám o tom!

E-mail do redakce:  
redakceCZ@ldschurch.org

Šéfredaktorka: Gabriela Pilková
Místní příloha vychází v české Liahoně 

v lednu, dubnu, červenci a říjnu. ◼


