
4 02341 90121 1

CZECH

34190 121

Nauka a sm
louvy a historie Církve – Studijní prÛvodce studenta (Sem

ináfi)

S E M I N Á ¤

STUDIJNÍ PRÒVODCE STUDENTA

Nauka a smlouvy
a historie Církve
Nauka a smlouvy
a historie Církve

34190_121_Cover.qxd  08-11-2006  2:49 PM  Page 1



Nauka a smlouvy a historie Církve – Studijní prÛvodce studenta

Pfiipravil
Církevní vzdûlávací systém

Vydala
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
Salt Lake City, Utah

34190_121_01_ChInt-Int.qxd  08-11-2006  2:53 PM  Page i



© 2001 Intellectual Reserve, Inc. 
V‰echna práva vyhrazena 

Printed in Germany

Vydání v angliãtinû schváleno: 1/00
PfieloÏení schváleno: 1/00

Název v originále Doctrine and Covenants and Church History Student Study Guide
Czech

34190_121_01_ChInt-Int.qxd  08-11-2006  2:53 PM  Page ii



Obsah

Jak pouÏívat tuto pfiíruãku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Studium písem Rozvrh ãetby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nauky a smluv a historie Církve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Vítejte u studia Nauky a smluv 

a historie Církve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Církev v New Yorku a Pensylvánii  . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Joseph Smith–Îivotopis 1

Joseph Smith vypráví vlastní pfiíbûh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Úvodní strany Nauky a smluv
Poznejte tuto knihu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

*Nauka a smlouvy 1
Pánova pfiedmluva – varovn˘ hlas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Nauka a smlouvy 2
Moroniova náv‰tûva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Nauka a smlouvy 3
Prorok se uãí dÛleÏité lekci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Nauka a smlouvy 4
Pfiipravujte se na sluÏbu Pánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Nauka a smlouvy 5
Svûdkové Knihy Mormonovy jsou pfiislíbeni  . . . . . . . . . . . 18 

Nauka a smlouvy 6
Svûdectví Ducha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Nauka a smlouvy 7
Skryt˘ záznam Jana Zjevovatele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Nauka a smlouvy 8–9
Pfiijímejte a rozpoznávejte zjevení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Nauka a smlouvy 10
Spiknutí ke zniãení Proroka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Nauka a smlouvy 11
„Pfieje‰-li si“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Nauka a smlouvy 12
Pro ty, ktefií pomáhají „v tomto díle“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Nauka a smlouvy 13
Znovuzfiízení Aronova knûÏství  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Nauka a smlouvy 14–16
Rady pro tfii bratry Whitmerovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Nauka a smlouvy 17
Zjevení pro tfii zvlá‰tní svûdky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Nauka a smlouvy 18
Dílo apo‰tolÛ a cena du‰í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Nauka a smlouvy 19
Pfiikázání pro Martina Harrise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Nauka a smlouvy 20
Ústava Církve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Nauka a smlouvy 21
Dûkujeme Ti, BoÏe, za proroka! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Nauka a smlouvy 22
Ke kfitûní je nutná pravomoc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Nauka a smlouvy 23
„Pod Ïádn˘m odsouzením“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Nauka a smlouvy 24
Povinnosti církevních vedoucích  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Nauka a smlouvy 25
Emma Smithová – vyvolená paní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Nauka a smlouvy 26
Zákon v‰eobecného souhlasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Nauka a smlouvy 27
Svátost v posledních dnech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Nauka a smlouvy 28
Pouze prorok pfiijímá zjevení pro Církev  . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Nauka a smlouvy 29
Sliby „vyvolen˘m“ v posledních dnech  . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Nauka a smlouvy 30
David, Peter a John Whitmerovi – „Neboj se“ . . . . . . . . . . . 39 

Nauka a smlouvy 31
Thomas B. Marsh – Zaslíbení a varování  . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Nauka a smlouvy 32
Misie k LamanitÛm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Nauka a smlouvy 33
Pfiíprava na druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista  . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Nauka a smlouvy 34
Orson Pratt – „Pozdvihni hlas svÛj“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Nauka a smlouvy 35
Sidney Rigdon – pfiedchÛdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Nauka a smlouvy 36
Edward Partridge – jeden „z Pánov˘ch velik˘ch muÏÛ“  . . . 45 

Nauka a smlouvy 37–38
ShromáÏdûte se v Ohiu a uniknûte sv˘m nepfiátelÛm  . . . . 45 

Nauka a smlouvy 39–40
James Covill – Zaslíbení daná a zaslíbení ztracená  . . . . . . . 46 

Církev v Ohiu a Missouri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Nauka a smlouvy 41

Kdo je opravdov˘ uãedník? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Nauka a smlouvy 42
Zákon Pánû pro Jeho Církev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Nauka a smlouvy 43
ZpÛsoby, kter˘mi k nám hovofií Pán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Nauka a smlouvy 44
Úãel konferencí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Nauka a smlouvy 45
Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Nauka a smlouvy 46
Dary Ducha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Nauka a smlouvy 47
Povolání b˘t historikem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Nauka a smlouvy 48
Zakoupení pozemkÛ v Kirtlandu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Nauka a smlouvy 49
Poselství pro Sjednocenou spoleãnost vûfiících
v Kristovo druhé zjevení se (shakery)  . . . . . . . . . . . . . . . . 56

iii
* Poznámka: Nauka a smlouvy 1 byla pfiijata bûhem období v Ohiu a Missouri

34190_121_01_ChInt-Int.qxd  08-11-2006  2:53 PM  Page iii



Nauka a smlouvy 50
Porozumûjte tomu, jak pÛsobí Duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Nauka a smlouvy 51
Dal‰í pokyny o zákonu zasvûcení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Nauka a smlouvy 52
Je zjeven Sion, Nov˘ Jeruzalém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Nauka a smlouvy 53
Povolání Sidneyho Gilberta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Nauka a smlouvy 54
Smlouvy a dÛsledky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Nauka a smlouvy 55
W. W. Phelps je povolán k dílu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Nauka a smlouvy 56
Pokárání tûch, ktefií nejsou pokorní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Nauka a smlouvy 57
Je zjeveno ústfiední místo Sionu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Nauka a smlouvy 58
VÛle Pánû ohlednû Sionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Nauka a smlouvy 59
Pfiikázání pro Sion a kÛly Sionu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Nauka a smlouvy 60
„Nebude‰ marniti ãas svÛj“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Nauka a smlouvy 61
Nebezpeãí na vodû  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Nauka a smlouvy 62
Va‰e svûdectví je zaznamenáno v nebi  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Nauka a smlouvy 63
Pfiíprava na Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Nauka a smlouvy 64
Odpou‰tûjte druh˘m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Nauka a smlouvy 65
Království BoÏí na zemi pfiipravuje cestu pro 
království nebeské  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Nauka a smlouvy 66
William E. McLellin – „Jsi ãist˘, ale ne zcela“  . . . . . . . . . . . 74

Nauka a smlouvy 67
Zkou‰ka písem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Nauka a smlouvy 68
Písma, moc BoÏí a rodiãe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Nauka a smlouvy 69–70
Zjevení BoÏí – posvátné správcovství . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Nauka a smlouvy 71
„Není Ïádná zbraÀ, která je zhotovena proti 
vám, která uspûje“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Nauka a smlouvy 72
Více o správcovství a povinnostech biskupa  . . . . . . . . . . . . 78

Nauka a smlouvy 73
Dokonãení pfiekladu Bible od Josepha Smitha . . . . . . . . . . . 79

Nauka a smlouvy 74
Prorokova otázka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Nauka a smlouvy 75
Povolání na misii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nauka a smlouvy 76
Vidûní rÛzn˘ch stupÀÛ slávy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Nauka a smlouvy 77
Otázky t˘kající se Janova zjevení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Nauka a smlouvy 78
Potfieba zaloÏení biskupovy zásobárny  . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Nauka a smlouvy 79–80
Povolání na misii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Nauka a smlouvy 81
Pánova rada pfiedsednictvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Nauka a smlouvy 82
Pokyny t˘kající se zaloÏení Sionu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Nauka a smlouvy 83
Zodpovûdnost za Ïeny a dûti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Nauka a smlouvy 84
Zjevení o knûÏství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Nauka a smlouvy 85
To, co dûláme, dûláme sv˘m zpÛsobem nebo 
zpÛsobem Pánû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Nauka a smlouvy 86
Podobenství o p‰enici a koukolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Nauka a smlouvy 87
Proroctví o válce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Nauka a smlouvy 88
List olivov˘ – poselství pokoje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Nauka a smlouvy 89
Slovo moudrosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Nauka a smlouvy 90
Klíãe království  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Nauka a smlouvy 91
Apokryfy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Nauka a smlouvy 92
Buìte aktivním ãlenem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Nauka a smlouvy 93
Svûtlo a pravda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Nauka a smlouvy 94
Pokyny pro Církevní stavební komisi  . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Nauka a smlouvy 95
Postavte mÛj dÛm!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Nauka a smlouvy 96
Rozdûlení pozemkÛ v Kirtlandu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Nauka a smlouvy 97
Chrámy a Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Nauka a smlouvy 98
Reakce na pronásledování  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Nauka a smlouvy 99
Povolání na misii pro Johna Murdocka  . . . . . . . . . . . . . . . 105

Nauka a smlouvy 100
Misionáfiské rady pro proroka Josepha Smitha 
a Sidneyho Rigdona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Nauka a smlouvy 101
Reakce na potíÏe v kraji Jackson ve státû Missouri  . . . . . . 107

Nauka a smlouvy 102
Vysoké rady a církevní disciplinární fiízení  . . . . . . . . . . . . 109

Nauka a smlouvy 103
Bude Sion vykoupen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

iv

34190_121_01_ChInt-Int.qxd  08-11-2006  2:53 PM  Page iv



Nauka a smlouvy 104
„M˘m vlastním zpÛsobem“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Nauka a smlouvy 105
Sionská v˘prava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Nauka a smlouvy 106
„Jako zlodûj v noci“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Nauka a smlouvy 107
Zjevení o knûÏství  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Nauka a smlouvy 108
„Posiluj bratfií sv˘ch“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Nauka a smlouvy 109
Zasvûcení chrámu Kirtland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Nauka a smlouvy 110
V chrámu Kirtland se zjevuje Pán a jsou 
znovuzfiízeny klíãe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Nauka a smlouvy 111
Poklad v Salemu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Nauka a smlouvy 112
Dílo Dvanácti apo‰tolÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Nauka a smlouvy 113
Otázky t˘kající se písem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Nauka a smlouvy 114
Zjevení Davidu W. Pattenovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Nauka a smlouvy 115
Chrám ve Far Westu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Nauka a smlouvy 116
Adam-ondi-Ahman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Nauka a smlouvy 117
„Ne podle jména, ale ve skutcích“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Nauka a smlouvy 118
Noví apo‰tolové  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Nauka a smlouvy 119–120
Zákon desátku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Nauka a smlouvy 121
„Mnozí jsou povoláni, ale málo je vyvolen˘ch“  . . . . . . . . 128

Nauka a smlouvy 122
„Neboj se toho, co ãlovûk mÛÏe uãiniti“ . . . . . . . . . . . . . . . 131

Nauka a smlouvy 123
DÛleÏitost vedení záznamÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Církev v Nauvoo ve státû Illinois  . . . . . . . . . . . . . . . 132
Nauka a smlouvy 124

Posvátné budovy a posvátná povolání . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Nauka a smlouvy 125
Zarahemla na teritoriu Iowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Nauka a smlouvy 126
Zjevení pro Brighama Younga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Nauka a smlouvy 127–128
Pokyny o obfiadu kfitu za mrtvé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Nauka a smlouvy 129
Tfii hlavní klíãe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Nauka a smlouvy 130
Naukové drahokamy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Nauka a smlouvy 131–132
„Nová a vûãná smlouva manÏelství“  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

*Nauka a smlouvy 133
Pfiipravujte cestu pro pfiíchod Spasitele  . . . . . . . . . . . . . . . 142

Nauka a smlouvy 134
Nauka t˘kající se vlády . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Nauka a smlouvy 135
Muãedníci za pravdu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Nauka a smlouvy 137
Vidûní celestiálního království  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Církev se stûhuje na západ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Následnictví v Pfiedsednictvu

V˘bûr dal‰ího presidenta Církve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Putování na západ (1845–1847)
âemu se mÛÏeme nauãit od ran˘ch pion˘rÛ?  . . . . . . . . . . 150

Nauka a smlouvy 136
„NechÈ v‰ichni lidé... jsou zorganizováni do skupin“  . . . . 155

President Brigham Young
Budování útoãi‰tû pro království BoÏí  . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Odkaz presidenta Brighama Younga
MojÏí‰ posledních dnÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

President John Taylor
Obránce svobody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

President Wilford Woodruff
Manifest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Oficiální prohlá‰ení 1 a „V˘Àatky ze tfií proslovÛ...“
Pán ukonãuje praktikování plurálního manÏelství  . . . . . . 172

Období rozmachu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
President Lorenzo Snow

Zjevení o desátku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

President Joseph F. Smith
Uãitel nauky evangelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 

Nauka a smlouvy 138
Vidûní o vykoupení mrtv˘ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

President Heber J. Grant
Odhodlán slouÏit Pánu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

President George Albert Smith
U‰lechtil˘ sluÏebník  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Celosvûtová Církev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
President David O. McKay

„Îádn˘ jin˘ úspûch nemÛÏe vynahradit 
selhání v domovû“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

President Joseph Fielding Smith
Teolog a autor mnoha pojednání na témata 
z evangelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

President Harold B. Lee
Obrovitá sekvoj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

President Spencer W. Kimball
„ProdluÏte krok“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Oficiální prohlá‰ení 2
KaÏd˘ zpÛsobil˘ muÏ mÛÏe b˘t nositelem knûÏství . . . . . 201

v
* Poznámka: Nauka a smlouvy 133 byla pfiijata bûhem období v Ohiu a Missouri.

34190_121_01_ChInt-Int.qxd  08-11-2006  2:53 PM  Page v



President Ezra Taft Benson
Zaplavení zemû Knihou Mormonovou  . . . . . . . . . . . . . . . 202

President Howard W. Hunter
MuÏ naplnûn˘ kfiesÈanskou láskou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

President Gordon B. Hinckley
„Jsem optimista. Myslím, Ïe budoucnost 
vypadá dobfie.“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Rodina – Prohlá‰ení svûtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Îijící Kristus – Svûdectví apo‰tolÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
âlánky víry

âemu vûfiíme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Na‰e místo v historii Církve
Odkaz víry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Lidé a pojmy v Nauce a smlouvách . . . . . . . . . . . . . . 221

vi

34190_121_01_ChInt-Int.qxd  08-11-2006  2:53 PM  Page vi



Tato pfiíruãka, jak jiÏ její název napovídá, je prÛvodcem pfii va‰em
studiu písem. Obsahuje nûkolik oddílÛ, které vám pomohou lépe
pochopit to, co ãtete. 

Úvod
Pod záhlavím, které je vyti‰tûno na obrázku otevfiené
knihy, se nachází úvod ke kapitolám nebo oddílÛm

písma, jeÏ máte za úkol si pfieãíst. Tyto úvodní oddíly obsahují
tyto informace: 

• Historické pozadí

• Vysvûtlení, jak se úsek písem t˘ká pfiedchozích nebo následu-
jících kapitol nebo oddílÛ 

• Otázky a námûty k zamy‰lení pfied ãetbou nebo bûhem ní,
které vám pomohou zamûfiit se na poselství daného úseku
písem 

Porozumûní písmÛm
Oddíl „Porozumûní písmÛm“ objasÀuje obtíÏná slova
a v˘razy a obsahuje komentáfi, kter˘ vám pomÛÏe

porozumût my‰lenkám a pojmÛm obsaÏen˘m v písmech.
Komentáfi ãasto obsahuje prohlá‰ení generálních autorit Církve. 

B

A

Studium písem
Oddíl „Studium písem“ obsahuje otázky a ãinnosti,
které vám pomohou objevit zásady evangelia, které

se v písmech nacházejí, pfiem˘‰let o nich a uplatÀovat je. V pfií-
ruãce není místo na poznámky, a tak budete muset tyto ãinnosti
zaznamenávat do se‰itu nebo na papír. 

Pfii studiu písma vám pomohou tyto kroky: 

• Zaãnûte s modlitbou. 

• Pfieãtûte si úvod ke kapitole nebo k oddílu, kter˘ budete stu-
dovat, a vezmûte v potaz dal‰í studijní dovednosti uvedené
v ãásti „Pfied ãetbou“ (viz str. 3–4). 

• Pfieãtûte si zadanou kapitolu nebo oddíl. Informace uvedené
v pfiíslu‰ném oddíle „Porozumûní písmÛm“ vám pomohou
zadané ãetbû porozumût. VyuÏívejte studijní dovednosti uve-
dené v ãásti „Bûhem ãetby“ (viz str. 4–5). Poznámky a otázky
si zapisujte do se‰itu. Zapisujte si také pocity nebo dojmy,
které jsou pro vás dÛleÏité. 

• Pro kapitolu nebo oddíl, které studujete, proveìte ãinnosti
uvedené v ãásti „Studium písem“. Nûkdy se budete moci roz-
hodnout, které ãinnosti vykonat. Chcete-li se toho nauãit více,
vykonejte v‰echny ãinnosti. 

Semináfi: forma domácího studia
Studujete-li semináfi formou domácího studia, rozvrh ãetby na
stranû 7 vám ukáÏe, co si máte kaÏd˘ t˘den pfieãíst. Mûjte
na pamûti, Ïe semináfi je kaÏdodenní náboÏensk˘ vzdûlávací
program, Ïe ãtení zadan˘ch písem doprovázené modlitbou má
b˘t kaÏdodenní ãinností a Ïe budete muset pracovat na sv˘ch
úkolech ze semináfie kaÏd˘ ‰kolní den, i kdyÏ kaÏd˘ den nebu-
dete semináfi nav‰tûvovat. Má-li vá‰ ‰kolní rok semináfie více
nebo ménû neÏ tfiicet ‰est t˘dnÛ, vá‰ uãitel vám poví, které
kapitoly si máte v daném t˘dnu pfieãíst a jaké úkoly máte spl-
nit. âetba písem a pouÏívání tohoto studijního prÛvodce má
trvat tfiicet aÏ ãtyfiicet minut kaÏd˘ ‰kolní den, kdy se neúãast-
níte tfiídy semináfie. 

KaÏd˘ t˘den máte svému uãiteli pfiedat své písemné poznámky,
které obsahují va‰e my‰lenky o písmech, a ãinnosti studijního
prÛvodce, které jste v daném t˘dnu splnili. Uãitel si je pfieãte,
vyjádfií se k nim a poznámky (se‰it) vám vrátí. Mohli byste se
rozhodnout, Ïe si povedete poznámky ve dvou se‰itech a Ïe je
budete pouÏívat ob t˘den. Nebo byste mohli pouÏívat krouÏkov˘
blok a pfiedávat z nûho ty stránky, které se t˘kají va‰eho studia
v daném t˘dnu. AÏ vám je uãitel vrátí, zafiadíte je zpût do bloku. 

Semináfi: forma denního studia
Studujete-li semináfi formou denního studia, budete tohoto stu-
dijního prÛvodce pouÏívat podle pokynÛ svého uãitele. 

C

1

Jak pouÏívat tuto pfiíruãku
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Tento studijní prÛvodce byl pfiipraven, aby vám pomohl ãíst,
studovat a pochopit písma. JelikoÏ budete vût‰inu svého studij-
ního ãasu vûnovat ãetbû písem a pfiem˘‰lení o nich, je zde zafia-
zen tento oddíl, aby vám pomohl vyuÏít tento ãas efektivnûji. 

KdyÏ byl star‰í Howard W. Hunter ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, poskytl ãlenÛm Církve ohlednû studia písem cennou
radu, která je shrnuta níÏe. Jeho my‰lenky si mÛÏete napsat na
kartiãku a tu si mÛÏete umístit tam, kde na ni pfii studiu bude-
te vidût. 

• âtûte peãlivû, abyste písma pochopili. 

• Studujte kaÏd˘ den. 

• Vyhraìte si na studium pravidelnou denní dobu. 

• Studujte na místû, kde se mÛÏete soustfiedit a kde nebudete
rozptylováni nebo vyru‰ováni. 

• Je lep‰í studovat po urãitou dobu, neÏ pfieãíst urãit˘ poãet
kapitol nebo stránek. 

• Mûjte studijní plán. 

(Viz Conference Report, Oct. 1979, str. 91–93; nebo Ensign,
Nov. 1979, str. 64–65.) 

Va‰emu studiu písem prospûje, kdyÏ budete pouÏívat dobré stu-
dijní dovednosti a studijní pomÛcky, které jsou v trojkombinaci. 

Studijní pomÛcky v trojkombinaci

KfiíÏové odkazy
KfiíÏov˘ odkaz je odkaz na ver‰ z písem, kter˘ vás dovede
k dal‰ím informacím a pohledÛm na téma, které studujete. 

Pfieãtûte si napfiíklad Nauku
a smlouvy 18:34–35 a
pov‰imnûte si poznámky
pod ãarou 35a. Jak vám
pomáhají ver‰e, které si
najdete a pfieãtete v písmech
v poznámkách pod ãarou,
porozumût tomu, jak lze sly-
‰et hlas Pánû? 

Odkazy na PrÛvodce k písmÛm
PrÛvodce k písmÛm (PP) obsahuje abecední seznam mnoha slov
a námûtÛ s odkazy na ver‰e ze v‰ech ãtyfi standardních dûl
Církve. Uvádí definice a vysvûtlení mnoha biblick˘ch jmen
a pojmÛ. 

Pfieãtûte si napfiíklad Nauku a
smlouvy 45:39. Pfii ãetbû vás
moÏná zarazí slovo bojí ve v˘ra-
zu „ten, kdo se mne bojí“.
Znamená to, Ïe Pán chce, aby-
chom se Ho báli? Pov‰imnûte si
poznámky pod ãarou, která vás
odkazuje na PrÛvodce k písmÛm a
na témata „Báti se, bázeÀ, strach
– BázeÀ BoÏí“ a „Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘“. Najdûte
nûjak˘ odkaz na písma, kter˘
jasnû fiíká, Ïe musíme projevovat
Pánovi úctu. Podívejte se do
PrÛvodce k písmÛm na heslo „Báti

se, bázeÀ, strach“ (str. 10) a najdûte dal‰í vysvûtlení pro dvû
rÛzná pouÏití slova bázeÀ v písmech. 

Pomoc se slovy a v˘razy
Nûkterá slova a v˘razy jsou oznaãeny níÏe uveden˘mi znaãkami: 

• HEB: Alternativní (náhradní) pfieklad z hebrej‰tiny (pÛvodního
jazyka Starého zákona). 

• TJ.: Vysvûtlení idiomÛ (slov nebo v˘razÛ pouÏívan˘ch urãi-
t˘m zpÛsobem v dobû, kdy byla písma napsána, které se dnes
ale obvykle nepouÏívají) a obtíÏn˘ch konstrukcí. 

• NEBOLI: Objasnûní v˘znamu archaick˘ch (star˘ch) v˘razÛ. 

Jak vám v˘znam hebrejského slova „chaza“ v 2. Nefim 12:1
pomáhá pochopit, jak mohl Izaiá‰ „vidût“ slovo? 

2

Studium písem
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Jak vám poznámka pod
ãarou pomáhá pochopit
v˘znam slova obûti
v Nauce a smlouvách
59:12? Jak˘ druh obûtí
byste mohli pfiiná‰et o
sabatu vy? Co jiného,
kromû odfieknutí si potra-
vy, znamená pÛst? 

Pfieklad Bible od Josepha Smitha
Pán pfiikázal proroku Josephu Smithovi, aby studoval Bibli a
usiloval o zjevení, aby získal její úplnûj‰í a vûrnûj‰í pfieklad (viz
NaS 45:60). Prorok Joseph Smith následnû znovuzfiídil mnoho
dÛleÏit˘ch pravd a uãinil mnoho v˘znamn˘ch zmûn v pasáÏích
z Bible, které byly patrnû ‰patnû pfieloÏeny, byly nejasné nebo
neúplné (viz âlánky víry 1:8). Tato verze s inspirovan˘mi zmû-
nami se naz˘vá „Pfieklad Josepha Smitha“. Tento pfieklad se ve
zkratce uvádí jako „PJS“. Nûkteré zmûny, které Joseph Smith uãi-
nil, se nacházejí ve „V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha
Smitha“ v PrÛvodci k písmÛm na stranû 203. 

Pfieãtûte si Matou‰e 4:5–6.
Jakou dÛleÏitou pomÛcku
poskytuje Pfieklad Josepha
Smitha pro tyto ver‰e? (Viz
PrÛvodce k písmÛm, str. 210.)

Biblické mapy a fotografie
Biblické mapy a fotografie, které se nacházejí v PrÛvodci k pís-
mÛm, jsou uÏiteãné pro vyhledávání míst, o kter˘ch se hovofií
v písmech. 

Církevní historie – chronologie, mapy a 
fotografie
V roce 1999 Církev pfiidala k trojkombinaci nové mapy a
fotografie. Ty se podobají odpovídajícím mapám a fotografiím
v Bibli krále Jakuba vydané Církví JeÏí‰e Krista Svat˘ch

posledních dnÛ. Tento oddíl také obsahuje chronologick˘ pfiehled
církevních historick˘ch událostí. Nalistujte si tento oddíl a
najdûte, ve kterém roce a mûsíci prorok Joseph Smith dokonãil
svÛj pfieklad Knihy Mormonovy. Nalistujte si mapu 2 a najdûte
na ní rouben˘ domek Josepha Smitha st. K jaké dÛleÏité události
v nûm do‰lo? (Viz poznámka 1.) 

Záhlaví kapitol, záhlaví oddílÛ a shrnutí ver‰Û
Záhlaví kapitol a oddílÛ a shrnutí ver‰Û poskytují rÛzná
vysvûtlení nebo uvádûjí dÛleÏité informace o historickém poza-
dí, které vám pomohou porozumût tomu, co ãtete. Jaké uÏiteã-
né informace napfiíklad získáte ãetbou záhlaví k 89. oddílu
Nauky a smluv? 

Studijní pomÛcky nacházející se v trojkombinaci jsou jako kni-
hovniãka pfiíruãek – v‰e je na jednom místû! 

Studijní dovednosti
Nefi fiekl „hodujte na slovech Kristov˘ch“ (2. Nefi 32:3) a JeÏí‰
pfiikázal NefitÛm, aby v písmech „hledali pilnû“ (3. Nefi 23:1).
Tento druh studia znamená více neÏ pouhé rychlé proãítání
písem. NíÏe uvedené námûty a dovednosti vám pomohou, aby-
ste se toho pfii svém studiu nauãili více. Jsou rozdûleny do tfií
rÛzn˘ch kategorií: pfied ãetbou, bûhem ãetby a po ãetbû. 

Pfied ãetbou
Modlitba

Písma byla napsána inspirací.
Proto jim nejlépe porozumíme,
kdyÏ máme spoleãenství
s Duchem Svat˘m. Ve Starém
zákonû ãteme o knûzi Ezdrá‰ovi,
kter˘ si „uloÏil v srdci svém, aby
zpytoval zákon HospodinÛv“
(Ezdrá‰ 7:10). PokaÏdé, kdyÏ se
chystáte ãíst písma, pfiipravte své
srdce modlitbou. 

Získejte informace o pozadí

Porozumûní historickému pozadí písem vám pomÛÏe získat pfii
ãetbû hlub‰í pochopení. PrÛvodce k písmÛm poskytuje informace
o historickém pozadí a struãn˘ pfiehled obsahu a hlavních témat
kaÏdé knihy. Záhlaví oddílÛ v Nauce a smlouvách poskytují
struãné vysvûtlení historického pozadí zjevení.

Budete-li mít ãas, mÛÏete se
rovnûÏ obrátit na dal‰í knihy
a pfiíruãky vydané Církví,
které osvûtlují pozadí ver‰Û,
které ãtete. 

Pokládejte si otázky

NeÏ zaãnete ãíst, je uÏiteãné
poloÏit si napfiíklad tyto otáz-
ky: „Kdo napsal tyto ver‰e?“
„Komu?“ „Proã je toto uãení

obsaÏeno v písmech?“ „Co se chci pfii dne‰ní ãetbû dozvûdût

3
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nebo nauãit?“ a „Co Pán chce, abych se z tûchto ver‰Û nauãil?“
Pfii ãtení písem hledejte odpovûdi na své otázky. Mûjte na pamû-
ti, Ïe mÛÏete rovnûÏ pouÏít studijní pomÛcky v trojkombinaci
nebo hledat odpovûdi v církevních pfiíruãkách a publikacích. 

âtûte záhlaví oddílÛ a shrnutí ver‰Û

Záhlaví oddílÛ poskytují struãn˘
a uÏiteãn˘ pfiehled historického
pozadí obsahu kaÏdého oddílu
Nauky a smluv. Shrnutí ver‰Û
obsahuje jednoduch˘ pfiehled
hlavních my‰lenek oddílu.
Pfieãtení záhlaví oddílu a shrnutí
ver‰Û pfied zahájením studia oddí-
lu není pouze dobr˘m studijním
návykem, ale také vám to pomÛÏe
pfiipravit se na kladení otázek a
hledání odpovûdí bûhem ãetby. 

Bûhem ãetby
Neobávejte se zastavit se

Zlato zpravidla jen tak neleÏí na zemi – musíte je vydolovat
nebo vyr˘Ïovat. Va‰e studium písem bude mnohem cennûj‰í,
zpomalíte-li nebo zastavíte-li se a provedete-li nûkterou z níÏe
uveden˘ch ãinností. 

Vyhledejte v˘znam slov, kter˘m nerozumíte

PouÏívejte slovník. Vyhledání
v˘znamu slova, o kterém si
myslíte, Ïe je jiÏ znáte, vám
mÛÏe nûkdy poskytnout hlub‰í
pochopení. Oddíl „Porozumûní
písmÛm“ této pfiíruãky vám
pomÛÏe pochopit fiadu obtíÏ-
n˘ch slov a spojení. 

Buìte si vûdomi toho, Ïe Pán
nûkdy inspiroval své proroky,
aby do sv˘ch spisÛ zahrnuli
vysvûtlení, která nám pomo-
hou poznat v˘znam slov a
spojení. Pfieãtûte si napfiíklad
Nauku a smlouvy 41:5 a zjistû-
te, co podle Pána znamená b˘t
jeho uãedníkem. 

PouÏívejte studijní pomÛcky v trojkombinaci

Viz oddíl „Studijní pomÛcky v trojkombinaci“ na stranách 2–3.

Vztahujte písma na sebe

PouÏívejte své vlastní jméno ve ver‰i, pomÛÏe vám to k tomu,
Ïe se uãení písem stane pro vás osobnûj‰ím. Jak odli‰nû bude
znít napfiíklad ver‰, kdyÏ „Davide“ v Nauce a smlouvách
30:1–2 nahradíte sv˘m vlastním jménem? 

Pfiedstavujte si

Pfiedstavujte si v mysli, co se
odehrává. Napfiíklad pfii ãtení
Joseph Smith–Îivotopis
1:27–47 si snaÏte pfiedstavit,
jak byste se cítili, kdyby se
vám ve va‰í loÏnici tfiikrát
ukázal andûl a pfiedal vám
dÛleÏité poselství. 

Písma nás obãas vyz˘vají,
abychom si nûco pfiedstavili.
Pfieãtûte si Almu 5:15–18 a

zastavte se, abyste uãinili to, co Alma navrhuje. Vûnujte urãit˘
ãas zapsání pocitÛ, které jste mûli, kdyÏ jste si pfiedstavovali to,
k ãemu tyto ver‰e nabádají. 

Hledejte spojovací v˘razy

Mezi spojovací v˘razy patfií a, ale, protoÏe, tudíÏ a nicménû. Pfii
ãtení tûchto slov si pov‰imnûte, jak vám pomáhají porozumût
dvûma ãi více my‰lenkám. Nûkdy ukazují, jak jsou dvû nebo
více vûcí podobné nebo odli‰né. 

Napfiíklad, pfiem˘‰líte-li o tom, co naznaãují slova pro a protoÏe
v Nauce a smlouvách 84:54–55, mÛÏete se nauãit dÛleÏité prav-
dû o v˘znamu Knihy Mormonovy. 

Pro a protoÏe naznaãují vztah
pfiíãiny a následku mezi vírou
Svat˘ch a vdûãností za Knihu
Mormonovu a jejich schopností
pfiijímat zjevení a Pánova
poÏehnání. 

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 45:30–32 a pov‰imnûte si, jak slovo
ale ukazuje kontrast mezi stavem zlovoln˘ch a spravedliv˘ch
v posledních dnech. 

ZdÛrazÀující slovo ale nás mÛÏe
ujistit, Ïe spravedliví budou
u‰etfieni nûkter˘ch zniãení pfied
druh˘m pfiíchodem. 

Hledejte vzory a schémata

V Nauce a smlouvách 52:14 Pán prohlásil, Ïe uvede vzor, jehoÏ
pomocí se mÛÏeme ubránit oklamání Satanem. Potom ve ver‰i
19 na tento vzor odkázal. KdyÏ víme, Ïe se mezi ver‰i 14 a 19
nachází pomÛcka od Pána, pomocí níÏ mÛÏeme rozpoznat
dobré nebo zlé duchy, máme tyto ver‰e ãíst a studovat, aby-
chom onomu vzoru porozumûli. 

4
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Dal‰ím pfiíkladem hledání
vzoru je hledání Pánova
vysvûtlení pfiíãiny a následku
tak, Ïe sledujeme, jak pouÏí-
vá slova jestliÏe a potom.
V Nauce a smlouvách 5 bylo
Martinu Harrisovi fieãeno, co

musí dûlat, aby od Pána obdrÏel konkrétní dar. Pfieãtûte ver‰ 24
a najdûte schéma jestliÏe/potom. Hledejte, co mu bylo fieãeno,
Ïe musí dûlat, aby obdrÏel poÏehnání, o které usiloval. 

Opakování slova, v˘razu nebo my‰lenky je dal‰ím schématem,
které mÛÏeme hledat. Napfiíklad porovnejte obsah prvních pûti
ver‰Û oddílÛ 11, 12 a 14 Nauky a smluv. KaÏdé z tûchto zjevení
bylo dáno ãlenÛm Církve, ktefií zaãínali pracovat v Pánovû krá-
lovství. Pov‰imnûte si, Ïe Pán mûl pro kaÏdého svého sluÏební-
ka podobné poselství. 

Hledejte v písmech seznamy

Seznamy vám pomohou jasnûji
pochopit, ãemu Pán a Jeho proroci
uãí. Desatero pfiikázání je seznamem
(viz Exodus 20). Blahoslavenství ve
3. Nefim 12:3–11 jsou jasn˘m sezna-
mem. Nalezení dal‰ích seznamÛ
mÛÏe vyÏadovat trochu více úsilí.
Napfiíklad z Nauky a smluv 68:25–31

vypi‰te seznam toho, co Pán vyÏaduje, aby rodiãe uãili své dûti. 

Pokládejte si otázky

Odpovídejte si na otázky poloÏené v písmech

Pán mnohokrát poloÏí otázku a potom na ni odpovídá.
Nûkter˘ch star‰ích Církve se zeptal: „K ãemu jste byli vysvûce-
ni?“ (NaS 50:13.) Potom odpovûdûl: „Kázati evangelium mé
Duchem, a to Utû‰itelem, kter˘ byl vyslán uãiti pravdû.“ (V. 14.) 

Jindy je otázka poloÏena, ale odpovûì dána není – obyãejnû
proto, Ïe odpovûì je zfiejmá (napfiíklad viz NaS 122:8). Nûkdy
v‰ak písma neuvádûjí odpovûì, protoÏe poloÏená otázka mÛÏe
vyÏadovat urãité pfiem˘‰lení a protoÏe nelze odpovûdût okamÏi-
tû. Pfieãtûte si napfiíklad Almu 5:14–33 a odpovûzte na otázky
v tûchto ver‰ích, jako kdybyste tam byli. 

Hledejte pfiedobrazy a symbolické v˘znamy

Proroci ãasto pouÏívají symboly a meta-
fory (pfiedobrazy), aby s vût‰í mocí sdûli-
li své poselství. Napfiíklad podobenství
umoÏÀují sdûlit poselství prostû, a záro-
veÀ tak, aby vyjádfiilo mnohem hlub‰í
v˘znam. Pfiíbûh v podobenství ãiní
ponauãení zapamatovatelnûj‰ím a smys-
luplnûj‰ím. 

I nadále si pokládejte otázky, tak jak jste byli pouãeni v oddíle
„Pfied ãetbou“. Bûhem ãetby mÛÏete pfieformulovat otázky, které
jste si poloÏili, neÏ jste zaãali ãíst, nebo mÛÏete pfiijít na úplnû
nové otázky. Hledání odpovûdí na otázky pfii studiu písem je
jedním z nejdÛleÏitûj‰ích postupÛ, díky nûmuÏ se na‰e porozu-
mûní písmÛm prohlubuje. Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích otázek, kterou
si mÛÏeme poloÏit, je: „Proã Pán inspiroval pisatele, aby toto
zahrnul do písem?“ Hledejte zfietelná vodítka, která pisatelé
obãas doplÀují, kdyÏ fieknou napfiíklad „a tak vidíme“. 

NíÏe uvedené návrhy vám mohou pomoci porozumût symbo-
lÛm v písmech: 

1. Hledejte v˘klad v samotn˘ch písmech. Napfiíklad mnoho
prvkÛ podobenství o p‰enici a koukolu z Matou‰e 13 je vysvût-
leno v Nauce a smlouvách 86:1–7 a 101:64–66. Smysl nûkdy
pomohou najít kfiíÏové odkazy v poznámkách pod ãarou. 

2. Pfiem˘‰lejte o charakteristick˘ch vlastnostech symbolu a o
tom, ãemu vás symbol mÛÏe nauãit. Napfiíklad v Nauce a
smlouvách 38:24–27 Pán hovofií o lásce, kterou otec chová ke
sv˘m poslu‰n˘m synÛm, aby znázornil, jak˘ je, a aby zdÛraz-
nil, Ïe spolu musíme navzájem jednat s láskou a b˘t jednotní,
tak jak tomu má b˘t mezi ãleny rodiny. 

3. Posuìte, zda vás symbol uãí nûãemu o Spasiteli. Pán fiekl
Adamovi, Ïe „v‰echny vûci [o Nûm] vydávají svûdectví“
(MojÏí‰ 6:63). Jak se napfiíklad soudce, kter˘ odpovídá na
prosbu Ïeny v Nauce a smlouvách 101:81–91, podobá Pánu,
kter˘ odpovídá na volání Svat˘ch o pomoc? 

Pi‰te

Mûjte u sebe papír nebo se‰it, abyste
si mohli zapisovat my‰lenky, které si
chcete zapamatovat, napfiíklad sezna-
my, hlub‰í pochopení, které jste získa-
li, nebo jaké pocity ve vás vyvolalo
nûco z toho, co jste ãetli. Abyste si
tyto my‰lenky nebo pochopení pfiipo-
mnûli pfii pfií‰tím ãtení, mÛÏete si je
rovnûÏ zapsat na okraj stránky ve
sv˘ch písmech. 

Mnozí lidé si ve sv˘ch písmech rádi
oznaãují dÛleÏitá slova a spojení.

Neexistuje jedin˘ správn˘ zpÛsob, jak to dûlat. (Nemusíte to
dûlat vÛbec.) Nûktefií lidé si krouÏkují ãísla ver‰Û nebo zv˘raz-
Àují ãi podtrhují dÛleÏitá slova a spojení, která ver‰i dodávají
zvlá‰tního v˘znamu. Dal‰ím zpÛsobem, jak si vyznaãovat v pís-
mech, je napsat si na okraj kfiíÏov˘ odkaz na jin˘ ver‰. KdyÏ to
udûláte u nûkolika ver‰Û pojednávajících o stejném tématu, zís-
káte tím fietûzec ver‰Û t˘kajících se konkrétního tématu, kter˘
mÛÏete najít tím, Ïe vyhledáte kter˘koli ver‰ v tomto fietûzci.
Oznaãování ver‰Û v písmech vám mÛÏe ãasto pomoci rychleji
najít dÛleÏité ver‰e. 

Po ãetbû
Pfiemítejte

Pfiemítat znamená o nûãem hluboce
pfiem˘‰let, klást si otázky a vyhodno-
covat to, co znáte, a to, ãemu jste se
nauãili. Písma toto nûkdy naz˘vají
meditováním (viz NaS 76:19). V pís-
mech existuje nûkolik dobr˘ch pfiíkla-
dÛ, kdy dÛleÏitá zjevení pfii‰la
v dÛsledku pfiemítání, zejména pfiemí-
tání nad písmy (viz NaS 76:15–20;
138:1–11). 
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Vztahujte písma na sebe

Vztahovat písma na sebe zname-
ná porovnávat je se sv˘m vlast-
ním Ïivotem. Abyste písma na
sebe vztahovali, musíte si klást
otázky jako „Jak˘m zásadám
evangelia se uãí ve ver‰ích, které
právû ãtu?“ a „Jak se tyto zásady
t˘kají mého Ïivota?“. DÛleÏitou
souãástí vztahování písem na
sebe je naslouchání nabádání

Ducha Svatého, kter˘, jak slíbil Pán, „uvedeÈ vás ve v‰elikou
pravdu“ (Jan 16:13). 

Nauka a smlouvy pouÏívá mnoho situací a zásad vyuãovan˘ch
v Bibli, aby znázornila a uãila nauky v tûchto posledních dnech.
Napfiíklad MojÏí‰ pouÏil ducha zjevení, aby „provedl dûti
Izraele skrze Rudé mofie po suché zemi“ (NaS 8:3); ãlenové
Církve jsou varováni, aby nepfiidrÏovali „truhlu BoÏí“, jako to
udûlal Uza (NaS 85:8; viz také 2. Samuelova 6:6–7) a Svat˘m je
pfiikázáno ãinit „skutky Abrahamovy“ (NaS 132:32). 

âtûte opakovanû

KdyÏ ãteme nûjakou pasáÏ písem
poprvé, nerozumíme v‰emu.
Opravdové pochopení písem ve
skuteãnosti vyÏaduje celoÏivotní
studium. âasto pak zaãínáme
v písmech vidût schémata a
vzory, lépe si pfiedstavíme to, o

ãem se hovofií, a hloubûji jim porozumíme teprve po druhém
nebo tfietím pfieãtení. Pfii opakovaném ãtení mÛÏete hledat nová
uãení nebo klást si jiné otázky. Pokud se pokusíte sv˘mi slovy
napsat pfiíbûh nebo jen jeden ãi dva ver‰e, moÏná vám to pomÛ-
Ïe zjistit, zda jste porozumûli tomu, co ãtete, a moÏná vám to
také pomÛÏe lépe porozumût písmÛm. 

Pi‰te

Nûktefií lidé si vedou deník,
do kterého si zapisují hlavní
my‰lenku toho, co ãtou, jaké
to v nich vyvolává pocity,
nebo co z toho, co ãtou, se
t˘ká jejich Ïivota. PouÏíváte-li
tuto pfiíruãku pfii semináfii
formou domácího studia, pro
obdrÏení kreditu se od vás
vyÏaduje, abyste si vedli se‰it,
do kterého si budete dûlat

poznámky. Tento se‰it vám poslouÏí jako deník studia písem. 

Je také dobré hovofiit o tom, co ãtete, s druh˘mi. Zapsání pozná-
mek, které vám pfiipomenou, o ãem chcete hovofiit, a diskuse o
tom, ãemu jste se nauãili, vám pomÛÏe pochopit více z toho, co
ãtete, a pomÛÏe vám to zapamatovat si to. 

UplatÀujte

Poznání, které získáváte z písem,
nab˘vá skuteãné hodnoty pouze
tehdy, kdyÏ podle nûho Ïijete.
Vût‰í blízkost Pánu a pocit poko-
je, kter˘ dává On, pfiedstavují
jenom nûkterá poÏehnání, která
pfiicházejí k tûm, ktefií Ïijí podle
evangelia. Kromû toho Pán fiekl,
Ïe tûm, jiÏ Ïijí podle toho, ãemu

se uãí, bude dáno více, zatímco ti, jiÏ podle toho neÏijí, ztratí
poznání, které uÏ mají (viz NaS 1:33). 

„Budete vûnovati ãas svÛj studování písem...;
a potom bude oznámeno, co budete ãiniti“
(NaS 26:1).
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7

Dny, kdy jsem ãetl(a) 
deset minut nebo déle

T˘den 1 „Studium písem“ 

T˘den 2 Joseph Smith–Îivotopis 1

T˘den 3 Úvod   Nauka a smlouvy 1   2   3   4   5

T˘den 4 Nauka a smlouvy 6   7   8   9   10

T˘den 5 Nauka a smlouvy 11   12   13   14   15   16   17   18

T˘den 6 Nauka a smlouvy 19   20   21

T˘den 7 Nauka a smlouvy 22   23   24   25   26   27   28   29

T˘den 8 Nauka a smlouvy 30   31   32   33   34   35   36   37   38

T˘den 9 Nauka a smlouvy 39   40   41   42

T˘den 10 Nauka a smlouvy 43   44   45   46   47

T˘den 11 Nauka a smlouvy 48   49   50   51   52   53

T˘den 12 Nauka a smlouvy 54   55   56   57   58   59

T˘den 13 Nauka a smlouvy 60   61   62   63   64

T˘den 14 Nauka a smlouvy 65   66   67   68   69   70   71   72   73

T˘den 15 Nauka a smlouvy 74   75   76

T˘den 16 Nauka a smlouvy 77   78   79   80   81   82   83

T˘den 17 Nauka a smlouvy 84   85   86

T˘den 18 Nauka a smlouvy 87   88

T˘den 19 Nauka a smlouvy 89   90   91   92   93   94

T˘den 20 Nauka a smlouvy 95   96   97   98   99   100

T˘den 21 Nauka a smlouvy 101   102

T˘den 22 Nauka a smlouvy 103   104   105

T˘den 23 Nauka a smlouvy 106   107   108

T˘den 24 Nauka a smlouvy 109   110   111   112   113   114

T˘den 25 Nauka a smlouvy 115   116   117   118   119   120   121   122   123

T˘den 26 Nauka a smlouvy 124   125   126

T˘den 27 Nauka a smlouvy 127   128   129   130

T˘den 28 Nauka a smlouvy 131   132

T˘den 29 Nauka a smlouvy 133   134   135   137

T˘den 30 Následnictví v Pfiedsednictvu   Putování na západ (1845–1847)   Nauka a smlouvy 136

T˘den 31 President Brigham Young   Odkaz Brighama Younga

T˘den 32 President John Taylor  President Wilford Woodruff  Oficiální prohlá‰ení 1 a „V˘Àatky ze tfií proslovÛ...“  President Lorenzo Snow

T˘den 33 President Joseph F. Smith  Nauka a smlouvy 138  President Heber J. Grant  President George Albert Smith  President David O. McKay

T˘den 34 President Joseph Fielding Smith   President Harold B. Lee   President Spencer W. Kimball   Oficiální prohlá‰ení 2

T˘den 35 President Ezra Taft Benson   President Howard W. Hunter   President Gordon B. Hinckley   Rodina – Prohlá‰ení svûtu

T˘den 36 Îijící Kristus   âlánky víry   Na‰e místo v historii Církve

Rozvrh ãetby Nauky a smluv a historie Církve

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

PO ÚT ST âT PÁ SO NE

Zadané kapitoly, které jsem pfieãetl(a) tento t˘den
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Co je Nauka a smlouvy? 
Nauka a smlouvy je spolu s Biblí,
Knihou Mormonovou a Drahocennou
perlou jedním ze ãtyfi standardních
dûl Církve. To znamená, Ïe tyto ãtyfii
knihy jsou pfiijaty jako boÏsky inspi-
rované písmo. âlenové Církve slibují,
Ïe se jím budou fiídit. President
Joseph Fielding Smith, kdyÏ byl pre-
sidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,

vysvûtlil, jak se Nauka a smlouvy odli‰uje od ostatních písem: 

„Bible je historií obsahující nauku a pfiikázání, které byly dány
lidem v dávné dobû. TotéÏ platí i o Knize Mormonovû. Je to
nauka a historie a pfiikázání t˘kající se lidí, ktefií ob˘vali tento
kontinent v dávné dobû. 

Ale tato Nauka a smlouvy obsahuje slovo BoÏí pro ty, jiÏ zde Ïijí
nyní. Je to na‰e kniha. Patfií Svat˘m posledních dnÛ. Je draho-
cennûj‰í neÏ zlato a Prorok [Joseph Smith] fiíká, Ïe si jí máme
váÏit více neÏ bohatství celé zemû. Pfiem˘‰lím, zda tak ãiníme.
KdyÏ si jí budeme váÏit, kdyÏ jí budeme rozumût a kdyÏ bude-
me vûdût, co obsahuje, budeme si jí cenit více neÏ bohatství; má
pro nás vût‰í cenu neÏ bohatství zemû.“ (Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 3:199.) 

President Gordon B.
Hinckley, kdyÏ byl rád-
cem v Prvním pfiedsed-
nictvu, napsal, Ïe „Nauka
a smlouvy je mezi kniha-
mi na‰ich písem jedineã-
ná. Je to ústava Církve.
Aãkoli Nauka a smlouvy
obsahuje spisy a prohlá-
‰ení rÛzného pÛvodu, je
to v první fiadû kniha zje-

vení dan˘ch skrze Proroka této dispensace [Josepha Smitha]. 

Tato zjevení zaãínají hromov˘m prohlá‰ením o v‰ezahrnují-
cích zámûrech BoÏích pfii znovuzfiízení Jeho velkého díla
posledních dnÛ: 

,Poslouchejte, ó vy lidé církve mé,
praví hlas toho, kdo dlí na v˘sostech
a jehoÏ oko spoãívá na v‰ech lidech;
ano, vpravdû pravím: Poslouchejte,
vy lidé zdaleka; a vy, ktefií jste na
ostrovech mofisk˘ch, naslouchejte
spoleãnû. 

NeboÈ vpravdû hlas Pánû je pro
v‰echny lidi a není nikoho, kdo mu

unikne; a není oka, které nebude vidûti, ani ucha, které nebude
sly‰eti, ani srdce, které nebude proniknuto.‘ (NaS 1:1–2.) 
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Od tohoto majestátního úvodu se odkr˘vá úÏasné naukové
panorama, které pochází z pramene vûãné pravdy. âást je pfií-
m˘m zjevením, kdy Pán diktoval svému prorokovi. âást je fieãí
Josepha Smitha, psanou nebo mluvenou, kdyÏ na nûj pÛsobil
Duch Svat˘. ObsaÏeno je rovnûÏ jeho vyprávûní o událostech,
ke kter˘m do‰lo za rÛzn˘ch okolností. To v‰e dohromady tvofií
do velmi znaãné míry nauku a praxi Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ... 

Rozmanitost záleÏitostí, o nichÏ kniha pojednává, je udivující.
Patfií mezi nû zásady a postupy t˘kající se správy Církve. Jsou
zde vyhlá‰ena jedineãná a pozoruhodná zdravotní pravidla
s fyzick˘mi i duchovními zaslíbeními. ZpÛsobem, kter˘ nelze
nalézt jinde v písmech, je zde popsána smlouva vûãného knûÏ-
ství. Jsou oznámeny v˘sady a poÏehnání – a omezení a pfiíleÏi-
tosti – tfií stupÀÛ slávy, zaloÏené na Pavlovû struãné zmínce o
slávû slunce, mûsíce a hvûzd. Pokání je hlásáno jasnou a pÛsobi-
vou fieãí. Je uveden správn˘ zpÛsob kfitu. Podstata BoÏstva,
která po století trápí teology, je popsána fieãí srozumitelnou pro
v‰echny. Je vyhlá‰en PánÛv finanãní zákon, nafiizující, jak mají
b˘t získávány a vydávány prostfiedky pro provoz Církve. Je zje-
vena práce pro mrtvé, aby poÏehnala syny a dcery BoÏí v‰ech
pokolení. 

Z ãetby Nauky a smluv je zfiejmé, Ïe Joseph Smith mûl v‰ezahr-
nující porozumûní vûãn˘m zámûrÛm BoÏím“ („The Order and
Will of God“, Ensign, Jan. 1989, 2, 4). 

Proã je pro mû studium Nauky a smluv
a historie Církve dÛleÏité? 
President Ezra Taft Benson fiekl: 

„Nauka a smlouvy je spojující ãlánek
mezi Knihou Mormonovou a pokra-
ãujícím dílem znovuzfiízení konan˘m
prostfiednictvím proroka Josepha
Smitha a jeho nástupce. 

V Nauce a smlouvách se uãíme o
chrámové práci, vûãn˘ch rodinách,
stupních slávy, organizaci Církve a
mnoha dal‰ích velk˘ch pravdách
znovuzfiízení. 

,Zkoumejte tato pfiikázání,‘ fiekl Pán o Nauce a smlouvách,
,neboÈ jsou pravdivá a vûrná a proroctví a zaslíbení, která jsou
v nich, budou v‰echna splnûna. 

Co jsem já, Pán, pravil, pravil jsem a neomlouvám se, a i kdyÏ
nebesa a zemû pominou, slovo mé nepomine, ale v‰echna
budou splnûna, aÈ pravena m˘m vlastním hlasem nebo hlasem
sluÏebníkÛ m˘ch, to je totéÏ‘ (NaS 1:37–38). 

8

Vítejte u studia Nauky a smluv a historie Církve
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Kniha Mormonova pfiivádí lidi ke Kristu. Nauka a smlouvy pfii-
vádí lidi do Kristova království, a to do Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, ,[jediné pravé a Ïivé církve] na tváfii
celé zemû‘ (v. 30). Toto vím. 

Kniha Mormonova je ,závûrn˘m kamenem‘ na‰eho náboÏenství
a Nauka a smlouvy je krycím kamenem s pokraãujícím zjeve-
ním posledních dnÛ. Pán vloÏil otisk svého souhlasu jak na
kámen závûrn˘, tak na kámen krycí.“ (Conference Report, Apr.
1987, 105; nebo Ensign, May 1987, 83.) 

Pfii leto‰ním studiu Nauky a smluv budete poznávat, jak Pán
znovuzfiizoval pravdy evangelia „fiádku za fiádkou, pfiedpis za
pfiedpisem“ (NaS 128:21). Va‰e svûdectví o novodobém zjevení
poroste a va‰e vdûãnost za proroka Josepha Smitha se bude
prohlubovat. Pfii studiu dÛleÏit˘ch událostí v dûjinách Církve
budete ãíst inspirující pfiíklady o obûti a oddanosti – muÏÛ a
Ïen, ktefií znali Pána a pomáhali pfii rÛstu Jeho království zde na
zemi, Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. Studiem a
modlitbou se bude posilovat va‰e víra v JeÏí‰e Krista, stejnû jako
va‰e touha slouÏit pfii budování Jeho království. 

9
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„Západní New York byl na
poãátku devatenáctého století
v podstatû pohraniãním úze-
mím, místem pfiíleÏitosti pro
ty, kter˘m nenahánûl strach
ohromn˘ úkol m˘cení a orání
panenské zemû. Mezi nimi
byli i Joseph a Lucy Mack
Smithovi a jejich osm dûtí,
ktefií pfii‰li v roce 1816 do
sousedství Palmyry, coÏ je
nedaleko od Rochesteru.“
(Gordon B. Hinckley,

Znovuzfiízení pravdy – Struãné dûjiny Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ [1998], 1.) 

Právû v tomto prostfiedí jedno z tûchto dûtí, Joseph Smith ml.,
hledal pravdu a nav‰tívil ho BÛh Otec a Jeho Syn, JeÏí‰ Kristus.
Toto klíãové zjevení, které otevfielo nebesa po letech temnoty a
odpadlictví, vedlo k pfiekladu Knihy Mormonovy ze zlat˘ch
desek „darem a mocí BoÏí“ (NaS 135:3) a ke znovuzfiízení knûÏ-
ství, obfiadÛ evangelia a Církve JeÏí‰e Krista na zemi. Se znovu-
zfiízením Církve byli vysláni misionáfii, aby po celém svûtû
hlásali evangelium, nehledû na pronásledování, jehoÏ pÛvod byl
uvnitfi Církve i mimo ni. 

Joseph Smith–Îivotopis tvofií „v˘Àatky z oficiálního svûdec-
tví a Ïivotopisu Josepha Smitha, které pfiipravil v roce 1838
a které byly vydávány na pokraãování [po ãástech] v Times
and Seasons v Nauvoo ve státû Illinois poãínaje 15. bfiez-
nem 1842“ (Drahocenná perla, úvodní poznámka). 

Star‰í John Taylor, kter˘
byl v té dobû ãlenem Kvora
dvanácti apo‰tolÛ, napsal:
„Joseph Smith, Prorok a
Vidoucí Pánû, uãinil, kromû
JeÏí‰e samotného, pro spasení
lidí na tomto svûtû více, neÏ
kter˘koli jin˘ ãlovûk, jenÏ na
nûm kdy Ïil.“ (NaS 135:3.)
Struãná historie obsaÏená
v Joseph Smith–Îivotopis
vlastními slovy proroka vypráví, jak zaãalo znovuzfiízení.
Budete-li pilní a naplnûní modlitbou, mÛÏe va‰e studium
Ïivota proroka Josepha, studium zásad evangelia, které zje-
vil, a jeho svûdectví o Pánu JeÏí‰i Kristu b˘t zku‰eností, která
zmûní Ïivot. Pfii ãetbû tohoto svûdectví a Ïivotopisu hledejte
to, jak˘m mladíkem Joseph Smith byl. Co na mladém
Josephovi ukazovalo, Ïe má b˘t Prorokem znovuzfiízení? 

Porozumûní písmÛm
Joseph Smith–Îivotopis 1

Sekty (v. 5–6) – NáboÏenské
skupiny

Sofistika (v. 9) – Fale‰né rozu-
mové zdÛvodÀování, klam

Dogmata (v.9) – NáboÏenské
pfiesvûdãení

Kréda (v.19) – NáboÏenská
vyznání

Spílání (v. 23) – UráÏlivá fieã

Sektáfisk˘ svût (v. 26) – RÛzné
církve nebo náboÏenství

Kfiehkosti (v. 28) – Malé
slabosti

Strni‰tû (v. 37) – Suchá stébla,
která zÛstávají na poli po
sklizni obilí

Pusto‰ení (v. 45) – Zniãení

Mor (v. 45) – Nemoc, epidemie

Literární znalosti (v. 64) –
Znalost dávn˘ch jazykÛ

Joseph
Smith–Îivotopis 1

Joseph Smith vypráví 
vlastní pfiíbûh

11

Církev v New Yorku a v Pensylvánii
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Joseph Smith–Îivotopis 1:17 – V˘znam prvního vidûní

Star‰í James E. Faust, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
uvedl v˘ãet toho, co víme poté, co Otec a Syn nav‰tívili proroka
Josepha Smitha, a co jsme nevûdûli pfiedtím: 

„Co jsme se díky Prvnímu vidûní dovûdûli? 

1. BÛh, ná‰ Otec, existuje jako osobní bytost, a získali jsme dÛkaz,
Ïe ãlovûk byl uãinûn k obrazu BoÏímu. 

2. Îe JeÏí‰ je bytost, oddûlená a odli‰ná od Otce. 

3. Îe Otec prohlásil, Ïe JeÏí‰ Kristus je Jeho synem. 

4. Îe JeÏí‰ byl zprostfiedkovatelem zjevení, kter˘m uãí Bible. 

5. JakubÛv slib, Ïe mÛÏeme Ïádat Boha o moudrost, byl splnûn. 

6. Skuteãnost jakési bytosti z neviditelného svûta, která se snaÏila
zniãit Josepha Smitha. 

7. Îe nastalo odpadnutí od Církve zaloÏené JeÏí‰em Kristem –
Josephovi bylo fieãeno, aby se nepfiipojoval k Ïádné ze sekt,
neboÈ uãily naukám lidí. 

8. Joseph Smith se stal svûdkem Boha a jeho Syna, JeÏí‰e Krista.“
(Conference Report, Apr. 1984, 92–93; nebo Ensign, May 1984, 68.) 

Joseph Smith–Îivotopis 1:19 – „Oni vyznavaãi se
v‰ichni m˘lí“ 
Tento záÏitek proroku Josephu Smithovi ukázal, Ïe na vyznava-
ãích (duchovních a uãitelích) náboÏenství jeho doby je nûco
‰patného (viz Joseph Smith–Îivotopis 1:5–6, 8–10, 12, 21–23).
President J. Reuben Clark Jr., kter˘ byl rádcem v Prvním pfied-
sednictvu, vysvûtlil: 

„Tím se nechce fiíci, Ïe nyní nejsou nebo nebyly miliony boha-
bojn˘ch lidí... ani, Ïe bûhem staletí neÏily miliony a miliony lidí,
ktefií by nebyli ãestní, vûrní a spravedliví, podle sv˘ch mûfiítek... 

Ale chce se tím fiíci, Ïe jejich systém je zaloÏen na omylu, právû
tak, jak to Pán fiekl Josephovi.“ (On the Way to Immortality and
Eternal Life [1949], 442–443.) 

Joseph Smith–Îivotopis 1:66 – „Jedním z tûch, kdo
posílal dûti do ‰koly“ 
V oné oblasti bylo v té dobû zvykem, Ïe místní uãitel po nûjakou
dobu bydlel v domovû sv˘ch ÏákÛ, coÏ bylo souãástí jeho odmû-
ny za v˘uku. 

Joseph Smith–Îivotopis 1:68–72 – Proã se prorok
Joseph Smith a Oliver Cowdery navzájem znovu
vysvûtili poté, co byli pokfitûni? 
President Joseph Fielding Smith
vysvûtlil, Ïe Jan Kfititel „po pfiedání
knûÏství pouãil Josepha a Olivera,
aby sestoupili do vody a vzájemnû
se pokfitili. Po tom mûli jeden na
druhého vloÏit ruce a znovu si
pfiedat knûÏství, které jim udûlil.
Existují dva dÛvody, proã jim bylo
pfiikázáno to uãinit. Zaprvé udûlení
knûÏství pfied kfitem je v rozporu
s fiádem organizované Církve, a
proto jim bylo poté, co byli pokfitûni,
pfiikázáno vzájemnû si pfiedat knûÏ-
ství fiádn˘m zpÛsobem. Zadruhé andûl pro nû udûlal to, co pro
sebe nemohli udûlat sami. Ve smrtelnosti neÏil nikdo, kdo by
byl drÏitelem klíãÛ tohoto knûÏství, a tak bylo nutné, aby byl
vyslán tento posel, kter˘ drÏel klíãe Aronova knûÏství v dispen-
saci zenitu ãasu, a tuto moc pfiedal. Je v rozporu s fiádem nebes,
aby ti, jiÏ pro‰li za závoj, úfiadovali a pracovali pro ty, ktefií Ïijí
na zemi, aÏ na to, v ãem smrteln˘ ãlovûk nemÛÏe jednat, a tak je
nutné, aby ti, jiÏ pro‰li vzkfií‰ením, jednali za nû. Jinak by se Jan
fiídil obvykl˘m fiádem, kter˘ se pouÏívá v Církvi, a nejprve by
Josepha Smitha a Olivera Cowderyho pokfitil a potom by jim
pfiedal Aronovo knûÏství“ (Essentials in Church History, 27th ed.
[1950], 57–58). 

Susquehanna

Studium písem
Pfii studiu Josepha Smitha–Îivotopis 1 proveìte libovolné ãtyfii
z níÏe uveden˘ch ãinností (A–G). 

Poznejte mladého Josepha Smitha ml. 

Prozkoumejte Joseph Smith–Îivotopis 1:1–20 a do se‰itu udûlej-
te toto: 

1. Vypi‰te si jména rodiãÛ a sourozencÛ Josepha Smitha. 

2. Vysvûtlete, proã Joseph zaãal pfiem˘‰let, která církev je
správná. 

3. Vyhledejte ver‰, kter˘ Josepha inspiroval k tomu, aby se
v modlitbû obrátil na Pána, mÛÏete si ho vyznaãit v Bibli.
Vlastními slovy vysvûtlete jeho v˘znam. 

A

12
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4. Vypi‰te si tfii poznatky, které získáváme z Prvního vidûní a
které jsou pro vás dÛleÏité, a vysvûtlete, proã na vás zapÛso-
bily (potfiebujete-li pomoc, najdete ji v oddíle „Porozumûní
písmÛm“). 

Mistrovství v písmu – Joseph
Smith–Îivotopis 1:15–20

Pfiemítejte o zprávû, kterou prorok Joseph Smith zaznamenal
v Joseph Smith–Îivotopis 1:14–20 o Prvním vidûní, a potom si
promluvte s nûkter˘m z rodiãÛ nebo z církevních vedoucích,
o jaké pfiíleÏitosti, poÏehnání a radosti byste pfii‰li, kdyby se
Joseph Smith onoho jarního dne roku 1820 nemodlil o vedení.
Napi‰te odstavec popisující to, o ãem jste hovofiili. 

Najdûte fakta

Prozkoumejte Joseph Smith–Îivotopis 1:27–54 a odpovûzte na
níÏe uvedené otázky: 

1. Za jak dlouho po Prvním vidûní to podle ver‰e 27 bylo? 

2. Co Joseph Smith oãekával, Ïe se stane, kdyÏ se 21. záfií 1823
obrátil na Pána v modlitbû? Co vám to fiíká o jeho vífie? 

3. Jak se jmenoval posel, kter˘ se mu oné noci ukázal? 

4. Jaké proroctví o jménu Josepha Smitha uãinil? Jak se toto pro-
roctví naplÀuje? 

5. Jak Joseph Smith poznal, kde má najít místo, kde jsou zakopá-
ny desky? 

6. Kolikrát se mu oné noci a následujícího dne posel ukázal? Co
si myslíte, proã se mu ukázal tolikrát? 

C
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Napi‰te vlastní kvíz

Projdûte si Joseph Smith–Îivotopis 1:66–75 a poznámku pod
ãarou s popisem onûch událostí od Olivera Cowderyho. Napi‰te
pût otázek, které budou tvofiit test a které lze zodpovûdût na
základû tûchto ver‰Û. Po kaÏdé otázce uveìte odpovûì. 

Zaznamenejte si své svûdectví

Po pfieãtení Joseph Smith–Îivotopis si napi‰te jeden nebo dva
odstavce popisující va‰e pocity o proroku Josephu Smithovi a o
v‰em, co pro nás jako sluÏebník JeÏí‰e Krista vykonal. 

Napi‰te si zápis do deníku

KdyÏ si pfieãtete záznam o Moroniov˘ch náv‰tûvách v Joseph
Smith–Îivotopis 1:27–54, pfieãtûte si Moroniho 1:1–4 a 10:1–6.
Napi‰te si zápis do deníku popisující, jaké byste asi mûli pocity,
kdybyste byli Moronim a po více neÏ 1400 let dlouhém ãekání
jste nav‰tívili Josepha Smitha, aby odkryl a pfieloÏil desky. 

Nakreslete nûjakou událost

UvaÏujte o v‰ech rÛzn˘ch událostech zaznamenan˘ch v Joseph
Smith–Îivotopis a nakreslete jednu, která na vás zapÛsobila.
Vysvûtlete, ãím na vás zapÛsobila. 

První stránky Nauky a smluv poskytují úvodní informace a
informace o historickém pozadí. Titulní strana uvádí název
knihy, struãné vysvûtlení toho, co obsahuje, a údaje o vydá-
ní. Úvod fiíká, o jakou knihu se jedná a jak jsme ji získali.
Obsahuje také svûdectví prvních apo‰tolÛ na‰í doby o prav-
divosti tûchto zjevení. Chronologick˘ pofiádek obsahu ukazu-
je pofiadí, v nûmÏ byla zjevení pfiijata, spolu s uvedením
ãasu a místa. Pfii ãetbû tûchto úvodních stránek vyhledejte,
jak jsme Nauku a smlouvy získali a proã Pán chce, abychom
ji studovali. 

Porozumûní písmÛm
Úvod

Svûdectví Dvanácti apo‰tolÛ... 

Milost (odst. 13) – Dar a moc Teologick˘ (odst. 16) –
Teologie je vûda zab˘vající se
náboÏenskou vírou

âasné (odstavec 1) – Fyzické,
pozemské

BoÏské projevy (odst. 4) –
Zjevení nebesk˘ch náv‰tûvníkÛ

Úvodní strany
Nauky a smluv

Poznejte tuto knihu

G

F

E

D
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Úvod – kánon písem není uzavfien! 
Roz‰ifiování Nauky a smluv je dÛka-
zem, Ïe autorizovaná písma Církve
(ãasto naz˘vaná „standardní díla“
nebo „kánon písem“) nemají b˘t pova-
Ïována za úplná. Mnoho kfiesÈansk˘ch
církví uãí, Ïe Bible obsahuje ve‰keré
BoÏí slovo ãlovûku a Ïe zjevení ustalo.
President Hugh B. Brown, kdyÏ byl
rádcem v Prvním pfiedsednictvu, uãil:

„KdyÏ Joseph vy‰el z lesa, kde mûl [První vidûní], nauãil se ale-
spoÀ ãtyfiem základním pravdám a oznámil je svûtu: zaprvé, Ïe
Otec a Syn jsou oddûlení a odli‰ní jedinci; zadruhé, Ïe kánon
písem není úpln˘; zatfietí, Ïe ãlovûk byl skuteãnû stvofien k obra-
zu BoÏímu; a zaãtvrté, Ïe komunikaãní kanál mezi nebem a
zemí je otevfien a zjevení pokraãují.“ (Conference Report,
Sept.–Oct. 1967, 120.) 

Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl
ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
vysvûtlil, jak˘ vliv má nepfiítomnost
zjevení na porozumûní svûta Bibli:
„A budiÏ známo, Ïe kdykoli lidé vûfií,
Ïe kánon písem je úpln˘, kdykoli se
snaÏí duchovnû se nasytit pouze na
prorockém slovû minulosti, kdykoli
jsou bez prorokÛ a apo‰tolÛ, aby jim
udûlovali Ïivé slovo, kdykoli ustanou

pfiijímat nová zjevení – tehdy jiÏ nejsou schopni vykládat minu-
lá zjevení a rozumût jim. Proroctvím minulosti mohou rozumût
pouze Ïijící proroci, ktefií jsou obdafieni mocí z v˘sosti a jejichÏ
mysl je osvícena t˘mÏ Svat˘m Duchem, kter˘ je pÛvodcem dáv-
ného slova. Lidé bez zjevení dûlají to jediné, co je pro nû otevfie-
né – obracejí se na vykladaãe, písafie, duchovní, teology, ktefií
jim fiíkají, co dávné slovo znamenalo, a své závûry stavûjí spí‰e
na bázi intelektu neÏ duchovnosti.“ (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–1981], 1:275–276.) 

Studium písem
Pfii studiu úvodních stránek Nauky a smluv proveìte ãinnost
A nebo B. 

Hledejte odpovûdi

Pfii studiu Úvodu a Chronologického pofiádku obsahu odpovûz-
te na tyto otázky: 

1. Jaké jsou uvedeny dÛvody pro udûlení tûchto zjevení? 

2. Bûhem kter˘ch let bylo pfiijato více neÏ sedmdesát zjevení? Co
si myslíte, proã jich v tûchto letech bylo udûleno tolik? 

3. Co si myslíte, proã Pán neudûlil proroku Josephu Smithovi
v‰echna zjevení najednou? 

Jaké by to bylo, kdyby...? 

Na základû své ãetby úvodních stránek a oddílu „Porozumûní
písmÛm“ vysvûtlete, jaké by to bylo, kdyby nebyli Ïijící proroci,
ktefií by pfiijímali novodobá zjevení. 

B

A

Pfiedmluva knihy vysvûtluje autorÛv zámûr pro napsání této
knihy. Nauka a smlouvy 1 je Pánovou pfiedmluvou ke knize
Jeho zjevení v tûchto posledních dnech. Mnozí lidé nevûdí,
Ïe Pán povolává novodobé proroky, ktefií od Nûho pfiijímají
zjevení. Dokonce jsou i ãlenové Církve, ktefií nevûnují velkou
pozornost tomu, co Ïijící proroci fiíkají. Pfii ãetbû tohoto oddí-
lu si pov‰imnûte, ke komu Pán hovofií, jaké je Jeho varování
a proã ho uvedl. To jsou závaÏná témata, která se budou
v celé knize opakovat. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 1

Nauka a smlouvy 1:6 – „Pfiedmluva má ke knize
pfiikázání m˘ch“ 
President Joseph Fielding Smith uãil: 

„Oddíl jedna v Nauce a smlouvách
není prvním pfiijat˘m zjevením, ale je
v knize takto umístûn, protoÏe Pán ho
dal jako pfiedmluvu ke knize sv˘ch
pfiikázání. Nauka a smlouvy je v˘raznû
zvlá‰tní a zajímavá pro v‰echny, ktefií
vûfií v to, Ïe je to jediná existující kniha,
která má tu ãest, Ïe její pfiedmluvu sdû-
lil sám Pán. To je v‰ak logické a má
tomu tak b˘t, neboÈ to je, jak prohla‰u-

je, jeho kniha. Nenapsal ji Joseph Smith, ale nadiktoval ji JeÏí‰
Kristus a obsahuje slovo jeho a jeho Otce pro Církev a pro cel˘
svût, aby víra v Boha, pokání ze hfiíchÛ a ãlenství v jeho Církvi
mohlo b˘t udûleno v‰em, ktefií uvûfií, a aby je‰tû jednou mohla
b˘t utvrzena nová a vûãná smlouva. 

Poslouchejte (v. 1) – Sly‰te a
dbejte na to

Peãetiti, zpeãetiti (v. 8–9) –
Oznaãit, urãit nebo oddûlit

Odmûfiil, mûfiil (v. 10) – Dal
nebo pfiidûlil

Babylon (v. 16) – Symbol
zlovolnosti svûta

Mrákota (v. 30) – Stav, kdy
není známa

Nauka a 
smlouvy 1

Pánova pfiedmluva – varovn˘ hlas
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Toto zjevení, známé jako oddíl jedna, bylo dáno na úÏasné kon-
ferenci, která se konala v Hiramu [Ohio] 1. a 2. listopadu 1831,
kdyÏ se zvaÏovalo vydání pfiikázání. Pán zde udûluje souhlas
s vydáním svého slova, neboÈ touÏí, aby mohla b˘t oznámena
jeho vÛle. Evangelium bylo znovuzfiízeno a star‰í církve byli
vysláni, aby hlásali spasení nevûfiícímu svûtu, aby lidé mohli
opût najít cestu do BoÏího království. Tato pfiedmluva opatfiila
zjevení peãetí boÏského souhlasu a zjevení tudíÏ vy‰la s vût‰í
mocí, neÏ s jakou by vy‰la, kdyby tomu bylo jinak, a má v‰em,
ktefií je ãtou, zejména ãlenÛm Církve, v‰típit zodpovûdnost
dodrÏovat pfiikázání, která zjevení obsahují.“ (Church History
and Modern Revelation, 2 vols. [1953], 1:251–252.) 

Více informací o Nauce a smlouvách a o Knize pfiikázání
najdete v této pfiíruãce v oddíle „Historie Nauky a smluv“
(str. 223).

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 1 proveìte ãinnost D a z dal‰ích
ãinností (A–C) proveìte ãinnosti dvû. 

Seznamte se se shrnutím ver‰Û

Peãlivû si pfieãtûte shrnutí ver‰Û vyti‰tûné pfied prvním ver‰em
Nauky a smluv 1. Do se‰itu si vypi‰te dvû témata ze shrnutí, o
nichÏ byste se chtûli nûco nauãit. Po pfieãtení Nauky a smluv 1
shrÀte, co jste se o kaÏdém z tûchto dvou témat dozvûdûli. 

A

Urãete kdo, co, kdy a proã

1. Do se‰itu si nakreslete tabulku se ãtyfimi sloupci s tûmito
nadpisy: 

2. Na základû svého studia Nauky a smluv 1:1–16 doplÀte do
tabulky odpovûdi na tyto otázky. 

3. Kdybyste mûli na rodinném domácím veãeru pronést lekci o
tûchto ver‰ích, co by bylo tím nejdÛleÏitûj‰ím bodem, kter˘
byste chtûli, aby si va‰e rodina zapamatovala? 

Jak tu pohromu pfieÏít

V Nauce a smlouvách 1:1–16 Pán varoval pfied pohromami,
které pfiijdou na zlovolné. Ve ver‰ích 17–30 vysvûtlil, co dûlá,
aby nás pfied tûmito pohromami zachránil. Ver‰e 31–39 nám
pomáhají porozumût tomu, co musíme dûlat, aby nás Pán mohl
zachránit z na‰ich hfiíchÛ. 

1. ProtoÏe Pán zná pohromy, které pfiijdou na obyvatele zemû,
koho povolal, aby nám pomáhal? (Viz v. 17–18.) 

2. Co mûli dûlat? (Viz v. 19–23.) 

3. Co Pán udûlal, aby jim pomohl splnit to, k ãemu byli povolá-
ni? (Viz v. 24–30.) 

4. Jak dobfie si Pánovi sluÏebníci vedou pfii plnûní své ãásti díla? 

5. Co musíme dûlat, abychom mûli prospûch z toho, co dûlá
Pán? (Viz v. 31–39.) 

6. Jak dobfie vykonáváte svÛj díl? 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 1:37–38

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele, kter˘ si stûÏuje na to, Ïe musí
v semináfii ãíst Nauku a smlouvy, a fiíká: „Nejsou v ní vÛbec
Ïádné zajímavé pfiíbûhy, jako byly v Knize Mormonovû. Proã
vÛbec musím v‰echna ta zjevení ãíst?“ Napi‰te pro svého pfiíte-
le odpovûì na základû toho, ãemu jste se nauãili v Nauce a
smlouvách 1. Uveìte nûjaké pfiíklady z vlastního Ïivota nebo
pfiíklady toho, co jste vidûli, ukazující pravdivost Pánov˘ch
slov ve ver‰ích 37–38. 

D

C

Proã fiekl, Ïe
se to stane? 

Kdy fiekl, Ïe
se to stane? 

Co fiekl, Ïe
se stane? 

Ke komu Pán
hovofií? 

B
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21. záfií 1823 Joseph Smith
usiloval o boÏské zjevení
t˘kající se jeho postavení
pfied Pánem (viz Joseph
Smith–Îivotopis 1:29).
V odpovûì na jeho modlitbu
se mu v horní loÏnici roube-
ného stavení jejich rodiny
zjevil andûl Moroni.
Moroni celou tuto noc mla-
dého proroka uãil. 

Nauka a smlouvy 2 pfiedsta-
vuje pouze malou ãást toho v‰eho, ãemu Moroni uãil (viz
Joseph Smith–Îivotopis 1:30–54; naplnûní Moroniova pro-
roctví se nachází v NaS 110 a bude se studovat s tímto oddí-
lem). Pfii studiu tohoto oddílu pfiem˘‰lejte o tom, proã je toto
zjevení uvedeno v Nauce a smlouvách. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 2

Nauka a smlouvy 2:1 – „Zjevím vám KnûÏství“ 
„Joseph a Oliver byli vysvûceni
k Melchisedechovu knûÏství a obdrÏe-
li apo‰tolskou moc a povûfiení poãát-
kem roku 1829. Co tedy znamenalo,
Ïe Eliá‰ zjeví knûÏství? Jednodu‰e
fieãeno, Eliá‰ byl vyslán v roce 1836
[viz NaS 110:13–16], aby zjevil klíãe
knûÏství a peãeticí moci, které v této

dispensaci je‰tû nebyly plnû pochopeny nebo v plnosti nefun-
govaly. Eliá‰ znovuzfiídil klíãe, jimiÏ rodiny, zorganizované
v patriarchálním fiádu [Melchisedechova knûÏství] skrze moci
pfiedané Eliasem, mohly b˘t svázány a zpeãetûny na vûãnost.“
(Joseph Fielding McConkie a Robert L. Millet, Joseph Smith: The
Choice Seer [1996], 187.) 

Nauka a smlouvy 2:1 – Jak˘m zpÛsobem bude druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista „velik˘ a hrozn˘“? 
President Joseph Fielding Smith o tomto proroctví Malachiá‰e,
které znovu uvedl Moroni, uãil: „Velik˘ a hrozn˘ den Pánû,
kter˘ vyhla‰uje toto proroctví, je den pfiíchodu na‰eho Pána
v oblacích nebe ve veliké slávû, kdy uvede odplatu na bezboÏné.
Bude to hrozn˘ den pro v‰echny nekajícné a naplnûné hfiíchem,

Den Pánû (v. 1) – Druh˘ pfií-
chod JeÏí‰e Krista

Zcela zpusto‰ena (v. 3) – Zcela
zniãena a uãinûna pustou

Nauka a 
smlouvy 2

Moroniova náv‰tûva

ale pro spravedlné to bude den pokoje a spasení. Av‰ak neÏ pfii-
jde, má b˘t vykonáno urãité mocné dílo znovuzfiízením Eliá‰ovy
pravomoci, které je tak mocné, Ïe zachrání zemi pfied zniãením
nebo tím, aby byla udefiena prokletím.“ (Doctrines of Salvation,
2:112–113.) 

Nauka a smlouvy 2:2 – Co jsou „zaslíbení
uãinûná otcÛm“? 
Star‰í Joseph Fielding Smith, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, napsal, Ïe „tento v˘raz se vztahuje k urãit˘m zaslíbe-
ním uãinûn˘m tûm, jiÏ zemfieli bez poznání evangelia a bez pfií-
leÏitosti obdrÏet peãeticí obfiady knûÏství v záleÏitostech
t˘kajících se jejich oslavení. Podle tûchto zaslíbení mají dûti
v posledních dnech vykonávat v‰echny tyto obfiady v zastoupe-
ní mrtv˘ch“ („The Promises Made to the Fathers“, Improvement
Era, July 1922, 829). 

Nauka a smlouvy 2:3 – Proã by byla zemû „zcela
zpusto‰ena“, kdyby Eliá‰ nepfii‰el? 
President Joseph Fielding Smith napsal: „Proã by byla zemû
zpusto‰ena? Jednodu‰e proto, Ïe kdyÏ není spojující ãlánek
mezi otci a dûtmi – coÏ je práce za mrtvé – potom my v‰ichni
jsme zavrÏeni; celé BoÏí dílo se zbortí a bude zcela zpusto‰eno
[viz NaS 128:15–18]. Takov˘ stav samozfiejmû nenastane.“
(Doctrines of Salvation, 2:121–122.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 2 proveìte ãinnost A. 

Porovnejte zprávy

Nauka a smlouvy 2 je opûtovné uvedení Malachiá‰e 4:5–6 od
andûla Moroniho. Porovnáním tûchto dvou záznamÛ mÛÏeme
lépe pochopit urãité dÛleÏité vûci (potfiebujete-li pomoc, najdete
ji v oddíle „Porozumûní písmÛm“). 

1. Porovnejte Malachiá‰e 4:5 s Naukou a smlouvami 2:1. Co
Moroni fiekl, Ïe Eliá‰ udûlá, ale není to obsaÏeno
v Malachiá‰ovi? Co to znamená? 

2. Porovnejte Malachiá‰e 4:6 s Naukou a smlouvami 2:2. Co
Eliá‰ udûlá, aby obrátil srdce otcÛ a dûtí? 

3. Porovnejte Malachiá‰e 4:6 s Naukou a smlouvami 2:3. Co bylo
„prokletím“? Co to znamená? 

4. Napi‰te dvû nebo tfii vûty vysvûtlující, jak ovlivnil nebo ovliv-
ní Eliá‰Ûv pfiíchod vá‰ Ïivot. 

Martin Harris ztratil rukopis prvních 116 stránek, které
prorok Joseph Smith pfieloÏil ze zlat˘ch desek. Nauka a
smlouvy 3, spolu s Naukou a smlouvami 10, jsou zjevení,

Nauka a 
smlouvy 3

Prorok se uãí dÛleÏité lekci

A

16

34190_121_02_JSH-20.qxd  08-14-2006  8:55 AM  Page 16



které prorok Joseph obdrÏel kvÛli této ztrátû. V oddílu 3 Pán
Josepha Smitha pouãil o tom, co udûlal ‰patnû, a uãil ho
také dÛleÏit˘m zásadám t˘kajícím se jeho povolání jako pro-
roka. Pfiedstavte si, jaké mûl Prorok pocity, kdyÏ obdrÏel
toto zjevení. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 3

Nauka a smlouvy 3:12 – Proã Pán nazval Martina
Harrise „zlovoln˘m muÏem“? 

KdyÏ Martin Harris zapisoval pfieklad
Knihy Mormonovy, kter˘ provádûl pro-
rok Joseph Smith, prosil Josepha, aby
poÏádal Pána o dovolení vzít pfieloÏené
stránky, aby je ukázal své manÏelce a dal-
‰ím, ktefií si oãividnû mysleli, Ïe je Martin
podvádûn. Prorok Joseph vysvûtlil, co se
stalo: „Tázal jsem se a odpovûì znûla, Ïe
to nesmí. On se v‰ak s touto odpovûdí

nespokojil a pfiál si, abych se zeptal znovu. Uãinil jsem tak, a
odpovûì byla stejná jako pfiedtím. Stále nebyl spokojen, ale nalé-
hal, abych se zeptal je‰tû jednou. Po mnohém naléhání jsem se
opût tázal Pána a on dostal svolení, Ïe spisy mÛÏe za urãit˘ch
podmínek mít; podmínky byly, Ïe je ukáÏe pouze svému bratru
Preservedu Harrisovi, své manÏelce, svému otci a matce a paní
Cobbové, sestfie své manÏelky. V souladu s poslední odpovûdí
jsem ho poÏádal, aby se mi tím nejposvátnûj‰ím zpÛsobem zavá-
zal smlouvou, Ïe neudûlá nic jiného neÏ to, co mu bylo fieãeno.
Udûlal to. Zavázal se tak, jak jsem od nûho poÏadoval, vzal spisy
a ‰el svou cestou. Av‰ak nehledû na velké omezení, které mu
bylo uloÏeno, a závaÏnost smlouvy, kterou se mnou uãinil, uká-
zal je dal‰ím a ti mu je úskokem vzali, a aÏ do dne‰ního dne
jsme je nezískali zpût.“ (History of the Church, 1:21.) 

Dal‰í informace o Martinu Harrisovi najdete v oddíle „Lidé a
pojmy v Nauce a smlouvách“ (str. 221). 

Nauka a smlouvy 3:14 – Jaké „v˘sady“ prorok
Joseph Smith naãas ztratil? 
Po ztrátû 116 stránek rukopisu se Josephu Smithovi zjevil
Moroni a odebral mu desky a Urim a Thumim, ale slíbil, Ïe
bude-li ãinit pokání z toho, Ïe se nefiídil Pánovou radou, bude
mu dovoleno pokraãovat v pfiekladu (viz Church History in the
Fulness of Times [Religion 341–343 student manual, 2nd ed.,
2000], str. 48–49). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 3 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Hledejte ponauãení

Prorok Joseph Smith byl ztrátou 116 stránek velmi rozru‰en.
Projdûte si Nauku a smlouvy 3:1–8 a napi‰te, co tyto ver‰e uka-
zují o tom, ãemu Pán chtûl, aby se Prorok z této zku‰enosti nau-
ãil. Svou odpovûì podepfiete slovy a v˘razy z tûchto ver‰Û. 

Rozhodnutí a dÛsledky

Martin Harris byl pro mladého proroka velkou pomocí a Joseph
Smith pfiirozenû chtûl b˘t pomocí pro nûho. Rozdûlte stránku ve
svém se‰itû na tfii sloupce a na základû ãetby Nauky a smluv
3:1–15 si vypi‰te toto: 

1. Do prvního sloupce si vypi‰te to, co Pán fiekl, Ïe prorok
Joseph Smith udûlal ‰patnû ve snaze vyhovût Martinu
Harrisovi, a jaké mûla tato rozhodnutí dÛsledky. 

2. Do druhého sloupce si vypi‰te, co Pán fiekl, Ïe prorok Joseph
mûl nebo má udûlat, a jaká by to pfiineslo poÏehnání, a jaká
poÏehnání to pfiinese, kdyÏ uposlechne. 

3. Do tfietího sloupce si vypi‰te nûkterá rozhodnutí, která ãiní
dne‰ní mladí lidé a která se podobají chybám, které uãinil
Joseph Smith (viz zejména v. 4, 6–7), a vysvûtlete, jaké jsou
dÛsledky tûchto rozhodnutí dnes. Vysvûtlete, jak se ná‰ Ïivot
mÛÏe zlep‰it, jestliÏe se fiídíme Pánovou radou ve ver‰i 8. 

Najdûte Pánovy zámûry

V Nauce a smlouvách 3:19–20 Pán fiekl, proã byly zachovány
desky Knihy Mormonovy. Vypi‰te si dÛvody, které jste tam
na‰li, a vysvûtlete, co se stalo od doby, kdy bylo v roce 1828
dáno toto zjevení, aby byly tyto zámûry naplÀovány. 

Co to vyÏaduje b˘t úspû‰n˘m sluÏebníkem Pánû? KaÏd˘
misionáfi na pln˘ úvazek poznává, Ïe odpovûì na tuto otáz-
ku se nachází v Nauce a smlouvách 4. I kdyÏ tento oddíl má
jenom sedm ver‰Û, president Joseph Fielding Smith fiekl:
„Obsahuje dostateãné rady a pokyny pro celoÏivotní studi-
um. Nikdo to je‰tû nezvládl. Nebyl zam˘‰len jako osobní zje-
vení pro Josepha Smitha, ale aby byl ku prospûchu v‰em,
ktefií touÏí vstoupit do sluÏby BoÏí.“ (Church History and
Modern Revelation, 1:35.) Pfii ãetbû tohoto zjevení najdûte,
proã mÛÏete fiíci, Ïe jste byli povolání ke sluÏbû. 

Nauka a 
smlouvy 4

Pfiipravujte se na sluÏbu Pánu

C

B

A
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Pán pfiirovnal vykonávání misionáfiské práce ke sklizni obilí

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 4

Nauka a smlouvy 4 – Otec Josepha Smitha
Více informací o Josephu Smithovi st. najdete v oddíle „Lidé a
pojmy v Nauce a smlouvách“ (str. 221). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 4 proveìte ãinnost A a B. 

Najdûte odpovûdi

Na základû toho, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 4,
v se‰itû odpovûzte na tyto otázky: 

1. Co se vyÏaduje od tûch, ktefií jsou povoláni slouÏit Pánu?
(Viz v. 2.) 

2. Jaké poÏehnání je pfiislíbeno tûm, jiÏ slouÏí tímto zpÛsobem?
(Viz v. 2, 4.) 

3. Jak se toto podivuhodné dílo podobá Ïni? (Viz v. 1, 4.) 

4. Jak ãlovûk pozná, zda byl povolán ke sluÏbû? (Viz v. 3.) 

2. Jak˘ch pût vlastností uschopÀuje ãlovûka pro povolání ke
sluÏbû? (Viz v. 5.) 

6. Na co spolu se ãtyfimi uveden˘mi ctnostmi nesmí sluÏebník
Pánû zapomenout? (Viz v. 5.) 

7. Co mÛÏete dûlat, kdyÏ touÏíte slouÏit, ale nesplÀujete v‰echny
poÏadavky? (Viz v. 7.) 

Vyzkou‰ejte zaslíbení

1. Vyberte si v Nauce a smlouvách 4 jednu ze zmínûn˘ch vlast-
ností, kterou byste ve svém Ïivotû chtûli mít ve vût‰í plnosti.
Napi‰te ji na kartiãku a umístûte ji nûkam, kde ji budete mít
ãasto na oãích. Jak je uvedeno v Nauce a smlouvách 4:7, pros-
te Nebeského Otce kaÏd˘ den o to, aby vám pomohl tuto

B

A

ZdrÏenlivost (v. 6) –
Umírnûnost, sebeovládání

M
ar
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e 

B.
 C

am
pb
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lo

vá
vlastnost rozvíjet. KaÏd˘ den alespoÀ po dobu jednoho t˘dne
si do osobního deníku zapisujte odstavec o svém pokroku pfii
rozvoji této vlastnosti. 

2. Na konci t˘dne si do se‰itu zapi‰te souhrn sv˘ch zku‰eností. 

Martin Harris ãinil pokání ze své neposlu‰nosti, která zpÛ-
sobila ztrátu 116 stránek pfiekladu Knihy Mormonovy (viz
Nauka a smlouvy 3), ale stále je‰tû chtûl urãit˘ hmatateln˘
dÛkaz, Ïe prorok Joseph Smith skuteãnû desky má. V rozporu
s tím, ãemu vûfií mnoho lidí ve svûtû, Pán vÏdy poskytuje
dÛkaz, aby podpofiil pravdy, kter˘m uãí Jeho sluÏebníci.
Tento dÛkaz je ãasto poskytnut speciálnû povolan˘mi svûd-
ky. Pán slíbil, Ïe „v ústech dvou neb tfií svûdkÛ staneÈ kaÏdé
slovo“ (2. Korintsk˘m 13:1). Kniha Mormonova obsahuje
proroctví, Ïe tfii svûdkové spatfií desky „mocí BoÏí“ (2. Nefi
27:12). V Nauce a smlouvách 5 bylo Martinu Harrisovi pfii-
slíbeno, Ïe bude jeho tuÏbám vyhovûno a on bude jedním
z tûchto svûdkÛ, splní-li urãité podmínky. Nauka a smlouvy
17 je zjevením tfiem muÏÛm, ktefií se stali tûmito zvlá‰tními
svûdky. Pfii ãetbû tûchto oddílÛ hledejte, proã Pán nedovolil
proroku Josephu Smithovi, aby desky ukázal v‰em lidem. 

David Whitmer

Martin Harris

Oliver Cowdery

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 5

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 5 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Vysvûtit (v. 6, 17) – Pfiedat
pravomoc, ustanovit

Pusto‰ící metla (v. 19) –
Niãivá pohroma

Nauka a 
smlouvy 5
Svûdkové Knihy

Mormonovy jsou pfiislíbeni
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Vysvûtlete to pfiíteli

Pfiedstavte si, Ïe hovofiíte o Knize Mormonovû s pfiítelem, kter˘
není ãlenem, a on se vás zeptá, zda jsou zlaté desky v muzeu.
PouÏijte Nauku a smlouvy 5:1–9 a vysvûtlete, proã si andûl
Moroni, kdyÏ Joseph Smith dokonãil pfieklad, vzal desky zpût. 

Napi‰te definici

Nauka a smlouvy 5:10–16 pojednává o tfiech svûdcích, ktefií
budou svûdãit o pravdivosti Knihy Mormonovy. 

1. Na základû svého studia tûchto ver‰Û napi‰te jednoduchou
definici slova svûdek tak, aby dûti z Primárek dokázaly pocho-
pit, proã se tito muÏi naz˘vají svûdky. 

2. Projdûte si Nauku a smlouvy 5:25 a „Svûdectví tfií svûdkÛ“ na
zaãátku Knihy Mormonovy. Vysvûtlete, co to pro vás zname-
ná, kdyÏ víte, Ïe tito muÏi vidûli desky a svûdãili o pravdi-
vosti Knihy Mormonovy. 

Co se stane, kdyÏ... 

V Nauce a smlouvách 5:16–24 Pán dal nûkolik slibÛ t˘kajících se
toho, co se stane, kdyÏ lidé budou nebo naopak nebudou dûlat
urãité vûci. 

1. Co Pán slíbil tûm, ktefií vûfií Jeho slovÛm? (Viz v. 16.) 

2. Co se podle Jeho slov stane, kdyÏ lidé zatvrdí srdce a nebu-
dou ãinit pokání? (Viz v. 18–20.) 

3. Co Pán pfiikázal Josephu Smithovi? Co se mûlo stát, kdyÏ
poslechne? (Viz v. 21–22.) 

4. Co Pán pfiikázal Martinu Harrisovi? Co se mûlo stát, kdyÏ
poslechne? (Viz v. 24.) 

Jak BÛh odpovídá na na‰e modlitby? V Nauce a smlouvách
6 bylo Oliveru Cowderymu fieãeno, jak byly zodpovûzeny
jeho modlitby. KdyÏ porozumíte tomu, co Pán fiekl
Oliverovi, pomÛÏe vám to rozpoznávat odpovûdi na va‰e
modlitby. Je úÏasné pociÈovat onen pokoj, kter˘ pociÈoval
Oliver, kdyÏ se modlil o proroku Josephu Smithovi. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 6

Pokolení (v. 8–9) – Lidé Ïijící
v této dobû nebo epo‰e

Nauka a 
smlouvy 6
Svûdectví Ducha

C

B

A Nauka a smlouvy 6 – Kdo byl Oliver Cowdery? 
Více informací o Oliveru Cowderym najdete v oddíle „Lidé a
pojmy v Nauce a smlouvách“ (str. 222).

Nauka a smlouvy 6:2 – Moc slova
Pán pouÏil urãité pÛsobivé obrazy, aby popsal moc svého slova.
My‰lenka, Ïe BoÏí slovo je mocné, je snadno srozumitelná, pro-
toÏe Jeho slovem se v‰e, i nebesa a lidské srdce, pohybuje.
V˘raz „ostfiej‰í neÏ dvojseãn˘ meã, k rozdûlení kloubÛ i morku
vedví“ obraznû popisuje, jak BoÏí slovo mÛÏe ãlovûku pronik-
nout aÏ do nitra (viz také 1. Nefi 16:1–2). 

Nauka a smlouvy 6:6 – „Vûc Sionu“ 
Slovo Sion se v Nauce a smlouvách pouÏívá nûkolika rÛzn˘mi
zpÛsoby (viz „Lidé a pojmy v Nauce a smlouvách“, str. 223).
VÏdy se ale t˘ká Pánova úsilí pozvednout lid, aby s Ním Ïil ve
spravedlivosti. Usilovat „o nastolení a utvrzení vûci Sionu“ zna-
mená podporovat ‰ífiení evangelia a prohlubování spravedlivosti
Svat˘ch. 

Nauka a smlouvy 6:10–11 – Jak˘ dar byl dán Oliveru
Cowderymu? 
Darem, kter˘ Pán dal Oliveru Cowderymu, byl duch zjevení
(viz NaS 8:3–4). President Joseph Fielding Smith uãil, Ïe „pro nûj
mûl b˘t ochranou, kdyby ji potfieboval, a vysvobodil by ho
z rukou nepfiátel a ochraÀoval by ho pfied niãitelem“ (Church
History and Modern Revelation, 1:52). 

Nauka a smlouvy 6:14–24 – Jaké svûdectví Oliver
Cowdery obdrÏel? 
Prorok Joseph Smith zaznamenal: „KdyÏ jsme obdrÏeli toto zje-
vení, Oliver Cowdery mi fiekl, Ïe kdyÏ se ode‰el ubytovat
k mému otci a kdyÏ s ním rodina hovofiila o tom, jak jsem získal
desky, jednou veãer, kdyÏ se odebral na loÏe, volal k Pánu, aby
poznal, je-li tomu tak, a Pán mu projevil, Ïe to je pravda, on si
to ale nechal v‰echno zcela pro sebe a nikomu o tom nefiekl;
takÏe kdyÏ bylo toto zjevení dáno, vûdûl, Ïe toto dílo je pravdi-
vé, protoÏe Ïádn˘ Ïiv˘ tvor neznal vûci, o nichÏ se zjevení zmi-
Àovalo, pouze BÛh a on sám.“ (History of the Church, 1:35.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 6 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 
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Porovnejte

V Nauce a smlouvách 6 Pán pouÏil obrazy, neboli symboly, aby
uãil dÛleÏit˘m pravdám. Opi‰te si tyto v˘razy do se‰itu a
potom je dokonãete tím, ãemu jste se nauãili ve ver‰ích 1–5: 

1. Poselství evangelia je jako meã, protoÏe... 

2. Misie je jako práce na farmû, protoÏe... 

3. Modlitba je jako klepání na dvefie, protoÏe... 

Jak b˘t bohat˘ a ‰Èastn˘

1. Porovnejte Nauku a smlouvy 6:7, 13 s tím, ãemu se Nefi nau-
ãil v 1. Nefim 11:21–23. Vysvûtlete, co jste se nauãili o tom, jak
b˘t bohat˘ a ‰Èastn˘. 

2. Jak se to, co tyto ver‰e uãí o bohatství a ‰tûstí, li‰í od toho, co
si myslí svût o tom, co nás uãiní bohat˘mi a ‰Èastn˘mi? 

3. Co si myslíte, proã svûtské bohatství nemÛÏe pfiinést onu
radost, kterou nám nabízí Pán? 

4. Jednou nebo dvûma vûtami vysvûtlete, jakou cenu pro vás má
dar spasení a vûãného Ïivota. 

Pochopte to, jak pfiichází zjevení

1. Na základû své ãetby Nauky a smluv 6:14–24 vysvûtlete, jak
Oliver Cowdery poznal, Ïe Joseph Smith byl skuteãnû povo-
lán Bohem (potfiebujete-li pomoc, najdete ji v oddíle
„Porozumûní písmÛm“). 

2. Vyberte z Nauky a smluv 6:14–24 dva ver‰e, které na vás
zapÛsobily, a popi‰te, jak je mÛÏete uplatnit, abyste pfiijali zje-
vení ve vlastním Ïivotû. 

Bûhem dubna 1829 prorok
Joseph Smith pokraãoval
v pfiekladu desek Knihy
Mormonovy a Oliver
Cowdery pÛsobil jako jeho
písafi. Prorok popsal okol-
nosti, které vedly k tomuto
zjevení: „ProtoÏe mezi námi
vyvstala rÛznost názorÛ
ohlednû zprávy o Janu
Apo‰tolovi, která se nachází
v Novém zákonû [viz Jan

21:20–23], zda zemfiel nebo nadále Ïije, oba jsme souhlasili,
Ïe to vyfie‰íme pomocí Urimu a Thumimu.“(History of the
Church, 1:35–36.) 

Nauka a 
smlouvy 7

Skryt˘ záznam Jana Zjevovatele

C

B

A Pfii ãetbû Nauky a smluv 7 hledejte, po ãem apo‰tolové Jan a
Petr touÏili nejvíce. Po jakém vût‰ím díle, neÏ dûlal pfiedtím,
touÏil Jan? Kdyby se vás Spasitel zeptal, po ãem nejvíce tou-
Ïíte, co byste Mu fiekli? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 7

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 7 proveìte ãinnost A. 

Odpovûzte jednou vûtou

Záhlaví oddílu Nauka a smlouvy 7 sdûluje, o co Joseph Smith a
Oliver Cowdery Ïádali Pána (viz také úvod k NaS 7 v tomto
studijním prÛvodci). Na základû ãetby oddílu 7 napi‰te jednou
vûtou odpovûì na kaÏdou z tûchto otázek: 

1. Jak˘ byl rozdíl mezi tím, co si pfiáli Jan a Petr? 

2. Co se z tohoto oddílu dozvídáte o dÛleÏitosti sdílení evangelia? 

3. Co se dozvídáte o spravedliv˘ch pfiáních? 

Vûrn˘m je dostupné velké poÏehnání, protoÏe mohou pfiijí-
mat osobní zjevení Duchem Svat˘m. V Nauce a smlouvách
6 byl Oliveru Cowderymu pfiislíben dar zjevení, zejména
moc pfiekládat dávné záznamy. Jak v‰ak Oliver zjistil, pfiijí-
mání zjevení ãasto vyÏaduje vût‰í úsilí neÏ o nû jenom poÏá-
dat. Star‰í S. Dilworth Young, kter˘ byl ãlenem Sedmdesáti,
uãil: „Mohu vám dosvûdãit, Ïe nikdo z vás nezaÏije vût‰í
dobrodruÏství, napínavûj‰í a radostnûj‰í, neÏ objevování, jak
vykládat Ducha, kter˘ do vás vstupuje a vydává svûdectví
pravdû... Musíme objevit techniku, kterou vám Duch na‰ep-
tává do srdce. Musíme se ho nauãit sly‰et a rozumût mu a
poznat, kdy ho máme, a to nûkdy vyÏaduje dlouh˘ ãas.“
(Conference Report, Apr. 1959, 59.) Pfii ãetbû Nauky a
smluv 8–9 si pov‰imnûte, co bylo Oliveru Cowderymu fieãe-
no, Ïe musí dûlat, aby mûl moc pfiekládat, a proã v tom nebyl
schopen pokraãovat. Pov‰imnûte si také, co tato zjevení uãí o
va‰em úsilí obdrÏet osobní zjevení. 

Nauka a 
smlouvy 8–9

Pfiijímejte a rozpoznávejte zjevení

A

Pergamen (záhlaví oddílu) –
Ovãí nebo kozí kÛÏe uprave-
ná tak, aby se na ni dalo psát

Klíãe (v. 7) – Pravomoc
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 8

MojÏí‰ rozdûlil Rudé mofie duchem zjevení 

Nauka a smlouvy 9

Nauka a smlouvy 8:6–8 – „Dar AronÛv“ 
President Joseph Fielding Smith uãil: „Oliveru Cowderymu byl
udûlen dal‰í dar, a to byl dar AronÛv. Tak jako Aron se svou holí
v ruce pfiedcházel MojÏí‰e jako mluvãí, tak mûl Oliver Cowdery jít
pfied Josephem Smithem. O cokoli by mocí tohoto daru poÏádal
Pána, to mu mûlo b˘t udûleno, pokud Ïádal s vírou a s moudrostí.
Oliver byl poÏehnán velkou poctou drÏet klíãe této dispensace
s Josephem Smithem, a podobnû jako Aron se v mnoha situacích
stal mluvãím. Byl to Oliver, kdo pronesl první vefiejné kázání
v této dispensaci.“ (Church History and Modern Revelation, 1:52.) 

Nauka a smlouvy 9:7–9 – ZpÛsobuje Duch vÏdy
hofiení v hrudi? 

Star‰í Dallin H. Oaks, ãlen Kvora dva-
nácti apo‰tolÛ, vysvûtlil: 

„B˘t uãen Duchem není pasivní vûc. Ke
komunikaci s Pánem ãasto nedojde,
dokud jsme si záleÏitost nepromysleli
v mysli. Potom obdrÏíme potvrzení. 

Pán tento proces vysvûtlil Oliveru
Cowderymu v dal‰ím zjevení pfiijatém

v dubnu 1829 v Harmony ve státû Pensylvánie. Pán popsal, proã
Oliver nebyl schopen pfiekládat Knihu Mormonovu. 

,Viz, ty jsi nerozumûl; domníval ses, Ïe ti to dám, i kdyÏ tomu
nevûnuje‰ Ïádné my‰lenky leda tu, abys mne poÏádal. 

Ale, viz, pravím tobû, Ïe ty to musí‰ promysleti v mysli své; potom
se mne musí‰ tázati, zda je to správné, a jestliÏe je to správné, já
zpÛsobím, aby nitro tvé v tobû hofielo; tudíÏ, ty pocítí‰, Ïe je to
správné.‘ (NaS 9:7–8; zv˘raznûní pfiidáno.) 

Toto mÛÏe b˘t jedno z nejdÛleÏitûj‰ích, ale nejménû pochope-
n˘ch uãení z celé Nauky a smluv. Uãení Ducha ãasto pfiichází
jako pocity. Tato skuteãnost je nanejv˘‰ dÛleÏitá, a pfiesto nûktefií

správnû nerozumûjí tomu, co to znamená. Setkal jsem se s lidmi,
ktefií mi fiekli, Ïe nikdy nedostali svûdectví od Ducha Svatého,
protoÏe nikdy nepocítili, Ïe by v nich jejich nitro ,hofielo‘.

Co to znamená ,hofiení v nitru‘? Musí to b˘t pocit fyzického tepla,
jako hofiení, které probíhá pfii spalování? Pokud to znamená toto,
pak jsem nikdy nezaÏil hofiení v nitru. Slovo ,hofiení‘ v tomto
ver‰i dozajista znaãí pocit útûchy a klidu. To je to svûdectví, které
mnozí získávají. Tímto zpÛsobem funguje zjevení. 

Opravdu, tich˘ a jemn˘ hlas je skuteãnû ,tich˘‘ a ,jemn˘‘“
(„Teaching and Learning by the Spirit“, Ensign, Mar. 1997, 13). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 8–9 proveìte ãinnost A a ãinnost
B nebo C. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 8:2–3

Star‰í Boyd K. Packer, ãlen Kvora dvanác-
ti apo‰tolÛ, fiekl: „Jako apo‰tol nyní
naslouchám stejné inspiraci, pfiicházející
ze stejného zdroje a stejn˘m zpÛsobem,
které jsem naslouchal jako chlapec. Signál
je nyní mnohem jasnûj‰í.“ (Conference
Report, Oct. 1979, 30; nebo Ensign, Nov.
1979, 21.)

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 8:1–3 a vysvûtlete, co se dûje,
kdyÏ Duch Svat˘ hovofií k na‰í mysli (viz také Enos 1:10). 

2. Jaké pocity pfiicházejí, kdyÏ Duch Svat˘ hovofií k srdci ãlovû-
ka? (Viz také 1. Nefi 17:45.) 

3. Co z toho, co se dozvídáte z Nauky a smluv 8:1, by mohlo
vysvûtlit, proã je nyní hlas inspirace pro star‰ího Packera jas-
nûj‰í? 

ShrÀte nauku

1. Jak podle Nauky a smluv 6:23 Pán hovofiil k Oliveru
Cowderymu? 

2. Co dál ho Pán v Nauce a smlouvách 8:2–3 uãil o tom, jak pfii-
chází zjevení? 

3. Co se Oliver Cowdery nauãil v Nauce a smlouvách 9:7–9 o
získávání odpovûdí pfii pfiekládání? 

4. Napi‰te odstavec, v nûmÏ shrnete to, co jste se z tûchto pasá-
Ïí nauãili o procesu zjevení (viz také oddíl „Porozumûní
písmÛm“). 

Napi‰te ponauãení z tohoto pfiíbûhu

1. ShrÀte to, co Pán slíbil Oliveru Cowderymu v Nauce a smlou-
vách 8 a co Pán fiekl v Nauce a smlouvách 9 o tom, proã
Oliverovi nebylo dovoleno pokraãovat v pfiekládání. 

2. Jednou vûtou napi‰te shrnutí ponauãení, kterému se z tohoto
zjevení mÛÏeme nauãit. 

3. Jak by va‰e shrnutí mohl vyuÏít ten, kdo usiluje o inspiraci
od Pána? 

C

B

A
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V Nauce a smlouvách 3 jste ãetli o tom, jak Martin Harris
ztratil 116 stránek, které prorok Joseph Smith pfieloÏil
z desek. V Nauce a smlouvách 10 Pán zjevil, co se stalo se
116 stránkami rukopisu a co s nimi Satan zam˘‰lel udûlat.
A co je dÛleÏitûj‰í, zjistíte, co Pán udûlal, aby ztrátu tûchto
stránek nahradil. Pfii studiu tohoto oddílu hledejte, co Pán
uãil o své moci ovládat bûh událostí zde na zemi, vãetnû
Satanovy snahy zniãit Pánovo dílo. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 10

Nauka a smlouvy 10:6 – Jak˘m zpÛsobem se Martin
Harris snaÏil zniãit proroka Josepha Smitha? 
Martin Harris nemûl v úmyslu zniãit proroka Josepha Smitha,
ale to, co se stalo v dÛsledku ztráty 116 stránek rukopisu Knihy
Mormonovy, znázorÀuje, co se mÛÏe stát, kdyÏ „[pokládáme] za
nic rady BoÏí“ (NaS 3:13; viz také oddíl „Porozumûní písmÛm“
pro NaS 3:12, str. 17). Kdyby Pán dopfiedu nevûdûl, co Martin
Harris udûlá, a nepfiipravil se na to, Satan a jeho sluÏebníci
mohli sv˘mi lÏemi proroka Josepha zniãit (viz NaS 10:10–33).
Martin tím, Ïe se opakovanû snaÏil pfievzít rukopis proti Pánovû
radû a poru‰ením sv˘ch slibÛ, Ïe ho bude peãlivû ochraÀovat,
efektivnû slouÏil Satanovû vûci, i kdyÏ to nebylo jeho zámûrem. 

Nauka a smlouvy 10:30–45 – Pán zná konec od
poãátku

Diskreditovat (záhlaví oddí-
lÛ) – Pfiipravit o dÛvûru,
pomluvit

Pokolení (v. 33, 53) – Lidé
Ïijící v této dobû nebo epo‰e

Nauka a 
smlouvy 10

Spiknutí ke zniãení Proroka

Pán pfiipravil pfied více neÏ dvûma tisíci lety zpÛsob, jak zabrá-
nit tomu, aby Satan zniãil proroka Josepha Smitha a Knihu
Mormonovu kvÛli ztrátû 116 stránek rukopisu. Pfiikázal proroku
Nefimu, aby zhotovil druh˘ soubor desek pojednávající o stej-
ném období, jako rukopis, kter˘ byl ztracen. Hlavní rozdíl mezi
tûmito dvûma záznamy je ten, Ïe ztracená ãást byla více histo-
rická, zatímco náhradní ãást je více prorocká a posvátná (viz
1. Nefi 9:3–6; Slova Mormonova 1:1–7). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 10 proveìte ãinnost A a z dal‰ích
ãinností (B–D) proveìte ãinnosti dvû. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 10:5

Slovo satan znamená „protivník“ nebo „odpÛrce“, coÏ popisuje
ìáblovu roli jako odpÛrce spravedlivosti. Satan a jeho sluÏebníci
nás pokou‰ejí k hfiíchu, kter˘ vede k bídû a ne‰tûstí, ale Pán má
vût‰í moc, aby nám pomohl tato poku‰ení pfiekonat. 

1. Pfieãtûte si Almu 34:17–27 a 3. Nefiho 20:1. Co musíme dûlat,
abychom „[porazili] Satana“ (NaS 10:5)? Co si myslíte, Ïe zna-
mená „modli se vÏdy“? 

2. KfiíÏov˘ odkaz mezi Naukou a smlouvami 10:5 a 2. Nefim
32:8–9. Kdo nás uãí, abychom se nemodlili? 

SatanÛv „lstiv˘ plán“ v porovnání
s Pánovou moudrostí

1. Rozdûlte si stránku v se‰itû na dva sloupce. První sloupec
nadepi‰te „SatanÛv lstiv˘ plán“ a druh˘ „Pánova moudrost“. 

2. Do prvního sloupce na základû své ãetby Nauky a smluv
10:6–29 popi‰te, co Pán fiekl, Ïe mûl Satan v plánu udûlat se
116 stránkami ukraden˘mi Martinu Harrisovi. 

3. Do druhého sloupce na základû ãetby ver‰Û 30–45 popi‰te, co
Pán udûlal, aby Satanovi zabránil v úspûchu. 

4. Pfieãtûte si 1. Nefiho 9:3–6 a Slova Mormonova 1:1–7.
Vysvûtlete, jak dlouho Pán pfiipravoval vyfie‰ení problému,
kter˘ vznikl ztrátou 116 stránek. 

Buìte si vûdomi Satanov˘ch metod

Nauka a smlouvy 10:20–29 vysvûtluje nûkteré metody, které
Satan pouÏívá, aby nás oklamal. 

1. Projdûte si ver‰e 20–24 a vysvûtlete, jak Satan podnûcuje lidi,
aby bojovali proti pravdû, a proã to dûlá. 

2. Prostudujte si ver‰e 25–29 a popi‰te, co Satan fiekl nepfiátelÛm
Josepha Smitha, aby je pfiesvûdãil, Ïe je v naprostém pofiádku
zniãit Proroka a Knihu Mormonovu. 

3. Jak se asi skupiny nebo jedinci snaÏí o totéÏ dnes? 

Pfiipravte lekci do Primárek

1. Napi‰te, ãemu byste uãili tfiídu sedmilet˘ch dûtí v Primárkách
o ztrátû 116 stránek popsané v Nauce a smlouvách 3 a 10. 

2. Povûzte o dvou ponauãeních, která mÛÏeme získat ze zku‰e-
nosti proroka Josepha Smitha, a ukaÏte, jak je lze uplatnit
v na‰em dne‰ním Ïivotû. 

D

C

B

A
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Hyrum Smith byl star‰ím bratrem proroka Josepha Smitha
(viz Joseph Smith–Îivotopis 1:4). V kvûtnu 1829 cestoval
z Palmyry ve státû New York do Harmony ve státû
Pensylvánie, aby nav‰tívil Josepha a jeho manÏelku Emmu
a Olivera Cowderyho, ktefií pracovali na pfiekladu Knihy
Mormonovy. Hyrum vznesl na svého bratra, Proroka,
„naléhavou Ïádost“ a v˘sledkem bylo zjevení, které se
nalézá v Nauce a smlouvách 11 (viz History of the
Church, 1:45). 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 11

Nauka a smlouvy 11 – Hyrum Smith
Dal‰í informace o Hyrumu Smithovi najdete v oddíle „Lidé a
pojmy v Nauce a smlouvách“ (str. 221). 

Star‰í Neal A. Maxwell, kter˘ byl ãlenem
Kvora dvanácti apo‰tolÛ, uãil:

„Kdykoli se dûjí duchovnû v˘znamné
vûci, jsou pfiítomna spravedlivá
pfiání.“ (Conference Report, Oct.
1996, 27; nebo Ensign, Nov. 1996,
21.) Pfii ãetbû Nauky a smluv 11
hledejte slovo pfiáti si a to, co Pán
fiíká o dÛleÏitosti na‰ich pfiání.

Pov‰imnûte si také, Ïe mnoho rad ve
zjevení se t˘ká „[v‰ech], ktefií mají

dobrá pfiání“ (v. 27) – coÏ zahrnuje i vás! 

Nauka a 
smlouvy 11

„Pfieje‰-li si“ 

Nauka a smlouvy 11:6 – „Utvrzení vûci Sionu“ 
Tento v˘raz vám pomÛÏe lépe pochopit vysvûtlení pro Nauku
a smlouvy 6:6 v oddíle „Porozumûní písmÛm“ (str. 19) a
heslo Sion v oddíle „Lidé a pojmy v Nauce a smlouvách“,
(str. 223).

Nauka a smlouvy 11:9 – „Nemluv k tomuto pokolení
o niãem, leda o pokání“ 
President Joseph Fielding Smith uãil: „KdyÏ Pán povolává své
sluÏebníky, aby nehlásali nic, neÏ pokání, nemá tím na mysli to,
Ïe nesmûjí hlásat kfiest a vyz˘vat lidi, aby byli poslu‰ni pfiikázá-
ní Pánû, ale pfieje si, aby v‰e, co fiíkají a dûlají, bylo v duchu,
kter˘ pfiivádí lidi k pokání.“ (Church History and Modern
Revelation, 1:57.) Jin˘mi slovy, v‰ichni ti, ktefií jsou povoláni
slouÏit v Pánovû království, se mají hlavnû zamûfiit na to, aby
pomáhali lidem zdokonalit se a zmûnit svÛj Ïivot v souladu
s uãením JeÏí‰e Krista. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 11 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Získávejte zaslíbená poÏehnání

1. Rozdûlte si stránku v se‰itû na dva sloupce. Jeden sloupec
nadepi‰te „Zaslíbená poÏehnání“ a druh˘ „PoÏadavky pro
získání poÏehnání“. 

2. Do prvního sloupce na základû své ãetby Nauky a smluv 11
si vypi‰te poÏehnání, která Pán nabídl Hyrumu Smithovi
(a „v‰em, ktefií mají dobrá pfiání“). S kaÏd˘m poÏehnáním
zaznamenejte i ver‰, kde jste ho na‰li. 

3. Do druhého sloupce napi‰te, co Pán fiekl Hyrumu Smithovi
(nebo vám), Ïe má dûlat, aby toto poÏehnání obdrÏel. MoÏná
se budete muset podívat pfied ver‰, kde jste poÏehnání nalez-
li, nebo za nûj. 

4. Vyberte dvû poÏehnání a poÏadavky, o kter˘ch si myslíte, Ïe
by obzvlá‰tû zajímaly buì nûjakého misionáfie, nebo rodiãe.
Vysvûtlete, proã jste vybrali právû tato poÏehnání. 

DÛleÏitost pfiání

1. V Nauce a smlouvách 11 si najdûte a vypi‰te ver‰e, které
obsahují slova pfiání, pfieje si nebo pfiáti si. (MÛÏete si je vyzna-
ãit v písmech.) 

2. Pfieãtûte si také 1. Nefiho 11:1, Almu 29:4, 41:3–6 a Abrahama
1:2. Napi‰te odstavec vysvûtlující v˘znam na‰ich pfiání v
plánu evangelia. 

3. Co by mohl ãinit ãlovûk, kdyby mûl dûlat nûco dobrého
(napfiíklad kaÏd˘ den ãíst písma nebo se ãasto modlit), ale
nechtûlo by se mu to dûlat? 

Uãte se o Duchu

1. Co se dozvídáte z Nauky a smluv 11:12–14 o Duchu BoÏím? 

2. Napi‰te o tom, kdy jste pocítili Ducha jedním ze zpÛsobÛ
(nebo více zpÛsoby), které jsou popsány v tûchto ver‰ích. 

Co to znamená? 

1. Vlastními slovy popi‰te, co Pán v Nauce a smlouvách 11:21
fiekl Hyrumu Smithovi, Ïe má dûlat. 

D

C

B

A
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2. Vysvûtlete, co znamená „slovo mé [získat]“ tím, Ïe popí‰ete
to, co podle va‰eho názoru mohl Hyrum Smith (nebo vy)
dûlat, aby získal slovo. 

Je‰tû dfiíve, neÏ byla zorganizo-
vána Církev, si Joseph Knight
st. pfiál pomáhat v Pánové díle
(viz informace o Josephu
Knightovi st. v oddíle „Lidé a
pojmy v Nauce a smlouvách“,
str. 222). Do Církve vstoupil
krátce po jejím zorganizování.

Prorok Joseph Smith mu sloÏil poklonu, kdyÏ fiekl: „Synové
Sionu, pokud zÛstane jedin˘ z nich, o nûm budou fiíkat, Ïe
tento muÏ byl vûrn˘m muÏem v Izraeli; jeho jméno tudíÏ
nebude nikdy zapomenuto.“ (History of the Church,
5:124–125.) 

Pfii ãetbû Nauky a smluv 12 si pov‰imnûte, co Pán fiekl
Josephu Knightovi st. o tom, co by mohl uãinit, aby získal
schopnost plnûji pomáhat v díle. Pov‰imnûte si také, Ïe Pán
fiekl, Ïe hovofií ke „v‰em tûm, ktefií mají pfiání“ jako bratr
Knight (v. 7). 

Porozumûní písmÛm
Dal‰í informace, které vám pomohou porozumût Nauce a
smlouvám 12:1–6, najdete v oddíle „Porozumûní písmÛm“ pro
Nauku a smlouvy 6:1–6 a 11:1–6, které jsou témûfi shodné. 

Nauka a smlouvy 12

Nauka a smlouvy 12:8 – „Pln˘ lásky“ 
Prorok Joseph Smith uãil: „Láska
je hlavní charakteristikou
BoÏství, a mají ji projevovat ti,
jiÏ usilují o to, aby se stali syny
BoÏími. âlovûk naplnûn˘ láskou
BoÏí se nespokojuje pouze
s poÏehnáním své rodiny, ale
zamûfiuje se na cel˘ svût, dychtí
poÏehnat celou lidskou rasu.“
(History of the Church, 4:227.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 12 proveìte ãinnost A. 

Nauka a 
smlouvy 12

Pro ty, ktefií pomáhají 
„v tomto díle“ 

Uveìte pfiíklad

Napi‰te buì o nûjakém ãlovûku z písem, nebo o církevním
vedoucím, kter˘ podle va‰eho názoru projevil jednu z vlastnos-
tí, o kter˘ch Pán hovofiil v Nauce a smlouvách 12:8. Vysvûtlete,
jak tento ãlovûk tuto vlastnost projevil a jak mu to pomohlo lépe
konat Pánovo dílo. 

V Joseph Smith–Îivotopis
1:68–74 jste ãetli o znovuzfií-
zení Aronova knûÏství.
Nauka a smlouvy 13 je totoÏ-
ná s Joseph Smith–Îivotopis
1:69. AÏ budete ãíst slova
Jana Kfititele tentokrát, zkou-
mejte je pro jejich naukov˘
v˘znam. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 13

Nauka a smlouvy 13:1 – Klíãe knûÏství
Slova, Ïe Aronovo knûÏství drÏí urãité klíãe, neznamenají, Ïe
kaÏd˘, kdo obdrÏí Aronovo knûÏství, obdrÏí také klíãe onoho
knûÏství a smí je pouÏívat. Právû tak, jako Jan Kfititel fiekl, Ïe
„jedná pod vedením Petra, Jakuba a Jana“ (záhlaví oddílu), je
Aronovo knûÏství spravováno vy‰‰ím neboli Melchisedecho-
v˘m knûÏstvím. 

KdyÏ president Joseph Fielding Smith hovofiil „o knûÏství a
onûch klíãích, které nám Pán pfiedal v této koneãné dispensaci
evangelia,“ vysvûtlil: 

„Tyto klíãe jsou právem pfiedsednictví; jsou mocí a pravomocí
spravovat a fiídit v‰echny Pánovy záleÏitosti na zemi. Ti, ktefií je
drÏí, mají moc spravovat a fiídit zpÛsob, kter˘m mohou slouÏit
v knûÏství v‰ichni ostatní. V‰ichni mÛÏeme b˘t nositeli knûÏství,
ale mÛÏeme ho pouÏívat pouze tak, jak jsme k tomu oprávnûni
a jak jsme fiízeni tûmi, ktefií drÏí klíãe. 

Toto knûÏství [Melchisedechovo] a tyto klíãe byly pfiedány
Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu Petrem, Jakubem a
Janem a MojÏí‰em a Eliá‰em a dal‰ími dávn˘mi proroky. Byly
dány kaÏdému muÏi, kter˘ byl ustanoven jako ãlen Rady
Dvanácti. Ale protoÏe jsou právem pfiedsednictví, mÛÏe je

Mesiá‰ (v. 1) – JeÏí‰ Kristus

Nauka a 
smlouvy 13

Znovuzfiízení Aronova knûÏství

A
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v plnosti pouÏívat pouze sluÏebnû nejstar‰í apo‰tol BoÏí na
zemi, kter˘m je president Církve.“ (Conference Report, Apr.
1972, 98–99; nebo Ensign, July 1972, 87.) 

Nauka a smlouvy 13:1 – Synové Lévíovi

Aãkoli byl MojÏí‰ nositelem Melchisedechova knûÏství, zákon
MojÏí‰Ûv byl spravován knûÏstvím Aronov˘m (viz NaS
84:23–27). Aronovo knûÏství bylo udûlováno pouze muÏÛm
z kmene Léví (naz˘van˘m Lévíté). V˘raz „synové Lévíovi“
se pouÏíval ve vztahu ke v‰em nositelÛm knûÏství v té dobû.
MojÏí‰ a Aron patfiili k tomuto kmeni. Povinností LévítÛ ve sta-
rozákonní dobû bylo vykonávat obûti zákona MojÏí‰ova (viz
PrÛvodce k písmÛm, „Léví“, str. 82). Dnes se v˘raz „synové
Lévíovi“ pouÏívá, aby charakterizoval v‰echny ãleny Církve,
ktefií vûrnû pfiijímají knûÏství a stávají se „syny MojÏí‰ov˘mi a
Aronov˘mi“ (viz NaS 84:33–34). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 13 proveìte ãinnost A. 

KnûÏství v akci

Promluvte si s biskupem nebo s nûkter˘m nositelem Aronova
knûÏství o tom, kde on vidûl, jak klíãe a moci Aronova knûÏství
Ïehnají Ïivot lidí a jak jim pomáhají pfiijít ke Kristu. To, co se
dozvíte, si zapi‰te do se‰itu. 

KdyÏ byl Oliver Cowdery v Harmony ve státû Pensylvánie
a pomáhal proroku Josephu Smithovi s pfiekladem Knihy
Mormonovy, napsal dopis svému pfiíteli Davidu Whitmerovi
do Fayette ve státû New York. V tomto dopise se podûlil o své
svûdectví o díle. Davida Whitmera to zaujalo a odepsal a
nabídl, Ïe je ochoten kdykoli pomoci. 

Na konci kvûtna 1829 pronásledování bránilo práci na pfie-
kladu Knihy Mormonovy. Prorok Joseph Smith a Oliver
Cowdery napsali Davidu Whitmerovi a poÏádali ho o moÏ-
nost bydlet u jeho rodiny, aby dokonãili pfieklad. Jeho otec,
Peter Whitmer st., souhlasil a na voze dojel do Harmony
(asi 220 km), naloÏil Josepha Smitha, jeho manÏelku Emmu
a Olivera Cowderyho a odvezl je zpátky do Fayette. Krátce
nato prorok Joseph Smith na Ïádost Petera ml., Johna a
Davida Whitmerov˘ch, ktefií si pfiáli poznat, co od nich Pán
poÏaduje, obdrÏel zjevení, které se nachází v Nauce a smlou-
vách 14–16. (Viz také informace o Whitmerov˘ch v oddíle
„Lidé a pojmy v Nauce a smlouvách“ (str. 222).

Nauka a 
smlouvy 14–16

Rady pro tfii bratry Whitmerovy

A

Pfiem˘‰leli jste nûkdy o tom, co si Pán pfieje, abyste dûlali?
Pfii ãetbû tûchto tfií oddílÛ o této otázce pfiem˘‰lejte a posuì-
te, zda i vy mÛÏete uplatnit nûkterou radu, kterou Pán dal
tûmto tfiem muÏÛm. 

David Whitmer John Whitmer

Porozumûní písmÛm
Dal‰í informace, které vám pomohou porozumût Nauce a
smlouvám 14:1–7, najdete v oddíle „Porozumûní písmÛm“ pro
ver‰e Nauka a smlouvy 11:1–7 a 12:1–6, které jsou podobné. 

Nauka a smlouvy 14

Nauka a smlouvy 15 a 16

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 14–16 proveìte ãinnost A a B. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 14:7

1. Na papíru o velikosti stránky se‰itu zhotovte plakát, kter˘
znázorÀuje my‰lenky, které se nacházejí v Nauce a smlouvách
14:7. 

2. V písmech se pojem spasení nejãastûji t˘ká oslavení. Myslete
na to a porovnejte Nauku a smlouvy 14:7 s 2. Nefim 31:20. Co
2. Nefi 31:20 fiíká o tom, jak mÛÏeme splnit to, co Pán vyÏadu-
je v Nauce a smlouvách 14:7? 

Pro tebe nejcennûj‰í

1. Co podle Pánov˘ch slov je „vûc,
která bude... nejcennûj‰í“ pro Johna
Whitmera a Petera Whitmera ml.?
(Viz NaS 15:6, 16:6.) 

2. Vypi‰te si alespoÀ dva dÛvody,
proã to mûlo vût‰í cenu neÏ cokoli
jiného, co mohli dûlat. 

„Po v‰em, co bylo fieãeno,
je nejvût‰í a nejdÛleÏitûj‰í
povinností hlásání evange-
lia.“ (History of the
Church, 2:478.) 

B

A

Ostrost (v. 2) – Pfiesnost,
srozumitelnost

âasnû (v. 11) – Materiálnû,
fyzicky 
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Záhlaví oddílu Nauka a smlouvy 17 uvádí tfii odkazy
z Knihy Mormonovy a proroctví, Ïe tfii lidé budou zvlá‰tní-
mi svûdky této knihy, aÏ vyjde v posledních dnech. Tento
oddíl je zjevením dan˘m tfiem muÏÛm, ktefií si pfiáli b˘t
tûmito svûdky. V nûm je jim fieãeno, co musejí dûlat, aby se
pfiipravili mít toto zvlá‰tní svûdectví. Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte
o tom, jak byste mohli Pánovu radu Davidu Whitmerovi,
Martinu Harrisovi a Oliveru Cowderymu uplatnit na sebe
pfii své snaze získat nebo posílit své svûdectví o pravdivosti
Knihy Mormonovy a o dal‰ích duchovních pravdách. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 17

Nauka a smlouvy 17– Kdy a jak tito tfii muÏi obdrÏeli
zaslíbené svûdectví? 

Svûdectví, o nûÏ tito tfii muÏi usilo-
vali, pfii‰lo krátce poté, co bylo
dáno zjevení v oddíle 17. Prorok
Joseph Smith, David Whitmer,
Oliver Cowdery a Martin
Harris ode‰li do lesa nedaleko
Whitmerova domu. Tam tito ãtyfii
muÏi usilovali o zaslíbené svûdec-
tví naléhavou modlitbou – ale nic
se nestalo. Nakonec se Martin

Harris omluvil a fiekl, Ïe si myslí, Ïe není toho hoden. Zatímco
se odebral stranou, aby prosil o odpu‰tûní, zbylí tfii muÏi obdr-
Ïeli úÏasné vidûní a sly‰eli BoÏí hlas, jak vydává svûdectví o
tom, co vidûli. Prorok Joseph potom ‰el najít Martina. Prorok
se k nûmu pfiipojil v modlitbû a po nûjaké dobû Martin Harris
obdrÏel stejné vidûní, jaké obdrÏeli pfiedtím ostatní. „Svûdectví
tfií svûdkÛ“ na zaãátku Knihy Mormonovy je jejich popisem
tohoto záÏitku. Lidé tohoto pokolení se budou zodpovídat
z toho, jak naloÏili se svûdectvím tûchto svûdkÛ, stejnû jako se
svûdectvím knihy samotné (viz 2. Nefi 33:11–15; Eter 12:38–39). 

Zázraãné ukazatele (v. 1) –
Liahona (viz 1. Nefi 16:10,
28–29; Alma 37:38–42) 

Nauka a 
smlouvy 17

Zjevení pro tfii zvlá‰tní svûdky

Nûkolik dnÛ po tomto posvátném záÏitku bylo proroku
Josephovi dovoleno ukázat desky Knihy Mormonovy dal‰ím
osmi muÏÛm. I kdyÏ nemûli vidûní ani nesly‰eli hlas BoÏí,
mohli se desek dotknout. Jejich svûdectví se také nachází na
zaãátku Knihy Mormonovy. 

Nauka a smlouvy 17:1 – Co byl „náprsník“? 
Lucy Mack Smithová, prorokova matka, mûla pfiíleÏitost pro-
zkoumat náprsník, kter˘ Joseph obdrÏel s deskami (viz Joseph
Smith–Îivotopis 1:35). V Ïivotopisu svého syna, kter˘ napsala,
ho popsala takto: 

„Byl zabalen do tenkého mu‰elínového ‰átku, tak tenkého, Ïe
jsem bez obtíÏí mohla nahmatat jeho rozmûry. 

Na jedné stranû byl vyklenut˘ a na druhé vydut˘ a od krku
dolÛ se roz‰ifioval aÏ do stfiedu Ïaludku mimofiádnû velkého
muÏe. Mûl ãtyfii popruhy ze stejného materiálu, aby se dal upev-
nit na hruì, dva smûfiovaly dozadu pfies ramena a dal‰í dva
byly urãeny pro upevnûní k bokÛm. Byly ‰iroké pfiesnû jako dva
mé prsty (neboÈ jsem je mûfiila) a na koncích mûly otvory, aby se
pohodlnû pfiipevÀovaly.“ (History of Joseph Smith, ed. Preston
Nibley [1958], 111.) 

Nauka a smlouvy 17:6 – Pánovo svûdectví o Knize
Mormonovû
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, uãil: 

„Jedna z nejposvátnûj-
‰ích pfiísah, které kdy
byly ãlovûku dány, se
nachází v tûchto slovech
Pána t˘kajících se
Josepha Smitha a Knihy
Mormonovy. ,On [míní
se Joseph Smith] pfieloÏil
tu knihu, totiÏ tu ãást,
kterou jsem mu pfiiká-
zal,‘ praví Pán ,a jakoÏe
Pán vá‰ a BÛh vá‰ Ïije, je
pravdivá.‘ (NaS 17:6.) 

Toto je BoÏí svûdectví o
Knize Mormonovû.
V ní dalo samo BoÏství

v sázku svou boÏskost. Buì je kniha pravdivá, nebo BÛh
pfiestane b˘t Bohem. Lidem nebo bohÛm není, a ani nemÛÏe
b˘t, známa Ïádná konkrétnûj‰í nebo mocnûj‰í fieã.“ (Conference
Report, Apr. 1982, 50; nebo Ensign, May 1982, 33.) 
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 17 proveìte ãinnost A. 

Jejich a va‰e svûdectví

1. Do se‰itu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvede-
na níÏe:

2. Odpovûzte na otázky t˘kající se tfií svûdkÛ tím, co jste se
dozvûdûli v Nauce a smlouvách 17. 

3. Odpovûzte na dal‰í otázky tak, Ïe tyto ver‰e uplatníte na
sebe. MÛÏete také pouÏít PrÛvodce k písmÛm, abyste na‰li dal‰í
ver‰e, které vám pomohou na otázky odpovûdût. 

Já

Co musím dûlat pro to,
abych posiloval své svû-
dectví o Knize Mormonovû
a o dal‰ích duchovních
pravdách? 

Co ode mne Pán oãekává
poté, co jsem obdrÏel svû-
dectví? 

Proã Pán chce, abych mûl
svûdectví o Jeho evangeliu
a Církvi? 

Jak se Pánova zaslíbení
tfiem svûdkÛm t˘kají mého
svûdectví o evangeliu? 

Tfii svûdkové

Co bylo tfieba k tomu, aby
obdrÏeli svûdectví, které si
pfiáli? (Viz NaS 17:1-2.) 

Co Pán fiekl, Ïe musejí dûlat,
aÏ toto zvlá‰tní svûdectví
obdrÏí? (Viz v. 3, 5-6.) 

Co Pán fiekl o dÛvodu,
kvÛli nûmuÏ jim dal toto
svûdectví? (Viz v. 4, 8-9.) 

Jaká zaslíbení jim Pán dal
ohlednû v˘znamu jejich
svûdectví? (Viz v. 7-9.)

A

Zjevení zaznamenané v Nauce
a smlouvách 18 bylo udûleno
nedlouho poté, co Petr, Jakub a
Jan pfiedali Josephu Smithovi a
Oliveru Cowderymu
Melchisedechovo knûÏství. Bylo
zapotfiebí, aby je tfii apo‰tolové
Pána JeÏí‰e Krista vysvûtili,
aby byli apo‰toly a zvlá‰tními
svûdky o Jeho jménu a také aby

byli nositeli klíãÛ sluÏby (viz NaS 27:12–13). I kdyÏ první
Kvorum dvanácti apo‰tolÛ bylo povoláno aÏ za dal‰ích ‰est
let, Pán v oddíle 18 uvedl urãité rady o apo‰tolech a ãlenech
Kvora Dvanácti v na‰í dispensaci. Pfii ãetbû tohoto zjevení
uvaÏujte, jak vás kaÏdá nauka a zásada, o které ãtete, uãí o
úloze apo‰tolÛ a o Melchisedechovû knûÏství obecnû. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 18

Nauka a smlouvy 18:20 – „Církev ìáblova“ 
„Církev ìáblova“ se nevztahuje ke konkrétní církvi, ale k jakékoli
osobû, skupinû, organizaci nebo filosofii, která pÛsobí proti církvi
JeÏí‰e Krista a spasení dûtí BoÏích. Pravdu a dobrotu lze jistû
nalézt i mimo Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, ale
pro spasení, které si Nebesk˘ Otec pro své dûti pfieje, je nezbytná
plnost evangelia, která se nachází pouze ve znovuzfiízené Církvi.
Jak o Nauce a smlouvách 18:20 fiekl president Joseph Fielding
Smith, „musíme pochopit, Ïe toto je pro nás pokyn, abychom
bojovali proti v‰emu zlu, tomu, co se protiví spravedlivosti a
pravdû“ (Church History and Modern Revelation, 1:83). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 18 proveìte ãinnost A a ãinnost
B nebo C. 

Nebojujte (v. 20) – Nepfiete
se, nehádejte se, nestavte
se proti

Nauka a 
smlouvy 18

Dílo apo‰tolÛ a cena du‰í
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Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 18:10, 15–16

Ve svûtû obchodu se hodnota nûãeho stanovuje cenou, kterou je
za to nûkdo ochoten zaplatit. âlovûk mÛÏe fiíci, Ïe konkrétní vûc
má hodnotu urãité ãástky penûz, ale to platí pouze v pfiípadû, Ïe
je jin˘ ãlovûk ochoten tolik za ni zaplatit. 

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 18:10–13 a vysvûtlete, jaká
cena byla zaplacena za na‰e du‰e a kdo ji zaplatil. 

2. Jaké slovo popisuje to, co Pán pociÈuje díky tûm, ktefií ãiní
pokání? Co vám to o Nûm fiíká? 

3. V Nauce a smlouvách 18:14 je Josephu Smithovi, Oliveru
Cowderymu a Davidu Whitmerovi (a nám!) pfiikázáno „hlá-
sati pokání“ lidem. Co byste mohli, na základû toho, co jste se
dozvûdûli ve ver‰ích 10–13, fiíci nûkomu, abyste v nûm probu-
dili pfiání ãinit pokání? 

4. Pfieãtûte si Almu 34:14–17. Co je dal‰ím dobr˘m dÛvodem
k pokání? 

5. Pfieãtûte si Almu 37:9. Jak˘m jedním zpÛsobem mohou lidé
pro sebe poznat, Ïe tyto vûci jsou pravdivé? 

Hledejte klíãová slova

V Nauce a smlouvách 18:9 Pán hovofiil k Oliveru Cowderymu a
Davidu Whitmerovi „cestou pfiikázání“. 

1. Prostudujte si ver‰e 9–21 a do se‰itu si vypi‰te, co jim bylo
pfiikázáno, aby dûlali. Hledejte tato klíãová slova, která vám
pomohou kaÏd˘ pfiíkaz identifikovat: v‰em lidem, v‰ech lidí,
v‰ichni lidé, v‰echny lidi, pamatujte, hlásati, proste, nebojujte, vez-
mûte, pravím a mluvte.

2. Vyberte si z tûchto pfiíkazÛ tfii a popi‰te, jak byste je mohli
uplatnit i na sebe. 

Sly‰eli jste nûkdy hlas KristÛv? 

Písma svûdãí o tom, Ïe kdyÏ nesly‰íme hlas Pánû a nejsme ho
poslu‰ni, nemÛÏeme b˘t spaseni (viz Alma 5:38–39; NaS 1:14). 

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 18:34–36 a vysvûtlete, jak
mÛÏete „sly‰et“ hlas Pánû kaÏd˘ den. 

2. Jak vám to mÛÏe pomoci poznat jméno, kter˘m budete voláni
v poslední den, jak je to popsáno ve ver‰ích 24–25? 

C

B

A

Martin Harris, aby pfiimûl Egberta B. Grandina, palmyr-
ského tiskafie, k souhlasu s vyti‰tûním pûti tisíc v˘tiskÛ
Knihy Mormonovy, se zaruãil, Ïe zaplatí cenu tisku. Mohl
si to dovolit, protoÏe vlastnil majetek vût‰í hodnoty neÏ tfii
tisíce dolarÛ, které poÏadoval tiskafi. Pfied dokonãením tisku
se v‰ak „mnoho lidí se‰lo a usneslo se, Ïe knihu, aÏ bude
vyti‰tûna, nebudou kupovat. KdyÏ Grandin znervóznûl,
prorok Joseph Smith se vrátil do Palmyry, aby ho ujistil, Ïe
náklady na tisk budou zaplaceny. Martin Harris v obavû,
Ïe by mohl pfiijít o svou farmu, kdyby se Kniha Mormonova
neprodávala, pfii‰el k Prorokovi a poÏádal ho o radu.
Zjevením bylo Martinovi pfiikázáno, aby nebyl ,Ïádostiv‘
vlastního majetku, ale aby ,[udûlil] z nûho ‰tûdfie‘ na úhra-
du nákladÛ spojen˘ch s tiskem Knihy Mormonovy (viz
NaS 19:26). Pfii vefiejné draÏbû v dubnu 1831 bylo prodáno
sto padesát jedna akrÛ z farmy Martina Harrise, aby se
zaplatilo panu Grandinovi. Tato obûÈ umoÏnila vyti‰tûní
Knihy Mormonovy“ (Church History in the Fulness of
Times, 65). 

Pfii ãetbû Nauky a smluv 19 pfiem˘‰lejte o tom, jak toto zje-
vení mohlo na Martina Harrise zapÛsobit a pomoci mu
vidût, jak jeho osobní problémy zapadají do vût‰ího plánu.
Jakou nejvût‰í obûÈ od vás Pán vyÏaduje v této dobû? Mûjte
to na mysli pfii ãetbû tohoto zjevení a uvaÏujte o tom, jak se
zásady, kter˘m Pán uãil Martina Harrise, t˘kají toho, co
Ïádá nyní – nebo bude Ïádat v budoucnosti – od vás. 

Nauka a 
smlouvy 19

Pfiikázání pro Martina Harrise
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 19

Nauka a smlouvy 19:4, 16–17 – âinit pokání
nebo trpût? 
KdyÏ star‰í Dallin H. Oaks, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, mlu-
vil o Almovi 42:16 a Nauce a smlouvách 19:16–17, fiekl: 

„Znamenají tyto ver‰e, Ïe ãlovûk, kter˘ ãiní pokání, nemusí
vÛbec trpût, protoÏe cel˘ trest nesl Spasitel? NemÛÏe tomu tak
b˘t, protoÏe to by nebylo v souladu s dal‰ím uãením Spasitele. 

Znamená to, Ïe ãlovûk, kter˘ ãiní pokání, nemusí trpût ,stejnû
jako‘ za onen hfiích trpûl Spasitel. Hfií‰níci, ktefií ãiní pokání, zaÏi-
jí urãité utrpení, ale díky svému pokání a díky usmífiení nezakusí
pln˘ ,pronikav˘‘ rozsah vûãného utrpení, které za onen hfiích
vytrpûl Spasitel.“ (Sins, Crimes, and Atonement [address to religi-
ous educators, 7 Feb. 1992], 5.) 

Nauka a smlouvy 19:6–12 – Nekoneãn˘ a vûãn˘ trest
Pán zjevil, Ïe pojmy „nekoneãn˘ trest“ a „vûãn˘ trest“ se t˘kají
spí‰e druhu trestu neÏ jeho délky. Nekoneãn˘ trest a vûãn˘ trest
jsou „BoÏí trest“ (NaS 19:11–12). 

Prorok Joseph Smith uãil, Ïe „dokud ãlovûk nebude dbát pfiiká-
zání, nemÛÏe b˘t spasen. 

... Spasení JeÏí‰e Krista bylo uskuteãnûno pro v‰echny lidi, aby
se zvítûzilo nad ìáblem... V‰ichni budou trpût, dokud nebudou
poslu‰ni samého Krista“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
sel. Joseph Fielding Smith [1976], 357). A tak trest nakonec skon-
ãí v‰em, s v˘jimkou synÛ zatracení, ktefií navûky odmítají
poslouchat Krista (viz NaS 76:33–44). 

Av‰ak, jak uãil star‰í James E. Talmage, ãlen Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, „vysvobození z pekla není vpu‰tûním do nebe“ (The
Vitality of Mormonism [1919], 256). AÏ nekoneãn˘ neboli vûãn˘

Alfa i Oméga (v. 1) – První a
poslední písmena fiecké abe-
cedy (jméno JeÏí‰e Krista
popisující Jeho v‰ezahrnující
podstatu) 

Bíti (v. 15) – Trestat

Îádostiv (v. 25–26) – Sobecky
po nûãem touÏit

Zvûsti (v. 29) – Zprávy, posel-
ství

Nabádej (v. 37) – Uã, povzbuzuj

Pomíjejícnosti v téÏe mífie (v.
38) – V‰echny pomíjivé vûci,
které s tím souvisejí

trest – BoÏí trest – pro ty, ktefií jej obdrÏeli, skonãí, obdrÏí své
místo v nûkterém království slávy. Pfii studiu Nauky a smluv 76
se o tûchto soudech dozvíte více. 

Nauka a smlouvy 19:15–19 – Utrpení JeÏí‰e Krista
Spasitelovo svûdectví
v Nauce a smlouvách
19:15–19 o Jeho utrpení
za celé lidstvo nám
pomáhá si toto utrpení
lépe pfiedstavit. Star‰í
Joseph Fielding Smith,
kdyÏ byl ãlenem Kvora
dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:
„Domnívám se, Ïe jsme
si navykli myslet, Ïe
[Spasitel] nejvíce trpûl,
kdyÏ mûl ruce a nohy
pfiibity na kfiíÏ a byl
ponechán, aby trpûl aÏ
k smrti. Jakkoli byla tato

bolest tr˘znivá, nebylo to nejvût‰í utrpení, které musel podstou-
pit, neboÈ urãit˘m zpÛsobem, kter˘ nedokáÏu pochopit, ale
kter˘ pfiijímám vírou, a kter˘ i vy musíte pfiijímat vírou, nesl
na sv˘ch bedrech hfiíchy celého svûta [v Getsemanech]. Pro mne
je dostateãnû tûÏké nést mé vlastní hfiíchy... A on pfiesto musel
nést hfiíchy celého svûta.“ (Conference Report, Oct. 1947,
147–148.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 19 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

„Uã se ode mne“ 

Spasitel nás vyzval, abychom se od Nûho uãili, abychom mohli
míti pokoj (NaS 19:23; viz také Matou‰ 11:29). Do se‰itu si vypi-
sujte, co se dovídáte o JeÏí‰i Kristu v Nauce a smlouvách 19.
Hledejte slova a v˘razy, které Ho popisují, a poznamenávejte si,
co fiekl a co uãinil, a proã. UvaÏujte také o tom, co se dovídáte o
zpÛsobu, jak˘m nás uãí a jak˘m s námi jedná. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 19:16–19

1. Vyberte tfii slova, která povaÏujete v Nauce a smlouvách
19:16–19 za dÛleÏitá, a jednotlivû vysvûtlete, proã jste je
vybrali. 

2. Na základû toho, co se dovídáte v Nauce a smlouvách 19:16–19
a v 1. Nefim 19:9; 2. Nefim 9:21–22; Mosiá‰ovi 3:7–9 a v 3. Nefi
27:14–15, vysvûtlete, co JeÏí‰ vytrpûl a proã to vytrpûl. 

3. Do se‰itu si zaznamenejte nûkteré my‰lenky a pocity, které
jste mûli pfii studiu Nauky a smluv 19:16–19 a dal‰ích ver‰Û
v této ãinnosti a pfii pfiem˘‰lení o tûchto ver‰ích. 

Najdûte pfiikázání a útûchu

Martin Harris Ïádal Josepha Smitha o radu a Prorok pro nûj obdr-
Ïel toto zjevení (viz úvod k NaS 19 v tomto studijním prÛvodci). 

C

B

A
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1. Do se‰itu si udûlejte dva sloupce. Jeden nadepi‰te „Pfiikázání“
a druh˘ „Útûcha“. 

2. Projdûte si Nauku a smlouvy 19 a najdûte pfiikázání a slova
útûchy. Vypi‰te si je do pfiíslu‰n˘ch sloupcÛ. 

3. Vyberte nûjaké pfiikázání a vyjádfiení útûchy, které na vás
zapÛsobilo, a povûzte, proã na vás zapÛsobilo. 

KdyÏ proroka Josepha Smitha v roce 1820 nav‰tívil Otec
a Syn, bylo mu fieãeno, aby se nepfiipojoval k Ïádné církvi,
a byl mu dán „slib, Ïe [mu] bude nûkdy v budoucnosti
oznámena plnost evangelia“ (History of the Church,
4:536). Plnost evangelia zaãala b˘t oznamována, kdyÏ zís-
kal a pfieloÏil Knihu Mormonovu, kdyÏ obdrÏel pravomoc a
klíãe Aronova a Melchisedechova knûÏství a kdyÏ mu byly
dány dal‰í pokyny t˘kající se království BoÏího v posled-
ních dnech. 

Nauka a smlouvy 20 se pÛvodnû naz˘vala „âlánky a smlou-
vy Církve Kristovy“ a slouÏila jako pfiíruãka pro organizaci
a správu Církve. Tento oddíl spolu s oddílem 22 se ãasto ãetl
cel˘ na církevních shromáÏdûních. Obãas se o nûm hovofiilo
jako o „Ústavû Církve“. 

Nauka a 
smlouvy 20

Ústava Církve

Porozumûní písmÛm 
Nauka a smlouvy 20

Nauka a smlouvy 20:1 – Proã ‰estého dubna? 
Pán stanovil 6. duben 1830 jako

den formálního zorganizování své
Církve. President Harold B. Lee o
v˘znamu tohoto data fiekl: „6.
duben 1973 je obzvlá‰tû v˘znamné
datum, protoÏe pfiipomíná nejenom
v˘roãí zorganizování Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ
v této dispensaci, ale také v˘roãí
narození Spasitele, na‰eho Pána a
Mistra, JeÏí‰e Krista.“ (Conference

Report, Apr. 1973, 4; nebo Ensign, July 1973, 2.) 

Nauka a smlouvy 20:9 – Kniha Mormonova obsahuje
„plnost evangelia“ 
President Ezra Taft Benson uãil, Ïe kdyÏ Pán fiekl, Ïe Kniha
Mormonova obsahuje plnost evangelia, „neznamená to, Ïe obsa-
huje kaÏdé uãení a kaÏdou nauku, která byla kdy zjevena. Spí‰e
to znamená, Ïe v Knize Mormonovû nalezneme plnost tûch
nauk, které jsou nutné pro na‰e spasení. A jsou uãeny jasnû a
prostû, aby se i dûti mohly uãit cestám spasení a oslavení“
(Conference Report, Oct. 1986, 4; nebo Ensign, Nov. 1986, 6). 

Svût bude souzen podle toho, jak pfiijímá písma a ty, ktefií svûdãí o jejich
pravdivosti (viz NaS 20:8–15). 

Smysln˘ (v. 20) – Zamûfien˘
hlavnû na tûlesné pocity a
radovánky

Zenit (v. 26) – Vrcholn˘ bod

Ospravedlnûní (v. 30) – B˘t
prohlá‰en nevinn˘m

Posvûcení (v. 31) – Proces,
kter˘m se ãlovûk stane ãist˘m
a svat˘m

Srdce zlomené (v. 37) –
Pokorné srdce naplnûné
zármutkem pro minulé hfií-
chy (bez ohledu na to, kdo se
jich dopustil) 

Duch zkrou‰en˘ (v. 37) –
Ochota b˘t poslu‰en Boha

Nepravost (v. 54) – Hfiích,
zlovolnost
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Nauka a smlouvy 20:27–28 – Otec, Syn a Duch Svat˘
jsou „jeden BÛh“ 
BÛh Otec, Jeho Syn, JeÏí‰ Kristus, a Duch Svat˘ jsou tfii odli‰né
bytosti. KdyÏ písma uãí, Ïe jsou jedním Bohem, hovofií o jednotû
ãlenÛ BoÏstva. Díky své jednotû v zámûru a nauce mohou hovo-
fiit jeden za druhého a navzájem o sobû svûdãit. 

Nauka a smlouvy 20:38–60 – A co církevní úfiady, o
kter˘ch zde není zmínka? 
President Joseph Fielding Smith uãil, Ïe v Nauce a smlouvách 20
Pán zjevil pouze to, co bylo nutné „pro správu Církve v dobû její-
ho zorganizování“ (Church History and Modern Revelation, 1:95).
V pozdûj‰ích zjeveních se dozvídáme více o úfiadech zmínûn˘ch
v tomto zjevení a také o dal‰ích, které byly doplÀovány tak, jak
Církev rostla. Pán pokraãoval a bude pokraãovat – bude do své
Církve doplÀovat povinnosti a úfiady a bude je tfiíbit, aby uspoko-
jil potfieby jejího rostoucího ãlenstva (viz âlánky víry 1:9). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 20 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–F). 

V˘znam Knihy Mormonovy

Není pfiekvapující, Ïe v Nauce a smlouvách 20 – v „Ústavû
Církve“ – se nachází ver‰e o v˘znamu Knihy Mormonovy.
Prorok Joseph Smith fiekl: „Odejmûte Knihu Mormonovu a zje-
vení, a kde je na‰e náboÏenství? Îádné nemáme.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 71.) 

1. Vypisujte si, co se v Nauce a smlouvách 20:8–16 dovídáte o
Knize Mormonovû. 

2. Z ver‰Û 17–36 si vypi‰te nauky, které „známe“ díky Knize
Mormonovû. Vyberte si jednu z tûchto nauk a vysvûtlete,
proã je pro vás dÛleÏitá. 

DÛleÏitost pravé nauky

Star‰í Boyd K. Packer, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, uãil, Ïe
„pravá nauka, kdyÏ jí rozumíme, mûní postoje a jednání“
(Conference Report, Oct. 1986, 20; nebo Ensign, Nov. 1986, 17).
Nauka a smlouvy 20:17–36 uvádí základní nauky znovuzfiíze-
né Církve. Vyberte si dvû z tûchto nauk a vysvûtlete, jak a proã
by kaÏdá z nich mohla mít mocn˘ vliv na dobro v Ïivotû lidí,
jenom kdyby jí rozumûli. 

Pohovor pfied kfitem

1. Na základû Nauky a smluv 20:37 si napi‰te otázky, které by se
daly poloÏit nûkomu, kdo chce b˘t pokfitûn. Mûjte na pamûti,
Ïe novû obrácení mají obvykle málo zku‰eností s Církví nebo
s písmy, a proto otázky napi‰te tak, aby onen ãlovûk rozumûl
tomu, o ãem hovofiíte. 

2. Pfieãtûte si Mosiá‰e 18:8–10 a Moroniho 6:1–6 a pfiidejte dal‰í
otázky, které by mohly b˘t vhodné. 

Udûlejte tabulku

1. Nauka a smlouvy 20:38–60 uvádí povinnosti rÛzn˘ch úfiadÛ
a povolání v Církvi. Udûlejte si do se‰itu tabulku podobnou
té, která je uvedena níÏe, a doplÀte do ní údaje, které získáte
z tûchto ver‰Û. 

D

C

B

A

2. Co jste pochopili díky tomu, co jste si vypsali do své tabulky? 

Napi‰te kvíz

Nauka a smlouvy 20:61–84 uãí o zodpovûdnostech a povinnos-
tech ãlenÛ Církve. 

1. Napi‰te 7 aÏ 10 otázek, které budou tvofiit test a které se t˘kají
dÛleÏit˘ch zásad, o nichÏ se dovídáme v tûchto ver‰ích. Za
kaÏdou otázkou napi‰te odpovûì a ver‰, kde ji lze nalézt. 

2. (Volitelné) Zhotovte kopii svého kvízu bez odpovûdí a dejte
ji ãlenovi své rodiny nebo jinému studentovi ve své tfiídû.
Buìte schopni vysvûtlit jakoukoli otázku, která není zodpovû-
zena správnû. 

Uãte tomu dûti

V poslu‰nosti zjevení, které prorok Joseph Smith obdrÏel o
dni, kdy má b˘t zorganizována Církev (viz záhlaví a 1. ver‰
NaS 20), se v‰ichni, ktefií mûli zájem, shromáÏdili 6. dubna
1830 v domû Whitmerov˘ch. Zákon státu v té dobû vyÏado-
val, aby se na zaloÏení nové náboÏenské spoleãnosti podílely
nejménû tfii, ale nejv˘‰e devût osob. Onûch ‰est muÏÛ, ktefií
se na zaloÏení podíleli, i kdyÏ pfiítomno bylo mnoho dal‰ích
lidí, byli Joseph Smith ml., Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel Smith, Peter Whitmer ml. a David Whitmer. 

Nauka a 
smlouvy 21

Dûkujeme Ti, BoÏe, za proroka! 

Pfiedstavte si, Ïe jste byli poÏádáni, abyste dûtem v Primárkách
ve svém sboru nebo odboãce pfiednesli krátkou lekci o svátosti.
Napi‰te, co byste je uãili, aby jim to pomohlo lépe porozumût
modlitbám svátosti, které se nacházejí v Nauce a smlouvách
20:77, 79. Napi‰te také, jak by mohly získat díky svátosti smys-
luplnûj‰í záÏitek. Bude-li to vhodné, podûlte se v rámci svého
svûdectví o nûjakou svou v˘znamnou zku‰enost se svátostí.
Poté, co svou lekci ukáÏete rodiãÛm a uãiteli a vyuÏijete jejich
rady, mÛÏete se dobrovolnû pfiihlásit, Ïe tuto lekci pfiednesete
v Primárkách. 

F

E

Povinnosti a zodpovûdnostiÚfiad nebo povolání
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Struãn˘ pfiehled toho, jak shro-
máÏdûní probíhalo, se nachází
v záhlaví oddílu Nauka a
smlouvy 21. Bûhem shromáÏ-
dûní Prorok obdrÏel zjevení,
které se nachází v Nauce a
smlouvách 21. 

V jedné dobfie známé náboÏen-
ské písni Církve zpíváme
„Ó BoÏe, my Tobû dûkujeme,
Ïe proroka jsi poslal nám“
(Zpûvník náboÏensk˘ch

písní a písnû pro dûti, str. 47). Proã jsme vdûãní? Oddíl 21
uvádí nûkolik velk˘ch dÛvodÛ, proã máme b˘t vdûãní, i
s nûkolika dÛleÏit˘mi radami. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 21

Nauka a smlouvy 21:5–6 – PoÏehnání plynoucí
z následování proroka
President Harold B. Lee fiekl: 

„NeÏ bude Pán se v‰ím hotov v této církvi a na tomto svûtû v této
dispensaci, coÏ je poslední dispensace, která uvede pfiíchod Pánû,
musíme se dostat na urãitá nepropustná místa. Evangelium bylo
znovuzfiízeno, aby lidi pfiipravovalo na jeho pfiijetí. Satanova moc
poroste, dÛkazy vidíme na kaÏdém kroku... 

Jediná vûc, která nám, ãlenÛm této církve, zajistí bezpeãí, je dûlat
pfiesnû to, co Pán Církvi fiekl v onen den, kdy byla zorganizová-
na. Musíme se nauãit dbát slov a pfiikázání, která bude Pán
dávat skrze svého proroka... MoÏná nemáte rádi to, co pfiichází
od autority Církve. MÛÏe to protifieãit va‰im politick˘m názo-
rÛm. MÛÏe to protifieãit va‰im spoleãensk˘m názorÛm. MÛÏe to
nûjak˘m zpÛsobem nabourávat vá‰ spoleãensk˘ Ïivot... 

... Va‰e i na‰e bezpeãí závisí na tom, zda
následujeme nebo nenásledujeme toho,
koho Pán postavil, aby pfiedsedal jeho
církvi. On ví, koho chce, aby pfiedsedal
této církvi, a neudûlá Ïádnou chybu... 

Mûjme oko upfiené na presidenta
Církve.“ (Conference Report, Oct. 1970,
152–153.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 21 proveìte ãinnost A nebo B. 

Popi‰te prorokovy role

Pfiedstavte si, Ïe sestavujete novinov˘ ãlánek o proroku Josephu
Smithovi. Vá‰ redaktor vás poÏádal o popis rolí Josepha Smitha
v Církvi. PouÏijte pût oznaãení, která Pán uvedl v Nauce a

A

Vidoucí (v. 1) – Ten, kdo
mÛÏe znát vûci minulé, sou-
ãasné a budoucí (viz Mosiá‰
8:13–17; MojÏí‰ 6:35–36)

smlouvách 21:1, jako záhlaví, popi‰te, co jednotlivá oznaãení
znamenají, a zpÛsoby, jak˘mi Prorok tyto jednotlivé role napl-
Àuje. MoÏná budete potfiebovat PrÛvodce k písmÛm, aby vám
pomohl nûkteré tyto pojmy definovat. Stejná oznaãení se vzta-
hují i na dne‰ního Ïijícího proroka. 

Proã následovat proroka? 

Na základû Pánov˘ch rad v Nauce a smlouvách 21:4–9 odpo-
vûzte na tyto otázky: 

1. Která prorokova slova je nám pfiikázáno pfiijímat?
(Viz v. 4–5.) 

2. Napi‰te si alespoÀ tfii místa, kde mÛÏete nalézt slova Ïijícího
proroka. 

3. Co si myslíte, proã následování proroka nûkdy vyÏaduje
„trpûlivost a víru“ (v. 5)? 

4. Uveìte pfiíklad toho, kdy jste se vy nebo nûkdo, koho znáte
nebo o kom jste ãetli, fiídili prorokov˘m uãením a obdrÏeli jste
jedno z poÏehnání, o kter˘ch se hovofií ve ver‰i 6. 

Nûktefií lidé vûfií, Ïe pro to, aby
byl obfiad kfitu pfiijat Bohem, je
nutné pouze jeho vykonání. Pán
v‰ak vyÏaduje, aby byl kfiest
vykonán osobou, „která je povo-
lána Bohem a má pravomoc od
JeÏí‰e Krista“ (NaS 20:73). Pfii
ãetbû Nauky a smluv 22 hledejte,
proã Pán pfiijímá pouze kfiest

vykonan˘ tûmi, kter˘m udûlil tuto knûÏskou pravomoc. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 22

Nauka a smlouvy 22:2 – „Zákon MojÏí‰Ûv“ a „mrtvé
skutky“ 
Zákon MojÏí‰Ûv je systém obfiadÛ a rituálÛ zjeven˘ch skrze pro-
roka MojÏí‰e dûtem Izraele (viz PrÛvodce k písmÛm, „Zákon
MojÏí‰Ûv“, str. 191). Tato stará smlouva (viz NaS 22:1) byla
ukonãena usmífiením JeÏí‰e Krista (viz 3. Nefi 15:3–9). 

Správn˘ kfiest zakládá novou a vûãnou smlouvu (viz NaS 22:1;
viz také NaS 20:37) mezi Bohem a ãlovûkem. Kfiest vykonan˘
bez pravomoci je „mrtv˘ skutek“, protoÏe není uzavfiena
Ïádná smlouva. 

Nauka a 
smlouvy 22

Ke kfitûní je nutná pravomoc

B
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 22 proveìte ãinnost A. 

Vysvûtlete nauku

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele, kter˘ má zájem stát se ãlenem
Církve, ale nerozumí tomu, proã je nutné, aby byl pokfitûn
znovu, kdyÏ jiÏ byl pokfitûn v jiné církvi. Za pouÏití toho, ãemu
jste se nauãili v Nauce a smlouvách 22 (viz také NaS 20:37,
72–74) napi‰te, co byste mu mohli fiíci, abyste mu pomohli
pochopit, proã Pán vyÏaduje, aby byl pokfitûn nûk˘m, kdo má
pravomoc znovuzfiízeného knûÏství. 

Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Joseph Smith st. Joseph Knight st. 

Bûhem tohoto raného období historie Církve pfii‰lo pût bratfií
k proroku Josephu Smithovi, aby ho poÏádali o osobní zjeve-
ní, které by jim ukázalo, co mají dûlat. I kdyÏ si jsou rady
dané kaÏdému z nich podobné, vûnujte peãlivou pozornost
nûkter˘m dÛleÏit˘m rozdílÛm. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 23

Nauka a smlouvy 23:1 – „Olivere... varuj se p˘chy“ 
President James E. Faust, rádce v Prvním pfiedsednictvu, pfieãetl
Pánovo varování Oliveru Cowderymu v Nauce a smlouvách
23:1 a pak fiekl: 

Nauka a 
smlouvy 23

„Pod Ïádn˘m odsouzením“ 

A

„Oliver mûl velk˘ intelekt a tû‰il se úÏasn˘m duchovním poÏeh-
náním. Av‰ak po ãase zapomnûl na Pánovo varování a do srdce
mu vstoupila p˘cha. Brigham Young o této p˘‰e pozdûji fiekl: 

,Znám muÏe, ktefií patfiili k tomuto království a ktefií si skuteã-
nû mysleli, Ïe kdyÏ s ním nebudou spojeni, nebude moci jít
kupfiedu. Zejména jeden muÏ, kterého mám nyní na mysli...
byl mimofiádnû obdafien sebedÛvûrou a v‰eobecn˘mi schop-
nostmi. Josephu Smithovi dokonce nûkolikrát naznaãil, Ïe
kdyby opustil toto království, nemohlo by pokraãovat kupfie-
du. Hovofiím o Oliveru Cowderym. Opustil ho, a ono se stále
valilo dál, a stále triumfovalo nad kaÏd˘m protivícím se nepfií-
telem a bezpeãnû neslo v‰echny ty, jiÏ k nûmu pfiilnuli‘ (Journal
of Discourses, 11:252).“ (Conference Report, Apr. 1996, 4; nebo
Ensign, May 1996, 5–6.) 

Deset let po svém odchodu z Církve se Oliver Cowdery vrátil
a byl znovu pokfitûn, ale ztratil poÏehnání, která by mûl,
kdyby zÛstal vûrn˘ (viz „Lidé a pojmy v Nauce a smlouvách“,
str. 222).

Nauka a smlouvy 23:6 – Co to znamená „vzíti
kfiíÏ svÛj“? 
Pán fiekl, Ïe „pro ãlovûka vzíti kfiíÏ svÛj je popfiíti v sobû ve‰ke-
rou bezboÏnost a kaÏdou svûtskou Ïádost a zachovávati pfiiká-
zání má“ (PJS, Matou‰ 16:26). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 23 proveìte ãinnost A. 

Porovnejte pokyny

Projdûte si Nauku a smlouvy 23 a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Kdo byl varován pfied p˘chou? Co se dozvídáte v oddíle
„Porozumûní písmÛm“ o tom, Ïe této rady bylo zapotfiebí? 

2. Jak se li‰ilo srdce Olivera Cowderyho od srdce Hyruma
Smitha? 

3. Z pûti muÏÛ, ke kter˘m promlouvá toto zjevení, pouze Joseph
Knight st. nebyl je‰tû pokfitûn. Co mu Pán fiekl, ale co nefiekl
druh˘m? Co Pán fiekl druh˘m, ale co nefiekl Josephu
Knightovi? 

4. Co je „odmûna dûlníka“ (viz v. 7)? (Viz NaS 4:2–4.) 

V ãervenci 1830 byly pouze tfii odboãky Církve:
Manchester, Fayette a Colesville. V Colesville byl prorok
Joseph Smith zatãen na základû fale‰n˘ch nafiãení sv˘ch
nepfiátel. Byl shledán nevinn˘m, ale pronásledování i nadá-
le pÛsobilo církevním vedoucím potíÏe. Pfii ãetbû Nauky a

Nauka a 
smlouvy 24

Povinnosti církevních vedoucích

A
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smluv 24 hledejte, co Pán fiekl, Ïe mají Joseph Smith a
Oliver Cowdery dûlat pro ãleny Církve a co naopak mají
ãlenové Církve dûlat pro vedoucí. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 24

Nauka a smlouvy 24:3, 9 – „Zvelebuj úfiad svÛj“ 
President Thomas S. Monson, rádce v Prvním pfiedsednictvu,
fiekl: „Co to znamená zvelebovat povolání? Znamená to roz‰ifio-
vat jeho dÛstojnost a v˘znam, ãinit ho úctyhodn˘m a chvály-
hodn˘m v oãích v‰ech lidí, zvût‰ovat ho a posilovat ho, dovolit
svûtlu nebes, aby skrze nû záfiilo pfied druh˘mi lidmi. A jak ãlo-
vûk zvelebuje své povolání? Jednodu‰e tím, Ïe vykonává sluÏ-
bu, která k nûmu patfií. Star‰í zvelebuje své vysvûcené povolání
star‰ím tím, Ïe se uãí povinnostem star‰ího a potom je vykoná-
vá. A stejnû tak jáhen, uãitel, knûz, biskup a kaÏd˘, kdo zastává
nûjak˘ úfiad v knûÏství.“ (Conference Report, Apr. 1986, 49; nebo
Ensign, May 1986, 38–39.) 

Nauka a smlouvy 24:15 – „Setfiesením prachu
z nohou sv˘ch“ 
Star‰í James E. Talmage, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, uãil:
„Obfiadnému setfiesení prachu z nohou jako svûdectví proti
nûkomu jinému Îidé rozumûli jako symbolu zániku pfiátelství
a zfieknutí se ve‰keré zodpovûdnosti za následky, které mohou
následovat. Podle Pánov˘ch pokynÛ Jeho apo‰tolÛm, jak je cito-
váno v textu, se to stalo obfiadem obvinûní a svûdectví. V sou-
ãasné dispensaci Pán podobnû nafiídil sv˘m oprávnûn˘m
sluÏebníkÛm, aby tak svûdãili proti tûm, jiÏ se vûdomû a ve zlém
úmyslu protiví pravdû, kdyÏ je pravomocnû pfiedná‰ena (viz

âasnû (v. 3) – Materiálnû,
fyzicky

Konfirmování (v. 9) –
Posilování

Hlasem pozounu (v. 12) –
OdváÏnû, jasnû

Udefiit (v. 16) – Trestat

S vámi pÛjde pfied zákon
(v. 17) – Fale‰nû vás obviní
ze zloãinÛ

Mo‰na (v. 18) – Cestovní vak

NaS 24:15; 60:15; 75:20; 84:92; 99:4). Zodpovûdnost svûdãit pfied
Pánem prostfiednictvím tohoto obviÀujícího symbolu je tak veli-
ká, Ïe tyto prostfiedky mohou b˘t pouÏity pouze v neobvykl˘ch
a extrémních situacích, jak k tomu mÛÏe vést Duch Pánû.“ (Jesus
the Christ [1962], 320.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 24 proveìte ãinnost A nebo B. 

Povinnosti proroka

1. Do se‰itu si udûlejte dva sloupce. Jeden nadepi‰te „Prorok“
a druh˘ „âlenové“. Na základû toho, ãemu jste se nauãili
v Nauce a smlouvách 24:5–9, si pod pfiíslu‰né záhlaví vypi‰te
povinnosti proroka a povinnosti ãlenÛ. 

2. Na konec v˘ãtu pod záhlavím „Prorok“ vysvûtlete, co dûlá
prorok dnes, aby tyto povinnosti naplnil. Na konec v˘ãtu pod
záhlavím „âlenové“ vysvûtlete, co dûláte vy, abyste tyto
povinnosti naplnili. 

ShrÀte Pánovy rady

ShrÀte Pánovy rady v Nauce a smlouvách 24: 

1. Josephu Smithovi (viz v. 1–9). 

2. Oliveru Cowderymu (viz v. 10–12). 

3. O zázracích (viz v. 13–14). 

Prorok Joseph Smith byl Ïenat˘
s Emmou tfii roky, kdyÏ obdrÏel
zjevení, které se nachází
v Nauce a smlouvách 25. Tyto
tfii roky, 1827–1830, byly ãasto
naplnûny napûtím a vyãerpá-
vajícími chvílemi. Emma
Smithová v‰ak stála pfii svém
manÏelovi a vûrnû ho podporo-
vala. âást tohoto zjevení se

naplnila o dvanáct let pozdûji, kdyÏ byla 17. bfiezna 1842
povolána presidentkou Pomocného sdruÏení (viz History
of the Church, 4:552–553). 

KdyÏ president Gordon B. Hinckley hovofiil na generálním
shromáÏdûní Ïen, fiekl: „Pokud vím, toto je jediné zjevení
dané konkrétnû nûjaké Ïenû a v jeho závûru Pán fiekl: ,Toto je
hlas mÛj pro v‰echny.‘ (NaS 25:16.) TudíÏ rady dané Pánem
pfii této pfiíleÏitosti platí i pro kaÏdou z vás.“ (Conference
Report, Oct. 1984, 109; nebo Ensign, Nov. 1984, 90.) 
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Nauka a 
smlouvy 25

Emma Smithová – vyvolená paní

B

A
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Tfii mûsíce po zorganizování Církve Pán Emmu Smithovou
povolal „uãiniti v˘bûr posvátn˘ch náboÏensk˘ch písní,... coÏ
je mi pfiíjemné“ (NaS 25:11). Zpûvník, kter˘ sestavila, byl
vydán v roce 1835. Stejnû jako dal‰í zpûvníky Svat˘ch
posledních dnÛ, které byly vydány od té doby, obsahoval
náboÏenské písnû Svat˘ch posledních dnÛ i urãité náboÏen-
ské písnû pouÏívané v jin˘ch církvích. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 25

Nauka a smlouvy 25:7 – Co to znamená, Ïe Emma
byla „vysvûcena“? 
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „Termín ,vysvûtit‘ se
v ran˘ch dnech Církve pouÏíval obecnû jak pro vysvûcení, tak
pro ustanovení. MuÏÛm, nositelÛm knûÏství, bylo fieãeno, Ïe
byli ,vysvûceni‘, aby pfiedsedali odboãce a konali zvlá‰tní práci.
Sestrám se také fiíkalo, Ïe byly ,vysvûceny‘, kdyÏ byly povolány
k urãité zvlá‰tní povinnosti nebo zodpovûdnosti. V pozdûj‰ích
letech jsme zaãali rozli‰ovat mezi vysvûcením a ustanovením.
MuÏi jsou vysvûcováni do úfiadÛ knûÏství a ustanovováni, aby
pfiedsedali kÛlÛm, sborÛm, odboãkám, misiím a pomocn˘m
organizacím. Sestry jsou ustanovovány – nikoli vysvûcovány –
jako presidentky pomocn˘ch organizací, ke sluÏbû na misii, atd.
Tato slova, Ïe Emma Smithová byla ,vysvûcena‘, aby vysvûtlo-
vala písma, neznamenají, Ïe jí bylo udûleno knûÏství, ale Ïe byla
k tomuto povolání ustanovena, coÏ do‰lo svého naplnûní
v Pomocném sdruÏení Církve.“ (Church History and Modern
Revelation, 1:126.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 25 proveìte ãinnost A a B. 

Pfiikázání a zaslíbení

1. Do se‰itu si udûlejte dva sloupce. Jeden oznaãte „Pfiikázání
nebo povolání“ a druh˘ „PoÏehnání nebo zaslíbení“.
Prozkoumejte Nauku a smlouvy 25 a do sloupcÛ si vypi‰te,
co Pán fiekl Emmû Smithové. 

A

2. Vyberte si jedno pfiikázání a jedno poÏehnání, které byste
mohli uplatnit rovnûÏ na sebe, a popi‰te, jak mÛÏete toto pfii-
kázání dodrÏovat a proã byste chtûli ono poÏehnání. 

Mistrovství v písmu – Nauka a 
smlouvy 25:12

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 25:12 a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Co si myslíte, co Pán myslí „písní srdce“? 

2. Jak se spravedlivá hudba podobá modlitbû? 

3. Co si myslíte, jak˘ druh hudby Pána netû‰í? 

4. Pfieãtûte si níÏe uvedené prohlá‰ení a napi‰te, co mÛÏete dûlat
v osobním Ïivotû, abyste se obklopovali hodnotnou hudbou: 

Pfiem˘‰leli jste o tom, co znamená, kdyÏ na shromáÏdûní
zvednete ruku, abyste nûkomu ve sboru nebo v odboãce
vyjádfiili podporu v povolání? Je to stejné jako hlasování?
Pfiekvapilo by vás, kdybyste se dozvûdûli, Ïe slibujete, Ïe
budete nûco dûlat? 

Nauka a 
smlouvy 26

Zákon v‰eobecného souhlasu

„Hudba vám mÛÏe pomoci pfiiblíÏit se k Nebeskému Otci. MÛÏe
b˘t pouÏita ke vzdûlávání, povzná‰ení, inspirování a sjednoco-
vání. MÛÏe v‰ak b˘t pouÏita i ke zlovoln˘m úãelÛm. Hudba sv˘m
tempem, rytmem, intenzitou a texty mÛÏe otupit va‰i duchovní
citlivost. NemÛÏete si dovolit naplÀovat mysl nevhodnou hud-
bou. Hudba je dÛleÏitou a mocnou ãástí Ïivota. DÛkladnû a
s modlitbou musíte zváÏit své zvyky t˘kající se toho, co poslou-
cháte. Máte b˘t ochotni ovládat tyto své zvyky a vyh˘bat se
hudbû, která je duchovnû ‰kodlivá. Neposlouchejte hudbu,
která obsahuje my‰lenky, které protifieãí zásadám evangelia.
Neposlouchejte hudbu, která podporuje satanismus nebo jiné
zlé praktiky, povzbuzuje nemorálnost, uÏívá neãisté a pohor‰li-
vé fieãi nebo odhání Ducha. Pfii v˘bûru hudby, kterou poslou-
cháte, a pfii nastavení její hlasitosti pouÏívejte peãliv˘ a vyspûl˘
úsudek.“ (For the Strength of Youth [pamphlet, 1990], 13–14.) 

B
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 26

Nauka a smlouvy 26:2 – Co znamená „v‰eobecn˘
souhlas“? 
V dfiívûj‰ím zjevení Pán prohlásil: „Îádná osoba nemá b˘ti
vysvûcena k Ïádnému úfiadu v této církvi, kde je fiádnû zorgani-
sována její odboãka, bez hlasování oné církve.“ (NaS 20:65.)
Zásada vyÏadující, aby v‰em vysvûcením a povoláním byla
vyjádfiena podpora ãleny Církve, se stala známou jako zákon
v‰eobecného souhlasu (viz NaS 26:2). KdyÏ star‰í Mark E.
Petersen, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, hovofiil o
v‰eobecném souhlasu, vysvûtlil: „Toto vyluãuje kultisty v‰eho
druhu, fale‰né uãitele a fale‰né vedoucí kaÏdého popisu a
PánÛv lid to upozorÀuje, Ïe v Církvi existuje pouze jeden jasn˘
fiídící hlas, a to hlas proroka, vidoucího a zjevovatele fiádnû
vyvoleného zjevením a pfiijatého hlasem lidu pfii generální kon-
ferenci Církve.“ (Conference Report, Apr. 1974, 82; nebo Ensign,
May 1974, 56.) 

Star‰í Jeffrey R. Holland, ãlen Kvora dva-
nácti apo‰tolÛ, hovofiil o tom, jak je pro
vedoucí Církve toto hlasování pro vyjád-
fiení podpory dÛleÏité: „Obzvlá‰tû vám
dûkuji za podporu va‰ich vedoucích, aÈ
se osobnû cítí jakkoliv nedostateãní. Dnes
ráno, ve v‰eobecném souhlasu, jste se
dobrovolnû rozhodli podporovat – nebo
doslovnûji ,podpírat‘ – pfiedsedající úfied-

níky království, ty, jiÏ nesou klíãe a zodpovûdnost za toto dílo,
z nichÏ ani jeden o toto postavení neusiloval ani nepociÈuje, Ïe
na nûj staãí. A i kdyÏ je jméno Jeffreyho Hollanda ãteno jako
poslední a nejmen‰í z novû vysvûcen˘ch, s láskou pozvedáte
ruku v pravém úhlu. A bratru Hollandovi skrze jeho slzy a
probdûlé noci fiíkáte: ,Opíráte se o nás. Opíráte se o nás zde
v Omaze, v Ontariu a v Osace, kde jsme vás nikdy nevidûli a
sotva víme, kdo jste. Ale jste jedním z „Bratfií“, a tak pro nás
nejste cizincem nebo hostem, ale spoluobãanem v domácnosti
BoÏí. Budeme se za vás modlit v na‰í rodinû a zaujmete místo
v na‰em srdci. Na‰e síla bude va‰í silou. Na‰e víra bude posilo-
vat va‰í víru. Va‰e dílo bude na‰ím dílem‘.“ (Conference Report,
Oct. 1994, 41–42; nebo Ensign, Nov. 1994, 32.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 26 proveìte ãinnost A. 

PoÏehnání a zodpovûdnosti

Na základû své ãetby Nauky a smluv 26 a oddílu „Porozumûní
písmÛm“ vysvûtlete, proã je pro vás zákon v‰eobecného souhla-
su poÏehnáním. Vysvûtlete také, jakou máte zodpovûdnost,
kdyÏ zvedáte ruku pfii vyjadfiování podpory. 

A

Konfirmování (v. 1) –
Posilování

Prací... na pÛdû (v. 1) –
Farmafiení

Proã pfii svátosti pouÏíváme vodu
místo vína, které se pouÏívalo
v dávn˘ch dobách i v prvních
dnech znovuzfiízené Církve?
Vûdûli jste, Ïe se v dobû druhého
pfiíchodu JeÏí‰e Krista bude konat
zvlá‰tní shromáÏdûní svátosti?
Kdo tam bude? Odpovûdi na tyto
otázky hledejte v Nauce a smlou-
vách 27. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 27

Nauka a smlouvy 27:5 – Co je „záznam dfieva
Efraimova“, jehoÏ „klíãe“ drÏí Moroni? 

Pán fiekl proroku
Ezechielovi o dvou kni-
hách. Jedním byl záznam
urãen˘ „Judovi, a synÛm
Izraelsk˘m, tovary‰Ûm
jeho“, kter˘ nazval „dfievo
Jozefovo“ (Ezechiel 37:16,
19). Druh˘m byl záznam
urãen˘ „Jozefovi[,] dfievo
Efraimovo, a v‰echnûm
synÛm Izraelsk˘m, tova-
ry‰Ûm jeho“ (v. 16). Îidé
jsou potomky Judy a dal-

‰ích kmenÛ království Judy (viz PrÛvodce k písmÛm, „Îidé“, str.
201) a jejich záznam je v Bibli. Lehi a jeho rodina byli potomky
Jozefa, kter˘ byl prodán do Egypta, a záznam jeho potomkÛ a
tûch, kdo se k nim pfiipojili, je Kniha Mormonova. Moroni byl
posledním prorokem a zapisovatelem lidu Knihy Mormonovy,
desky se záznamy pohfibil na pahorku Kumora (viz Joseph
Smith–Îivotopis 1:33–34). 

Siln˘ nápoj (v. 3) – Nápoj
obsahující alkohol

Opásejte bedra svá (v. 15) –
Toto doslovnû znamená vyka-
sat si roucho do pasu, aby se
uvolnily nohy k bûhu. Je to
symbol pro pfiipravenost.

Nauka a 
smlouvy 27

Svátost v posledních dnech
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 27 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Co je dÛleÏité? 

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 27:1–4 a vypi‰te si, co je pfii
pfiijímání svátosti dÛleÏité a co naopak dÛleÏité není.

2. Jak se máte pfiipravit, abyste fiádnû pfiijímali svátost kaÏd˘
t˘den? 

Udûlejte si seznam

Nauka a smlouvy 27:5–14 popisuje velké shromáÏdûní svátosti,
které se uskuteãní tûsnû pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Krista. 

1. Prozkoumejte Nauku a smlouvy 27:5–14 a vypi‰te si, kdo
v‰echno se ho bude úãastnit. Kdo je podle ver‰e 11 Michal? 

2. Kter˘ ver‰ naznaãuje, Ïe tam mají b˘t i mnozí dal‰í, vãetnû
vás, budete-li vûrní? 

Údolí Adam-ondi-Ahman

3. Pfieãtûte si také Nauku a smlouvy 116:1 a napi‰te, kde se toto
shromáÏdûní bude konat. 

4. Pfieãtûte si tyto ver‰e a napi‰te je jako kfiíÏové odkazy k Nauce
a smlouvám 27:5–14: Daniel 7:9–14; Matou‰ 26:29; Nauka a
smlouvy 107:53–57; 116:1. 

Zkontrolujte svou zbroj

Projdûte si Nauku a smlouvy 27:15–18 a udûlejte toto: 

1. Do se‰itu si napi‰te dva pfiíklady toho, jak se poslu‰nost kon-
krétního poÏehnání (napfiíklad Slova moudrosti nebo modlit-
by) podobá ochrannému odûní. 

2. Jak by vám ochranné odûní podobné tomu, které je popsáno
v tûchto ver‰ích, pomohlo, abyste byli hodni zúãastnit se vel-
kého shromáÏdûní svátosti popsaného ve ver‰ích 5–14? 

3. Nakreslete obrázek znázorÀující ver‰e 15–18, kter˘ byste si
mohli povûsit ve svém pokoji. NezapomeÀte oznaãit v‰echny
ãásti odûní. 

C

B

A

V prvních dnech Církve ãlenové nerozumûli tomu, Ïe Pán
povolává pouze jednoho ãlovûka, aby pfiijímal zjevení pro
fiízení celé Církve. V‰ichni mÛÏeme pfiijímat osobní zjevení
pro sebe a pro své konkrétní zodpovûdnosti, ale pouze prorok
a president Církve hovofií za Pána k svûtu. 

Nauka a 
smlouvy 28

Pouze prorok pfiijímá
zjevení pro Církev
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 28

Nauka a smlouvy 28:1–3 – Kdo má právo pfiijímat
zjevení pro Církev? 
V roce 1913 První pfiedsednictvo – Joseph F. Smith, Anthon H.
Lund a Charles W. Penrose – v prohlá‰ení nazvaném „Varovn˘
hlas“ vysvûtlilo: 

„Od dnÛ Hirama Pagea (Nauk. a sml., odd. 28) pfiicházeli ke
ãlenÛm Církve v rÛzn˘ch obdobích projevy od fale‰n˘ch duchÛ.
Nûkdy pfii‰ly k muÏÛm a Ïenám, ktefií se kvÛli pfiestupku stali
snadnou kofiistí Arcipodvodníka. Jindy jsou lidé, ktefií se py‰ní
sv˘m pfiísn˘m zachováváním pravidel a obfiadÛ a ceremonií
Církve, svedeni fale‰n˘mi duchy, ktefií pouÏívají vliv tak podob-
n˘ tomu, jenÏ pochází z boÏského zdroje, Ïe dokonce tito lidé,
ktefií si myslí, Ïe jsou ,vskutku vyvolení‘, shledávají obtíÏn˘m
rozli‰it základní rozdíl. Satan sám se promûnil, aby se zdálo, Ïe
je ,andûlem svûtla‘.

KdyÏ vidûní, sny, jazyky, proroctví, dojmy nebo jak˘koli mimo-
fiádn˘ dar nebo inspirace sdûlují nûco, co není v souladu s pfiija-
t˘mi zjeveními Církve nebo co je v rozporu s rozhodnutími
jejích ustanoven˘ch autorit, mohou Svatí posledních dnÛ vûdût,
Ïe to není od Boha, bez ohledu na to, jak hodnovûrné se to
mÛÏe zdát. Také mají rozumût tomu, Ïe pokyny pro vedení
Církve pfiijdou zjevením skrze hlavu Církve. V‰ichni vûrní ãle-
nové mají nárok na inspiraci Svatého Ducha pro sebe, své rodi-
ny a pro ty, pro nûÏ jsou urãeni a vysvûceni, aby jim pfiedsedali.
Ale cokoli je v rozporu s tím, co pfiichází od Boha skrze hlavu
Církve, nemá b˘t pfiijímáno za autoritativní nebo zaruãené.“
(Improvement Era, Sept. 1913, 1148.) 

U hranic s Lamanity (v. 9) –
Hranice mezi Spojen˘mi státy
a Indiánsk˘m teritoriem
(viz mapy 5–6 vzadu v troj-
kombinaci) 

V‰eobecn˘ souhlas (v. 13) –
Kolektivní schválení (viz
oddíl „Porozumûní písmÛm“
pro NaS 26:2, str. 26).

Hiram Page byl ‰vagr Olivera Cowderyho a Whitmerov˘ch.
OÏenil se s Catherine Whitmerovou, sestrou Petra ml.,
Christiana, Johna, Jacoba a Davida Whitmerov˘ch. Oliver
Cowdery se rovnûÏ oÏenil s jednou z jejich sester, Elizabeth

Ann Whitmerovou. Hiram Page byl
také jedním z osmi svûdkÛ Knihy

Mormonovy. Získal kámen, o kte-
rém vûfiil, Ïe jeho prostfiednic-
tvím pfiijímá zjevení od Boha.
Pfii ãetbû Nauky a smluv 28 si
pov‰imnûte, komu a proã bylo
toto zjevení dáno. Pov‰imnûte si

také rozdílu mezi povoláním pro-
roka Josepha Smitha a povoláním

Olivera Cowderyho. 

Nauka a smlouvy 28 také obsahuje
povolání Olivera Cowderyho, aby byl

misionáfiem pro domorodé americké Indiány, a prohla‰uje,
Ïe Sion „bude u hranic s Lamanity“ (v. 9). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 28 proveìte ãinnost A. 

Kdo pfiijímá zjevení pro Církev? 

Pfieãtûte si záhlaví oddílu Nauka a smlouvy 28 a ver‰e 1–7,
11–13. Potom odpovûzte na tyto otázky: 

1. Na jak˘ problém se prorok Joseph Smith „naléhavû tázal“? 

2. Jakou odpovûì mu Pán dal? (Viz v. 1–7.) 

3. Jak jsou pfiijímána zjevení pro Církev dnes? (Viz v. 11–13; viz
také NaS 26:2.) 

4. Kdo pfiijímá zjevení pro celou Církev dnes? 

Jen málo témat pfiitáhne na‰i pozornost rychleji neÏ proroc-
tví o posledních dnech. Îijeme v posledních dnech (viz
NaS 1:4). KdyÏ to víme, máme mít Ïivoucí zájem o to, co
Pán zjevil o na‰í dobû. Pfii ãetbû Nauky a smluv 29 hledej-
te, co Pán fiekl, Ïe se stane pfied druh˘m pfiíchodem, bûhem
nûho a po nûm, a co byste mohli dûlat, abyste se na tyto
události pfiipravili. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 29

Nauka a smlouvy 29:7 – Kdo jsou vyvolení? 
Prorok Joseph Smith uãil, Ïe „vyvolen˘ znamená b˘t vyvolen
[vybrán] k urãité práci“ (History of the Church, 4:552). 

V obecném smyslu vyvolení, jak v Církvi tak i mimo ni, jsou ti,
ktefií milují Pána a z celého srdce dûlají v‰e, co je v jejich moci,
aby Ïili bedlivû podle vedení jeho ducha.

„President George Q. Cannon [kter˘ byl rádcem v Prvním pfied-
sednictvu] fiekl: ,Ve‰keré lidstvo je vyvoleno, aby bylo spaseno.
Îádn˘ ãlovûk není koukol, pokud ho z nûj neudûlá jeho jedná-
ní.‘ ([Gospel Truth,] 1:140.) Vyvolení mimo Církev jsou ,ovce‘,
které sly‰í hlas Mistra Past˘fie, jsou tohoto hlasu poslu‰ny a jsou
pfiijaty do Církve (Mosiá‰ 26:21–28). Vyvolení jsou ti, které mají
shromaÏìovat misionáfii (NaS 29:7).“ (Hoyt W. Brewster Jr.,
Doctrine and Covenants Encyclopedia [1988], 148.) 

Usmífiilo (v. 1) – Zaplatilo
cenu

âasné (v. 31–32, 34–35) –
Fyzické

Duchovnû mrtv˘ (v. 41)–
Vyhnan˘ z BoÏí pfiítomnosti

Nauka a 
smlouvy 29
Sliby „vyvolen˘m“
v posledních dnech

A
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Nauka a smlouvy 29:35–39 – Co je svoboda jednání?
Proã je tak posvátná? 
Svoboda jednání je svoboda rozhodovat se a jednat a Nauka a
smlouvy 29:35–39 znázorÀuje, jak dÛleÏitá a posvátná je tato
svoboda pro na‰eho Nebeského Otce. NeÏ by poru‰il svobodu
jednání jedné tfietiny sv˘ch dûtí, radûji dovolil, aby je vedl ìábel
a aby se vzboufiily. Na‰e smrtelná zkou‰ka je zorganizována tak,
aby zachovala na‰i svobodu jednání. 

Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, vysvûtlil, co je nutné k tomu, aby existovala svoboda
jednání: „Má-li existovat svoboda jednání, musí platit ãtyfii
velké zásady: 1) musí existovat zákony, zákony ustanovené
V‰emohoucí mocí, zákony, které lze poslouchat nebo neposlou-
chat; 2) musí existovat protiklady – dobro a zlo, ctnost a nefiest,
správné a ‰patné – to znamená, Ïe musí existovat protivenství,
jedna síla pÛsobící jedním smûrem a druhá pÛsobící smûrem
opaãn˘m; 3) ti, ktefií se mají tû‰it svobodû jednání, musejí mít
poznání dobra a zla, to znamená, Ïe musejí znát rozdíl mezi
protiklady; a 4) musí vládnout neomezovaná svoboda rozhodo-
vání.“ (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 26.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 29 proveìte ãinnost A. 

ShrÀte nauku

Vyberte si ãtyfii z níÏe uveden˘ch otázek a na základû toho,
ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 29, na nû odpovûzte: 

1. Koho Pán shromáÏdí? Jak budou shromáÏdûni? (Viz v. 1–8.) 

2. Co se stane pfii druhém pfiícho-
du? (Viz v. 9–13.) 

3. Co se stane pfied druh˘m pfií-
chodem? (Viz v. 14–21.) 

4. Co se stane po uplynutí tisíce
let? (Viz v. 22–30.) 

5. Co tyto ver‰e uãí o Satanovi
a svobodû jednání? (Viz v.
35–40.) 

6. Co tyto ver‰e uãí o pádu a
vykoupení? (Viz v. 40–50.) 

A

Co si myslíte, jaké by to bylo slouÏit na misii a kázat evan-
gelium cizincÛm? MoÏná jiÏ máte zku‰enost se sdílením
evangelia s nûk˘m, kdo není na‰í víry. Byli jste nervózní
nebo jste se dokonce trochu báli? V Nauce a smlouvách 30
byli bratfii Whitmerové povoláni kázat evangelium. Hledejte,
co Pán kaÏdému z nich fiekl o strachu. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 30

Nauka a smlouvy 30:1–2 – „Pfiesvûdãen tûmi, kter˘m
jsem nepfiikázal“ 
David Whitmer, spolu se zbytkem své rodiny, byl oklamán
fale‰n˘mi zjeveními, která pfiijímal Hiram Page (viz NaS 28). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 30 proveìte ãinnost A. 

Jak byste to mohli uplatnit na sebe? 

Nauka a smlouvy 30 obsahuje rady, které Pán dal skrze proro-
ka Josepha Smitha Davidu Whitmerovi (stáfií 25 let), Peteru
Whitmerovi ml. (stáfií 21 let) a Johnu Whitmerovi (stáfií 28 let).
Projdûte si tento oddíl a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Co fiekl Pán Whitmerov˘m o strachu? 

2. Pfieãtûte si ver‰e 1–2, jako kdyby Pán hovofiil k vám. Co byste
chtûli dûlat, abyste zajistili, Ïe neudûláte tyto chyby? 

A

Buì suÏován v‰emi strastmi
jeho (v. 6) – ZÛstaÀ s ním a
sdílej s ním v‰echny jeho
zkou‰ky

Nauka a 
smlouvy 30
David, Peter a John 

Whitmerovi – „Neboj se“ 
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Nauka a smlouvy 31 byla pfiijata v pfiibliÏnû stejné dobû jako
oddíl 30 (viz úvod k NaS 30). Pánovy rady Thomasu B.
Marshovi ilustrují, jak dobfie zná své dûti. Pfii ãtení slibÛ a
varování Thomasu Marshovi mûjte na pamûti, Ïe se stal prv-
ním presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, kdyÏ bylo toto
kvorum zorganizováno. Pozdûji pfiestal podporovat proroka
Josepha Smitha a nakonec ve hnûvu ode‰el z Církve kvÛli
problému zpÛsobenému tím, Ïe neusmûrnil svou manÏelku. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 31

Nauka a smlouvy 31:4–5 – „Pole, které je jiÏ bílé,
aby bylo spáleno“ 

KdyÏ Pán hovofií o misionáfi-
ské práci, pouÏívá ãasto sym-
bol Ïnû (viz Jan 4:35–36; NaS
4:4). KdyÏ je obilí, napfiíklad
p‰enice, zralé, klasy zbûlají a
naznaãují, Ïe jsou pfiipraveny
ke sklizni. V onûch dnech se
stébla obilí sekala srpem a
svazovala se do svazkÛ naz˘-
van˘ch snopy. KdyÏ bylo obilí
poseãeno, pole se ãasto zapáli-
lo, aby se odstranily zbylé
stonky naz˘vané strni‰tû. 

Toto v‰e je metafora pro práci, kterou dûlají misionáfii. Sklízejí ty
lidi, ktefií jsou ochotni sly‰et evangelium, a b˘t poslu‰ni pfii pfií-
pravû na spálení, které oãistí zemi pfii Spasitelovû druhém pfií-
chodu. 

Nauka a smlouvy 31:9–13 – Co nás to stojí, kdyÏ
nedbáme rad neboli jak dobfie BÛh zná své dûti
Thomas B. Marsh byl jedním z nejschopnûj‰ích vedoucích v prv-
ních dnech znovuzfiízení. SlouÏil na nûkolika misiích, a kdyÏ
bylo v roce 1835 poprvé zorganizováno Kvorum Dvanácti, byl
povolán apo‰tolem a stal se prvním presidentem tohoto kvora.
Potom ale vyvstal problém v rodinû a on nedbal na to, aby se
fiídil Pánov˘mi radami „buì trpûliv˘“, „nespílej“, „spravuj dÛm
svÛj v mírnosti“, „modli se vÏdy“ a „buì vûrn˘ do konce“ (v. 9,
12–13), to vedlo k jeho odpadlictví. Star‰í George A. Smith,

M
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ObtíÏen snopy (v. 5) –
ObtûÏkán svazky obilí
(úspû‰n˘ v misionáfiské práci) 

Nauka a 
smlouvy 31
Thomas B. Marsh – 

Zaslíbení a varování

kter˘ byl v roce 1839 povolán ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
popsal, co se stalo, kdyÏ president Marsh Ïil ve Far Westu ve
státû Missouri: 

„ManÏelka Thomase B. Marshe, kter˘ byl tehdy presidentem
dvanácti apo‰tolÛ, a sestra Harrisová [manÏelka George
Harrise] se dohodly, Ïe si budou vymûÀovat mléko, aby mohly
zhotovit trochu vût‰í s˘r, neÏ by bylo jinak moÏné. Aby zajistily,
Ïe to bude spravedlivé, dohodly se, Ïe si nebudou nechávat
smetanu [nejtuãnûj‰í ãást mléka], ale Ïe si budou pfiedávat
mléko i se smetanou. Aby bylo jasno, hovofiíme zde o maliãkosti
– o dvou Ïenách, které si vymûÀují mléko, aby vyrobily s˘r. 

Zdálo se, Ïe paní Harrisová byla vûrná dohodû a pfiiná‰ela paní
Marshové mléko i smetanu, ale paní Marshová si pfiála vyrobit
nûkolik dobr˘ch s˘rÛ navíc a ponechávala si pintu smetany od
kaÏdé krávy a paní Harrisové posílala mléko bez smetany. 

Nakonec se proslechlo, Ïe si sestra Marshová nechávala smeta-
nu, a tato záleÏitost mûla b˘t urovnána uãiteli. Ti zaãali vûc
zkoumat a prokázalo se, Ïe si sestra Marshová nechávala smeta-
nu, a v dÛsledku toho po‰kodila paní Harrisovou. 

Bylo podáno odvolání od uãitelÛ k biskupovi a konal se fiádn˘
církevní soud. President Marsh si myslel, Ïe se biskup k nûmu a
k jeho manÏelce zachoval nespravedlivû, neboÈ bylo rozhodnu-
to, Ïe si smetanu ponechávala neoprávnûnû, a Ïe ta Ïena poru-
‰ovala svou smlouvu. 

Marsh se ihned odvolal k vysoké radû, která velmi trpûlivû otáz-
ku prozkoumala, a uji‰Èuji vás, Ïe to bylo dÛstojné spoleãenstvo.
Marsh neobyãejnû dychtil uchovat charakter své manÏelky, pro-
toÏe byl presidentem dvanácti apo‰tolÛ a velk˘m muÏem
v Izraeli, a zoufale se hájil, ale vysoká rada nakonec potvrdila
biskupovo rozhodnutí. 

Marsh nebyl spokojen, odvolal se k Prvnímu pfiedsednictvu
Církve a Joseph a jeho rádci museli nad vûcí zasednout a roz-
hodnutí vysoké rady schválili. 

Tato maliãkost vyvolala, jak uvidíte, mnoÏství rozbrojÛ a
Thomas B. Marsh potom prohlásil, Ïe bude hájit charakter své
manÏelky, i kdyby za to musel jít do pekla. 

Tehdy president dvanácti apo‰tolÛ, muÏ, kter˘ mûl jako první
zjednat spravedlnost a nápravu za kfiivdu, které se dopustil
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kter˘koli ãlen jeho rodiny, zaujal toto stanovisko, a co následo-
valo? ·el pfied soudce a odpfiisáhl, Ïe ,mormoni‘ jsou nepfiáteli
státu Missouri. 

Toto místopfiíseÏné prohlá‰ení vedlo vládu státu Missouri
k vyhlazovacímu rozkazu, kter˘ vyhnal asi patnáct tisíc Svat˘ch
z jejich domovÛ a pfiíbytkÛ, a nûkolik tisíc jich zahynulo, proto-
Ïe v dÛsledku této situace byli vystaveni nepfiízniv˘m podmín-
kám.“ (Journal of Discourses, 3:283–284.) 

President Gordon B. Hinckley zopakoval tento pfiíbûh na jedné
generální konferenci a potom dodal: „Ten muÏ, kter˘ mûl tuto
malou hádku vyfie‰it, ale kter˘ ji místo toho podnûcoval a pÛso-
bil tûÏkosti úfiedníkÛm Církve aÏ po Pfiedsednictvo, kvÛli ní
doslovnû pro‰el peklem. Ztratil své postavení v Církvi. Ztratil
své svûdectví o evangeliu. Devatenáct let kráãel v chudobû, tem-
notû a hofikosti a zakou‰el nemoc a osamûlost. Pfiedãasnû zestárl.
Nakonec si jako marnotratn˘ syn ve Spasitelovû podobenství
(viz Luká‰ 15:11–32) uvûdomil svou po‰etilost a podnikl bolest-
nou cestu do tohoto údolí a poprosil Brighama Younga, aby mu
odpustil a dovolil mu, aby byl opût pokfitûn do Církve. Byl prv-
ním presidentem Rady Dvanácti, milovan˘m, respektovan˘m a
ctûn˘m za dnÛ v Kirtlandu a v prvních dnech ve Far Westu.
Nyní prosil, aby mohl b˘t pouze vysvûcen jáhnem a stát se vrát-
n˘m v domû Pánû.“ (Conference Report, Apr. 1984, 111; nebo
Ensign, May 1984, 83.) 

Bratr Marsh po svém návratu do Církve o svém odpadlictví fiekl: 

„âasto jsem chtûl vûdût, jak zaãalo mé odpadlictví, a do‰el jsem
k závûru, Ïe jsem musel ze srdce ztratit Ducha Pánû. 

Dal‰í otázkou je: ‚Proã jsi ztratil Ducha, a kdy?‘ Zaãal jsem Ïárlit
na Proroka, a potom jsem vidûl dvojitû a pfiehlíÏel jsem v‰echno,
co bylo správné, a ve‰ker˘ svÛj ãas jsem trávil hledáním zla; a
potom, kdyÏ mû poãal vést ëábel, bylo pro tûlesnou mysl snad-
né vzboufiit se, coÏ znamená hnûv, Ïárlivost a vztek. PociÈoval
jsem to v sobû; pociÈoval jsem hnûv a zlobu; Duch Pánû ode‰el,
a jak fiíkají písma, byl jsem slep˘ a myslel jsem si, Ïe vidím bfiev-
no v oku bratra Josepha, ale nebylo to nic, pouhé smítko, a moje
vlastní oko bylo naplnûno bfievnem.“ (Journal of Discourses,
5:206–207.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 31 proveìte ãinnost A nebo B. 

Pfiipravte si proslov

Na základû toho, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 31 a
v oddíle „Porozumûní písmÛm“, si napi‰te osnovu pro proslov
o následování rad od Pána, kter˘ byste mohli pfiednést pfii shro-
máÏdûní svátosti. 

Pfiedneste lekci na rodinném domácím
veãeru

Na základû toho, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 31 a
v oddíle „Porozumûní písmÛm“, pfiedneste lekci pfii rodinném
domácím veãeru o ponauãeních, kter˘m se mÛÏeme nauãit
z oddílu 31 a Ïe Ïivota Thomase B. Marshe. 

B

A

První zmínkou v Nauce a smlouvách o vyslání misionáfiÛ
k LamanitÛm bylo Pánovo povolání Olivera Cowderyho
(viz NaS 28:8). Tent˘Ï mûsíc, v záfií 1830, byl povolán
Peter Whitmer ml., aby ‰el s Oliverem (viz NaS 30:5).
V následujícím mûsíci byli povoláni Parley P. Pratt a
Ziba Peterson, aby se k nim pfiipojili. Pfii studiu Nauky
a smluv 32 hledejte, co Pán tûmto misionáfiÛm slíbil. Pfii
studiu oddílu „Porozumûní písmÛm“ poznáte, jak byl
Jeho slib naplnûn. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 32

Nauka a smlouvy 32:1 –Kdo byl Parley P. Pratt? 

Nauka a smlouvy 32:2–3 – Co se pfiihodilo na misii
k LamanitÛm? 
Tato malá skupina misionáfiÛ bûhem zimy 1830–1831 urazila asi
2400 kilometrÛ, vût‰inou pû‰ky. Pfiinesli evangelium kmenÛm
domorod˘ch americk˘ch IndiánÛ v New Yorku, Ohiu a za fiekou
Missouri na Indiánském teritoriu. Missouri se tehdy nacházela
na západní hranici Spojen˘ch státÛ, na západ od Missouri bylo
Indiánské teritorium. Nejvût‰í úspûch v‰ak mûli v oblasti kolem
Kirtlandu v Ohiu. Tam nalezli skupinu lidí, ktefií hledali návrat
k novozákonnímu kfiesÈanství. Bûhem pouh˘ch tfií t˘dnÛ misio-
náfii pokfitili 127 lidí, coÏ témûfi zdvojnásobilo poãet ãlenÛ Církve
(viz Church History in the Fulness of Times, str. 79–88). 

Parley P. Pratt se stal ãlenem Církve v
New Yorku v roce 1830, pouh˘ mûsíc

pfied pfiijetím tohoto zjevení. Plnil
mnoho úkolÛ v církevní sluÏbû (viz
NaS 32 záhlaví, 1–2; 49:1–3; 50:37;
52:26; 97:3–5; 103 záhlaví, 30, 37;
124:127–129) a byl jedním z prvních
ãlenÛ Kvora dvanácti apo‰tolÛ, které
bylo zorganizováno v roce 1835.

Napsal mnoho kázání a náboÏensk˘ch
písní, které Církev vydala, a byl jedním

z prvních pion˘rÛ, ktefií dorazili do údolí
Solného jezera. Byl zabit úkladn˘m vrahem

v roce 1857, kdyÏ slouÏil na misii v Arkansasu. 

Pfiímluvce (v. 3) – Obhájce, ãlo-
vûk, kter˘ obhajuje jejich vûc

Nauka a 
smlouvy 32

Misie k LamanitÛm
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 32 proveìte ãinnost A nebo B. 

Jak se má‰ „[Uãit]... ode mne“ 

Popi‰te na základû toho, jak to chápete vy, jak˘ je vztah mezi
mírností a pokorou v srdci (viz NaS 32:1) a schopností uãit se
duchovním vûcem (viz také NaS 136:32–33). 

„Já sám pÛjdu s nimi a budu ve
stfiedu jejich“ 

Napi‰te o tom, kdy pro vás, nebo pro nûkoho, koho znáte, Pán
udûlal to, co slíbil v Nauce a smlouvách 32:3, Ïe udûlá pro
misionáfie. 

B

A

Prvofiad˘m úãelem znovuzfiízení evangelia je vyvést BoÏí
dûti z odpadlictví a svûtskosti a pfiipravit je na druh˘ pfií-
chod JeÏí‰e Krista (viz NaS 1:12–17). V Nauce a smlouvách
33 Pán povolal dva muÏe k misionáfiské sluÏbû, aby nesli
toto poselství svûtu. Pfii studiu tohoto zjevení hledejte, co
musíme dûlat, abychom byli pfiipraveni. Hledejte také poÏeh-
nání slíbená tûm, ktefií pomáhají varovat svût. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 33

Rozdûlení vedví (v. 1) –
Rozseknutí na dvû ãásti

Rozeznavatel (v. 1) – Ten,
kdo zná

Zvrácené (v. 2) – Tvrdohlavû
zlovolné

KnûÏské lstivosti (v. 4) –
Kázání pro chválu a osobní
zisk (viz 2. Nefi 26:29) 

ObtíÏeni snopy (v. 9) –
ObtûÏkáni svazky obilí (misi-
onáfisk˘ úspûch)

Nauka a 
smlouvy 33

Pfiíprava na druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista
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Nauka a smlouvy 33:17 – „Lampy své pfiipraveny
a hofiící“ 

Lampy, olej a Ïenich v Nauce a
smlouvách 33:17 se t˘kají Spasitelova
podobenství o deseti pannách (viz
Matou‰ 25:1–13). V tomto podoben-
ství Pán uãil, Ïe ti, ktefií nejsou pfii-
praveni (jejichÏ lampy vyhasly) na
pfiíchod Spasitele (Ïenicha), budou
vylouãeni z Jeho pfiítomnosti. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 33 proveìte ãinnost A nebo B. 

Ilustrujte ver‰

Pán v tomto zjevení pouÏil mnoha metafor. Vyberte jednu
z metafor nacházejících se v Nauce a smlouvách 33:3, 6–9, 13, 17
a nakreslete obrázek, kter˘ znázorÀuje, co Pán uãil. Nekreslete
prostû to, co ver‰ fiíká doslovnû, ale to, co znamená. Svou ilustra-
ci opatfiete vysvûtlením popisujícím to, co a proã jste nakreslili. 

Uplatnûte toto zjevení

1. Vysvûtlete, co Pán myslel sv˘m popisem svûta v Nauce a
smlouvách 33:3, 7. 

2. Jak se tento popis li‰í od zpÛsobu, kter˘m Pán popsal svût
ve ver‰ích 2 a 4? 

Orson Pratt se stal jedním z nejvût‰ích
apo‰tolÛ posledních dnÛ. Pov‰imnûte
si, co mu bylo fieãeno o Pánu a o nûm
samotném v Nauce a smlouvách 34. 

Porozumûní písmÛm 
Nauka a smlouvy 34

Pokfiivené a zvrácené (v. 6) –
ZkaÏené

Ne‰etfii (v. 10) – Ne‰etfii slovy

Nauka a 
smlouvy 34

Orson Pratt – „Pozdvihni hlas svÛj“ 

B

A

Star˘ hebrejsk˘ pozoun neboli trubka – naz˘van˘ ‰ófár – byl zhotoven
z beraního rohu. 

Nauka a smlouvy 34:1 – Orson Pratt
Orson Pratt byl pokfitûn 19. záfií 1830, v den sv˘ch devatenác-
t˘ch narozenin, poté, co sly‰el poselství evangelia od svého
star‰ího bratra Parleyho P. Pratta. KdyÏ bylo v roce 1835 zorga-
nizováno Kvorum dvanácti apo‰tolÛ, byli oba povoláni apo‰to-
ly. Orson Pratt, podobnû jako jeho bratr, slouÏil pro Církev na
mnoha misiích (viz NaS 34 záhlaví, 1–10; 52:26; 75:14; 103:40;
124:127–129; 136:13). Napsal mnoho knih s náboÏenskou a
vûdeckou tematikou a byl prvním pion˘rem, kter˘ dorazil do
údolí Solného jezera. Apo‰tolem byl více neÏ ãtyfiicet pût let aÏ
do své smrti v roce 1881. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 34 proveìte ãinnost A nebo B. 

Porovnejte dva ver‰e

Pfieãtûte si Jana 3:16 a Nauku a smlouvy 34:3 a tyto ver‰e porov-
nejte. Napi‰te odstavec popisující, co se z tûchto ver‰Û dozvídá-
te o Otci a Synu. 

Co se dozvídáme o druhém pfiíchodu
JeÏí‰e Krista? 

1. Pfieãtûte si Marka 13:32–37 a
napi‰te, co JeÏí‰ fiekl o tom,
kdy a jak se uskuteãní druh˘
pfiíchod. 

2. Prostudujte si Nauku a
smlouvy 34:6–12 a vysvûtle-
te, jak vám tyto ver‰e pomá-
hají porozumût záleÏitostem
t˘kajícím se druhého pfií-
chodu. Urãitû si pov‰imnûte
slov brzy, dfiíve a rychle a
vysvûtlete je. 

B

A
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Nauka a smlouvy 35, zjevení dané Josephu Smithovi a
Sidneymu Rigdonovi, ukazuje, Ïe Pán zná své dûti osobnû.
Pov‰imnûte si, co Pán fiekl Sidneymu Rigdonovi o jeho
minulosti a o jeho budoucnosti. Pfii studiu tohoto zjevení
pfiem˘‰lejte o tom, jak vás Pán pfiipravoval na sluÏbu
v Jeho království. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 35

Nauka a smlouvy 35:2 – Co to znamená „státi [se]
syny BoÏími“? 
V‰ichni jsme duchovními dûtmi Nebeského Otce (viz Skutkové
17:29; ÎidÛm 12:9). Abychom s Ním v‰ak mohli opût pfieb˘vat,
musíme se v‰ichni duchovnû znovuzrodit skrze usmífiení JeÏí‰e
Krista (viz Mosiá‰ 5:7–8). 

Nauka a smlouvy 35:3 – SluÏebník mÛj Sidney

Nauka a smlouvy 35:11 – „Zpusto‰ení Babylonu“ 
Babylon je symbolem svûtské zlovolnosti, která je pfiíãinou hfií-
chu a bídy mezi v‰emi národy. Ve‰kerá tato zlovolnost bude
odstranûna pfii druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista. 

Nauka a smlouvy 35:13 – Co to znamená „[mlátit]
národy“? 
V dobû Josepha Smitha mlátit znamenalo oddûlovat zrno od
plev nebo slupek. Ve starozákonních dobách se obilí rozprostfie-
lo po tvrdém povrchu a potom po nûm ‰lapali voli (viz
Deuteronomium 25:4) nebo se mlátilo holí (viz Rut 2:17). Pán

Sidney Rigdon byl duchovním v Kirtlandu
ve státû Ohio. Do Církve vstoupil v roce

1830 poté, co s modlitbou ãetl Knihu
Mormonovu. SlouÏil jako tajemník
proroka Josepha Smitha a od roku
1833 do roku 1844 jako rádce
v Prvním pfiedsednictvu (viz NaS
35 záhlaví, 3–6; 58:50, 57–58; 71:1; 76
záhlaví, 11–15; 90:6, 21; 93:44, 51;

102:3; 124:126). Po smrti Josepha
Smitha se Sidney Rigdon snaÏil ode-

jmout Dvanácti apo‰tolÛm fiízení Církve
a v záfií 1844 byl vylouãen z Církve. 

Opásám bedra jejich (v.14) –
Pomohu jim pfiipravit se

Smíseni (v. 25) – Smícháni
s jin˘mi lidmi, aby nemohla
b˘t rozli‰ena jejich identita

Nauka a 
smlouvy 35

Sidney Rigdon – pfiedchÛdce

pouÏil tento obraz v Nauce a smlouvách 35:13 proto, aby
popsal, jak misionáfii oddûlují spravedlivé od zlovoln˘ch za
pouÏití „tyãe“ slova BoÏího (viz 1. Nefi 11:25). 

Nauka a smlouvy 35:20–21 – Pfieklad Bible od
Josepha Smitha (PJS) 
Mnoho dÛleÏit˘ch ãástí Bible se ztratilo nebo bylo zmûnûno
(viz 1. Nefi 13:24–29) a Pán pfiikázal proroku Josephu Smithovi,
aby v ní provedl mnoho oprav (viz NaS 35:20; 41:7; 45:60–61;
73:3–4; 93:53). V Nauce a smlouvách 35 Pán pfiikázal Sidneymu
Rigdonovi, aby pro Proroka zapisoval, kdyÏ diktoval zmûny
(viz v. 20). Tato verze je známa jako Pfieklad Josepha Smitha
(PJS). Nûkteré zmûny se nacházejí v PrÛvodci k písmÛm pfied
mapami. KdyÏ Joseph Smith pracoval na pfiekladu Bible, Pán
mu udûloval zjevení, která vysvûtlila mnoho ãástí (viz NaS 76;
77; 86; 91; 93; 113; 132; viz také MojÏí‰; Joseph Smith–Matou‰;
„Pfieklad Bible od Josepha Smitha“, str. 3 tohoto studijního
prÛvodce). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 35 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Vysvûtlete nauku

1. Oznaãte si v Nauce a smlouvách 35:2 v‰echny v˘skyty slova
jedno. 

2. Vysvûtlete, co v tomto ver‰i slovo jedno znamená a co nás
uãí o vztahu mezi Nebesk˘m Otcem, Jeho Synem JeÏí‰em
Kristem a námi (viz také Jan 17). 

Identifikujte „vût‰í dílo“ 

Projdûte si Pánovy rady Sidneymu Rigdonovi v Nauce a smlou-
vách 35:3–6. Vysvûtlete, proã to, k ãemu byl Sidney Rigdon
povolán, bylo „vût‰í“ neÏ to, co dûlal pfiedtím (viz také oddíl
„Porozumûní písmÛm“ pro NaS 35:3). 

Vysvûtlete, jak to funguje

V Nauce a smlouvách 35:20 Pán vysvûtlil, Ïe písma jsou dána
„ke spasení m˘ch vlastních vyvolen˘ch“. Ve ver‰i 21 fiekl, jak
nás písma pomáhají spasit. S pouÏitím níÏe uveden˘ch kfiíÏo-
v˘ch odkazÛ a sv˘ch my‰lenek vysvûtlete, jak nám písma
pomáhají: 

1. Sly‰et PánÛv hlas (viz také NaS 18:34–36). 

2. Vidût Ho (viz také Matou‰ 5:8). 

3. Snést druh˘ pfiíchod (viz také Joseph Smith–Matou‰ 1:37). 

4. B˘t oãi‰tûn˘mi (viz také Moroni 7:48). 

C

B

A
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Vûfiíte, Ïe Pán skuteãnû ví, kdo jste? Ví to, a toto zjevení
je dal‰ím názorn˘m pfiíkladem toho, jak dobfie zná své dûti.
Pfii studiu Nauky a smluv 36 se snaÏte pfiedstavit si, Ïe
jste na místû Edwarda Partridge. Co si myslíte, Ïe by vám
Pán fiekl? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 36

Nauka a smlouvy 36:1 – Edward Partridge

Sidney Rigdon a Edward Partridge a posadili se mezi shromáÏ-
dûné. KdyÏ Joseph dokonãil svou fieã, dal v‰em, ktefií chtûli nûco
fiíci, v˘sadu hovofiit. NaãeÏ se postavil pan Partridge a prohlásil,
Ïe byl v Manchesteru s úmyslem získat dal‰í informace o nauce,
kterou káÏeme; ale nena‰el nás, a tak se poptal na‰ich sousedÛ
na ná‰ charakter, o nûmÏ oni prohlásili, Ïe byl nezpochybniteln˘,
dokud nás [je] Joseph neoklamal Knihou Mormonovou. Také
fiekl, Ïe pfiecházel na‰i farmu a pozoroval pofiádek a pracovitost,
které z ní byly patrné; a kdyÏ vidûl, co jsme obûtovali pro vûc
své víry, a kdyÏ sly‰el, Ïe na‰e vûrohodnost nebyla zpochybÀo-
vána v niãem jiném, neÏ v na‰em náboÏenství, uvûfiil na‰emu
svûdectví a byl pfiipraven dát se pokfitít, ,pokud‘, fiekl ,mû bratr
Joseph pokfití‘.“ (History of Joseph Smith, 191–192.) Joseph Smith
ho pokfitil 11. prosince 1830. 

Edward Partridge se pozdûji stal prvním biskupem Církve (viz
NaS 35 záhlaví; 36 záhlaví, 1–7; 41:9–11; 42:10; 50:39; 51:1–4, 18;
52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10; 64:17; 124:19) a vytrpûl
mnoho pronásledování v Missouri. Zemfiel v roce 1840 ve vûku
ãtyfiiceti sedmi let v Nauvoo jako vûrn˘ ãlen Církve. 

Nauka a smlouvy 36:2 – „VloÏím na tebe ruku svou“ 
Star‰í Harold B. Lee, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
o Nauce a smlouvách 36:2 fiekl: „Pán zde fiíká, Ïe kdyÏ jeden
z jeho oprávnûn˘ch sluÏebníkÛ vloÏí s pravomocí ruce na hlavu
nûkoho, kdo má b˘t poÏehnán, je to jako kdyby na nûj vloÏil

Edward Partridge poprvé sly‰el znovu-
zfiízené evangelium pfiibliÏnû v fiíjnu

1830, kdyÏ se misionáfii, ktefií byli
vysláni k LamanitÛm, zastavili
v Kirtlandu ve státû Ohio na své
cestû do Missouri (viz NaS 28:8;
32:2–3). Do Církve v‰ak vstoupil
aÏ o nûkolik mûsícÛ pozdûji. Lucy
Mack Smithová, Prorokova matka,

o rozhodnutí Edwarda Partridge b˘t
pokfitûn napsala: „V prosinci téhoÏ

roku [1830] svolal Joseph k nám domÛ
shromáÏdûní. Zatímco kázal, vstoupili 

Nauka a 
smlouvy 36

Edward Partridge – jeden
„z Pánov˘ch velik˘ch muÏÛ“ 

ruce sám a onen obfiad vykonal. Tak zaãínáme vidût, jak proje-
vuje svou moc mezi lidmi skrze své sluÏebníky, kter˘m svûfiil
klíãe pravomoci.“ (Be Secure in the Gospel of Jesus Christ, Brigham
Young University Speeches of the Year [11 Feb. 1958], 6.) 

Nauka a smlouvy 36:6 – „Vyjdûte z ohnû, nenávidíce
dokonce i ‰at poskvrnûn˘ tûlem“ 
Aby se ve starozákonní dobû zabránilo ‰ífiení nemoci, Pán pfiiká-
zal, aby ti, jiÏ jí byli postiÏeni, podstoupili oãistn˘ proces, kter˘
zahrnoval spálení ve‰kerého kontaminovaného obleãení (viz
Leviticus 13:47–59). V Nauce a smlouvách 36:6 Pán vykreslil pfii-
rovnání mezi oãi‰tûním z nemoci a oãi‰tûním z hfiíchu (viz také
Judas 1:23, Alma 5:57). 

Star‰í Spencer W. Kimball, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil, Ïe je zapotfiebí zmûnit podmínky, které vedou
k hfiíchu: „Pfii zanechání hfiíchu si ãlovûk nemÛÏe pouze pfiát lep‰í
podmínky. Musí je vytvofiit. MoÏná musí zaãít nenávidût poskvr-
nûn˘ ‰at a o‰klivit si hfiích. Musí si b˘t jist nejenom tím, Ïe zane-
chal hfiíchu, ale Ïe zmûnil i situaci, která hfiích obklopuje. Má se
vyh˘bat místÛm, situacím a okolnostem, kde do‰lo k hfiíchu,
neboÈ ty ho mohou velice snadno zplodit znovu. Musí opustit
lidi, se kter˘mi se hfiíchu dopustil. Nesmí nenávidût zúãastnûné
lidi, ale musí se vyh˘bat jim i v‰emu, co je s hfiíchem spojeno.“
(The Miracle of Forgiveness [1969], 171–172.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 36 proveìte ãinnost A nebo B. 

Napi‰te si zápis do deníku

Do se‰itu si napi‰te zápis, jako byste ho psali do deníku, kter˘
popisuje, jak byste se asi cítili, kdybyste byli Edward Partridge a
Pán vám fiekl to, co fiekl v Nauce a smlouvách 36. 

Vysvûtlete, ãemu jste se nauãili

Po pfieãtení Nauky a smluv 36:2 a oddílu „Porozumûní pís-
mÛm“ pro tento ver‰ vysvûtlete, co jste se nauãili o pfiijímání
knûÏství. 

Úspûch misionáfiÛ, ktefií se zastavili v Kirtlandu ve státû
Ohio na své cestû do Missouri, aby pfiinesli evangelium
LamanitÛm (viz NaS 32:1–3), prudce zv˘‰il poãet ãlenÛ
Církve. Bûhem pouh˘ch tfií t˘dnÛ pokfitili 127 lidí, coÏ
témûfi zdvojnásobilo poãet ãlenÛ osm mûsícÛ staré Církve.
Zatímco atmosféra v Kirtlandu byla pfiátelská, pronásledo-
vání v New Yorku se nadále stupÀovalo. Pfii ãetbû Nauky
a smluv 37–38 hledejte pfiikázání a pokyny, které Pán dal
Církvi, aby tento problém pomohl vyfie‰it. 

Nauka a 
smlouvy 37–38

ShromáÏdûte se v Ohiu a uniknûte
sv˘m nepfiátelÛm

B
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 37 

Nauka a smlouvy 38

Nauka a smlouvy 38:12 – „PoÏnouti zemi,
shromáÏditi koukol“ 

Tento ver‰ odkazuje na
Spasitelovo podobenství
o p‰enici a koukolu (viz
Matou‰ 13:24–30, 36–43;
viz také NaS 86:1–7). 

Nauka a smlouvy 38:30
– „Jste-li pfiipraveni,
nebudete se báti“ 
President Spencer W. Kimball
uãil: „âlovûk má studovat

písma, pfiemítat o nich, uãit se jim a posilovat své svûdectví, aby
mohl b˘t pfiipraven uãit a ‰kolit. Pán fiekl: ,Jste-li pfiipraveni,
nebudete se báti‘, a my doufáme, Ïe lekce uãené od dûtství po
v‰echna léta dospívání v pomocn˘ch organizacích, semináfii a
institutu, na domácích veãerech, na shromáÏdûních svátosti a
kdekoli jinde mohou kaÏdého mladého ãlovûka pfiipravit tak, Ïe
se zbaví strachu.“ („Advice to a Young Man: Now Is the Time to
Prepare“, New Era, June 1973, 9.) 

Nauka a smlouvy 38:32 – „Vám dám zákon svÛj“ 
Tento slib byl naplnûn, kdyÏ prorok Joseph obdrÏel v Kirtlandu
ve státû Ohio zjevení v Nauce a smlouvách 42. 

Nauka a smlouvy 38:32 – „Obdarováni mocí
z v˘sosti“ 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, uãil: „V této dispensaci poté, co star‰í obdrÏeli dar Ducha
Svatého, jim Pán na poãátku ledna 1831 zaãal zjevovat, Ïe má
pro vûrné v zásobû obdarování (NaS [38:32]; 43:16), ,poÏehnání
takové, jaké není známo mezi dûtmi lidsk˘mi‘. (NaS 39:15.)
V ãervnu 1833 fiekl: ,Dal jsem vám pfiikázání, abyste postavili
dÛm, v kterémÏto domû zam˘‰lím obdarovati ty, jeÏ jsem vyvo-
lil, mocí z v˘sosti; NeboÈ toto je zaslíbení Otce pro vás; tudíÏ pfii-
kazuji vám, abyste ãekali, tak jako apo‰tolové moji v Jeruzalémû.‘
(NaS 95:8–9; 105:11–12, 18, 33.)“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1966–1973], 1:859.) 

Serafínské (v. 1) – Andûlské

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 37–38 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Porovnejte tato zjevení se sv˘m Ïivotem

1. Co Pán fiekl, Ïe má Církev dûlat kvÛli sv˘m nepfiátelÛm
v oblasti New Yorku? 

2. âlenové Církve mohou dnes ãelit rÛzn˘m druhÛm nepfiátel,
ale Pán stále udûluje rady, jak jim uniknout. Vypi‰te si nûkteré
rady, které Pán dal v na‰í dobû, aby nám pomohl uniknout
nebezpeãím, kter˘m ãelíme. 

Poraìte pfiíteli

Pfiedstavte si, Ïe máte blízkého pfiítele, kter˘ se nûkolikrát ‰patnû
rozhodl, a doléhají na nûj strasti a zármutek. PouÏijte to, co jste
se doãetli v Nauce a smlouvách 38:1–12, a napi‰te svému pfiíteli
krátk˘ dopis uvádûjící v‰echny dÛvody, které mÛÏete v tûchto
ver‰ích nalézt a které se t˘kají toho, proã má radûji následovat
Pána a pfiijímat Jeho radu neÏ naslouchat svûtu. 

Vlastnosti a poÏadavky Sionu

V Nauce a smlouvách 38:18–42 Pán proroka Josepha uãil o
Sionu, neboli o „zemi zaslíbení“, kter˘ Svatí mohli vybudovat,
kdyby byli vûrní. 

1. Do se‰itu si udûlejte dva sloupce. Do prvního sloupce si
vypi‰te, co tyto ver‰e uãí o tom, jaká tato zemû bude. Do dru-
hého si vypi‰te, jací budou muset Svatí b˘t, aby byli hodni
takové zemû zaslíbení. 

2. Napi‰te odstavec vysvûtlující, jak se tato zemû bude li‰it od
té, kde nyní Ïijeme, a co by se vám na Ïivotû v této zemi zaslí-
bení líbilo nejvíce. 

Co si myslíte, proã je tûÏké zmûnit nûjak˘ návyk nebo zvyk,
kterému jste pfiivykli? UsnadÀují pfiipomínky tohoto zvyku
zmûnu nebo ji ztûÏují? James Covill se nacházel v podobné
situaci. âtyfiicet let byl baptistick˘m duchovním, kdyÏ si
pfii‰el k proroku Josephu Smithovi pro zjevení. Pov‰imnûte si
zaslíbení a varování, která mu Pán dal v Nauce a smlouvách
39. Potom si v Nauce a smlouvách 40 pov‰imnûte, co se roz-
hodl dûlat a jaké to mûlo dÛsledky. 

Nauka a 
smlouvy 39–40

James Covill – Zaslíbení daná
a zaslíbení ztracená
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„Tato léta, bûhem kter˘ch byla ãinnost Církve ponejvíce soustfie-
dûna v Ohiu a Missouri, patfií mezi nejdÛleÏitûj‰í a nejtragiãtûj‰í
v dûjinách [Církve]. V prÛbûhu této doby byla ustavena základní
organizace církevní správy, mnoho základních a charakteristic-
k˘ch nauk bylo vysloveno prostfiednictvím Josepha Smitha,
práce se poprvé roz‰ífiila za hranice a soubûÏnû s tímto rozvojem
se Církev stala pfiedmûtem intenzivního pronásledování, které
stálo mnoho ÏivotÛ a kter˘m váÏnû trpûli v‰ichni Svatí. 

Zatímco k událostem dûjinného v˘znamu docházelo v obou
tûchto místech souãasnû, spojení mezi tûmito dvûma skupinami
bylo omezeno kvÛli dopravním obtíÏím, aãkoli církevní úfiedníci
cestovali z jednoho místa na druhé podle toho, jak to situace
vyÏadovala.“ (Hinckley, Znovuzfiízení pravdy, 39.) 

Nauka a 
smlouvy 41

Kdo je opravdov˘ uãedník? 

Prorok Joseph Smith a jeho rodina se bûhem ledna a února
1831 pfiestûhovali do Ohia. V dobû, kdy tam dorazili, se
poãet ãlenÛ Církve v oné oblasti zv˘‰il na tfii sta. Mnozí
novû obrácení pocházeli z náboÏenské spoleãnosti známé jako
„Uãedníci“. ProtoÏe byli v evangeliu tak noví, pfiinesli si
s sebou to, co Prorok nazval „podivné názory a fale‰ní
duchové“ (NaS 41, záhlaví oddílu). I poté, co se tito obrácení
pfiipojili k Církvi, pokraãovali nûkolik mûsícÛ v tom, co se
naz˘valo „spoleãné jmûní“, neboli mûli v‰echen majetek spo-
leãn˘. Vyvstal mezi nimi ale nesoulad ohlednû zpÛsobu,
jak˘m má tento systém fungovat. John Whitmer o tom
napsal: „Uãedníci mûli v‰echny vûci spoleãné a velice rychle
spûli ke zniãení, pokud jde o ãasné vûci, neboÈ na základû
ãetby písma usuzovali, Ïe to, co patfií jednomu bratru, patfií
kterémukoli z bratfií, a tudíÏ si vzájemnû brali obleãení a
dal‰í majetek a pouÏívali ho bez dovolení, coÏ pfiiná‰elo zma-
tek a zklamání, neboÈ nerozumûli písmu.“ (Citováno
v „Church History“, Journal of History, Jan. 1908, 50.) 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 39

Nauka a smlouvy 40 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 39–40 proveìte ãinnost A a ãinnost
B nebo C. 

Tragická zmûna srdceA

Zenit (v. 3) – Vrcholn˘ bod

ZadrÏím ruku svou v soudu
(v. 16, 18) – ZadrÏím tresty

Hosana (v. 19) – Z hebrejské-
ho slova znamenajícího „pro-
síme, spas nás nyní“ 

Do se‰itu si nakreslete dvû srdce a jedno oznaãte „Je“ a
druhé „Bylo“. 

1. Pfieãtûte si záhlaví oddílu Nauka a smlouvy 39 a ver‰e 7–13.
Do prvního srdce napi‰te, co Pán fiekl o srdci Jamese Covilla
a k ãemu byl díky tomu povolán. 

2. Pfieãtûte si záhlaví oddílu Nauka a smlouvy 40 a ver‰e 1–3.
Do druhého srdce napi‰te, jak a proã se Jamesovo srdce
zmûnilo. Vysvûtlete také, co Pán fiekl, Ïe se mu kvÛli této
zmûnû stane. 

3. Porovnejte to, co se stalo Jamesi Covillovi, s podobenstvím,
které Pán uvedl v Markovi 4:3–9, 14–20. Která pÛda, popsaná
v tomto podobenství, nejlépe pfiipomíná srdce Jamese Covilla? 

Napi‰te inzerát „hledá se“ 

Nauka a smlouvy 39:10–24 popisuje nûkteré dÛleÏité zodpovûd-
nosti misionáfiÛ. Pfiem˘‰lejte o tom, jak vypadá nûjak˘ novinov˘
inzerát v rubrice „Volná pracovní místa“. Za pouÏití informací
v tûchto ver‰ích napi‰te, jak˘ musí b˘t misionáfi a co musí dûlat.
SvÛj inzerát zaãnûte: „Pfiijmeme misionáfie na pln˘ úvazek.“ 

Napi‰te pfiíbûh

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 40:1–3, kde se fiíká, proã se James
Covill nefiídil Pánov˘mi pokyny. Potom napi‰te krátk˘ smy‰le-
n˘ pfiíbûh o nûjakém souãasném ãlovûku se stejn˘mi slabostmi,
které mûl James Covill, kter˘ je ale dokázal pfiekonat, kter˘
dokázal poslouchat Pána a slouÏit na misii. 

C

B
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Edward Partridge

Co se skuteãnû vyÏaduje od toho, kdo si pfieje b˘t uãedníkem
JeÏí‰e Krista? Pfii studiu Nauky a smluv 41 si pov‰imnûte,
co Pán fiekl o tom, kdo je a kdo naopak není Jeho uãedníkem.
Na základû toho, co Pán fiekl o Edwardu Partridgeovi, mys-
líte si, Ïe splÀoval poÏadavky pro to, aby byl opravdov˘m
uãedníkem? A co vy? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 41

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 41 proveìte ãinnost A a B. 

Proã máte chtít b˘t uãedníkem? 

Právû tak jako za dnÛ proroka Josepha Smitha panuje i v dne‰-
ním svûtû mnoho rÛzn˘ch názorÛ na to, kdo je prav˘m uãední-
kem JeÏí‰e Krista. 

1. Na základû ãetby Nauky a smluv 41:1–6 struãnû napi‰te, o kom
JeÏí‰ fiekl, Ïe je uãedníkem (viz také NaS 6:32; 41:5; 52:40). 

2. Na základû toho, co jste se dozvûdûli v tûchto ver‰ích, proã
byste chtûli b˘t naz˘váni uãedníky? 

Jak to funguje dnes? 

Edward Partridge byl povolán, aby byl prvním biskupem
v Církvi (viz NaS 41:9–12). Od té doby pfiijaly tisíce vûrn˘ch
muÏÛ povolání slouÏit jako biskupové. Promluvte si se sv˘m
souãasn˘m nebo b˘val˘m biskupem nebo presidentem odboã-
ky a zeptejte se ho, co pro nûj znamenají tyto v˘razy: „povolal
jsem“, „hlasem církve“, „vysvûcen biskupem“ a „srdce jeho je
ãisté“. Jeho odpovûdi si zapi‰te do se‰itu. 

B

A

Vyznávali (v. 1) – Hlásali, Ïe
vûfií, ale ve skuteãnosti nevûfiili

Uãedník (v. 5) – Poslu‰n˘ a
vûrn˘ následovník

Obchodování (v. 9) – Dûlal
klobouky

Nûktefií z tûchto ran˘ch obrácen˘ch byli zmateni ohlednû
zpÛsobu, jak˘m Duch pÛsobí na vûrné. John Corrill, ran˘
obrácen˘ z Ohia, byl znepokojen chová-
ním nûkter˘ch, ktefií tvrdili, Ïe pfiijí-
mají zjevení: „Chovali se podivn˘m
zpÛsobem, nûkdy sv˘m chováním
napodobovali Indiány, nûkdy
vybíhali do polí, postavili se na
pafiez a kázali, jako by byli obklo-
peni nûjak˘m shromáÏdûním – to
v‰e se dûlo, zatímco byli tak pohlce-
ni vidûními, Ïe bylo zfiejmé, Ïe jsou
necitliví vÛãi v‰emu, co kolem nich
probíhalo.“ (Citováno v Church
History in the Fulness of Times, 92.)

Pán ãlenÛm Církve pfiikázal, aby se pfiestûhovali do Ohia, a
fiekl jim, Ïe jim tam dá svÛj zákon (viz NaS 38:32). Nauka a
smlouvy 42 byla dána jako splnûní tohoto slibu. âást tohoto
zjevení uvádí zákon zasvûcení. Co víte o tomto zákonu?
Platí i dnes? Pfii studiu tohoto oddílu pfiem˘‰lejte o tom, jak
by se zmûnil svût, kdyby kaÏd˘ Ïil podle pfiikázání, která
v nûm jsou dána. Peãlivû uvaÏujte o tom, jaká pfiikázání
byste mûli peãlivû dodrÏovat, kdyÏ se pfiipravujete na druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 42

Nauka a smlouvy 42:12 – Co je „plnost evangelia“? 
President Joseph Fielding Smith
vysvûtlil, co to znamená, kdyÏ Pán
prohla‰uje, Ïe Kniha Mormonova
obsahuje plnost evangelia: „Nûktefií
lidé o tom pfiem˘‰lejí, kdyÏ v Knize
Mormonovû není zaznamenáno nic o
vûãnosti manÏelství a kfitu za mrtvé.
Peãlivé ãtení ukáÏe, Ïe Pán nefiíká,
Ïe obsahuje v‰echny zásady v jejich
plnosti, ale plnost nutnou pro zaloÏení

jeho Církve a jeho evangelia... Nezapomínejme, Ïe kfiest za
mrtvé není novou naukou, ale spí‰e uplatnûní zásady kfitu pro
mrtvé. Pokud jde o vûãné smlouvy, ty jsou uãeny ve v‰ech pís-
mech. Základní zásady, jejichÏ prostfiednictvím je zorganizová-
na Církev a lidé jsou pfiivádûni k pokání, jsou v‰echny jasnû
uvedeny v Knize Mormonovû. Kromû toho v˘znam slova
,plnost‘, jak je pouÏito v tûchto ver‰ích, je ,hojnost‘ neboli dosta-
ãující pro zam˘‰lené úãely. I kdyÏ nám byly zjeveny v‰echny
klíãe, pravomoci a zásady nezbytné pro pfiivedení lidí zpût do
pfiítomnosti BoÏí v oslavení, budou-li jich poslu‰ni, pfiesto je‰tû
je mnoho zásad pravdy, které budou je‰tû zjeveny, ale které
jsou pfied námi zadrÏovány pro ná‰ nedostatek víry a poslu‰-
nosti. (Viz 3. Nefi 26:8–9.)“ (Church History and Modern
Revelation, 1:76–77.) 

âlánky (v. 13) – Pokyny

Pfiilne‰ (v. 22) – Bude‰ vûrn˘,
oddan˘

Správce (v. 32) – Spolehliv˘
sluÏebník, kterému je dána
zodpovûdnost nad majetkem
jeho pána. 

Zbytek (v. 33) – Pfiebytek

Tajná spolãení (v. 64) –
Zlovolní lidé, ktefií se v tajnos-
ti smluví, Ïe budou ãinit zlo

Náhrada (v. 72) – Platba

Smilstvo (v. 74) – Pohlavní
hfiích

UkázÀováni (v. 90) –
Napravováni

Nauka a 
smlouvy 42

Zákon Pánû pro Jeho Církev
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Nauka a smlouvy 42:18 – VraÏda, neodpustiteln˘
hfiích
„Druh˘m nejzávaÏnûj‰ím hfiíchem je spáchat vraÏdu – to zna-
mená úmyslnû prolít nevinnou krev. O tomto hfiíchu Pán fiekl:
,Nezabije‰; a ten, kdo zabije, nebude míti odpu‰tûní v tomto
svûtû ani ve svûtû, kter˘ pfiijde.‘ (NaS 42:18.) Tak jde o neodpus-
titeln˘ hfiích, coÏ znamená, Ïe JeÏí‰ Kristus nemÛÏe zaplatit
(neboli ,usmífiit‘ ãi ,odpustit‘) trest poÏadovan˘ poru‰en˘m
zákonem. Tento hfiích je v‰ak prominuteln˘, to znamená, Ïe
hfií‰ník mÛÏe nakonec v‰e zaplatit sám a b˘t pfiijat do stavu
prominutí. Zfiejmû jedním z dÛvodÛ, proã je tento hfiích neod-
pustiteln˘, je to, Ïe odpu‰tûní je zaloÏeno na pokání, a vrah
nemÛÏe uãinit úplné pokání ze svého hfiíchu, neboÈ nemÛÏe
navrátit Ïivot, kter˘ odÀal.“ (Daniel H. Ludlow, A Companion
to Your Study of the Book of Mormon [1976], 222.) 

Nauka a smlouvy 42:30–39 – Zákon zasvûcení
„Zasvûtit“ nûco znamená vûnovat to ke zvlá‰tnímu úãelu.
Zákon zasvûcení uãí, Ïe v‰echny vûci patfií Pánu a Ïe v‰e, co
nám dal, má b˘t pouÏíváno na pomoc pfii budování Jeho králov-
ství na zemi (viz NaS 104:11–18). V prvních dnech Církve ãleno-
vé, ktefií se rozhodli Ïít podle tohoto zákona, dali, neboli
zasvûtili, své peníze a majetek biskupovi a na oplátku pfiijali
správcovství (peníze, majetek a dal‰í zodpovûdnosti). To, co od
biskupa obdrÏeli, se stalo jejich majetkem a ãlenové pouÏívali to,
co obdrÏeli, aby se postarali o vlastní potfieby. Cokoli vyprodu-
kovali, co pfiesahovalo jejich potfieby, bylo vráceno biskupovi
pro chudé a potfiebné (viz NaS 42:30–39; 51:2–9). Zákon zasvûce-
ní byl dán, aby ãlenÛm pomohl pfiekonat sobeckost a pfiipravil
je na Ïivot v celestiálním království. (Viz také MojÏí‰ 7:16–19.) 

Po nûjakou dobu se nûktefií ãlenové Církve snaÏili Ïít podle záko-
na zasvûcení ve spoleãnosti zvané „Sjednocen˘ fiád“, nedokázali
ale Ïít podle tohoto zákona plnû (viz NaS 105:1–5, 9–13). Dnes
nám pomáhají pfiipravit se na Ïivot podle zákona zasvûcení (viz
NaS 119 záhlaví oddílu) desátek, postní obûti, církevní program
sociální péãe, církevní povolání a domácí a nav‰tûvující uãení.
President Spencer W. Kimball uãil: „Zasvûcení je vûnování svého
ãasu, talentÛ a prostfiedkÛ na péãi o potfiebné – aÈ jiÏ duchovnû,
nebo ãasnû – a na budování Pánova království. âlenové tím, Ïe
pracují ve SluÏbách blaha a sociální péãe na rÛzn˘ch projektech,
tím, Ïe darují materiály pro Deseret Industries, tím, Ïe se dûlí o
své profesionální talenty, tím, Ïe platí ‰tûdré postní obûti a tím,
Ïe se zapojují do projektÛ sborÛ a kvor zamûfien˘ch na sluÏbu,
zasvûcují nûco ze sebe. Zasvûcují svÛj ãas pfii svém domácím
nebo nav‰tûvujícím uãení. Nûco zasvûcujeme, kdyÏ dáváme ze
sebe sam˘ch.“ (Conference Report, Oct. 1977, 124; nebo Ensign,
Nov. 1977, 78) 

Nauka a smlouvy 42:46 – Jak mÛÏe b˘t smrt
„sladká“? 
President Ezra Taft Benson uãil: „Máme mít na pamûti, Ïe na
druhé stranû je velké rodinné shledání a velká radost. Toto roz-
louãení a na‰e odlouãení je jejich shledáním a pfiíchodem domÛ.
Je správné, kdyÏ ,[pláãeme] pro ztrátu tûch, ktefií zemfiou,‘ neboÈ
Pán nám to pfiikázal (viz NaS 42:45). Také ale skrze Utû‰itele zís-
káváme velkou útûchu, Ïe ti, ktefií umírají v Pánu, ,neokusí
smrti, neboÈ bude pro nû sladká‘ (NaS 42:46).“ (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], 33.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 42 proveìte ãinnost B a C a buì
ãinnost A, nebo D. 

Vzor pro pfiijímání zjevení

V Nauce a smlouvách 42:1–3 Pán star‰ím své Církve slíbil, Ïe
kdyÏ budou ãinit urãité vûci, obdrÏí zjevení, které hledají (coÏ
byl oddíl 42). 

1. Prozkoumejte ver‰e 1–3 a vypi‰te si seznam poÏadavkÛ, které
Pán uvedl pro pfiijetí tohoto zjevení. 

2. Jak by vám to mohlo pomoci obdrÏet zjevení od Pána ve va‰í
rodinû? 

Vyberte jednu dÛleÏitou my‰lenku

Nauka a smlouvy 42 obsahuje mnoho bodÛ obsahujících pouãe-
ní pro Svaté. Projdûte si znovu v‰echny ver‰e v níÏe uveden˘ch
‰esti souborech. Vyberte si jeden pokyn a vysvûtlete, proã je
dÛleÏit˘ pro ãleny dnes: 

1. Ver‰e 11–17

2. Ver‰e 18–29

3. Ver‰e 30–39

4. Ver‰e 40–52

5. Ver‰e 61–69

6. Ver‰e 74–93

Co si myslíte, jak bude vypadat Sion? 

V Nauce a smlouvách 42:9, 16–55 Pán vysvûtlil, jak˘m Ïivotem
bude Ïít Jeho lid v Novém Jeruzalémû. Na základû své ãetby
tûchto ver‰Û a oddílu „Porozumûní písmÛm“ udûlejte jednu
z tûchto ãinností: 

C

B

A

Star‰í Církve jsou vyz˘váni
pfiisluhovat nemocn˘m. 

MÛÏeme pfiispívat potfiebn˘m
placením ‰tûdr˘ch postních obûtí. 

„Bude‰ milovati manÏelku svou
cel˘m srdcem sv˘m a pfiilne‰ k ní
a k nikomu jinému.“ (NaS 42:22.) 

Smrt je smutná, ale spravedliví se
jí nemusejí bát. 
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1. Popi‰te, jak by se li‰il Ïivot, kdybyste Ïili v podobné spoleã-
nosti. Uveìte alespoÀ sedm pfiíkladÛ toho, ãím by se Ïivot
li‰il, a pro kaÏd˘ pfiíklad uveìte ãíslo ver‰e. 

2. Jako zápis do deníku napi‰te pfiíbûh, kter˘ by popisoval jeden
den ve va‰em Ïivotû, kdybyste Ïili v Novém Jeruzalémû. Ve
svém pfiíbûhu uveìte, jak˘ by byl Ïivot doma, ve spoleã-
nosti a ve ‰kole, a pro kaÏd˘ pfiíklad, kter˘ pouÏijete, uveìte
ãíslo ver‰e. 

DoplÀte tabulku

Pán v Nauce a smlouvách 42:61–68 tfiikrát pouÏil slovo prositi.
Do se‰itu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena
níÏe, a prozkoumejte si tyto ver‰e, abyste ji doplnili. 

Církvi nebyl je‰tû ani rok, kdyÏ prorok Joseph Smith obdrÏel
zjevení v Nauce a smlouvách 43. Mnoho ãlenÛ nerozumûlo
procesu a fiádu, skrze nûjÏ je pfiijímáno zjevení. Pán jiÏ
dfiíve uãil o zjevení (viz NaS 21; 28; 42), ale tato zjevení
nebyla je‰tû vydána a nebyla k dispozici ‰iroké vefiejnosti.
V dÛsledku toho docházelo k omylÛm, které pfiíleÏitostnû
pÛsobily zmatek, a dokonce i vedly k podvodÛm. Napfiíklad
krátce pfied pfiijetím tohoto zjevení jedna Ïena v Kirtlandu
ve státû Ohio prohla‰ovala, Ïe je prorokyní, a pokou‰ela se
získat mnoho ãlenÛ Církve, aby následovali její uãení a
domnûlá proroctví. 

Pfii ãetbû Nauky a smluv 43 hledejte, co Pán fiekl o tom, jak
je Církvi dáváno zjevení, a co fiekl o povinnostech kaÏdého
ãlena. Pov‰imnûte si také, co Pán fiekl o zpÛsobech, kter˘mi
hovofií k svûtu kromû toho, Ïe hovofií skrze proroky, a
z jak˘ch dÛvodÛ chce, abychom sly‰eli Jeho poselství. 

Nauka a 
smlouvy 43
ZpÛsoby, kter˘mi 
k nám hovofií Pán

Proã je to
dÛleÏité vûdût?

Prosit o co?Nauka a
smlouvy 42

Ver‰ 61

Ver‰ 62

Ver‰ 68

D

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 43

Nauka a smlouvy 43:2–5 – Pouze president Církve
pfiijímá zjevení pro celou Církev
President James E. Faust, rádce v Prvním pfiedsednictvu,
vysvûtloval zásady zjevení v Církvi: 

„Pokraãující zjevení a vedení pro Církev pfiichází skrze presi-
denta Církve, a ten Svaté nikdy nesvede z cesty. 

... jednotliví ãlenové Církve mohou obdrÏet zjevení pro své
vlastní povolání a oblasti zodpovûdnosti a pro vlastní rodinu.
Nemohou obdrÏet duchovní pokyny pro ty, ktefií mají vy‰‰í
pravomoc. 

... Ti, ktefií tvrdí, Ïe mûli pfiímé zjevení od Boha pro Církev
mimo ustanoven˘ fiád a postupy knûÏství, jsou svedeni. To se
t˘ká i v‰ech tûch, ktefií je následují.“ (Conference Report, Apr.
1996, 6; nebo Ensign, May 1996, 7.) 

Zjevení pro Církev vÏdy pfiichází skrze ty, které Pán povolal, aby vedli Jeho
Církev. 

Nauka a smlouvy 43:31 – Satan bude bûhem milénia
spoután
President George Q. Cannon, kter˘ byl rádcem v Prvním pfiedsed-
nictvu, uãil: „¤íkáme, Ïe Satan bude spoután. Satan bude spoután
mocí BoÏí, ale bude také spoután odhodláním lidu BoÏího nepo-
slouchat ho, nenechat se jím ovládat.“ (Gospel Truth: Discourses and
Writings of President George Q. Cannon, sel Jerreld L. Newquist, 2
vols. [1957–1974], 1:86.) 

¤ízení (záhlaví oddílu) –
Správa

Vejde branou (v. 7) – Bude
pokfitûn a bude následovat i
ostatní Pánova pfiikázání

Posvûceni, posvûÈte (v. 9, 11,
16) – Uãinûni ãist˘mi a
svat˘mi

Spící národy (v. 18)– Mnoho
lidí, ktefií zemfieli

Opásejte bedra svá (v. 19) –
Pfiipravte se

Mory (v. 25) – Epidemie

Milénium (v. 30) – Období
tisíce let, kdy Kristus bude
panovat na zemi

Bude promûnûn (v. 32) –
Zemfie a bude vzkfií‰en

VáÏnosti (v. 34) – Posvátné
vûci
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 43 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Co byste fiekli? 

Pfiedstavte si, Ïe potkáte muÏe, kter˘ fiekl, Ïe ãetl Knihu
Mormonovu a vûfií, Ïe je pravdivá. ¤ekl také, Ïe mûl urãité
duchovní záÏitky a obdrÏel dÛleÏitá zjevení, která musí znát
celá Církev. Do se‰itu si zapi‰te alespoÀ tfii zásady, které se
nacházejí v Nauce a smlouvách 43:1–7, které by zabránily
tomu, abyste byli svedeni v nûjaké podobné situaci. Co byste
tomuto ãlovûku fiekli? 

Jak mít efektivní církevní shromáÏdûní

1. V Nauce a smlouvách 43:8–10 Pán uãil, co se má stát, kdyÏ
jsme „shromáÏdûni“ ve shromáÏdûních a tfiídách v Církvi.
Vypi‰te si, co fiekl, Ïe máme dûlat. 

2. President Spencer W. Kimball uãil o úãelu shromáÏdûní svátosti:
„Zpíváte-li, modlíte-li se a jste-li hodni pfiijímat svátost, mÛÏete
pfií‰tí hodinu prosedût ve zboÏném rozjímání a mít z toho pro-
spûch, i kdyby fieãník byl slab˘. Va‰í zodpovûdností je uãinit
shromáÏdûní smyslupln˘m va‰ím individuálním pfiispûním.“
(The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
[1982], 514–515.) UvaÏujte o radû presidenta Kimballa a popi‰te
tfii vûci, které byste mohli dûlat ãastûji, abyste zajistili, Ïe to, co
Pán popsal v Nauce a smlouvách 43:8–10, se na církevních shro-
máÏdûních, která nav‰tívíte, bude vztahovat na vás. 

Mnoho zpÛsobÛ fieãi

1. Projdûte si Nauku a smlouvy 43:17–25 a vypi‰te si seznam
zpÛsobÛ, o kter˘ch Pán fiekl, Ïe jimi hovofií k lidem na zemi.
Slova promluvit, volat a hlas vám pomohou tyto rÛzné zpÛsoby
nalézt. 

2. Co si myslíte, proã Pán pouÏívá tolik zpÛsobÛ, aby mluvil
k lidem? Jaké dal‰í zpÛsoby byste mohli pfiidat na základû
vlastní zku‰enosti nebo zku‰enosti druh˘ch? 

Napi‰te si seznam nûkolika pokladÛ

Pfiem˘‰lejte o Pánovû radû „uchovávejte tyto vûci jako poklad
v srdci svém“ (NaS 43:34) a vypi‰te si tfii pouãení z Nauky a
smluv 43, která byste si chtûli zapamatovat. Vysvûtlete jednotli-
vû, proã jste si tato pouãení vybrali. Podûlte se o nû se ãlenem
rodiny nebo s pfiítelem. 

D

C

B

A

Pfiedstavte si, Ïe sedíte na shromáÏdûní a Ïe je oznámeno,
Ïe za dva t˘dny se bude konat konference kÛlu. Nakloní se
k vám pfiítel a fiíká: „Stra‰nû nerad pfiicházím o pravidelné
církevní shromáÏdûní kvÛli konferenci kÛlu. Proã vÛbec
máme konferenci kÛlu?“ Jak byste to vysvûtlili? V Nauce a
smlouvách 44 Pán Církvi pfiikázal, aby se shromáÏdila ke
konferenci. DÛvody pro to i poÏehnání, která zaslíbil, platí
i dnes pro konference na‰eho sboru, odboãky, kÛlu, okrsku,
misie a pro generální konference. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 44

Nauka a smlouvy 44:2–5 – PoÏehnání konferencí
Star‰í Howard W. Hunter, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, fiekl: „âas konference je obdobím duchovního oÏivení, kdy
se prohlubuje a upevÀuje poznání a svûdectví, Ïe BÛh Ïije a
Ïehná ty, jiÏ jsou vûrní. Je to ãas, kdy se do srdce tûch, ktefií jsou
odhodláni Mu slouÏit a dodrÏovat Jeho pfiikázání, vryje porozu-
mûní, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Syn Ïijícího Boha. Konference je ãasem,
kdy nám na‰i vedoucí dávají inspirované vedení pro zpÛsob
na‰eho Ïivota – ãasem, kdy je du‰e pohnuta a jsou ãinûna roz-
hodnutí b˘t lep‰ím manÏelem a manÏelkou, otcem a matkou,
poslu‰nûj‰ím synem a dcerou, lep‰ím pfiítelem a sousedem.“
(Conference Report, Oct. 1981, 15; nebo Ensign, Nov. 1981, 12.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 44 proveìte ãinnost A. 

Nauka a 
smlouvy 44

Úãel konferencí
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Moc konference

1. Co Pán podle Nauky a smluv 44:1–5 slíbil, kdyÏ star‰í vûrnû
uposlechnou Jeho pfiikázání shromáÏdit se pfii konferenci? Jak
se mohou tyto sliby naplnit pfii na‰ich dne‰ních konferencích? 

2. Napi‰te o tom, jak jste byli poÏehnáni nebo jak jste zaÏili
duchovní rÛst díky tomu, co bylo fieãeno nebo uãinûno na
nûjaké konferenci sboru, kÛlu nebo pfii generální konferenci.
Nebo napi‰te struãnou zprávu o nûkter˘ch dÛleÏit˘ch posel-
stvích pronesen˘ch bûhem nedávné konference sboru, kÛlu
nebo pfii generální konferenci. 

Jaké máte pocity, kdyÏ pfiem˘‰líte o druhém pfiíchodu JeÏí‰e
Krista? President Joseph Fielding Smith fiekl: „Tû‰íme se na
onen ãas. Doufáme v nûj, modlíme se o nûj. AÏ pfiijde, spra-
vedliví se budou radovat, protoÏe tehdy pfiijde k lidem na
zemi mír [a]spravedlivost.“ (Doctrines of Salvation, 3:14.) 

Nauka a smlouvy 45 zjevuje mnohé o druhém pfiíchodu.
Prorok Joseph Smith fiekl, Ïe toto zjevení pfiineslo Svat˘m
radost v dobû, kdy bylo o Církvi fieãeno a napsáno mnoho
fale‰n˘ch vûcí a kdy ãlenové byli pronásledováni (viz NaS
45 záhlaví oddílu). Pfii ãtení tohoto zjevení uvaÏujte o tom,
proã by jeho poselství mohlo pfiinést radost v ãase pronásle-
dování. Proã by vám mohlo pfiinést radost bûhem zkou‰ek
nebo kdyÏ o vás nebo o va‰em náboÏenství druzí ‰ífií neprav-
divé informace? 

Nauka a 
smlouvy 45

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

A Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 45

Nauka a smlouvy 45:22–23 – „Konec svûta“ 
Podle Josepha Smitha–Matou‰e 1:4 se „konec svûta“ t˘ká zniãe-
ní zlovoln˘ch. 

Nauka a smlouvy 45:23–26 – O kter˘ch obdobích
historie se pojednává v tomto proroctví? 
Tomu, ãemu JeÏí‰ Kristus uãil v Nauce a smlouvách 45:16–59, jas-
nûji porozumíme, kdyÏ si budeme vûdomi dvou otázek, které
poloÏili JeÏí‰ovi dávní uãedníci. Zaprvé chtûli vûdût, kdy bude
zniãen chrám v Jeruzalémû. Zadruhé chtûli nûco vûdût o JeÏí‰ovû
druhém pfiíchodu, kdy zlovolní budou zniãeni a Kristus bude
panovat jako Král králÛ (viz Matou‰ 24:3; Joseph Smith–Matou‰
1:4). Jeho uãedníci si mysleli, Ïe se tyto dvû události stanou ve
stejné dobû, ale JeÏí‰ je uãil, Ïe se stanou v rÛzn˘ch dobách.
V Nauce a smlouvách 45:18–21 Spasitel obecnû uãil o zniãení
chrámu. Ve ver‰ích 22–24 vysvûtlil vztah mezi tûmito dvûma
otázkami. Ver‰e 25 aÏ 53 pojednávají o proroctvích o posledních
dnech a o druhém pfiíchodu a ver‰e 54–59 jsou o miléniu neboli
tisíciletém období, kdy bude Kristus vládnout na zemi. 

Nauka a smlouvy 45:25–31 – „âasy pohanÛ“ 
President Ezra Taft Benson uãil: 

„Pán oznaãil tyto dny, v nichÏ Ïijeme, jako ,ãasy pohanÛ‘.
Pohansk˘mi národy jsou takzvané kfiesÈanské národy – národy
Severní a JiÏní Ameriky a Evropy, z nichÏ jsme pfii‰li. ,âasy poha-
nÛ‘ se t˘kají onoho období sahajícího od znovuzfiízení evangelia
svûtu (1830) aÏ do doby, kdy bude evangelium opût kázáno
ÎidÛm – poté, co ho pohané odmítnou. Pán to vysvûtlil takto: 

,A aÏ pfiijdou ãasy pohanÛ, svûtlo zazáfií mezi tûmi, ktefií sedí
v temnotû, a bude to plnost evangelia mého; 

Oni ji v‰ak nepfiijmou; neboÈ nebudou vnímati svûtlo a odvrátí
srdce své ode mne pro pfiedpisy lidské. 

A v onom pokolení se ãasy pohanÛ naplní.‘ (NaS 45:28–30; kur-
zíva pfiidána.) 

Podle tûchto znamení poznáme, Ïe se blíÏí naplnûní ãasÛ pohanÛ: 

,A v onen den bude sly‰eti o válkách a o povûstech o válkách a
celá zemû bude ve zmatku a srdce lidské jim ochabne a budou
fiíkati, Ïe Kristus oddaluje pfiíchod svÛj aÏ na konec zemû. 

Pfiímluvce (v. 3) – Obhájce,
ten, kdo obhajuje va‰i vûc

Korouhev (v. 9) – Vlajka nebo
prapor

Pokolení (v. 30–31) – Doba

Nepominou (v. 31) –
Nezemfiou

Puãeti (v. 37) – VyráÏet listy

Tomto místû (v. 43) –
Jeruzalém (kde JeÏí‰ byl, kdyÏ
poprvé proná‰el tuto fieã) 

Tuto horu (v. 48) – Horu
Olivovou tyãící se nad
Jeruzalémem

Rozpukne vedví (v. 48) –
Rozdûlí se na dvû ãásti

Opovrhovaã (v. 50) – Nûkdo,
kdo zachází s opovrÏením
s posvátn˘mi vûcmi

Bûdovati (v. 53) – Truchlit,
pociÈovat hlubok˘ zármutek

Pohanské národy (v. 54) –
V tomto ver‰i to jsou ti, ktefií
nesly‰eli Kristovo evangelium

Dûsiví (v. 70) – Stra‰ní, nepo-
razitelní
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A láska lidí ustydne a nepravost se bude rozhojÀovati.‘ (NaS
45:26–27.) 

,A opût, toto evangelium Království bude kázáno po celém svûtû
na svûdectví v‰em národÛm, a potom pfiijde konec neboli zniãe-
ní zlovoln˘ch‘ (Joseph Smith–Matou‰ 1:31). 

Nejsme svûdky naplÀování tûchto znamení v dne‰ní dobû?
Evangelium dosahuje do v‰ech národÛ, které dovolují, aby na‰i
misionáfii prostoupili jejich zem. Církev prosperuje a roste. Satan,
tento velik˘ protivník v‰ech lidí, se pfiesto s nezmen‰enou silou
a s úzkostí, Ïe jeho ãas je krátk˘ – a skuteãnû krátk˘ je – pokou‰í
zniãit v‰e, co povaÏujeme za drahé.“ („Prepare Yourself for the
Great Day of the Lord“, New Era, May 1982, 47.) 

Nauka a smlouvy 45:32 – „Svatá místa“ 
Spasitel fiekl, Ïe jeho
uãedníci nezakusí v‰ech-
ny stra‰livé soudy
posledních dnÛ, budou-
li stát na svat˘ch mís-
tech. Co to jsou, tato
svatá místa? President
Ezra Taft Benson uãil:

„Svatí muÏi a Ïeny stojí na svat˘ch místech, a tato místa jsou
na‰e chrámy, na‰e kaple, na‰e domovy a kÛly Sionu.“ (Come
unto Christ [1983], 115.) 

Pán o tûchto svat˘ch místech zjevil více v Nauce a smlouvách
45:64–71, kde uãil o shromáÏdûní Svat˘ch a o utvrzení Sionu. 

Nauka a smlouvy 45:60–61 – PfieloÏil Joseph Smith
Nov˘ zákon? 
Nauka a smlouvy 45:60–61 se t˘ká pfiekladu Bible krále Jakuba od
Josepha Smitha. (Více informací najdete v oddíle „Porozumûní
písmÛm“ pro Nauku a smlouvy 35:20–21 (str. 44) a v PrÛvodci
k písmÛm, „Pfieklad Josepha Smitha“, str. 137.) 

Nauka a smlouvy 45:68 – Co je to Sion? 
Viz informace o Sionu v oddíle „Lidé a pojmy v Nauce a smlou-
vách“ (str. 223). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 45 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–E). 

Proã máte naslouchat? 

1. V Nauce a smlouvách 45:1–15 najdûte a oznaãte si slova a v˘ra-
zy, které nás vyz˘vají, abychom „naslouchali“ Pánu (hledejte
také slova a v˘razy typu „poslouchejte“, „sly‰te“ a „nakloÀte
ucho“, které jsou v˘zvou k naslouchání). Kolikrát jsme byli
vyzváni, abychom Mu naslouchali? 

2. Napi‰te si v˘ãet toho, co tyto ver‰e uãí o JeÏí‰i Kristu a co
nám dává dobré dÛvody k tomu, abychom Mu naslouchali. 

3. Ze svého v˘ãtu vyberte jeden z dÛvodÛ a vysvûtlete, proã je
pro vás dÛleÏit˘. 

4. Kdy je podle va‰eho názoru nejtûÏ‰í naslouchat Pánu? Jak vám
vá‰ seznam pomÛÏe lépe Mu ve va‰em Ïivotû naslouchat? 

A

Uspofiádejte si informace a uplatnûte je

1. Nakreslete si do se‰itu tuto tabulku se sloupcem pro kaÏdé
hlavní období, o nûmÏ Spasitel hovofiil v Nauce a smlouvách
45:16–59. Do kaÏdého sloupce napi‰te, co fiekl, Ïe se v tomto
období stane. 

Události prorokované v Nauce a smlouvách 45

2. Co si myslíte, proã nám Pán dal tyto informace? 

3. Vysvûtlete alespoÀ dva rÛzné dÛvody toho, proã by informace
v tomto zjevení mohly b˘t dÛleÏité ve va‰em Ïivotû. 

Analyzujte poselství

JeÏí‰ fiekl, Ïe Jeho uãedníci byli tím, co jim vyprávûl, znepokoje-
ni (viz NaS 45:34). 

1. Projdûte si Nauku a smlouvy 45:26–34 a vypi‰te si, co z toho,
co JeÏí‰ fiekl, by je mohlo znepokojovat nebo by jim mohlo
pÛsobit starosti. 

2. Projdûte si ver‰e 35–44. Co JeÏí‰ fiekl, Ïe dá Jeho uãedníkÛm
dobré dÛvody k tomu, aby bez ohledu na události, které pro-
rokoval, nebyli „znepokojeni“ (v. 35). 

„Oãekávají vás veliké vûci“ 

Pfiedstavte si, Ïe vás vá‰ biskup nebo president odboãky poÏá-
dal, abyste pronesli proslov o posledních dnech a o druhém
pfiíchodu JeÏí‰e Krista. ¤ekl vám, Ïe mnozí lidé se zamûfiují na
negativní hlediska posledních dnÛ, a Ïe on chce, abyste zdÛraz-
nili pozitivní události, na které se mohou tû‰it spravedliví. Také
chce, abyste zdÛraznili to, co mÛÏeme dûlat, abychom se pfii-
pravili setkat se se Spasitelem s radostí, aÏ pfiijde. Vypi‰te si
my‰lenky z Nauky a smluv 45, které byste chtûli do tohoto pro-
slovu zahrnout. Poznamenejte si ver‰e, ve kter˘ch se jednotlivé
my‰lenky nacházejí.

Ochrana uprostfied zlovolnosti

1. Jak se podle Nauky a smluv 45:32 Pánovi uãedníci vyvarují
zlovolnosti posledních dnÛ? 

2. Jaké dal‰í informace Pán poskytl ve ver‰ích 62–71? 

3. Co dal‰ího mÛÏete dodat na základû toho, co Pán fiekl
v Nauce a smlouvách 115:5–6? 

E

D

C

âas 
milénia

âas druhého
pfiíchodu

âas 
pohanÛ

âas JeÏí‰ov˘ch
apo‰tolÛ

B
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4. Napi‰te, v jak˘ch smûrech je pro vás Církev místem „pokoje“,
„bezpeãí“ nebo „útoãi‰tûm“. 

Jak jste jiÏ poznali, znovuzfiízená Církev ve sv˘ch prvních
letech byla plná ãlenÛ, ktefií byli nad‰ení a oddaní, ale ktefií
byli také na cestách Pánû nezku‰ení. Potfiebovali vedení,
aby vûdûli, jak si Pán pfieje, aby se pracovalo v Jeho Církvi.
Nauka a smlouvy 46 byla pfiijata jako odpovûì na otázky a
zmatek t˘kající se toho, jak vést shromáÏdûní a jak rozumût
rÛzn˘m darÛm Svatého Ducha, které jsou zaslíbeny vûfií-
cím. V tomto zjevení se nachází zpÛsob, jak˘m jsou tyto
dary dávány, pfiíklady rÛzn˘ch darÛ a pokyny t˘kající se
toho, jak mají b˘t dary pouÏívány. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 46

Nauka a smlouvy 46:11 – KaÏdému je dán nûjak˘ dar
Star‰í Marvin J. Ashton, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, fiekl: 

„Zdá se mi, Ïe jednou z nejvût‰ích Ïivotních tragédií je, kdyÏ
nûkter˘ ãlovûk sám sebe zafiadí jako nûkoho, kdo nemá Ïádné
talenty nebo dary. KdyÏ ve znechucení nebo zklamání dovolíme
sami sobû, abychom klesli na depresivní úroveÀ zoufalství kvÛli
svému poniÏujícímu sebehodnocení, je to smutn˘ den pro nás a
smutn˘ den v oãích BoÏích. Dojít k závûru, Ïe nemáme Ïádné
dary, kdyÏ se posuzujeme podle postavy, inteligence, prospûchu
ve ‰kole, bohatství, moci, postavení nebo vzhledu, je nejenom
nespravedlivé, ale i nesmyslné... 

BÛh kaÏdému z nás dal jeden nebo více zvlá‰tních talentÛ... Je
na kaÏdém z nás, abychom hledali dary, které nám BÛh dal, a
stavûli na nich. Musíme mít na pamûti, Ïe kaÏd˘ z nás je uãinûn
k obrazu BoÏímu, Ïe není Ïádn˘ nedÛleÏit˘ ãlovûk. KaÏd˘ je
Bohem a sv˘mi bliÏními povaÏován za dÛleÏitého.“ (Conference
Report, Oct. 1987, 23; nebo Ensign, Nov. 1987, 20.) 

Nauka a smlouvy 46:11–29 – Je toto úpln˘ seznam
duchovních poÏehnání? 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, poznamenal, Ïe „duchovních darÛ je nekoneãné mnoÏství
a jejich rozmanitost je neomezená. Ty, které jsou uvedeny ve zje-
veném slovû, jsou pouhé ilustrace neohraniãeného vylití boÏské
milosti, kterou milostiv˘ BÛh dává tûm, ktefií ho milují a ktefií
mu slouÏí“ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 371).

Nesmífií (v. 4) – Neuãiní
pokání

Nauka a 
smlouvy 46

Dary Ducha

Kromû Nauky a smluv 46 se v˘ãty duchovních darÛ nacházejí i
v 1. Korintsk˘m 12 a v Moronim 10. 

Star‰í Marvin J. Ashton uvedl nûkteré dary, o kter˘ch se ãasto
nehovofií: „Dar ptát se, dar naslouchat, dar sly‰et a pouÏívat
tich˘ a jemn˘ hlas, dar b˘t schopen plakat, dar vyvarovat se
sváru, dar b˘t pfiíjemn˘, dar vyvarovat se marn˘ch opakování,
dar usilovat o to, co je spravedlivé, dar nevyná‰et soud, dar hle-
dût k Bohu o vedení, dar b˘t uãedníkem, dar peãovat o druhé,
dar b˘t schopen pfiemítat, dar proná‰et modlitbu, dar vydávat
mocné svûdectví a dar pfiijímat Ducha Svatého.“ (Conference
Report, Oct. 1987, 23; nebo Ensign, Nov. 1987, 20.) 

Nauka a smlouvy 46:15 – „Rozdíly v pfiisluhování“ 
„Rozdíly v pfiisluhování“ se t˘kají správy Církve vedoucími
knûÏství. 

Nauka a smlouvy 46:16 – „RÛznosti pÛsobení“ 
„Znát rÛznosti pÛsobení“ znamená znát, zda je duchovní projev
od Pána, ãi nikoli (viz také Joseph Smith–Matou‰ 1:22). 

Nauka a smlouvy 46:24–25 – Dar jazykÛ a dar
vykládání jazykÛ
Tyto dary se nejãastûji projevují v Církvi v prÛbûhu misionáfiské
práce, kdyÏ se misionáfii uãí cizím jazykÛm a zájemci jsou schop-
ni rozumût evangeliu, kterému jsou uãeni, a získat svûdectví.
Prorok Joseph Smith uãil: „Jazyky byly dány za úãelem kázání
mezi tûmi, jejichÏ jazyku nerozumíme; jako v den padesát˘ atd.,
a není nutné, aby Církev byla nûjak zvlá‰È uãena právû jazykÛm,
neboÈ kdokoli má Ducha Svatého, mÛÏe promlouvat vûci BoÏí ve
svém jazyce, stejnû jako mÛÏe promlouvat v druhém, neboÈ víra
nepfiichází znameními, ale sly‰ením slova BoÏího.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 148–149.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 46 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 
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Najdûte Pánovu odpovûì

1. Pfieãtûte si záhlaví oddílu k Nauce a smlouvám 46. Jakou radu
chtûl Pán dát v tomto zjevení? 

2. Co podle ver‰Û 1–8 Pán v tûchto vûcech poradil? 

3. Jaké dal‰í informace získáváme z toho, co Pán uãil ve 3. Nefim
18:28–32? 

Pomozte nov˘m ãlenÛm pochopit
my‰lenky z písem

Vypi‰te si tfii my‰lenky o darech Ducha, jak jsou vysvûtleny
v Nauce a smlouvách 46, o nichÏ si myslíte, Ïe je dÛleÏité, aby
jim noví ãlenové porozumûli. Poznamenejte si ver‰ nebo ver‰e,
kde jste danou my‰lenku na‰li, a struãnû vysvûtlete, proã jste
si ji vybrali. 

Usilujte o dary

1. Z Nauky a smluv 46:8–12 si vypi‰te, ãemu Pán chce, abychom
ohlednû darÛ Ducha rozumûli. 

2. UvaÏujte o darech Ducha, o kter˘ch se zmiÀují ver‰e 13–27 a
o nichÏ se zmiÀuje také star‰í Ashton v oddíle „Porozumûní
písmÛm“ pro ver‰e 11–29. Napi‰te o dvou darech, které byste
rádi mûli. Vysvûtlete, proã byste je chtûli mít – mûjte pfiitom
na mysli, co Pán fiekl ve ver‰ích 8–12. 

Ode dne, kdy byla Církev zorganizována, Pán pfiikazoval,
aby byly vedeny záznamy a historické zprávy (viz NaS
21:1). Písma uãí, Ïe budeme souzeni z knih a záznamÛ,
které jsou vedeny (viz Zjevení 20:12; NaS 128:7). Pfiesné
historické zprávy byly dÛleÏit˘m zdrojem v˘uky evangelia
a posilování svûdectví ode dnÛ Adamov˘ch (viz MojÏí‰
6:5–6, 45–46; 1. Nefi 3:19–20; Mosiá‰ 1:2–5). Pfii ãtení
Nauky a smluv 47, povolání Johna Whitmera, aby byl cír-
kevním historikem, pfiem˘‰lejte o tom, jak byste to mohli
uplatnit vy pfii vedení dÛleÏit˘ch historick˘ch zpráv. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 47 proveìte ãinnost A. 

Jak poznat, co psát

1. Jak podle Nauky a smluv 47 mûl John Whitmer poznat, co má
do dûjin psát? 

A

Nauka a 
smlouvy 47

Povolání b˘t historikem

C

B

A 2. V jak˘ch smûrech jste byli poÏehnáni díky tomu, Ïe si nûkdo
vedl historick˘ záznam? 

3. V jak˘ch smûrech by mohl b˘t záznam, kter˘ pí‰ete vy,
poÏehnáním pro druhé? 

President Spencer W. Kimball poradil: „Vezmûte si se‰it... deník, kter˘
vydrÏí po cel˘ ãas, a moÏná z nûj budou po celou vûãnost citovat andûlé.
Zaãnûte dnes a zapisujte do nûj své kaÏdodenní ãinnosti, své nejhlub‰í
my‰lenky, své úspûchy a své neúspûchy, své styky a své triumfy, své
dojmy a svá svûdectví.“ („,The Angels May Quote from It‘“, New Era,
Oct. 1975, 5.) 

âlenové Církve se i nadále shromaÏìovali v oblasti
Kirtlandu ve státû Ohio v reakci na zjevení dané v prosinci
1830 (viz NaS 37; viz také NaS 38). Vedoucí v‰ak vûdûli,
Ïe Kirtland není místem Sionu. Na druhou stranu v‰ak
je‰tû nevûdûli, kde Sion bude. Jak dlouh˘ pobyt v Kirtlandu
mají ãlenové plánovat? Budou tam krátkou dobu, neÏ se
budou stûhovat do Sionu? Nauka a smlouvy 48 byla pfiija-
ta jako odpovûì na otázky proroka Josepha Smitha v tûchto
záleÏitostech. Toto zjevení je jedním z mnoha pfiíkladÛ
v písmech, které ukazují, Ïe Pán poskytuje rady v ãasn˘ch
záleÏitostech a Ïe záleÏitosti ãasné ãasto ovlivÀují záleÏi-
tosti duchovní. 

Nauka a 
smlouvy 48

Zakoupení pozemkÛ v Kirtlandu
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 48

Nauka a smlouvy 48:6 – ShromaÏìování se
uskuteãÀuje pod vedením Prvního pfiedsednictva
Nemusíme b˘t oklamáni ohlednû shromaÏìování Svat˘ch nebo
budování Sionu v posledních dnech. President Harold B. Lee
fiekl: „Pán jasnû vloÏil zodpovûdnost za fiízení práce shromaÏìo-
vání do rukou vedoucích Církve, kter˘m bude zjevovat svou
vÛli, kde a kdy k tomuto shromáÏdûní dojde v budoucnosti...
[âlenové Církve] se nemají znepokojovat ve sv˘ch pocitech,
dokud tyto pokyny nedostanou tak, jak jsou zjeveny Pánem pfií-
slu‰né autoritû.“ (Ye Are the Light of the World [1974], 167.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 48 proveìte ãinnost A. 

Najdûte odpovûdi

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 48 záhlaví a ver‰e 1–6 a odpovûzte
na tyto otázky: 

1. Která Pánova slova naznaãují, Ïe koneãné shromaÏìovací
místo pro Svaté nebude v Kirtlandu ve státû Ohio? 

2. Co Pán fiekl Svat˘m, Ïe mají dûlat? 

3. K ãemu mûli pouÏít své peníze? 

4. O ãem si mají podle Pánov˘ch slov Svatí rozhodnout sami,
neboli „jak se jim zdá dobré“ (v. 3)? (Viz také NaS 58:26–29;
62:4–5.) 

Kdyby vám nûkdo fiekl: „Ve skuteãnosti nezáleÏí na tom,
ãemu vûfií‰. ZáleÏí jenom na tom, Ïe Ïije‰ dobr˘m Ïivotem.“
Co byste na to fiekli? OvlivÀuje na‰e náboÏenské pfiesvûdãení
zpÛsob, jak˘m Ïijeme? Kdyby se toto pfiesvûdãení zmûnilo,
jak by ovlivnilo chování? V jak˘ch smûrech pochopení vûãné
pravdy ovlivÀuje zpÛsob va‰eho Ïivota? 

Jak se mÛÏete doãíst v záhlaví k oddílu 49 v Nauce a smlou-
vách, Sjednocená spoleãnost vûfiících v Kristovo druhé zjeve-
ní se (shakefii) byla náboÏenská spoleãnost, která mûla velk˘
poãet ãlenÛ poblíÏ Kirtlandu ve státû Ohio. Záhlaví oddílu
také popisuje, jak se nûkteré vûci, kter˘m vûfiili, li‰ily od

Nauka a 
smlouvy 49

Poselství pro Sjednocenou
spoleãnost vûfiících v Kristovo druhé

zjevení se (shakery) 

A

V˘chodní bratfií (v. 2) –
âlenové Církve pfiicházející
do Ohia z New Yorku a
Pensylvánie

nauk znovuzfiízeného evangelia. Pfii ãetbû jednotliv˘ch nauk,
které Pán zdÛraznil v Nauce a smlouvách 49, pfiem˘‰lejte o
tom, jak poznání oné konkrétní pravdy mÛÏe ovlivnit zpÛ-
sob, kter˘m Ïijeme. 

Rané shromáÏdûní shakerÛ

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 49

Nauka a smlouvy 49:8 – Kdo jsou „svatí muÏi“? 
President Joseph Fielding Smith fiekl, Ïe „svatí muÏi“, o nichÏ
se hovofií v Nauce a smlouvách 49:8, „jsou pfienesené bytosti,
napfiíklad Jan Zjevovatel a tfii Nefité, ktefií nepatfií k tomuto
pokolení, a pfiesto jsou v tûle na zemi a vykonávají zvlá‰tní
poslání aÏ do pfiíchodu JeÏí‰e Krista“ (Church History and
Modern Revelation, 1:209). 

Nauka a smlouvy 49:24–25 – Proroctví, jejichÏ 
naplnûní mÛÏeme vidût
Shakefii vûfiili, Ïe druh˘ pfiíchod jiÏ probûhl. Nauka a smlouvy
49:24–25 hovofií o dvou proroctvích, která se pfied druh˘m pfií-
chodem je‰tû musejí naplnit. V dobû, kdy tato zjevení byla dána,
bylo jen málo dÛkazÛ, které by naznaãovaly, Ïe se obû splní.
V na‰í dobû v‰ak vidíme, Ïe Sion kvete na pahorcích a horách
západních Spojen˘ch státÛ a miliony LamanitÛ pfiicházejí do
Církve a prosperují. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 49 proveìte ãinnost A. 

Opravte fale‰nou nauku

1. Rozdûlte si stránku v se‰itû na dva sloupce. Do jednoho
sloupce si vypi‰te body náboÏenské víry shakerÛ vysvûtlené
v záhlaví oddílu k Nauce a smlouvám 49. Do druhého sloup-
ce si vypi‰te, co Nauka a smlouvy 49 uãí a co opravuje kaÏd˘
bod víry shakerÛ ve va‰em prvním v˘ãtu. 

A

Celibát (záhlaví oddílu) –
Nikdy se neoÏenit ani nemít
pohlavní styky

Oslavuje (v. 10) – Vyvy‰uje

Naplniti úãel svého stvofiení
(v. 16) – Dosáhnout úãelu, pro
kter˘ byla stvofiena

Míra (v. 17) – Pln˘ poãet nebo
mnoÏství

PoraÏeni (v. 27) – Zahanbeni,
zmateni
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2. Pro jeden z tûchto bodÛ víry shakerÛ najdûte ver‰ z Bible,
kter˘ opravuje nesprávnou nauku. Napi‰te ho jako kfiíÏov˘
odkaz vedle vysvûtlení, které jste napsali do druhého sloupce. 

3. Co si myslíte, proã je dÛleÏité porozumût správn˘m naukám
vysvûtlen˘m v tomto zjevení? Jin˘mi slovy, proã záleÏí na
tom, ãemu vûfiíte? Ve své odpovûdi pouÏijte pfiíklad z nûkteré
nauky, kterou Pán vysvûtlil v Nauce a smlouvách 49, a
vysvûtlete, jak by mohla ovlivnit zpÛsob, kter˘m Ïijete nyní
a kter˘m budete Ïít ve vûãnosti. 

V dobû, kdy byla Církev znovuzfiízena, byly nûkteré kfiesÈan-
ské církve bûÏnû pfiesvûdãeny o tom, Ïe dary Ducha zpÛsobu-
jí v ãlovûku fyzické reakce. Lidé domnûle naplnûní Duchem
pfii náboÏensk˘ch shromáÏdûních se projevovali rÛznû –
napfiíklad hlasitû mluvili neznám˘mi jazyky, sesouvali se na
podlahu, dostávali záchvaty, v bezvûdomí proÏívali urãitá
„vidûní“ a tak dále. I kdyÏ noví ãlenové Církve získali svû-
dectví o znovuzfiízeném evangeliu, neopustili vÏdy okamÏitû
nûkteré své staré zvyky nebo tradice. V dÛsledku toho se toto
podivné chování obãas objevovalo na shromáÏdûních novû
znovuzfiízené Církve. 

Parleyho P. Pratta, kter˘ se pozdûji stal jedním z prvních
ãlenÛ Kvora dvanácti apo‰tolÛ, toto podivné chování trápilo,
a proto poÏádal o radu proroka Josepha Smitha. Pán odpovû-
dûl a dal Prorokovi zjevení, které se nachází v Nauce a
smlouvách 50. 

Satan se neustále snaÏí oklamat a zaslepit nezku‰ené nebo
nevyspûlé Svaté chytr˘mi imitacemi Ducha. Pfii ãetbû
Nauky a smluv 50 hledejte rady, které by vám pomohly
vyvarovat se oklamání. Hledejte také informace o zpÛsobu,
jak˘m pracuje Duch, abyste mohli plnûji obdrÏet jeho vliv
a poÏehnání. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 50

Ohavnosti (v. 4) – Pohor‰livé
a zlovolné jednání

Pokrytci (v. 6–8) – Lidé, ktefií
pfiedstírají, Ïe jsou spravedli-
ví, ale nejsou

Protivník (v. 7) – Satan

Vzdûláváni (v. 22) –
Pouãováni a posilováni

Uchváceni (v. 33) –
PfiemoÏeni fale‰n˘m duchem

Nauka a 
smlouvy 50

Porozumûjte tomu, jak pÛsobí Duch

Nauka a smlouvy 50:24 – RÛst ve svûtle k dokonalosti
Prorok Joseph Smith fiekl:
„Domníváme se, Ïe BÛh stvofiil
ãlovûka s myslí schopnou pou-
ãení a se schopností, která mÛÏe
b˘t prohloubena v pomûru
k pozornosti a píli vûnované
svûtlu, které pfiichází k tomuto
intelektu z nebes; a Ïe ãím více
se ãlovûk blíÏí k dokonalosti,
tím jasnûj‰í je jeho pohled a
vût‰í jeho potû‰ení, aÏ pfiekoná
zla ve svém Ïivotû a ztratí kaÏ-

dou touhu po hfiíchu; a podobnû jako ti, ktefií Ïili dfiíve, pfiichází
do onoho bodu víry, kdy je obalen mocí a slávou svého TvÛrce a
je uchopen a vyzdviÏen, aby s Ním pfieb˘val. Domníváme se
ale, Ïe toto je stav, kterého Ïádn˘ ãlovûk nedosáhl v jediném
momentu.“ (History of the Church, 2:8.) 

Nauka a smlouvy 50:30–34 – Rozli‰ování duchÛ
Pán v tomto zjevení ãlenÛm Církve poradil, aby se modlili o
poznání, zda nûkterá zdánlivû duchovní událost, ãinnost, uãení
nebo ãlovûk je poslan˘ od Boha. Je-li ãlovûk ãestn˘ a upfiímn˘,
odpovûì bude oznámena mocí Ducha Svatého. Nauka a smlou-
vy 6:22–24; 8:2–3 a 9:7–9 jsou nûkteré dal‰í ver‰e, které jste stu-
dovali a které vám pomohou rozpoznat potvrzující vliv Ducha
Svatého. Kromû toho Nauka a smlouvy 46 uãí, Ïe duchovní dar
rozli‰ování je dán biskupÛm a dal‰ím církevním vedoucím
s klíãi knûÏství. Jejich rada nám mÛÏe pomoci, abychom se
vyvarovali oklamání. 

President George Q. Cannon, kter˘ byl rádcem v Prvním pfied-
sednictvu, prohlásil: „Jedním z darÛ evangelia, které Pán zaslí-
bil tûm, ktefií s Ním uzavírají smlouvu, je dar rozli‰ování duchÛ
– dar, na kter˘ mnozí nemyslí a o nûjÏ se pravdûpodobnû jen
zfiídka modlíme; pfiesto je to dar, kter˘ má v˘jimeãnou hodnotu
a kterému se má tû‰it kaÏd˘ Svat˘ posledních dnÛ... Îádn˘
Svat˘ posledních dnÛ nemá b˘t bez tohoto daru, protoÏe ve
svûtû je taková rozmanitost duchÛ, ktefií se snaÏí oklamat a
svést.“ (Gospel Truth, 1:198.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 50 proveìte ãinnost B a z dal‰ích
ãinností (A, C nebo D) proveìte dvû. 

Urãete dÛsledky

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 50:1–9 a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Jak˘ byl v˘sledek, kdyÏ rada vedoucích ‰la k Pánu s velkou
jednotou srdce? 

2. Jaké poÏehnání pfiichází k tûm, ktefií vytrvají ve vífie? 

3. Jaké jsou dÛsledky pokrytectví? 

Úlohy uãitelÛ a studentÛ

V Nauce a smlouvách 50:10–22 Pán vysvûtlil, Ïe ti, ktefií káÏí
evangelium, stejnû jako ti, ktefií kázání pfiijímají, mají urãité zod-
povûdnosti, má-li b˘t toto uãení duchovní. 

1. Z tûchto ver‰Û si vypi‰te zodpovûdnosti tûch, ktefií uãí
evangeliu. 

2. Vypi‰te si zodpovûdnosti tûch, ktefií mají uãení pfiijímat. 

B

A
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3. Co se podle Pánov˘ch slov stane, kdyÏ obû strany splní svou
zodpovûdnost? 

4. Jak by vám vysvûtlení v tûchto ver‰ích mohlo pomoci vyvaro-
vat se oklamání tûmi, ktefií uãí fale‰n˘m naukám nebo jednají
zpÛsobem, kter˘ není schválen Pánem? 

5. Jak byste mohli tuto Pánovu radu uplatnit v jedné ze sv˘ch
souãasn˘ch církevních tfiíd? 

Vysvûtlete symboliku

1. K ãemu BÛh v Nauce a smlouvách 50:23–25 pfiirovnal
duchovní poznání? 

2. Proã je to tak dobr˘ symbol? Uveìte pfiíklad, jak tento symbol
funguje v na‰em fyzickém Ïivotû, a porovnejte to s tím, jak to
funguje v na‰em Ïivotû duchovním. 

Poznejte lépe Pána

1. Co se dozvídáte o Pánu z toho, co fiekl v Nauce a smlouvách
50:40–46? (Pfii odpovûdi na tuto otázku mûjte na mysli úãel
tohoto zjevení.) 

2. Vyberte z tûchto ver‰Û jeden v˘raz nebo ver‰, kter˘ na vás
obzvlá‰tû zapÛsobil. Napi‰te, proã na vás zapÛsobil. 

V Nauce a smlouvách 48:2 Pán pfiikázal ãlenÛm Církve
v Ohiu, aby rozdûlili své pozemky, aby je mohli vyuÏívat
Svatí, ktefií se tam shromaÏìovali z v˘chodu Spojen˘ch
státÛ. Skupina z Colesville ve státû New York pfiijela krát-

Nauka a 
smlouvy 51

Dal‰í pokyny o zákonu zasvûcení

D

C

ce pfiedtím, neÏ bylo dáno zjevení v Nauce a smlouvách
51. Byli v Thompsonu ve státû Ohio (poblíÏ Kirtlandu),
kde Leman Copley (kter˘ byl pfiedstaven v NaS 49) mûl
pfies 700 akrÛ pÛdy, kterou dával k dispozici shromaÏìují-
cím se Svat˘m. Pfiedchozí zjevení (NaS 41–42) ustanovilo
biskupa jako toho, kdo je zodpovûdn˘ za pomoc s ãasn˘mi
záleÏitostmi ãlenÛ Církve. Biskup Edward Partridge poÏá-
dal proroka Josepha Smitha o radu, aby vûdûl, jak má jed-
nat ve svém úfiadu, aby pomohl Svat˘m z Colesville
usídlit se v Thompsonu. Prorok pfiednesl otázky biskupa
Partridge Pánu a v oddíle 51 jsou Pánovy dal‰í pokyny
t˘kající se zákona zasvûcení. (Tento zákon byl zjeven
v NaS 42:30–55.) 

Pfii studiu Nauky a smluv 51 pfiem˘‰lejte o tom, co dûláte,
abyste pomohli potfiebn˘m ve své oblasti. Jak vám zásady
v tomto zjevení pomáhají lépe porozumût tomu, co byste
mûli dûlat? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 51

Nauka a smlouvy 51:5 – „NepodrÏí si ten dar“ 
Nauka a smlouvy 51:3–5 vysvûtluje, Ïe kdyÏ lidé Ïijí podle
zákona zasvûcení, dávají, neboli zasvûcují, Církvi v‰e. Biskup
jim potom dává, co potfiebují a ãeho se jim nedostává „podle
[jejich] okolností“ (v. 3). Dále jim biskup dává na tento majetek
úfiední listinu – coÏ znamená, Ïe vlastní v‰e, co od biskupa
obdrÏeli. KdyÏ je objem toho, co ãlovûk dává Církvi, vût‰í, neÏ
kolik potfiebuje nazpût, tento pfiebytek je uloÏen do biskupovy
zásobárny, aby byl pouÏit na péãi o potfiebné. Toto je „dar“, o
kterém se hovofií ve ver‰i 5. Toto zjevení prohla‰uje, Ïe kdyÏ ãlo-
vûk opou‰tí Církev, mÛÏe si ponechat to, co mu bylo pfiipsáno,
ale to, co bylo vloÏeno do zásobárny, se zpût nevrací. 

Dary ãasu, práce a penûz, které vûnujeme, pomáhají naplnit biskupovu
zásobárnu na pomoc chud˘m a potfiebn˘m. 

Nauka a smlouvy 51:10–11 – Dávání zasvûcen˘ch
penûz „jiné církvi“ 
„Jiná církev“ se t˘ká jiné odboãky Církve. V˘znam zde uvedené
rady spoãívá v tom, Ïe „na majetek vlastnûn˘ odboãkou Colesville
si nemohla ãinit nárok Ïádná jiná odboãka“ (Hyrum M. Smith and
Janne M. Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, rev. ed.
[1972], 299). Biskupové jsou povzbuzováni k tomu, aby pomáhali
chud˘m bez ohledu na to, ke které církvi patfií. 

Správce (v. 19) – Osoba mající
za nûco zodpovûdnost
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 51 proveìte ãinnost A a B. 

Co to znamená? 

Co podle Nauky a smluv 51:3 znamená, Ïe kaÏd˘ obdrÏí podle
zákona zasvûcení „stejnû“? 

Jak se to dûje dnes? 

1. Zeptejte se nûjakého církevního vedoucího, jak se biskup stará
o potfiebné v Církvi dnes. To, co se dozvíte, si zapi‰te do se‰itu. 

2. Vysvûtlete, co podobného zpÛsobu uvedenému v Nauce a
smlouvách 51 mÛÏete dûlat vy, abyste pomáhali chud˘m.
Uveìte také, co je „zásobárnou“ v dne‰ní Církvi a co do ní
mÛÏete dávat. 

Pfiijetí povolání na misii je pro potenciálního misionáfie a
jeho rodinu a pfiátele mimofiádnou událostí. Krátce po konfe-
renci Církve, která se konala ve dnech 3. aÏ 6. ãervna 1831,
Pán urãil více neÏ tfiicet muÏÛ, aby putovali do Missouri –
vãetnû proroka Josepha Smitha. Mûli cestovat oddûlenû a ces-
tou mûli kázat. Pán jim dal zvlá‰tní slib, Ïe aÏ dorazí do
Missouri, zjeví jim „zemi [jejich] dûdictví“ (NaS 52:5), coÏ
pochopili tak, Ïe to znamená místo mûsta Sion neboli mûsta
Nov˘ Jeruzalém posledních dnÛ. Umíte si pfiedstavit, jak
byli nad‰eni, kdyÏ obdrÏeli takové povolání na misii? 

Nauka a 
smlouvy 52

Je zjeven Sion, Nov˘ Jeruzalém

B

A

Podobnû jako dne‰ní misionáfii
potfiebovali i misionáfii povolaní
v Nauce a smlouvách 52 poky-
ny a rady, které by jim pomohly
b˘t úspû‰n˘mi. Pán jim dal
„vzor“ (v. 14), jak b˘t vítan˘mi
kazateli spravedlivosti. Pánova
rada nám pomáhá nejenom
tehdy, kdyÏ se snaÏíme b˘t víta-

n˘mi pro Nûj, ale také nám pomáhá vyvarovat se oklamání
tûmi, ktefií ho ve skuteãnosti nezastupují. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 52

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 52 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vzor

Pán v Nauce a smlouvách 52:14–19 poskytl „vzor“, podle nûhoÏ
se mÛÏeme vyvarovat oklamání. 

1. Projdûte si tyto ver‰e a vypi‰te si vlastnosti toho, kter˘ je
„[Jím] pfiijat“ nebo je povaÏován za toho, kdo je „z Boha“. 

2. Vypi‰te si poÏehnání, která obdrÏí ãlovûk, kter˘ získá tyto
vlastnosti. 

Rady pro misionáfie

Zjevení v Nauce a smlouvách 52 bylo urãeno zejména tûm
muÏÛm, které Pán povolal na misii. Z toho, co jim Pán fiekl,
vyberte tfii vûci, z nichÏ by se mohli pouãit souãasní misionáfii,
a nûco o tûchto vûcech napi‰te. 

KaÏdému dítûti Nebeského Otce je dán jedineãn˘ soubor
darÛ a talentÛ. KdyÏ ãlovûk rozvíjí své talenty a dary a pou-
Ïívá je na pomoc druh˘m, mají z toho prospûch v‰ichni.
Apo‰tol Pavel porovnal rozmanitost darÛ a talentÛ k rÛz-

Nauka a 
smlouvy 53

Povolání Sidneyho Gilberta

B

A

Zbytek JákobÛv (v. 2) – Malá
ãást domu Izraele

Prosívati jej jako plevy (v.
12) – V˘raz, kter˘ má co do
ãinûní s oddûlováním zrna od
plev, v tomto pfiípadû ale zna-

mená „zniãit ho“ nebo „mít
nad ním moc“ 

Zkrou‰en˘ (v. 15–16) –
Kajícn˘ a pokorn˘

Modláfiství (v. 39) – Cenûní si
nûãeho více neÏ Boha
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n˘m ãástem lidského tûla (viz 1. Korintsk˘m 12). Napfiíklad
kdyby kaÏd˘ byl hlavou, kdo by pracoval rukama? Nebo
kdyby kaÏd˘ byl rukou, kdo by pfiem˘‰lel? 

Jaké dary a talenty máte vy? Jak je mÛÏete pouÏívat ku
prospûchu sv˘ch spolubliÏních a k budování království
BoÏího? Nauka a smlouvy 53 je pfiíkladem Pánova povolá-
ní muÏe k práci na Jeho království v souladu s jeho dary
a talenty. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 53

Nauka a smlouvy 53:4 – „Zmocnûncem pro tuto
církev“ 
Sidney Gilbert byl partnerem Newela K. Whitneyho pfii provo-
zování obchodu v Kirtlandu ve státû Ohio. V Nauce a smlou-
vách 53 byl Pánem povolán, aby byl zmocnûncem pro Církev
neboli aby za Církev vyfiizoval obchodní transakce. „Sidney
Gilbert byl schopn˘m obchodníkem... Pán se chystal shromáÏdit
své Svaté na novém místû, a to v Missouri, a oni potfiebovali
muÏe, jako byl Sidney Gilbert, aby za nû provádûli obchodní
transakce. Obchodní talenty, kdyÏ jsou zasvûceny sluÏbû lid-
stvu, jsou právû tak dobré a nutné jako takzvané dary duchovní.
Léãkou a prokletím se stávají pouze tehdy, kdyÏ se pouÏívají
k sobeck˘m úãelÛm a chamtivosti. Ve sluÏbû Pánu jsou poÏeh-
náním. Jako zmocnûnec mohl napomáhat budování Církve.“
(Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 313.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 53 proveìte ãinnost A. 

PouÏívejte své talenty, abyste pomáhali
budovat království

1. Pán povolal Sidneyho Gilberta, aby byl obchodníkem pro
Církev, co mu ale fiekl, Ïe musí dûlat, aby pro toto povolání
získal zpÛsobilost? 

2. Jak podle vás následování této rady ovlivnilo zpÛsob, jak˘m
obchodoval? 

3. Pfiem˘‰lejte o nûjakém talentu, kter˘ máte. Jak byste mohli
svÛj talent pouÏít k poÏehnání Pánova království? 

A

KdyÏ se snaÏíme ãinit Pánovu vÛli, ale neposlu‰nost a zlo-
volnost druh˘ch nám to znesnadÀují, mÛÏe nám to pfiiná‰et
zklamání a mÛÏe to b˘t nároãné. Jednoduch˘m pfiíkladem
mÛÏe b˘t náv‰tûva nûjaké církevní tfiídy, snaha uãit se a
pociÈovat Ducha Svatého, ale postoje a jednání druh˘ch ve
tfiídû vám znesnadÀují, abyste mûli k˘Ïené proÏitky. Nauka
a smlouvy 54 pojednává o situaci, kdy skupinû lidí, která se
usilovnû snaÏila dodrÏovat Pánova pfiikázání, bránily nepo-
slu‰né skutky druh˘ch. 

V úvodu k Nauce a smlouvám
51 v tomto studijním prÛvodci
jste ãetli o skupinû Svat˘ch
z Colesville ve státû New York,
která se usadila v Thompsonu ve
státû Ohio na farmû Lemana
Copleyho. Bratr Copley po návra-
tu z misie u Sjednocené spoleã-
nosti vûfiících v Kristovo druhé
zjevení se (shakefii, viz NaS 49)
poru‰il smlouvu, kterou pfiedtím
zasvûtil své pozemky, a odmítl
dovolit Svat˘m z Colesville, aby
se usadili na „jeho“ majetku.
Vûrní ãlenové Církve – zejména

president odboãky Nevel Knight – usilovali skrze proroka
Josepha Smitha o to, aby jim Pán ukázal, jak jednat v této
situaci. Jako odpovûì pfii‰la zjevení v Nauce a smlouvách
54 a 56. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 54

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 54 proveìte ãinnost A nebo B. 

PouÏijte správn˘ náhled

Projdûte si historické pozadí k Nauce a smlouvám 54 (viz záhla-
ví oddílu a úvod v tomto studijním prÛvodci). Pov‰imnûte si,
jak Pán pfiedstavil sám sebe ve ver‰i 1. 

A

Zkrou‰en˘mi (v. 3) –
Litujícími hfiíchu a ochotn˘mi
poslouchat

Prázdnou (v. 4) – Neplatnou,
nezávaznou

Nauka a 
smlouvy 54

Smlouvy a dÛsledky
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1. Co si myslíte, jaké poselství Pán vyslal Lemanu Copleymu a
Svat˘m z Colesville tím, jak se pfiedstavil? 

2. Jak by tento náhled mohl ovlivnit va‰e slova, my‰lenky a
skutky dnes? 

DÛleÏitost smluv

Co Nauka a smlouvy 54 uãí o smlouvách? Pfii psaní své odpovû-
di mûjte na mysli historické pozadí zjevení. 

President Ezra Taft Benson uãil, Ïe „muÏi a Ïeny, ktefií obrá-
tí svÛj Ïivot k Bohu, zjistí, Ïe On mÛÏe z jejich Ïivota vytû-
Ïit mnohem více, neÏ mohou oni sami. Prohloubí jejich
radost, roz‰ífií jejich vizi, oÏiví jejich mysl, posílí jejich svaly,
povznese jejich ducha, rozhojní jejich poÏehnání, zv˘‰í jejich
pfiíleÏitosti, utû‰í jejich du‰i, pozvedne pfiátele a vylije pokoj“
(„Jesus Christ: Gifts and Expectations“, Ensign, Dec. 1988,
4.) Nehledû na to, jaké dary a talenty mÛÏete mít, budou
lep‰í, kdyÏ budou pouÏívány s Pánovou pomocí a v Jeho
sluÏbû. 

Zjevení v Nauce a smlouvách 55 bylo urãeno Williamu W.
Phelpsovi. Pfii jeho ãtení si pov‰imnûte, k ãemu Pán bratra
Phelpse vyzval a jak zam˘‰lel vyuÏít jeho talentÛ. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 55

Nauka a smlouvy 55:1 – Kdo byl W. W. Phelps? 

W. W. Phelps

William Wines Phelps byl úspû‰n˘ tis-
kafi, uãitel a politik v New Yorku.

„S Církví se poprvé setkal, kdyÏ si
koupil [v˘tisk] Knihy Mormonovy...
,Prosedûl celou noc a porovnával
Knihu Mormonovu s Biblí.‘
Pfií‰tího rána William zvolal:
,Vstoupím do té církve, jsem pfie-
svûdãen, Ïe to je pravda‘.“ (Susan

Easton Black, Who’s Who in the
Doctrine and Covenants [1997], 223.) 

Bratr Phelps pozdûji vydal toto svû-
dectví o Knize Mormonovû: 

Zkrou‰ení (v. 3) – Litující hfií-
chu a ochotní ãinit pokání

Nauka a 
smlouvy 55

W. W. Phelps je povolán k dílu

B

„Je to dobrá kniha a Ïádn˘ poctiv˘ ãlovûk ji nemÛÏe ãíst, aniÏ by
byl vdûãn˘ Bohu za poznání, které obsahuje... 

Kdykoli jsem meditoval nad Knihou Mormonovou a pohlédl
jsem vpfied na slávu, která bude uskuteãnûna skrze ni a sluÏeb-
níky BoÏí, byl jsem naplnûn nadûjí; byl jsem naplnûn svûtlem;
byl jsem naplnûn radostí a uspokojením. Jak úÏasná kniha! Jak
úÏasn˘ poklad!“ („Letter No. 10“, Messenger and Advocate, Sept.
1835, 177.) 

W. W. Phelps slouÏil jako „tiskafi pro církev“ (NaS 57:11). V roce
1833 v Missouri, bûhem práce na vyti‰tûní Knihy pfiikázání, zaú-
toãila na jeho domácí tiskárnu lÛza a zniãila ji. Pozdûji pomáhal
vytisknout vydání Nauky a smluv z roku 1835. Pro Církev
napsal mnoho náboÏensk˘ch písní. Jednou z nich byla „PíseÀ
nad‰ení“, která se zpívala pfii zasvûcení chrámu Kirtland. V roce
1839 odpadl od Církve a stal se ostr˘m nepfiítelem proroka
Josepha Smitha. V roce 1840 ãinil pokání a znovu se pfiipojil
k Církvi. Zemfiel v roce 1872 v Utahu ve vûku osmdesáti let. 

Nauka a smlouvy 55:4 – Pouãování mlad˘ch lidí je
Pánu pfiíjemné
President Gordon B. Hinckley uãil: „Pfieji si mlad˘m lidem fiíci:
Získejte ve‰keré vzdûlání, které mÛÏete. Vûnujte péãi dovednos-
tem mysli i rukou. Vzdûlání je klíãem k pfiíleÏitostem. Pán na
vás, na ãleny této Církve, vloÏil povinnost studovat a uãit se
vûcem duchovním, ano, ale také vûcem ãasn˘m. Osvojte si ve‰-
keré vzdûlání, které mÛÏete, i kdyÏ to pro vás v mládí znamená
velké obûti. PoÏehnáte Ïivot sv˘ch dûtí. PoÏehnáte Církev, pro-
toÏe budete vzdávat ãest tomuto dílu.“ (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], 172.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 55 proveìte ãinnost A. 

Jak se vûci vyvinuly? 

1. Projdûte si citát z poselství presidenta Ezry Tafta Bensona
v úvodu k Nauce a smlouvám 55 v tomto studijním prÛvodci.
Co si myslíte, jakému v˘razu v Nauce a smlouvách 55:1 by
mûl William W. Phelps vûnovat pozornost, aby obdrÏel ten
druh poÏehnání, která zaslíbil president Benson? 

2. MÛÏete pfiem˘‰let o tom, zda se bratr Phelps fiídil radami
v tomto zjevení. Máte-li k dispozici církevní zpûvník, podívej-
te se do rejstfiíku autorÛ a pfieãtûte si názvy mnoha náboÏen-
sk˘ch písní, které napsal William W. Phelps (patfií mezi nû
„PíseÀ nad‰ení“, „PíseÀ díkÛ“, „Chvalte proroka“, a „Ó BoÏe,
vûãn˘ Otãe“). I kdyÏ na chvíli ode‰el z Církve a bloudil, psaní
náboÏensk˘ch písní je jedním z pfiíkladÛ toho, jak pouÏíval
své talenty pro budování BoÏího království. Napi‰te o tom,
jak na vás v minulosti zapÛsobila jedna z jeho písní, kdyÏ jste
si ãetli její text, nebo jak pro vás byla zdrojem inspirací. 

A
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Nauka a smlouvy 56 pokraãuje v radách dan˘ch jedincÛm
zapojen˘m do sporu v Thompsonu ve státû Ohio (viz záhlaví
oddílÛ NaS 51 a 54 a také úvody k nim v tomto studijním
prÛvodci). Pánovy rady v tomto zjevení v‰ak lze uplatnit
v mnoha situacích – minul˘ch, souãasn˘ch i budoucích. Pfii
jeho ãetbû hledejte ten druh skutkÛ, které Pán oznaãil jako
ty, které Ho netû‰í, dále hledejte to, co fiekl o dÛsledcích tûch-
to skutkÛ a o tom, co mÛÏeme dûlat, abychom tûmto druhÛm
hfiíchÛ pfiedcházeli nebo z nich ãinili pokání. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 56

Nauka a smlouvy 56:2 – Jak ãlovûk bere „kfiíÏ svÛj“? 
V PJS, Matou‰ 16:26 se dozvídáme: „A nyní, pro ãlovûka vzíti
kfiíÏ svÛj je popfiíti v sobû ve‰kerou bezboÏnost a kaÏdou svût-
skou Ïádost a zachovávati pfiikázání má.“ 

Nauka a smlouvy 56:8 – Pokání z p˘chy
President Ezra Taft Benson uãil: „Protilékem na p˘chu je pokora
– mírnost, poddajnost... Je to zlomené srdce a zkrou‰en˘ duch.“
(Conference Report, Apr. 1989, 6; nebo Ensign, May 1989, 6.)

Rozhofiãení (v. 1, 16) –
Spravedliv˘ hnûv

Nauka a 
smlouvy 56

Pokárání tûch, ktefií nejsou pokorní

President Benson pokraãoval a fiekl, Ïe se mÛÏeme „rozhodnout,
Ïe se pokofiíme“ tím, Ïe: 

• Budeme si druh˘ch „váÏit“ jako „sebe sama“. 

• Budeme následovat rady sv˘ch církevních vedoucích. 

• „Budeme odpou‰tût tûm, ktefií nám ublíÏili.“ 

• „Budeme nesobecky slouÏit.“ 

• Budeme slouÏit na misii a sdílet evangelium. 

• Budeme ãasto nav‰tûvovat chrám. 

• „Budeme vyznávat své hfiíchy a zanecháme jich, a tím, Ïe se
narodíme z Boha.“ 

• „Ve svém Ïivotû dáme [Boha] na první místo.“ 

Nauka a smlouvy 56:8 – Jaké pfiikázání dostal Ezra
Thayre dfiíve? 
Prorok Joseph Smith poradil dfiíve Ezrovi Thayremu ohlednû
majetku, kter˘ zasvûtil. Je zfiejmé, Ïe Ezra mûl postranní my‰len-
ky pfii vûnování ãásti své pÛdy druh˘m. Jeho sobectví mu zabrá-
nilo slouÏit na misii a zbavilo ho pfiíleÏitosti pomoci zasvûtit
zemi Sion. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 56 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vzpoura: DÛsledky a náprava

1. Pán v Nauce a smlouvách 56 hovofiil o py‰n˘ch a vzpurn˘ch
ãinech urãit˘ch ãlenÛ Církve. Uvedl také, co se stane s tûmi,
ktefií jsou py‰ní nebo vzpurní. Také jim poradil, co mají dûlat,
aby pfiedcházeli p˘‰e a vzpoufie nebo aby z nich ãinili pokání.
Do se‰itu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena
níÏe. DoplÀte do ní to, co Pán fiekl ve ver‰ích 1–15. Uveìte
ver‰, kde jste pfiíslu‰n˘ bod, kter˘ jste si vypsali, na‰li. 

2. Napi‰te o nûãem, co budete dûlat díky tomu, co jste se dozvû-
dûli v této ãinnosti. Vysvûtlete, proã to budete dûlat. 

Bohat˘ nebo chud˘? 

1. Jaké vlastnosti podle Nauky a smluv 56:16 Pán odsuzuje na
bohat˘ch? Jak˘ je dÛsledek? 

2. Jaké vlastnosti podle ver‰e 17 Pán odsuzuje na chud˘ch? Jaké
sliby dal Pán ve ver‰ích 18–20 chud˘m, ktefií jsou pokorní a
vûrní? 

3. Dokonãete tyto vûty na základû toho, co jste se dozvûdûli
v tûchto ver‰ích: 

a) „Nechtûl bych b˘t bohat˘, kdyby (kdybych)...“ 

b) „Nevadilo by mi b˘t chud˘, kdyby (kdybych)...“ 

B

Rady pro pfied-
cházení p˘chy

a vzpoury nebo
pro pokání z nich

DÛsledky p˘chy
a vzpoury

Pfiíklady p˘chy
a vzpoury

A
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Prorok Joseph Smith fiekl: „Budování Sionu je vûcí, která
zajímala lid BoÏí v kaÏdé dobû; je to téma, kter˘m se proroci,
knûÏí a králové zaobírali se zvlá‰tním potû‰ením; s radost-
n˘m oãekáváním vzhlíÏeli ke dni, ve kterém Ïijeme; a zaníce-
ni nebesk˘m a radostn˘m oãekáváním zpívali, psali a
prorokovali o tomto na‰em dnu.“ (History of the Church,
4:609–610.) 

Prorok Joseph Smith se pfii pfiekladu Knihy Mormonovy
dozvûdûl, Ïe americk˘ kontinent bude místem pro Nov˘
Jeruzalém posledních dnÛ neboli pro mûsto Sion (viz Eter
13:5–8). Kniha Mormonova také slibuje velká poÏehnání tûm,
ktefií se v tûchto posledních dnech usilovnû snaÏí utvrdit Sion
(viz 1. Nefi 13:37). Pfied zorganizováním Církve fiíkal Prorok
jednotliv˘m lidem, ktefií za ním pfiicházeli a snaÏili se poznat,
jak by mohli pomáhat v tomto díle, aby usilovali o utvrzení
vûci Sionu (viz NaS 6:6; 11:6; 12:6; 14:6). 

Po zorganizování Církve zÛstal Sion dÛleÏit˘m tématem.
Hiram Page vyvolal mezi ãleny Církve spor a zmatek tím,
Ïe tvrdil, Ïe obdrÏel zjevení o umístûní Sionu (viz NaS 28).
Pán v‰ak bratra Page napomenul a fiekl, Ïe mûsto Sion bude
„u hranic s Lamanity“ (NaS 28:9). 

Prorok Joseph Smith se o
Sionu dozvûdûl více, kdyÏ
pracoval na inspirovaném
pfiekladu Bible. Pán mu
zjevil cel˘ oddíl chybûjící-
ho písma z Genesis, kter˘
pojednává o proroku
Enochovi, kter˘ zaloÏil
mûsto Sion ve dnech pfied
potopou (viz MojÏí‰ 6–7).
Brzy nato zjevil Pán

Prorokovi „zákon“, kter˘ byl zjevením t˘kajícím se duchov-
ních a ãasn˘ch zákonÛ, podle nichÏ Církev musí Ïít, aby
mohla zaloÏit Sion (viz NaS 42). Ve stejném zjevení Pán
Prorokovi slíbil, Ïe zjeví pfiesnou lokalitu místa Sionu. 

V ãervnu 1831 Pán povolal nûkolik dvojic misionáfiÛ, aby
cestovali do Missouri – coÏ bylo na hranicích mezi
Spojen˘mi státy a Indiánsk˘m (neboli Lamanitsk˘m) terito-
riem. Slíbil, Ïe aÏ tam dorazí, zjeví místo Sionu (viz NaS
52). Nûktefií z této skupiny cestující s prorokem Josephem
Smithem dorazili 17. ãervence 1831. Dal‰í misionáfii dorazi-
li krátce nato. KdyÏ Prorok uvaÏoval o pozemcích a o této
situaci, jeho otázky a prosby k Pánu vyústily ve zjevení,
které se nachází v Nauce a smlouvách 57. 

Nauka a 
smlouvy 57

Je zjeveno ústfiední místo Sionu

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 57

Nauka a smlouvy 57:3–4 – Zakoupení ústfiedního místa

„Mûsto Independence se nachází v jedné z nejatraktivnûj‰ích a
nejzdravûj‰ích ãástí Missouri... Je to staré mûsto. Bylo zaloÏeno
v roce 1827, ale v roce 1831 to byla pouhá vesnice. Nyní je to
pfiedmûstí Kansas City.“ (Smith and Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, 331.) 

Nauka a smlouvy 57:4 – „âára bûÏící pfiímo mezi
Îidy a pohany“ 
Západní hranice státu Missouri byla souãástí hranic organizova-
n˘ch Spojen˘ch státÛ v dobû, kdy bylo zjevení v oddíle 57 dáno.
Zemû na západ od Missouri byla Indiánsk˘m teritoriem. Indiáni
(neboli Lamanité) jsou nazváni „Îidy“, protoÏe jsou pfiím˘mi
potomky domu Izraele. Termín „pohané“ se t˘ká bíl˘ch osadní-
kÛ v Missouri (viz NaS 19:27). Mûfiítkem Knihy Mormonovy je
Amerika povaÏována za pohansk˘ národ. (Viz mapy 5–6 na
konci va‰í trojkombinace.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 57 proveìte ãinnost A nebo B. 

Co má b˘t ve stfiedu? 

1. Vypi‰te si tfii otázky, které prorok Joseph Smith poloÏil Pánu a
o kter˘ch je zmínka v záhlaví k Nauce a smlouvám 57. 

2. Projdûte si ver‰e 1–5 a vysvûtlete, na kterou otázku Prorok
obdrÏel odpovûì, a tuto odpovûì si napi‰te. 

3. Co se z toho mÛÏeme nauãit o tom, co je nutné a dÛleÏité pfii
zfiizování a budování Sionu v na‰í dobû? 

Jak vést obchod

Jsou urãité ãasné (pozemské neboli materiální) záleÏitosti, o
které se je tfieba starat, aby mohl b˘t zfiízen Sion. V dÛsledku

B

A

Rozjímání (záhlaví oddílu) –
Pfiem˘‰lení o nûãem
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toho má vût‰ina Nauky a smluv 57 co dûlat s rÛzn˘mi ãasn˘mi
úkoly zadávan˘mi rÛzn˘m muÏÛm, coÏ napomáhalo poloÏit
základ Sionu. Dané rady v‰ak mohou platit pro kaÏdého, kdo
by chtûl provozovat nûjaké podnikání pfiijatelné v oãích Pánû.
Pfieãtûte si rady, které Pán dal Sidneymu Gilbertovi (v. 6, 8–10),
biskupu Edwardu Partridgeovi (v. 7), Williamu W. Phelpsovi (v.
11–12) a Oliveru Cowderymu (v. 13). Na základû tûchto rad si
do se‰itu napi‰te alespoÀ ãtyfii dÛleÏité zásady t˘kající se toho,
jak vést podnikání, a vysvûtlete, jak bychom mohli tyto zásady
uplatÀovat dnes. 

Kdybyste byli ãlenem Církve v Missouri, kdyÏ Pán zjevil, Ïe
to je místo Sionu posledních dnÛ a Nového Jeruzaléma, co
je‰tû byste asi chtûli od Pána vûdût? âlenové Církve se v té
dobû dychtivû snaÏili získat skrze proroka Josepha Smitha
potfiebné pokyny a Pán dal v Nauce a smlouvách 57 a 58
zjevení obsahující konkrétní pokyny ohlednû novû zjevené
zemû Sionu. 

Co dûláte vy, abyste pomáhali uskuteãnit „vûc Sionu“ (NaS
6:6; 11:6; 12:6) dnes? Pfii ãetbû Nauky a smluv 58 pfiem˘‰-
lejte o tom, jak byste mohli uplatÀovat Pánovy rady. 
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Nauka a 
smlouvy 58

VÛle Pánû ohlednû Sionu

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 58

Nauka a smlouvy 58:8–11 – „Hostina z tuãn˘ch vûcí,
z vína s usedlinou, dobfie proãi‰tûného“ 
Obrazy hostiny v Nauce a smlouvách 58:8–11 jsou symboly nej-
vybranûj‰ích pokrmÛ a nápojÛ. Dávní proroci pfiirovnávali ãas,
kdy na zemi nebude evangelium ve své plnosti, k hladu (viz
Amos 8:11). Znovuzfiízení evangelia pfiiná‰í hostinu, která mÛÏe
uti‰it kaÏd˘ duchovní hlad. Dále jedním z nejvût‰ích úãelÛ zno-
vuzfiízení je pfiipravit lidi na „veãefii Pánû“, ke které dojde pfii
„svatbû Beránkovû“ (viz NaS 58:11) neboli jin˘mi slovy pfii dru-
hém pfiíchodu JeÏí‰e Krista. 

Nauka a smlouvy 58:26–29 – „Není vhodné, abych
pfiikazoval ve v‰ech vûcech... [buìte] horlivû
zamûstnáni v dobré vûci“ 
KdyÏ byl star‰í Ezra Taft Benson ãlenem Kvora dvanácti apo‰to-
lÛ, uãil: „Pán nûkdy s nadûjí oãekává, Ïe jeho dûti budou jednat
samy, a kdyÏ nejednají, ztrácejí vût‰í cenu a Pán se celé záleÏi-
tosti buì vzdá a nechá je vytrpût dÛsledky, nebo jindy ji bude
muset vysvûtlit podrobnûji. Obvykle, a toho se obávám, ãím více
ji musí vysvûtlovat, tím men‰í je na‰e odmûna.“ (Conference
Report, Apr. 1965, 122.) 

Pozitivní pfiíklad následování této rady v Nauce a smlouvách
58:26–29 ukazuje záÏitek, o nûjÏ se podûlil star‰í Vaughn J.
Featherstone, ãlen Sedmdesáti: 

„KdyÏ mi bylo asi deset nebo jedenáct let,
pfii‰lo k nám na náv‰tûvu mnoho pfiíbuz-
n˘ch. Muselo jich b˘t asi tak 35 nebo 40.
Matka je v‰echny pozvala na obûd. Po
obûdû v‰ichni ode‰li do jiné místnosti, posa-
dili se a povídali si. V‰ude byly hromady
‰pinav˘ch talífiÛ a pfiíborÛ. Jídlo nebylo
odneseno a byly tam ‰pinavé hrnce a pánve,
ve kter˘ch se to v‰echno pfiipravovalo. 

Pamatuji si, Ïe jsem pfiem˘‰lel o tom, Ïe pozdûji v‰ichni ode-
jdou a maminka bude muset v‰e um˘t a uklidit. Dostal jsem
nápad. Zaãal jsem um˘vat nádobí. V té dobû je‰tû nebyly
elektrické myãky. Maminka byla vÏdy velmi ãistotná a uãila
nás, jak správnû um˘vat a utírat nádobí. Pustil jsem se do té
hory práce. Nakonec, asi po tfiech hodinách, jsem utfiel posled-
ní talífi. Uklidil jsem v‰echno jídlo, vyãistil v‰echny pulty,
dfiezy a umyl podlahu. Kuchynû se jen leskla. 

Nikdy nezapomenu na to, jak˘ v˘raz mûla maminka ve tváfii,
kdyÏ pozdûji veãer v‰ichni hosté ode‰li a ona pfii‰la do kuchynû
uklízet. Byl jsem mokr˘ od hlavy aÏ k patû. Pouh˘ pohled do
maminãiny tváfie stál za tu v‰echnu vynaloÏenou námahu. Byla
to smûsice dojetí, úlevy a hrdosti. Tehdy jsem se rozhodl, Ïe se
budu snaÏit vyvolávat ten v˘raz v její tváfii stále znovu a znovu
a znovu.“ („We Love Those We Serve“, New Era, Mar. 1988, 19.) 

Mûsto dûdictví BoÏího (v. 13)
– Místo Bohem vyvoleného
lidu

Zemû dûdictví BoÏího (v. 17)
– Bohem vyvolená zemû

Jednají sami za sebe (v. 28) –
Mají morální svobodu jedná-
ní ãinit rozhodnutí a jednat 

Zmocnûnec (v. 49, 51, 55) –
âlovûk oprávnûn˘ jednat za
druhé

List (v. 51) – Dopis

Upisovací listina (v. 51) –
Podepsan˘ dokument poÏa-
dující peníze
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Nauka a smlouvy 58:43 – Vyznávejte své hfiíchy a
zanechávejte jich

KdyÏ byl star‰í Spencer W.
Kimball ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, uãil: „Nikomu nemÛÏe
b˘t odpu‰tûn Ïádn˘ pfiestupek,
pokud nedojde k pokání, a nikdo
neãinil pokání, dokud neodhalil
svou du‰i a nepfiiznal své zámûry
a slabosti bez v˘mluv nebo rozu-
mového zdÛvodÀování. Musí pfii-
znat sám sobû, Ïe politováníhodnû
zhfie‰il. KdyÏ se vyznal sám sobû
bez sebemen‰ího zlehãování pro-
hfie‰ku nebo rozumového zdÛvod-

Àování jeho závaÏnosti nebo sniÏování jeho váÏnosti a pfiiznává,
Ïe prohfie‰ek je tak velk˘, jak skuteãnû je, potom je pfiipraven
zaãít své pokání.“ (Love versus Lust, Brigham Young University
Speeches of the Year [5 Jan. 1965], 10.) 

Kromû toho, kdyÏ na‰e hfiíchy ubliÏují druh˘m a pÛsobí na nû,
máme se tûmto lidem vyznat a máme se usilovnû snaÏit o to,
aby nám odpustili. Urãité hfiíchy, napfiíklad poru‰ení zákona
cudnosti, fyzické nebo pohlavní t˘rání a zneuÏívání a dal‰í hfií-
chy, které by mohly ovlivnit na‰e ãlenství v Církvi, musejí b˘t
vyznány pfiíslu‰né církevní autoritû. Biskup nebo president
odboãky potom mÛÏe rozhodnout o postavení ãlovûka v Církvi
a pomáhat mu pfii procesu pokání. Máte-li jakékoli otázky t˘ka-
jící se toho, zda se vyÏaduje vyznání církevní autoritû, promluv-
te si o tom se sv˘m biskupem nebo presidentem odboãky. 

Nauka a smlouvy 58:57 – Zasvûcení a posvûcení
zemû a místa pro chrám

3. srpna 1831 zasvûtil
Sidney Rigdon obvyk-
l˘m zpÛsobem chrámo-
vé místo, které se
nachází na pÛdû
Missouri; prorok Joseph
Smith zasvûtil konkrétní
pozemek pro chrám.
Pfiítomni byli Sidney
Rigdon, Edward
Partridge, W. W. Phelps,
Oliver Cowdery, Martin
Harris a Joseph Coe.
Prorok napsal, Ïe to byla
„velebná a pÛsobivá
scéna“ (History of the
Church, 1:199). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 58 proveìte ãinnost B a ãinnost
A nebo C. 

Podívejte se blíÏe

Muselo b˘t úÏasné b˘t v Missouri v dobû, kdy Pán zjevil, Ïe to
bude místo pro mûsto Sion a chrám. Dal‰ím úkolem pro Svaté
samozfiejmû bylo pracovat na budování Sionu. Nevidûli v‰ak
splnûní tohoto cíle; ale Pán jim nefiekl, Ïe ve své dobû uvidí Sion
plnû zfiízen˘. PouÏijte to, co jste si pfieãetli v Nauce a smlouvách
58, a odpovûzte na tyto otázky: 

A

1. Kdy bude Sion korunován slávou? (Viz v. 1–5, 44–46, 56.) 

2. Proã Pán vyslal první skupinu do Sionu? (Viz v. 6–13, 44–46.) 

3. Jak bude Sion vybudován? (Viz v. 8–13, 44–46, 50–56.) 

4. Jak toto zjevení pomáhá odpovûdût na první dvû otázky, o
které se modlil prorok Joseph a které jsou zaznamenány
v záhlaví k Nauce a smlouvám 57? 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 58:26–27

Po pfieãtení pfiíkladu v oddílu „Porozumûní písmÛm“ pro
Nauku a smlouvy 58:26–27 popi‰te dva pfiíklady, kdy jste vidûli,
jak lidé naplnili tuto radu od Pána. Nenapadne-li vás Ïádn˘ pfií-
klad, napi‰te nûco o tom, jak by podle vás nûkdo mohl podle
oné rady Ïít. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 58:42–43

Vypi‰te si dvû dÛleÏité zásady pokání, kter˘m Pán uãil v Nauce
a smlouvách 58:42–43. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 59

Zkrou‰en˘ (v. 8) – Kajícn˘ a
uãenliv˘

Svátosti (v. 9) – NáboÏenské
ãinnosti, pfii kter˘ch projevu-

jeme svou oddanost vÛãi
Pánu

OÏivovaly (v. 19) –
Rozveselovaly, povzbuzovaly

Proã mají nûktefií lidé pocit, Ïe pfiikázání jsou bfiemenem,
zatímco jiní je povaÏují za poÏehnání? Jak˘ je úãel BoÏích
pfiíkazÛ? Jak by se vá‰ Ïivot bez nich zmûnil? Co by se
stalo, kdyby celá spoleãnost dodrÏovala BoÏí pfiikázání?
Chtûli byste tam Ïít? Jak by se li‰ila od spoleãnosti, ve které
nyní Ïijete? Pfii ãetbû Nauky a smluv 59 pfiem˘‰lejte o tom,
jak by nám poslu‰nost zákonÛ a pfiikázání v tomto zjevení
pomohla uskuteãnit Sion. 

Prorok Joseph Smith uãil: „BÛh dal lidské rodinû urãité
zákony, které, jsou-li dodrÏovány, je dostateãnû pfiipraví na
to, aby zdûdili [Jeho celestiální] odpoãinutí. Docházíme tedy
k závûru, Ïe v tom byl BoÏí zámûr, kdyÏ nám dal své záko-
ny – kdyby ne, proã nebo k ãemu by byly dány? Kdyby se
celé lidské rodinû dafiilo bez nich, stejnû jako by se jí mohlo
dafiit s nimi, k jakému úãelu nebo zámûru by byly vÛbec
dány?“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 54.) 

Nauka a 
smlouvy 59

Pfiikázání pro Sion a kÛly Sionu
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Nauka a smlouvy 59:1–2 – Úmrtí Polly Knightové
KdyÏ byl prorok Joseph Smith v Missouri druhou nedûli, byla
pfiijata Nauka a smlouvy 59. Pfied pfiijetím tohoto zjevení se pro-
rok zúãastnil pohfibu Polly Knightové a zdá se, Ïe ver‰e 1–2
pfiímo odkazují na tuto událost. 

„Zdraví Polly Knightové se podle prohlá‰ení jejího syna
Newela po nûjakou dobu zhor‰ovalo. Bûhem cesty z Kirtlandu
do Missouri byla velmi nemocná. ,Pfiesto,‘ fiíká její syn, ,by
nesouhlasila s pfiestávkou v cestû; její jedinou, nebo její nejvût‰í,
touhou bylo postavit se na pÛdû Sionu a nechat své tûlo spoãi-
nout v oné pÛdû. ·el jsem na bfieh a koupil jsem dfievo, abych
zhotovil rakev pro pfiípad, Ïe by zemfiela dfiíve, neÏ dorazíme
do na‰eho cíle – tak rychle se její stav zhor‰oval. Ale Pán jí spl-
nil touhu jejího srdce a ona se doÏila toho, Ïe se postavila na
této pÛdû‘.“ (History of the Church, 1:199, poznámka pod ãarou.) 

Joseph Smith zaznamenal: „Sedmého jsem se zúãastnil pohfibu
sestry Polly Knightové, manÏelky Josepha Knighta st. Bylo to
první úmrtí v Církvi v této zemi a mohu fiíci, dobrá ãlenka spí
v JeÏí‰i aÏ do vzkfií‰ení.“ (History of the Church, 1:199.) 

Nauka a smlouvy 59:6 – „Ani nebude‰ ãiniti nic
tomu podobného“ 
Proroci v rÛzn˘ch dobách v souvislosti s krádeÏí, cizoloÏstvím,
potratem a vraÏdou pouÏívali v˘raz „ani nebude‰ ãiniti nic
tomu podobného“. President Spencer W. Kimball uãil, Ïe v‰ech-
ny formy neãestnosti jsou jako krádeÏ (viz Conference Report,
Oct. 1976, 7; nebo Ensign, Nov. 1976, 6). President Ezra Taft
Benson uãil, Ïe „petting, smilstvo, homosexualita a v‰echny
dal‰í formy nemorálnosti“ jsou jako cizoloÏství (viz Conference
Report, Apr. 1984, 8; nebo Ensign, May 1984, 8). Star‰í Boyd K.
Packer uãil, Ïe „s v˘jimkou toho, kdy do‰lo ke stra‰livému zlo-
ãinu incestu nebo znásilnûní, nebo kdyÏ kompetentní lékafiské
autority potvrdily, Ïe Ïivot matky je ohroÏen nebo Ïe váÏnû
po‰kozen˘ plod nemÛÏe pfieÏít porod“ se potrat podobá zabití.
(Conference Report, Oct. 1990, 108; nebo Ensign, Nov. 1990, 85.) 

Nauka a smlouvy 59:8 – „Srdce zlomené a duch
[zkrou‰en˘]“ 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil: „Mít srdce zlomené a ducha zkrou‰eného zna-
mená b˘t sklíãen˘ hlubok˘m zármutkem za hfiích, b˘t pokorn˘
a dÛkladnû kajícn˘, dospût k upfiímnému a smysluplnému
pokání.“ (Mormon Doctrine, 161.) 

Nauka a smlouvy 59:15 – „Ne s mnoh˘m smíchem“ 
Star‰í Joseph Fielding Smith, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, uãil: „Vûfiím, Ïe je nutné, aby Svatí mûli zábavu,
musí ale b˘t správného druhu. Nevûfiím, Ïe je Pánov˘m zámû-
rem a pfiáním, abychom mûli protaÏen˘ obliãej a vypadali jako
svatou‰ci a pokrytci. Myslím, Ïe od nás oãekává, Ïe budeme
‰Èastní a Ïe budeme mít veselou tváfi, neoãekává v‰ak, Ïe si
budeme hovût v hluãném a nemístném chování a Ïe budeme
usilovat o marné a po‰etilé vûci, které obveselují a baví svût.“
(Conference Report, Oct. 1916, 70.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 59 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Vypi‰te si poÏehnání a popi‰te je

1. Vypi‰te si poÏehnání, která Pán slíbil spravedliv˘m v Nauce a
smlouvách 59:1–4, 23. 

2. Pfiem˘‰lejte o tom, co znamená „skutky jejich je budou následo-
vati“ (v. 2). Pfieãtûte si také Almu 41:3–6, 10, 13–15 a vysvûtlete,
jak by to mohlo b˘t dobrou nebo naopak ‰patnou zprávou. 

3. Jak mohou „pfiikázání, kter˘ch není málo“ (v. 4) b˘t pro nás
poÏehnáním? 

Zhotovte desky pro na‰i dobu

Pfiekreslete si do se‰itu níÏe uveden˘ obrázek dvou desek.
Najdûte v Nauce a smlouvách 59:5–13 v˘razy, v nichÏ se vysky-
tuje „bude‰“ a „nebude‰“, a vypi‰te si je jako pfiikázání na
desky. Na desky doplÀte to, co Pán fiekl ve ver‰ích 18–21. Tyto
„desky“ byste si mohli postavit na místo, kde je budete mít
kaÏd˘ den na oãích. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 59:9–10

V Nauce a smlouvách 58:26–27 Pán fiekl, Ïe nám nemusí b˘t pfii-
kazováno, co máme dûlat v kaÏdé situaci. Pán nás uãí naukám a
zásadám a potom oãekává, Ïe se budeme „horlivû“ snaÏit b˘t
tûmto zásadám vûrní. Nauka a smlouvy 59:9–10 nastiÀuje
základní nauku a zásady t˘kající se svûcení dne sabatu, neuãí
ale konkrétnû tomu, co máme nebo naopak nemáme dûlat. 

1. Z Nauky a smluv 59:9–10 si vypi‰te dÛleÏité nauky a zásady,
kter˘ch máme b˘t poslu‰ni, abychom svûtili den sabatu. 

2. Ke svému seznamu pfiidejte to, ãemu se uãí ve ver‰ích 11–16. 

3. Napi‰te si nûco o tom, co zaãnete dûlat lépe, a nûco o tom, co
zaãnete dûlat ménû (nebo s tím úplnû pfiestanete), abyste lépe
svûtili den sabatu. 
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V ãervnu 1831 Pán povolal mnoho misionáfiÛ, aby putova-
li z Kirtlandu ve státû Ohio do Missouri „káÏíce slovo ces-
tou“ (NaS 52:9) a tam uspofiádali dal‰í církevní konferenci
(viz v. 1–2). 

Vût‰ina pokynÛ v Nauce a smlouvách 60 se t˘ká nás dnes
právû tak, jako se t˘kala ran˘ch star‰ích Církve. Jsme poÏeh-
náni dostateãn˘mi dary a talenty pro svou misii na zemi.
Souãástí na‰í zkou‰ky je zjistit, zda budeme svÛj ãas a talen-
ty pouÏívat efektivnû. Pfii studiu tohoto zjevení pfiem˘‰lejte
o tom, jak se Pánova slova t˘kají také vás. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 60

Nauka a smlouvy 60:8, 13–14 – „Spoleãenství
zlovoln˘ch“ 
„Spoleãenství zlovoln˘ch“ (viz také NaS 61:30, 32–33; 62:5; 68:1)
jsou lidé, ktefií ãiní zlo spí‰e proto, Ïe nevûdí o Pánov˘ch ces-
tách, neÏ ze zlého zámûru (viz NaS 123:12). 

Nauka a smlouvy 60:15 – „Setfies prach s
nohou sv˘ch“ 
Viz oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a smlouvy 24:15
(str. 34). 

President Joseph Fielding Smith napsal: „Osmého dne
mûsíce srpna 1831... se star‰í dotazovali, co mají dûlat...
Nûktefií z nich byli pokáráni, protoÏe Pán jimi nebyl potû-
‰en, neboÈ se na pouti z Ohia nefiídili radami, které dostali.
Bylo jim pfiikázáno, aby cestou kázali evangelium a vydáva-
li mezi lidmi svûdectví, nûktefií ale nedbali pro svÛj strach
z ãlovûka na to, aby toto pfiikázání velebili. Je pravda, Ïe ne
kaÏd˘ ãlovûk je pfiirozen˘m misionáfiem, a jsou takoví, ktefií
se vyh˘bají zodpovûdnosti pozvedat hlas pfii hlásání evan-
gelia, a pfiesto je to povinnost, kterou dluÏíme tomuto pad-
lému svûtu. Star‰ím bylo na samém poãátku pfiikázáno
slouÏit Pánu cel˘m ,srdcem, mocí, myslí a silou‘, neboÈ pole
je jiÏ bílé a pfiipraveno ke Ïni. Na ty, ktefií tak neãinili, mûl
b˘t uvalen trest a v poslední den nemûli stát bez poskvrny.
Kázání evangelia pro nû nemûlo b˘t prostfiedkem k záhubû,
ale naopak mûlo jejich du‰i pfiinést spasení. Jsou mnozí,
ktefií jsou vysláni a ktefií mají strach z ãlovûka, Pán pfiesto
slibuje, Ïe je bude v jejich práci podporovat, budou-li
v nûho mít dÛvûru.“ (Church History and Modern
Revelation, 1:220.) 

Nauka a 
smlouvy 60

„Nebude‰ marniti ãas svÛj“ 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 60 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Vytvofite symbol

Ke znázornûní my‰lenek se nûkdy pouÏívají obrázky, napfiíklad
na dopravních znaãkách. UvaÏujte o níÏe uveden˘ch my‰len-
kách z Nauky a smluv 60:2–4 a nakreslete symbol, kter˘ by
mohl b˘t pouÏit ke znázornûní dané my‰lenky. Vedle kaÏdého
symbolu vysvûtlete, jak znázorÀuje my‰lenku, kterou Pán
v tûchto ver‰ích uãil. 

1. Otvírejte ústa svá (v. 2) 

2. Neskr˘vejte své talenty (v. 2) 

3. Nebojte se ãlovûka (v. 2) 

4. „Hnûv mÛj je roznícen“ (v. 2) 

5. Buìte vûrnûj‰í (v. 3) 

6. „ShromáÏdím klenoty své“ (v. 4) 

Pfiemítejte o nauce

V Nauce a smlouvách 60:1–4 Pán vyjádfiil svÛj hnûv t˘kající
se tûch, ktefií nesdílejí evangelium, protoÏe se bojí toho, co by
mohli fiíci druzí. Co Pán fiekl ve ver‰ích 3–4 o sobû a o posled-
ních dnech, aby nám dodal více odvahy dûlit se o evangelium
s druh˘mi? (UvaÏujte také o ¤ímanÛm 1:16–18.) 

Uveìte pfiíklad

V Nauce a smlouvách 60:12–17 Pán hovofiil k tûm, ktefií si pfiáli
shromáÏdit se do Sionu v kraji Jackson ve státû Missouri. Na
základû ãetby tûchto ver‰Û doplÀte tato prohlá‰ení, abyste uká-
zali, jak Pánova rada platí i dnes: 

1. Hnûvu a sváru se vyvarujeme, kdyÏ... 

2. Marníme svÛj ãas, kdyÏ... 

3. Pohfibíváme své hfiivny, kdyÏ... 
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Prorok Joseph Smith napsal: „9. [srpna 1831] jsem ve spo-
leãnosti deseti star‰ích opustil pfiístav v Independence a
vyrazil jsem do Kirtlandu. Vypluli jsme po proudu fieky
v kánoích a prvního dne jsme se dostali aÏ do Fort Osage,
kde jsme mûli k veãefii v˘borného divokého krocana. Nic pfií-
li‰ dÛleÏitého se nestalo aÏ do tfietího dne, kdy se projevila
mnohá nebezpeãí tak bûÏná na západních vodách; a poté, co
jsme se utábofiili na bfiehu fieky, v ohybu McIlwaine’s Bend,
bratr Phelps v pfiímém vidûní za denního svûtla spatfiil niãi-
tele v jeho nejhroznûj‰í moci jedoucího na tváfii vod; ostatní
sly‰eli hluk, ale vidûní nespatfiili.“ (History of the Church,
1:202–203.) 

Pfií‰tího rána, 12. srpna, Prorok obdrÏel zjevení, které je
zaznamenáno v Nauce a smlouvách 61. Pfii ãetbû tohoto zje-
vení hledejte alespoÀ dva dÛvody, proã Pán nechtûl, aby celá
skupina cestovala „rychle po vodách“ (v. 3). Pfiem˘‰lejte o
tom, jak toto zjevení platí i pro misionáfiskou práci dnes. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 61

Alfa i Oméga (v. 1) – První a
poslední písmena fiecké abe-
cedy (symbolizují Pánovu
moc nade v‰ím) 

Strpûl (v. 4) – Dovolil, svolil

Tuãnost (v. 17) – Hojnost, pfie-
bytek

Kanál (v. 23–24) – Vodní cesta
zhotovená ãlovûkem (kanál
ve státû Ohio)
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Nauka a 
smlouvy 61
Nebezpeãí na vodû

Nauka a smlouvy 61:20–22 – „Já, Pán, jsem se na
vás hnûval vãera“ 

„Bûhem tfií dnÛ cesty po fiece vyvstaly mezi bratfiími urãité
spory a nepfiíjemné pocity a byla nutná urãitá vysvûtlení a usmí-
fiení; také se ukázalo, Ïe pokrok jejich cesty po fiece v kánoích je
pomal˘, a proto bylo nutné, aby ti, jiÏ byli urãeni zakoupit tis-
kafisk˘ lis, a to Sidney Gilbert a William W. Phelps; a Prorok,
Sidney Rigdon a Oliver Cowdery, kter˘m bylo pfiikázáno, aby
urychlili svÛj návrat do Kirtlandu, si na‰li rychlej‰í dopravní
prostfiedky, neÏ jsou kánoe. Vût‰í ãást noci u Mcllwaine’s Bend
byla vûnována této záleÏitosti. Bratfií se navzájem usmífiili a ti,
jejichÏ záleÏitosti obzvlá‰tû nesnesly odkladu, se ráno po zemi
vydali do St. Louis a zbytek v˘pravy pokraãoval v cestû po
fiece.“ (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church,
1:262–263.) 

Nauka a smlouvy 61:30–31 – Proã byl Pán rozhnûván
na obyvatele Cincinnati ve státû Ohio? 
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „V dobû tohoto zjeve-
ní bylo Cincinnati pouhou vesnicí, pfiesto bylo jako jiná západní
mûsteãka, napfiíklad Independence, shromaÏdi‰tûm mnoh˘ch,
ktefií byli nuceni uprchnout z vût‰ích mûst kvÛli poru‰ení záko-
na. Ve v‰ech pohraniãních mûsteãkách té doby do velmi znaãné
míry pfievládala zlovolnost. Po splnûní své misie v Cincinnati
mûli tito dva bratfii pokraãovat ve své cestû zpátky do
Kirtlandu.“ (Church History and Modern Revelation, 1:225.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 61 proveìte ãinnost A nebo B. 

Porozumûní moci BoÏí

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 61:1–5 a odpovûzte na tyto otázky: 

a) Jaké pfiíleÏitosti misionáfii nemûli, kdyÏ cestovali po vodû? 

b) Proã Pán misionáfiÛm dovolil, aby cestovali po vodû? 

2. Prozkoumejte si ver‰e 6–16 a vysvûtlete, díky ãemu, podle
Pánov˘ch slov, mohou b˘t na vodách v bezpeãí. Co se zde
dozvídáte o moci BoÏí v porovnání s mocí ìábla? 

Jak b˘t „bez poskvrny“ 

Projdûte si Nauku a smlouvy 61:33–39 a vypi‰te si dÛvody pro
pfiijetí povolání slouÏit na misii. Vyberte si jeden dÛvod, kter˘
na vás pÛsobí, a vysvûtlete, proã by to byl dobr˘ dÛvod slou-
Ïit Pánu. 

B

A
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Zjevení v Nauce a smlouvách 61 bylo pfiijato v tábofie bra-
tfií u ohybu McIlwaine’s Bend. V tomto zjevení bylo pro-
roku Josephu Smithovi, Sidneymu Rigdonovi a Oliveru
Cowderymu „pfiikázáno cestovat po zemi rychle do
Kirtlandu, zatímco druzí dostali pokyn, aby pokraãovali
v kánoích. 

Den po tomto rozdûlení, 13. srpna, se Joseph setkal s nûkoli-
ka star‰ími, ktefií byli na cestû do Independence. Konalo se
shromáÏdûní, ve kterém bylo hodnû radosti [a bylo pfiijato
zjevení v oddíle 62]. Potom se star‰í roze‰li a Prorok a jeho
dva spoleãníci pokraãovali ve své cestû a ostatní pokraãovali
k zemi Sion. 

27. dne mûsíce srpna 1831 Prorok a Sidney a Oliver dosáhli
Kirtlandu. Bûhem jejich nepfiítomnosti, naplnûné mnoha
událostmi, se ve velké mífie tû‰ili Duchu inspirace a byli
svûdky mnoha projevÛ BoÏí moci. Jejich víra se posílila a jas-
nûji zaãali chápat zámûry V‰emohoucího. Také lépe poznali
úsilí, které Satan vynakládá, aby zakryl svûtlo pfied oãima
lidstva.“ (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the
Prophet [1958], 123–124.) 

Pfii studiu Nauky a smluv 62 hle-
dejte, proã je sdílení va‰eho svûdec-
tví s druh˘mi tak dÛleÏité. MÛÏe
vás pfiekvapit, kdo tûmto svûdectvím
naslouchá, a jak˘ vliv má sdílení
va‰eho svûdectví na vá‰ Ïivot. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 62

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 62 proveìte ãinnost A nebo B. 

Uveìte svÛj názor

V Nauce a smlouvách 62:3 Pán hovofiil o tom, jak je dÛleÏité sdí-
let na‰e svûdectví o evangeliu. Do se‰itu si tento ver‰ pfiepi‰te
vlastními slovy a uveìte svÛj názor na to, proã se tyto vûci dûjí,
kdyÏ se dûlíme o své svûdectví s druh˘mi. 

A

Pfiímluvce (v. 1) – Obhájce,
ten, kdo obhajuje nûjakou vûc

Zvûsti (v. 5) – Zprávy

Nauka a 
smlouvy 62
Va‰e svûdectví je

zaznamenáno v nebi

„NezáleÏí mi na tom“ 

V pfiedchozích oddílech Nauky a smluv Pán pouÏil v˘raz
„nezáleÏí mi na tom“ (viz NaS 60:5; 61:22; 62:5). Pfieãtûte si
Nauku a smlouvy 62:5–8 a vysvûtlete, co mûl Pán na mysli,
kdyÏ to fiekl, a co oãekává, Ïe budeme dûlat, kdyÏ neposkytne
konkrétní pokyny. 

Záhlaví oddílu Nauka a smlouvy 63 se zmiÀuje o velkém
zájmu, kter˘ mûli Svatí ohlednû budování Sionu. V tomto
zjevení Pán vysvûtlil mnoho vûcí o tom, jak bude Sion zfií-
zen a kdo bude oprávnûn tam jít. Pfii studiu tohoto oddílu
pfiem˘‰lejte o tom, co by se vám na Ïivotû v Sionu líbilo nej-
více. Co z toho, co nûktefií z tûchto prvních Svat˘ch dûlali,
Pán odsoudil? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 63

Nauka a smlouvy 63:20–21 – „Den promûnûní“ 
KdyÏ JeÏí‰ vzal své apo‰toly
Petra, Jakuba a Jana na horu
Promûnûní (viz Matou‰ 17:1–3),
ukázal jim, jaká bude zemû po
druhém pfiíchodu Krista. Nauka
a smlouvy 63:21 naznaãuje, Ïe
jsme je‰tû neobdrÏeli úplnou
zprávu o v‰em, co vidûli. Star‰í
Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãle-
nem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
vysvûtlil: 

„Petr hovofiil o ãasech rozvlaÏení,
které má vyvolat pfiítomnost Pána

pfii druhém pfiíchodu Krista. (Skutkové 3:19–21.) Jeho prohlá‰ení
má stejn˘ v˘znam jako prohlá‰ení v desátém ãlánku víry, kter˘
fiíká, Ïe ,zemû bude obnovena a obdrÏí svou rajskou slávu‘. Tento
v˘skyt znamená ,obrození‘, které nastane, ,kdyÏ se posadí Syn
ãlovûka na trÛnu velebnosti své‘. (Mat. 19:28.) Je to také ‚den pro-
mûnûní... Kdy bude zemû promûnûna‘. (NaS 63:20–21.) 

Tato zemû byla stvofiena v novém neboli rajském stavu; poté,
kvÛli Adamovu pfiestupku, padla do svého souãasného telestiál-
ního stavu. Pfii druhém pfiíchodu na‰eho Pána bude obnovena,
obrozena, rozvlaÏena, promûnûna a stane se opût novou zemí, rajskou
zemí. Její mileniální stav bude návratem k jejímu pÛvodnímu

Smilník (v. 17) – âlovûk,
kter˘ se podílí na nemorál-
ních praktikách

Mor (v. 24) – SouÏení, zniãení

Neuhasiteln˘ (v. 34) –
Nekoneãn˘

Nauka a 
smlouvy 63
Pfiíprava na Sion

B
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stavu krásy a nádhery, stavu, kter˘ existoval pfied pádem.“
(Mormon Doctrine, 795–796; kurzíva v originále.) 

President Joseph Fielding Smith uãil, Ïe „v‰echno to se má usku-
teãnit v dispensaci plnosti ãasÛ, ve které Ïijeme. AÏ to bude usku-
teãnûno, tato zemû bude opût vypadat tak, jak vypadala na
zaãátku. Mofie ustoupí zpátky k severu, ostrovy se spojí s pevni-
nou a svûtadíly budou spojeny tak, jak byly pfied rozdûlením zemû.
(NaS 133:22–24.)“ (Church History and Modern Revelation, 1:231.) 

Tento „den promûnûní“ není totoÏn˘ s dobou, „kdy bude nové
nebe a nová zemû“. President Joseph Fielding Smith vysvûtlil,
Ïe po miléniu „nastane smrt zemû, její vzkfií‰ení, její oslavení,
jako pfiíbytku spravedliv˘ch neboli tûch, ktefií patfií k celestiální-
mu království, a pouze oni budou pfieb˘vat na její tváfii“
(Doctrines of Salvation, 3:282). 

Nauka a smlouvy 63:25–27 – „Já, Pán, dávám
císafiovi ty vûci, které jsou císafiovy“ 

V Luká‰ovi 20:19–26 ãteme o tom, jak se
pfiední knûÏí a zákoníci snaÏili JeÏí‰e pola-
pit tím, Ïe se Ho ptali, zda je pro Îidy
legální platit daÀ fiímskému císafii,
Caesarovi. Vûdûli, Ïe kdyÏ odpoví ano,
Îidé ho zavrhnou, protoÏe nenávidûli
¤ímany, ktefií je dobyli. Kdyby JeÏí‰ fiekl

ne, udali by Ho ¤ímanÛm, ktefií by Ho zatkli za velezradu proti
fiímské vládû. JeÏí‰ jim ukázal minci s vyraÏenou Caesarovou
podobou a fiekl: „DejteÏ tedy, co jest císafiova, císafii, a co jest
BoÏího, Bohu.“ (v. 25.) 

Pán pouÏil tento pfiíbûh, aby Svaté v dobû proroka Josepha
Smitha uãil, Ïe i kdyÏ je celá zemû Pánova, Svatí pfiesto musejí
kupovat pozemky, na nichÏ jim Pán pfiikázal postavit mûsto
Sion v Missouri. 

Nauka a smlouvy 63:34 – „Svatí také stûÏí uniknou“ 
KdyÏ prorok Joseph Smith hovofiil o Spasitelovû druhém pfiícho-
du, vysvûtlil: „Je fale‰nou my‰lenkou, Ïe Svatí uniknou v‰em
soudÛm, zatímco zlovolní budou trpût; neboÈ ve‰keré tûlo je
podrobeno utrpení a ,spravedliví stûÏí uniknou‘; pfiesto mnoho
Svat˘ch unikne, neboÈ spravedliví budou Ïít vírou; ale i tak
mnozí spravedliví padnou za obûÈ nemoci, moru atd. pro sla-
bost tûla, a pfiesto budou spaseni v království BoÏím. A tak je
nesvatou zásadou fiíci, Ïe ti a ti se dopustili pfiestupkÛ, protoÏe
padli za obûÈ nemoci nebo úmrtí, neboÈ ve‰keré tûlo je podrobe-
no smrti; a Spasitel fiekl: ,Nesuìte, abyste nebyli souzeni‘.“
(History of the Church, 4:11.) 

Nauka a smlouvy 63:50 – Co je „vûk ãlovûka“? 
Z Pánova slibu nefitsk˘m uãedníkÛm se zdá, Ïe vûk ãlovûka
v na‰em souãasném smrtelném stavu je sedmdesát dva let (viz
3. Nefi 28:1–3). Tak tomu v‰ak nebude bûhem milénia. 

„KdyÏ prorok Izaiá‰ hovofiil o tomto ãasovém období, prohlásil:
,Nebude tam více Ïádného v vûku dûtinském, ani starce, kter˘Ï
by dnÛ sv˘ch nevyplnil; nebo dítû ve stu letech umfie‘ (Iz. 65:20;
kurzíva pfiidána). 

KdyÏ president Joseph Fielding Smith hovofiil o této situaci,
fiekl: ,Lidé na zemi budou stále smrtelní, ale stane se s nimi
zmûna, takÏe budou mít moc nad slabostí, nemocí a smrtí. Smrt
bude témûfi vykázána ze zemû, neboÈ lidé budou Ïít, dokud nedo-
sáhnou vûku stromu neboli jednoho sta let (viz [NaS] 63:50–51), a
potom zemfiou ve vûku ãlovûka, ale tato smrt pfiijde v okamÏiku a
smrtelnost ustoupí nesmrtelnosti náhle. Nebudou Ïádné hroby
a spravedliví budou uchopeni a vyzdviÏeni ke slavnému

vzkfií‰ení.‘ ([Church History and Modern Revelation,] 1:461; kurzí-
va pfiidána).“ (Brewster, Doctrine and Covenants Encyclopedia, 10.) 

Nauka a smlouvy 63:61–64 – „NechÈ se v‰ichni lidé
mají na pozoru, jak berou jméno mé do sv˘ch úst“ 
Star‰í James E. Talmage, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, uãil: 

„Brát jméno BoÏí nadarmo... znamená pouÏívat ho lehkováÏ-
nû, pouÏívat ho prázdnû, pouÏívat ho bez úãinku, pokud jde
o zámûr... 

ShrÀme to: 

1. Jméno BoÏí mÛÏeme brát nadarmo pfii kletí. 

2. Bereme ho nadarmo, kdyÏ fale‰nû pfiísaháme a sv˘m pfiísa-
hám a slibÛm nejsme vûrní. 

3. Bereme ho nadarmo ve smyslu rouhání, kdyÏ si dovolujeme
hovofiit v tomto jménu bez pravomoci. 

4. A bereme jeho jméno nadarmo, kdykoli úmyslnû dûláme nûco,
co je v otevfieném odporu k jeho pfiikázáním, protoÏe jsme jeho
jméno vzali na sebe.“ (Conference Report, Oct. 1931, 50, 53.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 63 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–F). 

Varovné znaãky a pfiísloví

Pán pronesl dÛrazné varování na adresu vzpurn˘ch, ktefií usilují
o znamení a zázraky pfiedtím, neÏ uvûfií. 

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 63:1–12 a vysvûtlete, jak˘
druh „znamení“ zlovolní obdrÏí. 

2. PouÏijte to, co jste se dozvûdûli ve ver‰ích 5–12, a vypi‰te si
to, co byste uvedli na nûkolik znaãek, abyste varovali ty, se
kter˘mi Pán není spokojen. 

3. Napi‰te pfiísloví nebo snadno zapamatovatelné rãení, které
vyjadfiuje Pánovo varování hledaãÛm znamení. 

Urãete dÛsledky

V‰e, co dûláme, má své dÛsledky – na‰e dobré skutky, stejnû
jako na‰e hfiíchy. 

1. Do se‰itu si udûlejte ãtyfii sloupce. Nadepi‰te je „Hfiíchy“,
„DÛsledky hfiíchu“, „Alternativa k hfiíchu“ a „DÛsledky alter-
nativy“. 

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 63:13–19 a do prvního sloupce si
vypi‰te hfiíchy, které tam jsou uvedeny, do druhého sloupce si
vypi‰te dÛsledky jednotliv˘ch hfiíchÛ. 

3. Pfieãtûte si ver‰e 20–21 a do pfiíslu‰n˘ch sloupcÛ si napi‰te
informace o alternativû k pfiíslu‰nému hfiíchu a k jejím
dÛsledkÛm. 

4. Co si myslíte, proã se nûktefií lidé rozhodnou, Ïe budou radûji
hfie‰it neÏ poslouchat? Proã je poslu‰nost lep‰ím rozhodnutím? 

Klíã k poznání

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 63:22–23 a Almu 12:9–11. Struãnû
vyjádfiete to, co je nám fieãeno, Ïe je klíãem pro pochopení
„tajemství“ království. Co si myslíte, proã to Pán vyÏaduje? 

C

B
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Jste znepokojeni nebo utû‰eni? 

Projdûte si, co Pán uãil o posledních dnech v Nauce a smlou-
vách 63:32–37. 

1. Vyberte si jedno proroctví, které by mohlo zpÛsobit, Ïe nûktefií
lidé budou druh˘m pfiíchodem znepokojeni, a vysvûtlete proã? 

2. Vyberte si dal‰í proroctví, které by mohlo pfiinést nûkter˘m
lidem útûchu, a vysvûtlete proã? 

3. Pfiemítejte o tom, jaké pocity ve vás vyvolává to, Ïe Ïijete
v posledních dnech, a napi‰te si odstavec popisující, jak se
mÛÏete pfiipravit, abyste mohli ãelit druhému pfiíchodu
s vírou místo se strachem (potfiebujete-li pomoc, viz Oddíl
„Porozumûní písmÛm“). 

Jaké bude milénium? 

Na základû svého studia Nauky a smluv 63:47–54 popi‰te, jak˘
bude Ïivot v Sionu bûhem milénia. NezapomeÀte do svého
popisu zahrnout tyto klíãové my‰lenky: dûdictví, smrt, vûk ãlo-
vûka, v okamÏiku promûnûni a oddûlení (potfiebujete-li pomoc,
viz Oddíl „Porozumûní písmÛm“). 

V miléniu nebude smrt taková, jakou ji známe. 

Uveìte novodobé pfiíklady

KdyÏ myslíme na nûkoho, kdo bere jméno BoÏí nadarmo, obvyk-
le máme na mysli kletí. Nauka a smlouvy 63:60–64 vysvûtluje,
Ïe jsou dal‰í zpÛsoby, jimiÏ se lidé dopou‰tûjí tohoto hfiíchu.
Prostudujte si tyto ver‰e a oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro
Nauku a smlouvy 63:61–64 a popi‰te nûkolik novodob˘ch pfiíkla-
dÛ toho, jak se mÛÏeme vyvarovat braní Pánova jména nadarmo. 

KdyÏ byla pfiijata Nauka a smlouvy 64, prorok Joseph
Smith a jeho rodina se pfiipravovali na to, Ïe se pfiestûhují
z Kirtlandu do Hiramu ve státû Ohio, asi padesát kilometrÛ

Nauka a 
smlouvy 64

Odpou‰tûjte druh˘m

F

E

D na jihov˘chod. Byli pozváni, aby Ïili u nedávno obrácen˘ch
Johna a Alice Johnsonov˘ch a aby tak mûl Prorok klidné
místo pfii dal‰í práci na pfiekladu Bible. 

První ãást tohoto zjevení pojednává o tom, co nûktefií moÏná
povaÏují za nejobtíÏnûj‰í ze v‰ech pfiikázání – o na‰í povin-
nosti odpou‰tût tûm, ktefií nám ublíÏili nebo nás urazili.
Pov‰imnûte si pfiekvapující skuteãnosti, kterou Pán zjevil
tûm, ktefií odmítají odpou‰tût druh˘m. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 64

Nauka a smlouvy 64 – Stûhování do Hiramu ve
státû Ohio
Pozvání pro proroka Josepha Smitha a jeho rodinu, aby se pfie-
stûhovali k Johnu Johnsonovi (v Církvi známému jako „otec
Johnson“), bylo odpovûdí na pfiíkaz, kter˘ Pán dal Josephu a
Sidneymu Rigdonovi, aby si vyhledali domov, ve kterém by
pokraãovali v práci (viz NaS 63:65). Johnsonovi vstoupili do
Církve v dÛsledku pozoruhodného záÏitku, kter˘ mûli s proro-
kem Josephem: 

„Brzy po Prorokovû pfií-
jezdu do Ohia putovali
tfiiapadesátilet˘ otec
Johnson, jeho manÏelka
Elsa a metodistick˘ du-
chovní Ezra Booth do
Kirtlandu, aby zkoumali
mormonismus. KdyÏ dis-
kutovali o zásadách nové
víry, Elsa [Alice] byla
uzdravena z chronického

revmatismu. Historick˘ záznam uvádí podrobnosti zázraãného
uzdravení: ,Bûhem rozhovoru se konverzace stoãila na téma
nadpfiirozené dary, jaké byly udíleny za dnÛ apo‰tolÛ. Nûkdo
fiekl: „Tady je paní Johnsonová a má chromou ruku; dal BÛh
nyní ãlovûku na zemi moc, aby ji uzdravil?“ Za nûkolik okamÏi-
kÛ, kdy se konverzace stoãila jin˘m smûrem, Smith povstal, pfie-
‰el místnost, vzal paní Johnsonovou za ruku a nesmírnû váÏnû a
pÛsobivû fiekl: „Îeno, ve jménu Pána JeÏí‰e Krista ti pfiikazuji,
buì zdráva“ a ihned opustil místnost.‘ Elsa byla okamÏitû
uzdravena a druhého dne se um˘vala ,bez potíÏí nebo bolesti‘.
[Viz poznámka pod ãarou, History of the Church, 1:215–216.]
Uzdravení vedlo ihned k obrácení otce a matky Johnsonov˘ch
a k jejich kfitu Prorokem.“ (Black, Who’s Who in the Doctrine and
Covenants, 152.) 

DÛm Johna Johnsona v Hiramu ve
státû Ohio

Babylon (v. 24) – Symbol pro
svût nebo svûtskost

Korouhev (v. 42) – Vlajka
nebo prapor, nûjak˘ pfiedmût,

osoba nebo my‰lenka, kolem
které se shromaÏìují lidé
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„Já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je poÏadováno, abyste
odpou‰tûli v‰em lidem.“ (NaS 64:10.) 

Nauka a smlouvy 64:7 – Co to znamená hfie‰it
„k smrti“? 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil: „Ti, ktefií se odvracejí od svûtla a pravdy evan-
gelia, ktefií se vzdávají Satanovi, ktefií se zapojují do jeho vûci a
podporují ji a ktefií se tím stávají jeho dûtmi – tímto zpÛsobem
hfie‰í k smrti. Pro nû neexistuje pokání, odpu‰tûní ani nadûje na
spasení jakéhokoli druhu. Jako dûti Satana jsou syny zatracení.“
(Mormon Doctrine, 737.) 

Nauka a smlouvy 64:21 – Frederick G. Williams

Nauka a smlouvy 64:23 – K ãemu se vztahuje
„desátek“ v tomto ver‰i? 
Zákon desátku byla dán aÏ témûfi sedm let poté, co bylo pfiijato
zjevení v Nauce a smlouvách 64 (viz NaS 119). Pojem „desátek“,
jak je pouÏit ve ver‰i 23, „neznamenal pouze jednu desetinu, ale
v‰echny dobrovolné obûti nebo pfiíspûvky do církevních fondÛ“
(NaS 119 záhlaví). 

Frederick G. Williams vstoupil do Církve
v fiíjnu 1830 v Kirtlandu ve státû Ohio.

Brzy po svém kfitu vûrnû slouÏil na
misii. V roce 1832 Pán bratra
Williamse povolal, aby byl rádcem
proroka Josepha Smitha v Prvním
pfiedsednictvu. Prorok mu dÛvûfio-
val a on byl vûrn˘m vedoucím

v Církvi. V roce 1837 jeho oddanost
pravdû zakolísala. Byl uvolnûn ze

svého povolání a ztratil své ãlenství
v Církvi. V roce 1838 byl znovu pokfitûn

a zÛstal vûrn˘ aÏ do své smrti v roce 1842
(viz Black, Who’s Who in the Doctrine and Covenants, str. 346–348).

Nauka a smlouvy 64:21 – Proã Pán chtûl „pevnou
oporu v zemi Kirtland po dobu pûti let“? 

President Joseph Fielding
Smith uãil: „Bylo to v té
zemi, kde mûl b˘t postaven
první chrám v této dispen-
saci. V tomto chrámu mûly
b˘t znovuzfiízeny nezbytné
klíãe znovuzfiízení. Zdá se
zfiejmé, Ïe kdyby se v té
dobû do Sionu v Missouri
pfiestûhovali v‰ichni lidé,
nepfiátelé lidu by zmafiili
stavbu chrámu...
Znovuzfiízení klíãÛ knûÏ-
ství, které drÏeli dávní pro-
roci, bylo nezbytné pro

pokrok Církve. Pán ustanovil, Ïe dÛm jeho jménu má b˘t posta-
ven v Kirtlandu, kam by mohl pfiijít a kam by mohl vyslat své
posly s tûmito klíãi moci. Stavba takového chrámu vyÏadovala
ãas... Zjevení, ve kterém Pán vyzval Svaté, aby v Kirtlandu drÏeli
pevnou oporu, bylo dáno 11. záfií 1831. V bfieznu 1836 byl dÛm
Pánû zasvûcen a v následujícím mûsíci, v dubnu, byly tyto svaté
klíãe udûleny.“ (Church History and Modern Revelation, 1:237.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 64 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 64:9–11

KaÏd˘ z nás zhfie‰il a musí usilovat o odpu‰tûní. V Nauce a
smlouvách 64:7–11 Pán uvedl urãité objasnûní toho, komu
odpustí. 

1. Do se‰itu si napi‰te v˘raz: „Já, Pán, odpou‰tím hfiíchy tûm,
ktefií...“ Hledejte ve ver‰ích 7–11 slova vyznávati, prositi, smrt
a odpou‰tûti a vypi‰te si ãtyfii podmínky pro odpu‰tûní, které
Pán uvedl. 

2. Nûktefií mají pocit, Ïe ãtvrtá podmínka (viz v. 8–10) je velmi
obtíÏná. Vysvûtlete, proã s tím souhlasíte nebo naopak nesou-
hlasíte. 

3. Star‰í Boyd K. Packer, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:
„Odpu‰tûní je mocná duchovní medicína. Poskytovat odpu‰-
tûní, ten uti‰ující balzám, tûm, ktefií vám ublíÏili, znamená
uzdravovat.“ (Conference Report, Oct. 1987, 20; nebo Ensign,
Nov. 1987, 18.) PouÏijte prohlá‰ení star‰ího Packera a vysvût-
lete, proã odmítnout odpustit je „vût‰í hfiích“ (NaS 64:9). 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 64:23

V Nauce a smlouvách 64:23 Pán naznaãil, Ïe ãestné placení
desátku je ochranou pfied spálením pfii oãi‰tûní, které bude
doprovázet Jeho druh˘ pfiíchod. 

1. Porovnejte ver‰ 23 s ver‰em 24 a vysvûtlete, jak by placení
poctivého desátku nûkoho uchránilo pfied tím, aby byl mezi
tûmi, ktefií jsou „py‰ní“ a „poãínají [si] zlovolnû“. 

B

A
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2. Co si myslíte, proã je pravdûpodobnûj‰í, Ïe ãlovûk, kter˘ platí
pln˘ desátek, se bude také snaÏit dodrÏovat dal‰í pfiikázání? 

3. PoÏádejte rodiãe nebo vedoucího knûÏství, aby popsal nûkteré
v‰eobecné charakteristiky tûch, ktefií platí pln˘ desátek. Co
vám to fiíká o v˘znamu a dÛleÏitosti placení plného desátku? 

„Ten, kdo platí desátek, nebude spálen pfii pfiíchodu jeho“ (NaS 64:23). 

Napi‰te povzbuzující dopis

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele, kter˘ plánuje, Ïe bude slouÏit na
misii, kter˘ ale má obavy, Ïe nemá schopnost b˘t úspû‰n˘.
PouÏijte to, co Pán fiekl v Nauce a smlouvách 64:29–33, a napi‰te
svému pfiíteli povzbuzující dopis. Vysvûtlete mu, co Pán fiekl, Ïe
mu dodá odvahu. Vysvûtlete mu, co je podle tûchto ver‰Û
„úspûch“, a proã mÛÏe b˘t úspû‰n˘. 

PouÏijte klíãová slova ve vûtû

V Nauce a smlouvách 64 Pán uvedl dal‰í informace o tom, jak˘
bude Sion. Projdûte si ver‰e 37–43 a najdûte slova souditi, sláva,
korouhev a chvûti. Potom pouÏijte jednotlivá slova ve vûtách,
které vysvûtlují, jak ono slovo popisuje Sion. 

V Novém zákonû Pán své uãedníky pouãil, aby se modlili o
to, aby pfii‰lo BoÏí království (viz Matou‰ 6:10). Co je BoÏí
království a kde je? Je království BoÏí totéÏ co království
nebeské? Nauka a smlouvy 65 je oddíl, o kterém prorok
Joseph Smith fiekl, Ïe je to modlitba daná mu zjevením, a
kter˘ poskytuje nûkteré dÛleÏité odpovûdi na tyto otázky.

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 65

Klíãe království BoÏího (v. 2)
– KnûÏská pravomoc pfiedse-
dat Církvi 

Podmanûni (v. 6) – PoraÏeni,
pfiemoÏeni

Nauka a 
smlouvy 65

Království BoÏí na zemi pfiipravuje
cestu pro království nebeské

D

C

Nauka a smlouvy 65:2 – Co je „kámen, kter˘ je
vylomen z hory bez rukou“? 
Obraz kamene, kter˘ se bude valit a naplní celou zemi, pochází
z proroctví Starého zákona o znovuzfiízení království BoÏího
v posledních dnech (viz Daniel 2:28–45). KdyÏ president
Gordon B. Hinckley hovofiil o tomto znovuzfiízení, fiekl: 

„Jsme obãany nejvût‰ího království na zemi – království, které
není fiízeno moudrostí lidí, ale které je vedeno Pánem JeÏí‰em
Kristem. Jeho pfiítomnost je skuteãná. Jeho osud je jist˘. Toto je
království, o kterém hovofiil prorok Daniel – fiekl, Ïe je jako
kámen, kter˘ bude vyÈat z hory bez pomoci rukou a bude se
valit a naplní zemi. (Viz Dan. 2:34–35.) 

Toto království nevytvofiil Ïádn˘ smrtelník. Pfii‰lo zjevením od
svého boÏského vÛdce. A od svého poãátku ve dnech devatenác-
tého století se valí kupfiedu jako snûhová koule, která na sebe
nabaluje dal‰í hmotu.“ („Pillars of Truth“, Ensign, Jan. 1984, 4.) 

„Evangelium [se bude] valiti do konãin zemû, ... jako kámen, kter˘ je vylo-
men z hory bez rukou“ (NaS 65:2). 

Nauka a smlouvy 65:5–6 – Jak˘ je rozdíl mezi
královstvím BoÏím a královstvím nebesk˘m? 
Star‰í James E. Talmage, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil: 

„V˘raz ,království BoÏí‘ se pouÏívá jako synonymum s pojmem
,Církev Kristova‘, ale Pán objasnil, Ïe nûkdy pouÏívá pojem
,království nebeské‘ v odli‰ném smyslu. V roce 1832 na to upou-
tal pozornost tûmito slovy, která sám adresoval star‰ím Církve:
[Viz NaS 65:1–6]. 

Taková byla modlitba, taková je modlitba, pfiedepsaná tomuto
lidu, aby se modlil, nejenom aby proná‰el slova, nejenom aby ji
fiíkal, ale aby se modlil – aby se království BoÏí mohlo valit po
zemi, aby ji pfiipravilo na pfiíchod království nebeského. Tento
pfiedpis v Pánovû modlitbû: ,Pfiiì království tvé. Buì vÛle tvá
jako v nebi tak i na zemi‘ nebyl zru‰en. Modlíme se, aby pfii‰lo
království nebeské, a usilujeme o to, abychom pfiipravili zemi na
jeho pfiíchod. Království BoÏí, jiÏ na zemi ustavené... neusiluje o
to, aby svrhlo jakoukoli stávající formu vlády; nehlásá, Ïe má
ovládat vûci, které se t˘kají vlád zemû, leda tím, Ïe uãí správ-
n˘m zásadám a snaÏí se lidi pfiivést k tomu, aby Ïili podle zásad
pravé vlády, pfiedtím neÏ pfiijde království nebeské a bude usta-
noveno na zemi s Králem v ãele. Ale aÏ On pfiijde, bude panovat
a vládnout, neboÈ to je Jeho právo.“ (Conference Report, Apr.
1916, 128–129.) 
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 65 proveìte ãinnost A nebo B. 

Pfiifiaìte v˘raz k ver‰i

Pfiifiaìte v˘raz z Nauky a smluv 65 k prohlá‰ení, které nejlépe
vyjadfiuje jeho v˘znam. 

ShrÀte tuto modlitbu

ShrÀte to, o co se Joseph Smith modlil v Nauce a smlouvách
65:4–6, a potom vysvûtlete, co mÛÏete dûlat, abyste napomohli
uskuteãnûní tûchto událostí. 

William E. McLellin (nûkdy psáno M’Lellin) poÏádal proro-
ka Josepha Smitha o zjevení, které by mu pomohlo poznat,
jak má lépe Ïít podle evangelia. Pfii studiu Nauky a smluv
66 pfiem˘‰lejte o tom, jaké pocity z tohoto zjevení mohl bratr
McLellin mít. Které ãásti jsou utû‰ující a povzbudivé? Které
ãásti by mohly vyvolat znepokojení? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 66

Nauka a smlouvy 66 – William E. McLellin
William McLellin Ïil v Parisu ve státû Illinois, kdyÏ vyslechl
poselství znovuzfiízeného evangelia od Harveyho Whitlocka a
Davida Whitmera. Uzavfiel svou ‰kolu se 30 aÏ 40 studenty a
zamífiil do Independence v Missouri. Hyrum Smith ho pokfitil 20.
srpna 1831. V roce 1838 byl z Církve vylouãen pro odpadlictví. 

Nauka a 
smlouvy 66

William E. McLellin – „Jsi ãist˘,
ale ne zcela“ 

B

a) Pravomoc knûÏství

b) ShromaÏìování vûrn˘ch,
aby se setkali s Kristem

c) Ukazující velké svûtlo
a moc

d) Znovuzfiízená Církev v
posledních dnech

e) Pfiipravte cestu;
pfiipravte vûci

1. „Pfiímé ãiÀte stezky jeho“
(v. 1) 

2. „Klíãe království BoÏího“
(v. 2) 

3. „Kámen... vylomen z
hory“ (v. 2) 

4. „Veãefii Beránkovu,“ 
(v. 3) 

5. „Odûn v jas slávy své“
(v. 5) 

A

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 66 proveìte ãinnost A. 

Najdûte pfiíklad

Nauka a smlouvy 66 obsahuje povzbudivé sliby Williamu E.
McLellinovi, stejnû jako slova pokárání a varování. 

1. Do se‰itu si z tohoto zjevení napi‰te pfiíklad slibu a pfiíklad
pokárání. Uveìte ãísla ver‰Û, kde jste tyto pfiíklady na‰li. 

2. Jak se toto zjevení podobá patriarchálnímu poÏehnání, které
bychom mohli obdrÏet dnes? 

3. Pfieãtûte si Jákoba 4:7 a Etera 12:27 spolu s Naukou a smlou-
vami 66:3. Na základû toho, co jste se dozvûdûli v tûchto ver-
‰ích, proã Pán fiekl bratru McLellinovi, které vûci „nejsou
pfiíjemné“ v jeho Ïivotû, kdyÏ si pfii‰el k Pánu pro radu?
(ZvaÏte, zda si Jákoba 4:7 a Etera 12:27 nenapí‰ete jako kfiíÏo-
vé odkazy na okraj vedle NaS 66:3; pov‰imnûte si, Ïe Jákob
4:7 i Eter 12:27 jsou v poznámce pod ãarou pro NaS 66:3.)

Pfiijdeme-li k JeÏí‰i Kristu, On nám pomÛÏe ãinit pokání (viz NaS 66:3). 

Bûhem zvlá‰tní konference v Hiramu ve státû Ohio prorok
Joseph Smith navrhl, aby zjevení, která obdrÏel od Pána,
byla vydána kniÏnû. Bûhem konference Pán udûlil svÛj sou-
hlas s vydáním tak, Ïe zjevil to, co je nyní Nauka a smlou-
vy oddíl 1, coÏ nazval „pfiedmluva má ke knize pfiikázání
m˘ch“ (NaS 1:6). To je Jeho úvod ke zjevením a svûdectví o
nich. 

Nauka a 
smlouvy 67

Zkou‰ka písem

A
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Oliver Cowdery úãastníkÛm konference pfieãetl zjevení
v oddíle 1, naãeÏ se nûkolik bratfií postavilo a vydali svûdec-
tví o pravdivosti zjevení a vyjádfiili svou podporu navrÏené-
mu vyti‰tûní knihy. Nûkolik lidí vyjádfiilo názor, Ïe má b˘t
vylep‰en jazyk zjevení. V dÛsledku této obavy obdrÏel Joseph
zjevení, které je nyní Naukou a smlouvami 67, ve kterém
Pán vyzval ty, ktefií na zjeveních na‰li chyby, aby vytvofiili
nûco rovnocenného tomu, co povaÏují za nejmen‰í ze zjeve-
ní, která Prorok obdrÏel (viz NaS 67:6–8). 

Prorok Joseph Smith napsal:
„Poté, co bylo pfiijato pfiedchozí
[NaS 67], William E. M’Lellin
[McLellin], jako nejmoudfiej‰í
muÏ podle svého úsudku, mající
více uãenosti neÏ zdravého rozu-
mu, se snaÏil napsat pfiikázání
podobné nejmen‰ímu pfiikázání
Pánû, ale neuspûl; byla to stra‰-
ná zodpovûdnost psát ve jménu
Pánû. Star‰í a v‰ichni pfiítomní,
ktefií byli svûdky tohoto marného
pokusu ãlovûka napodobit fieã
JeÏí‰e Krista, obnovili svou víru
v plnost evangelia a v pravdi-
vost pfiikázání a zjevení, která

Pán dal Církvi m˘m prostfiednictvím; a star‰í projevili ocho-
tu vydat svûdectví o jejich pravdivosti celému svûtu.“
(History of the Church, 1:226.) 

KvÛli svému omezenému porozumûní mÛÏeme b˘t nûkdy
pokou‰eni zpochybÀovat své vedoucí. Pfii studiu Nauky a
smluv 67 vûnujte zvlá‰tní pozornost tomu, co Pán uãil o
tom, proã máme mít víru v Jeho vyvolené vedoucí. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 67

Nauka a smlouvy 67:10–12 – V˘sada zfiít Boha
Prohlá‰ení v Janovi 1:18 a 1. Janovû 4:12 „Boha Ïádn˘ nikdy
nevidûl“ zpÛsobilo urãit˘ zmatek, protoÏe víme, Ïe proroci,
napfiíklad MojÏí‰, vidûli Boha „tváfií v tváfi“ (Exodus 33:11; viz
také Izaiá‰ 6:5; Joseph Smith–Îivotopis 1:17). V Nauce a smlou-
vách 67:11 Pán objasnil, Ïe smrteln˘ ãlovûk, aby mohl b˘t v
pfiítomnosti Boha, musí b˘t „obÏiven Duchem BoÏím“, coÏ zna-
mená zmûnûn zpÛsobem, kter˘ dovolí, aby tento ãlovûk snesl
Jeho slávu. MojÏí‰ to popsal jako b˘t „promûnûn“ (MojÏí‰ 1:11).
(Viz PJS, Jan 1:19; PJS, 1. Jan 4:12.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 67 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vyjadfiovati [se] nad meze
jazyka jeho (v. 5) – Psáti zje-
vení za pouÏití slov, o kter˘ch

si myslel, Ïe budou lépe
vyjadfiovat text zjevení

William E. McLellin, uãitel, si
myslel, Ïe je kvalifikován psát
lep‰í zjevení, neÏ byla ta, která
Pán dával proroku Josephu
Smithovi. SnaÏil se o to, ale
podle vlastního pfiiznání neu-
spûl a pozdûji svûdãil, Ïe ví, Ïe
zjevení jsou od Boha. 

Co tato zjevení pro vás znamenají?

Nauka a smlouvy 1 byla pfiijata krátce pfied oddílem 67. Obû
tato zjevení se t˘kají navrÏeného vydání zjevení, která prorok
Joseph Smith obdrÏel od Pána, v kniÏní podobû (viz úvod stu-
dijního prÛvodce k NaS 67). 

1. Projdûte si Nauku a smlouvy 1:17–24 a 67:4–9 a shrÀte, co Pán
fiekl o zjeveních, která Joseph Smith obdrÏel. 

2. Jak nám tyto ver‰e pomáhají pochopit formu, ve které jsou
zjevení psána? 

3. Napi‰te odstavec vyjadfiující va‰e pocity o zjeveních, která jste
letos doposud studovali. Uveìte alespoÀ jednu pasáÏ, která
se dotkla va‰eho srdce a zmûnila vá‰ Ïivot. 

Navrhnûte proces

Nûkdy nedostáváme poÏehnání, která by nám Pán chtûl dát,
protoÏe na nû nejsme pfiipraveni. Z toho, co Pán fiekl v Nauce a
smlouvách 67:1–3, 10–14, navrhnûte, co musíme dûlat, abychom
obdrÏeli Jeho zaslíbená poÏehnání. 

Jaká je definice „písma“? Co je cílem misionáfiské práce a
jakou moc misionáfii mají? Kdo mÛÏe b˘t povolán jako bis-
kup a jakou má toto povolání souvislost s doslovn˘m
potomkem Arona? Jaké jsou prvofiadé zodpovûdnosti rodi-
ãÛ? S jak˘mi problémy mezi Svat˘mi nebyl Pán, jak sám
fiekl, „velmi potû‰en“? Pfii ãetbû Nauky a smluv 68 peãlivû
hledejte odpovûdi na tyto otázky. 

Rodiãe mají uãit své dûti, aby se modlily a kráãely zpfiíma pfied Pánem. 

Nauka a 
smlouvy 68

Písma, moc BoÏí a rodiãe

B

A
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 68

Nauka a smlouvy 68:1 – Proroctví Orsonu Hydeovi
„Proroctví v tomto ver‰i bylo doslovnû naplnûno. Orson Hyde
hlásal evangelium ,od lidu k lidu a od zemû k zemi‘. V roce
1832 putoval spolu se Samuelem H. Smithem do státÛ New
York, Massachusetts, Maine a Rhode Island – tfii tisíce kilome-
trÛ – pû‰ky. V roce 1835 byl vysvûcen apo‰tolem a v roce 1837
ode‰el na misii do Anglie. V roce 1840 byl vyslán na misii do
Jeruzaléma. Pfieplul oceán, cestoval pfies Anglii a Nûmecko,
nav‰tívil Cafiihrad, Káhiru a Alexandrii a nakonec dorazil do
Svatého mûsta. 24. fiíjna 1841 vystoupil na horu Olivovou, pro-
nesl modlitbu a zasvûtil Palestinu pro shromaÏìování ÎidÛ.“
(Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 409.) 

Nauka a smlouvy 68:4 – Co je písmo? 
President Joseph Fielding Smith uãil: 

„KdyÏ se dnes jeden z bratfií postaví pfied shromáÏdûní lidí a
spoãívá na nûm inspirace Pánû, fiíká to, co by chtûl Pán, aby fiekl.
Je to právû tak písmo jako cokoli, co najdete napsáno v jakém-
koli z tûchto záznamÛ, av‰ak tûmto fiíkáme standardní díla
Církve. Spoléháme se samozfiejmû na vedení bratfií, ktefií mají
nárok na inspiraci. 

V Církvi je v urãité dobû pouze jedin˘ muÏ, kter˘ má právo udí-
let zjevení Církvi, a tím je president Církve. To ale Ïádnému
ãlenovi této Církve nebrání promlouvat slovo Pánû, jak je to
naznaãeno tady v tomto zjevení, oddíle 68, ale zjevení, které má
b˘t dáno Církvi, jako jsou dána tato zjevení v této knize, pfiichá-
zí prostfiednictvím pfiedsedajícího úfiedníka Církve; pfiesto slovo
Pánû, jak je promlouváno dal‰ími sluÏebníky pfii generálních
konferencích a konferencích kÛlÛ, nebo kdekoli, mÛÏe b˘t, kdyÏ
fiíkají to, co jim Pán vloÏil do úst, právû tak slovem Pánû jako
spisy a slova dal‰ích prorokÛ v jin˘ch dispensacích.“ (Doctrines
of Salvation, 1:186.) 

Jak mÛÏeme poznat, Ïe to, co fiíkají
na‰i církevní vedoucí, je inspirováno
Duchem Svat˘m? President J. Reuben
Clark ml., kter˘ byl ãlenem Prvního
pfiedsednictva, fiekl: 

„Pfiem˘‰lel jsem o této otázce a odpo-
vûì na ni, pokud ji mohu pfiedloÏit
já, zní: DokáÏeme poznat, Ïe fieãníci
jsou ,pohnuti Duchem Svat˘m‘ pouze
tehdy, kdyÏ my sami jsme ,pohnuti
Duchem Svat˘m‘.

To sv˘m zpÛsobem úplnû pfiesouvá z nich na nás zodpovûd-
nost zjistit, kdy tak hovofií.“ (When Are the Writings or Sermons
of Church Leaders Entitled to the Claim of Scripture? [address to
religious educators, 7 July 1954], 7.)

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 68 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vysvûtlete to dítûti

Pfiedstavte si, Ïe uãíte tfiídu Primárek a chcete pomoci desetile-
t˘m dûtem, aby porozumûly Pánovû definici písma v Nauce a
smlouvách 68:4. Napi‰te si, co byste fiekli, aby jim to pomohlo

A

„A cokoli budou mluviti,
kdyÏ jsou pohnuti Duchem
Svat˘m, bude písmo“
(D&C 68:4). 

pochopit tento dÛleÏit˘ pojem. (Potfiebujete-li pomoc, pouÏijte
informace v oddíle „Porozumûní písmÛm“ – vysvûtlete to ale
vlastními slovy.) 

Udûlejte si seznam

1. Pfieãtûte si âlánky víry 1:4. Potom si do se‰itu vypi‰te „první
zásady a obfiady evangelia“, kter˘m rodiãe mají, jak jim to
Pán v Nauce a smlouvách 68:25–28 pfiikázal, uãit své dûti. 

2. Nauka a smlouvy 68:29–33 obsahuje dal‰í zásady pro ãleny
Církve. Vypi‰te si, co jste tam na‰li, a potom vysvûtlete, proã
„zlovolnost“ popsaná ve ver‰i 31 Pána netû‰í. 

Bûhem církevní konference, která se
konala 1. a 2. listopadu 1831, bylo
rozhodnuto o tom, Ïe soubor zjevení
bude zaslán do Missouri, kde by byla
tato zjevení vydána jako Kniha pfiiká-
zání v tiskárnû zaloÏené W. W.
Phelpsem. Zjevení v Nauce a smlou-
vách 69 bylo pfiijato, aby objasnilo,
jak mají b˘t zjevení a zasvûcené cír-
kevní prostfiedky dopraveny do
Missouri. Pfii ãetbû tohoto zjevení si
pov‰imnûte, proã Pán nechtûl, aby ‰el
Oliver Cowdery sám. Pov‰imnûte si
také toho, jak toto zjevení pomohlo

Johnu Whitmerovi lépe pochopit to, co od nûj Pán oãekává. 

Podle zásad zákona zasvûcení je ãlenÛm svûfieno správcov-
ství, ãímÏ si mohou vydûlávat na Ïivobytí a slouÏit obci.
Jejich správcovstvím mohla b˘t napfiíklad pÛda pro farmáfie,
obchod pro obchodníka nebo tiskárna pro tiskafie. Nauka a
smlouvy 70 je zjevení o zvlá‰tním správcovství pfiidûleném
nûkter˘m bratfiím v Církvi. Pfii studiu tohoto zjevení hledej-
te, co Pán fiekl, Ïe by vám mohlo pomoci b˘t vûrnûj‰ími
v povinnostech a zodpovûdnostech, které vám byly dány. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 69

Nauka a smlouvy 70

âasné (v. 11–12) – Fyzické,
pozemské

·iroce po zemi (v. 5) – Na
jin˘ch místech neÏ v Sionu

Prorok Joseph Smith a
dal‰í bratfií obdrÏeli jako
své správcovství vydá-
vání zjevení a dal‰ích
církevních materiálÛ. 

Nauka a 
smlouvy 69–70

Zjevení BoÏí – posvátné správcovství

B
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Nauka a smlouvy 70:5–8 – „Aby je nedávali církvi“ 
Urãení uveden˘ch bratfií, aby byli „správci nad zjeveními a pfii-
kázáními“ (NaS 70:3), znamenalo, Ïe jejich zamûstnáním mûl b˘t
tisk a distribuce tûchto církevních knih. Mûli pouÏívat „pfiínosy
[pfiíjem] z nich“ (v. 5), aby uÏivili sebe a své rodiny, právû tak
jako to ãinil farmáfi nebo majitel obchodu. Pfiíjem z prodeje cír-
kevních materiálÛ nemûl b˘t dáván pfiímo Církvi, neboÈ „ten,
kdo je urãen, aby spravoval duchovní vûci, ten je hoden své
mzdy“ (v. 12). Jak˘koli pfiíjem, kter˘ obdrÏeli a kter˘ pfiesahoval
jejich potfieby, jak bylo stanoveno pfii zúãtování s biskupem, mûl
b˘t dán do Pánovy zásobárny na péãi o chudé (viz v. 7). 

Nauka a smlouvy 70:14 – Co to znamená b˘t si rovni
v ãasn˘ch vûcech? 
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „Z tohoto [NaS 70] a
dal‰ích zjevení se dozvídáme, Ïe v‰ichni, ktefií ‰li vzhÛru nebo
ktefií uvaÏovali, Ïe pÛjdou vzhÛru do Sionu, byli vázáni zákonem
zasvûcení, podle nûhoÏ mûl b˘t Sion vybudován. Bylo jim také
pfiikázáno, aby si byli rovni v ãasn˘ch vûcech a aby do smluv
nevstupovali zdráhavû. B˘t si rovni neznamenalo, Ïe v‰ichni mají
mít stejné mnoÏství jídla, ale kaÏd˘ má mít podle sv˘ch potfieb.
Napfiíklad ãlovûk by dostával potfiebné vûci v pomûru k poãet-
nosti své rodiny, nikoli podle druhu své práce.“ (Church History
and Modern Revelation, 1:268–269.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 69–70 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Jakou cenu mají písma?

Pfii církevní konferenci, kde bylo uãinûno rozhodnutí vydat
zjevení, která Pán dal proroku Josephu Smithovi, „konference
odsouhlasila, Ïe zjevení mají pro Církev cenu bohatství celé
zemû“ (History of the Church, 1:235). 

1. Vyberte si jednu z nauk, kter˘m uãí Nauka a smlouvy 69–70 a
o které si myslíte, Ïe má pro Církev obzvlá‰tní cenu, a napi‰te
si ji do se‰itu. 

2. Vyberte si dal‰í nauku, které jste se nauãili kdekoli v Nauce a
smlouvách a která je pro vás osobnû obzvlá‰tû v˘znamná,
vysvûtlete proã a napi‰te si ji. 

Jak to funguje?

V Nauce a smlouvách 70 se nachází pfiíklad toho, jak fungoval
zákon zasvûcení. 

1. Vypi‰te si jména ‰esti muÏÛ, o kter˘ch je zmínka v tomto zje-
vení, a vysvûtlete, co bylo jejich správcovstvím (viz v. 1–5 a
oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro NaS 70:5–8). 

2. Co jim Pán fiekl, Ïe mají dûlat s pfiíjmem ze svého správcov-
ství? (Viz v. 6–12.) 

Vysvûtlete, co to znamená b˘t si rovni

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele, kter˘ po pfieãtení Nauky a smluv
70:14–18 fiekl: „Nevím, zda bych chtûl Ïít v Sionu, kde má kaÏd˘
úplnû stejné vûci. Co kdyÏ nemám rád to, co v‰ichni ostatní?“
PouÏijte to, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 51:3;

C

B

A

70:14–16 a v oddílu „Porozumûní písmÛm“, a napi‰te tomuto
pfiíteli odpovûì. NezapomeÀte opravit nepochopení toho, co to
znamená b˘t si rovni v ãasn˘ch vûcech, a uveìte odstavec, ve
kterém vysvûtlíte v˘hody, které vidíte na Ïivotû v Sionu. 

Je dÛleÏité, aby lidé, ktefií
nejsou ãleny Církve, mûli pfií-
stup ke správn˘m informacím
o Církvi. KdyÏ tolik lidí ‰ífií
mylné názory a lÏi, nejlep‰í
reklamou pro pravdivost
Církve je hlas ãlenÛ, ktefií
vysvûtlují pravdy znovuzfiíze-
ného evangelia. Pfii studiu
Nauky a smluv 71 si
pov‰imnûte toho, o co Pán
poÏádal proroka Josepha

Smitha v souvislosti s myln˘mi názory, které se v jeho dobû
‰ífiily v novinách. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 71

Nauka a smlouvy 71:1–8 – Kdy máme zahanbit své
nepfiátele? 
Ezra Booth, b˘val˘ metodistick˘ duchovní, kter˘ vstoupil do
Církve poté, co byl svûdkem uzdravení, odpadl a napsal proti
Církvi devût dopisÛ. Dopisy vydané v novinách Ohio Star
v Ravennû ve státû Ohio byly velmi kritické a prorok Joseph
Smith napsal, Ïe „skrze jejich zabarvení, fale‰nost a prázdné kal-
kulace ve snaze zvrátit dílo Pánû, se odhalila jeho [Boothova]
slabost, zlovolnost a po‰etilost a ponechaly ho jako pomník jeho
vlastní hanby, nad kterou se mÛÏe podivovat svût“ (History of
the Church, 1:217). Booth nebyl první odpadlík, ale byl prvním
ãlenem Církve, kter˘ napsal a publikoval protimormonské
materiály. 

Rozruch zpÛsoben˘ Ezrou Boothem dosáhl takového stupnû
závaÏnosti, Ïe Pán 1. prosince 1831 odvolal Josepha Smitha a
Sidneyho Rigdona od pfiekladatelské práce, aby s mocí a proje-
vy hlásali svûtu evangelium. „Nûkdy je moudré útoky zlovol-
n˘ch ignorovat, jindy je nutné jim neohroÏenû a obratnû ãelit“
(Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 423). 

Zahanbit (v. 7) – Umlãet,
porazit, zmást

Nauka a 
smlouvy 71

„Není Ïádná zbraÀ, která je
zhotovena proti vám, která uspûje“ 
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 71 proveìte ãinnost A. 

Hledejte podrobnosti

1. Co bylo Josephu Smithovi a Sidneymu Rigdonovi pfiikázáno
v Nauce a smlouvách 71? Proã? (Viz v. 1–8, záhlaví oddílu a
oddíl „Porozumûní písmÛm“.) 

2. Jak mûli poznat, co mají fiíkat? (Viz v. 1.) 

3. âeho jste si pov‰imli v historii Církve od doby Josepha
Smitha aÏ do nynûj‰ka, co znázorÀuje pravdivost toho, co Pán
slíbil ve ver‰ích 9–11? 

Pán v únoru 1831 povolal Edwarda Partridge, aby byl prv-
ním biskupem v Církvi (viz NaS 41:9). Biskup Partridge
doprovázel proroka Josepha Smitha do Independence ve
státû Missouri, kde slouÏil jako biskup v Sionu. Pán potom
povolal Newela K. Whitneyho, aby slouÏil jako biskup
v Kirtlandu ve státû Ohio (viz NaS 72:7–8). Na konci roku
vzala Lydia, manÏelka biskupa Partridge, jejich dûti z Ohia
a cestovala do Independence, aby se pfiipojila ke svému
manÏelovi. 

Na‰e zodpovûdnosti slouÏit v Církvi dnes nejsou správcov-
stvím ve stejném smyslu jako povinnosti, které by nám byly
uloÏeny podle zákona zasvûcení. Av‰ak z rad, které dal Pán
tûmto Svat˘m o jejich správcovství, se mÛÏeme nauãit nûko-
lik dÛleÏit˘ch ponauãení o vûrné sluÏbû. Pfii studiu Nauky a
smluv 72 hledejte, co Pán fiekl, Ïe musí ãlovûk dûlat, aby byl
zpÛsobil˘m sluÏebníkem. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 72

âiní kaÏdého ãlovûka pfiija-
telného (v. 17) – Dokládá
jejich zpÛsobilost

On i zprávy jeho (v. 19) –
Zpráva o jeho jednání a o
tom, za co je zodpovûdn˘

Psané záleÏitosti (v. 20) –
Zodpovûdnosti Církve t˘kají-
cí se publikování

Nauka a 
smlouvy 72

Více o správcovství a
povinnostech biskupa

A

Nauka a smlouvy 72:1–8 – Biskupovy povinnosti
v rané Církvi

Biskup Edward Partridge byl povolán
jako první biskup Církve. Pozdûji,
kdyÏ byli povoláni dal‰í, se stal tím,
kdo se dnes naz˘vá pfiedsedající bis-
kup. Newel K. Whitney tak ve skuteã-
nosti byl pod pravomocí biskupa
Partridge. President Joseph Fielding
Smith vysvûtlil: „Biskup v Kirtlandu
mûl ,pfiedávat‘ záznam o správcovství
biskupovi v Sionu, kde mûly b˘t
uchovávány trvalé záznamy. Pro tuto
zodpovûdnost byl povolán Newel K.

Whitney, aby jednal jako biskup. Mûl vést Pánovu zásobárnu
v Kirtlandu a pfiijímat prostfiedky v této ãásti vinice a pfiijímat
zprávu od star‰ích, jak mu bylo pfiikázáno; slouÏit jejich potfie-
bám, v‰ech tûch, ktefií mûli platit za to, co obdrÏeli, nakolik mûli
ãím. Tyto pfiijímané prostfiedky mûly b˘t zasvûceny pro dobro
Církve, ‚chud˘m a potfiebn˘m‘. Byl-li nûkdo, kdo nemohl platit,
mûla b˘t vyhotovena zpráva a mûla b˘t ‚pfiedána biskupovi
v Sionu, kter˘ zaplatí dluh z toho, co Pán vloÏí do jeho rukou‘.“
(Church History and Modern Revelation, 1:270.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 72 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vysvûtlete, jak to funguje

I kdyÏ se pojem správcovství vztahuje pouze k povinnostem pfii-
jat˘m podle zákona zasvûcení, zásadu „buì zodpovûdn˘“ lze
uplatnit i na na‰e souãasné církevní zodpovûdnosti. Pro násle-
dující církevní povinnosti vysvûtlete, kde a kdy by ãlovûk mohl
podat zprávu o tom, jak splnil své povinnosti, a komu by tato
zpráva mohla b˘t podána (viz NaS 72:2–5): 

1. Presidentka tfiídy Dívek rÛÏí

2. Knûz v Aronovû knûÏství

3. Domácí uãitel

4. Plátce desátku

Povinnosti biskupaB

A

Newel K. Whitney, druh˘
biskup v Církvi
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Aãkoli v souãasnosti neÏijeme podle zákona zasvûcení, mnoho
biskupov˘ch zodpovûdností se podobá tûm, které jsou popsány
v Nauce a smlouvách 72:5–13. 

1. Pohovofite si o tûchto ver‰ích se sv˘m biskupem nebo presi-
dentem odboãky nebo s jedním z jeho rádcÛ a do se‰itu si
zapi‰te povinnosti, které má biskup dnes a které se podobají
tûm, jeÏ jsou uvedeny v tûchto ver‰ích. Vysvûtlete, co biskup
dûlá, aby tyto povinnosti vykonával. 

2. Co byste mohli dûlat, abyste biskupovi pomohli práci usnadnit? 

Po vût‰inu prosince 1831 Joseph Smith a Sidney Rigdon
kázali ve státû Ohio v oblasti kolem Kirtlandu, aby napravili
‰kody zpÛsobené fale‰n˘mi zprávami odpadlíkÛ (viz záhlaví
oddílu NaS 71). Toto povolání od nich vyÏadovalo, aby
zastavili práci na Prorokovû inspirované revizi Bible.
V Nauce a smlouvách 73 dal Pán Josephu Smithovi pfiíkaz,
aby se opût zamûfiil na práci na pfiekladu, pfiiãemÏ Sidney
Rigdon bude slouÏit jako písafi. 

Pfiedsádka Bible Josepha Smitha, verze krále Jakuba. Proroku Josephu
Smithovi bylo pfiikázáno, aby dokonãil inspirovanou revizi Bible. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 73

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 73 proveìte ãinnost A. 

V˘znam Pfiekladu Bible od Josepha
Smitha

Jedním z prvních úkolÛ, které Pán dal proroku Josephu
Smithovi, bylo pfieloÏit Knihu Mormonovu. Prorok bûhem pfie-
kladu poloÏil mnoho otázek a Pán na nû odpovûdûl. Mnohá

A

Opásejte bedra svá (v. 6) –
Buìte pfiipraveni

Nauka a 
smlouvy 73

Dokonãení pfiekladu
Bible od Josepha Smitha

z tûchto zjevení se stala oddíly Nauky a smluv (napfiíklad viz
NaS 3, 5–6; 8–10). 

1. K ãemu se mûli Prorok a Sidney Rigdon, podle Pánov˘ch slov
v Nauce a smlouvách 73:3, vrátit? 

2. Pfieãtûte si záhlaví oddílÛ k Nauce a smlouvám 76–77; 86 a 91.
Vysvûtlete, jak tato zjevení souvisejí s Pfiekladem Josepha
Smitha a struãnû uveìte, ãemu se v nich uãí. 

Nauka a smlouvy 74 je pfiíkladem toho, jak Pfieklad Bible
od Josepha Smitha pfiispûl ke znovuzfiízení plnosti evange-
lia a k na‰emu chápání dÛleÏit˘ch zásad evangelia. KdyÏ
prorok Joseph Smith pfiemítal o slovech Bible, ãasto vyvsta-
ly otázky. Spolu se Sidneyem Rigdonem, sv˘m písafiem,
pfiedkládal tyto otázky Pánu, coÏ otevíralo cestu pro zjeve-
ní. Pfii studiu tohoto zjevení pfiemítejte o tom, jak˘m
poÏehnáním je mít novodobá zjevení, aby nám pomáhala
rozumût dávn˘m písmÛm. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 74

Nauka a smlouvy 74:1 – Jak jednat s manÏelsk˘m
partnerem, kter˘ je nevûfiící
Za dnÛ apo‰tola Pavla nûktefií ãlenové Církve v Korintu „mûli
evidentnû za to, Ïe kdyÏ byl obrácen manÏel nebo manÏelka,
mûl ten obrácen˘ opustit neobráceného partnera jako neãistého
a poskvrÀujícího. Tak tomu není! Sv. Pavel v podstatû fiíká, Ïe
obrácení jednoho z partnerÛ pfiiná‰í do rodiny posvûcující vliv
[viz 1. Korintsk˘m 7:12–14]“ (Smith and Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, 432). 

Nauka a smlouvy 74:1–7 – „Zákon MojÏí‰Ûv byl mezi
nimi odstranûn“ 
Apo‰tolu Pavlovi ‰lo o to, aby ãlenové Církve, ktefií byli je‰tû
svobodní, uzavírali sÀatek v Církvi, a tak se vyvarovali problé-
mÛ, které nastávají, kdyÏ manÏel a manÏelka nejsou stejné víry.
Zejména chtûl, aby pfiestali zachovávat MojÏí‰Ûv zákon. 

„Ústfiední my‰lenka vyjádfiená zde se nachází v prvním a
posledním ver‰i [NaS 74:1, 7] a lze ji vyjádfiit takto: Malé dûti,
posvûcené usmífiením JeÏí‰e Krista, jsou svaté. 

Posvûcen (v. 1) – Uãinûn ãis-
t˘m a svat˘m, osvobozen od
hfiíchu

Zákon obfiízky (v. 2) –
NáboÏensk˘ úkon vyÏadova-
n˘ zákonem MojÏí‰ov˘m

Nauka a 
smlouvy 74
Prorokova otázka
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Z tohoto tvrzení vypl˘vají dva závûry. Prvním, plnû vyloÏen˘m
v tomto zjevení, je, Ïe malé dûti nepotfiebují obfiízku, aby byly
posvûceny, jak tomu uãili pfiívrÏenci mojÏí‰ovské víry. Druh˘ je
stejnû dÛleÏit˘, totiÏ Ïe malé dûti jsou svaté, protoÏe jsou posvû-
ceny usmífiením JeÏí‰e Krista.“ (Smith and Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, 432.) 

Nauka a smlouvy 74:5 – Jak je dÛleÏité vzít si
nûkoho, kdo sdílí va‰i víru

KdyÏ byl star‰í Spencer W. Kimball
ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
napsal: „Je jasné, Ïe správné man-
Ïelství zaãíná správnou známostí.
âlovûk si obyãejnû vezme nûkoho
z tûch, se kter˘mi se kamarádí, se
kter˘mi chodí do ‰koly, se kter˘mi
chodí na církevní shromáÏdûní,
se kter˘mi se spoleãensky st˘ká.
A proto toto varování [viz
Deuteronomium 7:3–4; 2.

Korintsk˘m 6:14] pfiichází s velk˘m dÛrazem. Neriskujte tím,
Ïe budete navazovat známost s neãleny nebo se ãleny, ktefií
neznají nauku a nemají víru. Dívka mÛÏe fiíci: ,Ale já vÛbec
nemám v úmyslu si toho ãlovûka vzít. Je to jenom schÛzka
„pro zábavu“.‘ âlovûk si ale nemÛÏe dovolit riskovat to, Ïe se
zamiluje do nûkoho, kdo moÏná nikdy nepfiijme evangelium. Je
pravdou, Ïe malé procento z tûch, ktefií si vezmou ãlena Církve,
je nakonec pokfitûno. Nûkteré dobré Ïeny a nûktefií dobfií muÏi
vstoupili do Církve poté, co Ïili ve smí‰eném manÏelství, a
zÛstávají oddaní a aktivní. Jsme na nû hrdí a jsme za nû vdûãní.
Jsou na‰í poÏehnanou men‰inou. Dal‰í, ktefií nevstoupili do
Církve, jsou pfiesto laskaví, ohleduplní, spolupracují a dovolují
partnerovi, kter˘ je ãlenem, uctívat a slouÏit podle církevních
zpÛsobÛ. Ale vût‰ina do Církve nevstoupila a... velké mnoÏství
jejich manÏelství se vyznaãuje tfienicemi, zklamáním a rozvo-
dem.“ (The Miracle of Forgiveness, 241–242.)

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 74 proveìte ãinnost A. 

ShrÀte hlavní body

Nauka a smlouvy 74 pomáhá vysvûtlit 1. Korintsk˘m 7:12–14 a
odpovídá na tfii hlavní otázky. Do se‰itu si pfiepi‰te následující
otázky a struãnû uveìte tu odpovûì, kterou na kaÏdou z nich
dává toto zjevení (potfiebujete-li pomoc, viz oddíl „Porozumûní
písmÛm“). 

1. Je-li k evangeliu obrácen pouze jeden manÏelsk˘ partner, jak
má jednat s manÏelsk˘m partnerem, kter˘ je nevûfiící? 

2. Jakou radu t˘kající se toho, koho si máme vzít, Pán dal? 

3. Co Pán uãil o mal˘ch dûtech? 

A

Nauka a smlouvy 75 byla pfiijata na konferenci, která se
konala v Amherstu ve státû Ohio – osmdesát kilometrÛ
západnû od Kirtlandu. DÛleÏitou událostí této konference
bylo vyjádfiení podpory Josephu Smithovi jako presidentovi
vysokého knûÏství. Byl to jeden z prvních krokÛ vedoucích
k zorganizování úfiadu Prvního pfiedsednictva Církve. Toto
zjevení také obsahuje naplnûní slibu, kter˘ Pán dal pfied
dvûma t˘dny, Ïe se star‰í dovûdí „hlasem konference... pfií-
slu‰né poslání [své]“ (NaS 73:2). V onûch dnech Ïenatí
muÏi pfiijímali povolání na misii a bûhem své sluÏby zane-
chávali doma své manÏelky a rodiny. Jaké praktické rady
dalo toto zjevení tûmto muÏÛm a jejich rodinám? Jakou
zodpovûdnost mûli zb˘vající ãlenové Církve vÛãi rodinû,
jejíÏ otec a manÏel byl na misii? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 75

Pán pfiirovnal misionáfiskou práci ke shromaÏìování snopÛ pfii Ïních. 

Nauka a smlouvy 75:18–20 – Co to znamená
„setfiesete prach z nohou sv˘ch“? 
Viz oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a smlouvy 24:15
(str. 34). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 75 proveìte ãinnost A. 
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ObtíÏeni mnoh˘mi snopy (v.
5) – Symbolick˘ pojem pro
velk˘ misionáfisk˘ úspûch

Nauka a 
smlouvy 75
Povolání na misii
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Pfiemítejte o slibech

1. Projdûte si Nauku a smlouvy 75:5, 1–11, 13, 16 a vypi‰te si, co
Pán pfiikázal a co slíbil tûm, ktefií odcházeli na misii. 

2. Vyberte jeden ze slibÛ a ve dvou nebo tfiech vûtách vysvûtlete,
proã na vás tento slib zapÛsobil. 

3. Star‰í Spencer W. Kimball, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, fiekl: „Misie není nahodilou vûcí – není to alterna-
tivní program v Církvi. Misie není ani záleÏitostí volby, stej-
nû jako volbou není desátek, stejnû jako volbou není
shromáÏdûní svátosti, stejnû jako volbou není Slovo mou-
drosti. Samozfiejmû máme svou svobodu jednání, ale Pán
nám dává moÏnosti, mezi nimiÏ si mÛÏeme volit. MÛÏeme
ãinit podle své libosti. MÛÏeme jít na misii nebo mÛÏeme
zÛstat doma. Ale kaÏd˘ normální mlad˘ muÏ má jít na misii,
stejnû jako má platit desátek, úãastnit se pfiíslu‰n˘ch shro-
máÏdûní, svûtit den sabatu a uchovávat si Ïivot bez poskvr-
ny a v ãistotû.“ (Circles of Exaltation [address to religious
educators, 28 June 1968], 3.) 

President Gordon B. Hinckley uãil, Ïe mladé Ïeny nemají stej-
nou povinnost slouÏit na misii, jakou mají mladí muÏi: 

„První pfiedsednictvo a Rada Dvanácti jsou v tomto zajedno
a fiíkají na‰im mlad˘m Ïenám, Ïe ony nejsou povinny jít na
misii. Doufám, Ïe se mi podafií fiíci to, co fiíci musím, zpÛso-
bem, kter˘ se nikoho nedotkne. Mladé Ïeny se nemají domní-
vat, Ïe mají povinnost srovnatelnou s tou, kterou mají mladí
muÏi. Nûkteré z nich si budou velice moc pfiát jít na misii.
Pokud tomu tak je, mají se poradit s biskupem a s rodiãi.
Pokud ta my‰lenka pfietrvává, biskup bude vûdût, co dûlat. 

¤íkám to, co uÏ bylo fieãeno dfiíve, totiÏ Ïe misionáfiská práce
je hlavnû knûÏskou zodpovûdností. A tak na‰i mladí muÏi
musejí nést vût‰inu tohoto bfiemene. To je jejich zodpovûdnost
a jejich povinnost.“ (Conference Report, Oct. 1997, 73; nebo
Liahona, leden 1998 , 57.) 

Jak se mají mladí muÏi pfiipravovat na to, aby byli dobr˘mi
misionáfii? Co mohou dûlat mladé Ïeny, aby pomohly mla-
d˘m muÏÛm pfiipravit se ke sluÏbû? 

76. oddíl Nauky a smluv byl pfiijat v dobû, kdy prorok Joseph
Smith a Sidney Rigdon pracovali na inspirovaném pfiekladu
Bible (PJS). Bratr Philo Dibble, kter˘ byl pfiítomen, kdyÏ
bylo toto zjevení pfiijato, napsal: 

Nauka a 
smlouvy 76

Vidûní rÛzn˘ch stupÀÛ slávy

A „Vidûní, které je zaznamenáno v Knize nauky a smluv, bylo
dáno v domû ,otce Johnsona‘ v [Hiramu] ve státû Ohio a
bûhem té doby, kdy Joseph a Sidney byli v duchu a vidûli
nebesa otevfiená, byli v místnosti dal‰í muÏi, moÏná dva-
náct, mezi nimiÏ jsem byl po urãitou dobu i já – pravdûpo-
dobnû po dvû tfietiny té doby – vidûl jsem slávu a pociÈoval
jsem moc, vidûní jsem ale nevidûl... 

Joseph kaÏdou chvíli fiíkal: ,Co vidím?‘ jak by to asi fiekl ãlo-
vûk, kter˘ se dívá z okna a vidí to, co ostatní v místnosti
nevidí. Potom vyprávûl, co vidûl nebo na co se dívá. Sidney
potom odpovûdûl: ,Vidím totéÏ.‘ Za okamÏik Sidney fiekl:
,Co vidím?‘ a zopakoval, co vidûl nebo vidí, a Joseph odpo-
vûdûl: ,Vidím totéÏ.‘ 

Tento zpÛsob konverzace se opakoval v krátk˘ch intervalech
aÏ do konce vidûní a bûhem celé té doby nikdo jin˘ nefiekl ani
slovo. Nikdo ani nehlesl, ani se nepohnul, vyjma Josepha a
Sidneyho, a mnû se zdálo, Ïe bûhem doby, co jsem tam byl,
coÏ si myslím, Ïe bylo více neÏ hodinu, aÏ do konce vidûní,
oni nepohnuli klouby ani údy. 

Joseph sedûl po celou dobu pevnû a klidnû uprostfied velkolepé
slávy, ale Sidney sedûl ochable a byl bled˘, zjevnû sklesl˘, a
kdyÏ si toho Joseph v‰iml, s úsmûvem poznamenal: ,Sidney
na to není tak zvykl˘ jako já.‘“ („Recollections of the Prophet
Joseph Smith“, The Juvenile Instructor, 15 May 1892,
303–304.) 

Pfii studiu Nauky a smluv 76 hledejte ver‰ z písma, kter˘
Joseph a Sidney ãetli a kter˘ byl podnûtem k vidûní. Jak
vidûní zaãalo a v jakém pofiadí vidûli království slávy?
Pfiedstavte si, jaké by to bylo b˘t bûhem vidûní v místnosti
a urãitou malou mûrou se podílet na této velké události. 
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 76

Nauka a smlouvy 76 – Struktura zjevení
Nauka a smlouvy 76 poskytuje odpovûdi na nûkteré nejdÛleÏi-
tûj‰í otázky, které lidstvo kdy poloÏilo. Obsah tohoto oddílu lze
rozdûlit do tûchto kategorií: 

• Pfiísliby vûrn˘m (viz v. 1–10) 

• Okolnosti, které vedly k tomuto zjevení (viz v. 11–18) 

• Sláva Syna BoÏího (viz v. 19–24) 

• LuciferÛv pád (viz v. 25–29) 

• Utrpení synÛ zatracení (viz v. 30–38, 43–49) 

• Ti, ktefií zdûdí celestiální slávu (viz v. 50–70, 92–96) 

• Ti, ktefií zdûdí terestriální slávu (viz v. 71–80, 87, 91, 97) 

• Ti, ktefií zdûdí telestiální slávu (viz v. 81–90, 98–112) 

• Jak mÛÏe ãlovûk porozumût tomuto zjevení (viz v. 114–119) 

Nauka a smlouvy 76:22–24 – DÛleÏitost svûdkÛ
Je dÛleÏité si pov‰imnout, Ïe prorok Joseph Smith nebyl jedi-
n˘m, kdo obdrÏel toto zjevení. Oãit˘m svûdkem celého vidûní
byl nejenom Sidney Rigdon, ale v místnosti byli i dal‰í muÏi,
ktefií dosvûdãovali, Ïe pociÈovali moc, i kdyÏ vidûní nevidûli.
Kdykoli Pán svému lidu zjevuje novou nauku, posílá více neÏ
jednoho svûdka. President Joseph Fielding Smith vysvûtlil, Ïe
toto je zásada známá jako „boÏsk˘ zákon svûdectví“: 

„Existuje zákon, kter˘ je samozfiejmû uveden˘ v písmech a kter˘
fiídí svûdectví a urãování svûdkÛ. Pán se tímto zákonem vÏdy
fiídí pfii udûlování nového zjevení lidu. 

Ve v‰ech dobách byl tento zákon nemûnn˘ a závazn˘.
Kdybychom mûli dokonalé záznamy o v‰ech dobách, zjistili
bychom, Ïe kdykoli Pán ustanovoval nûjakou dispensaci, exi-
stovalo více svûdkÛ neÏ jeden, aby pro nûho svûdãili. Pavel
v listu Korintsk˘m napsal: ,V ústech dvou neb tfií svûdkÛ sta-
neÈ kaÏdé slovo.‘ [2. Korintsk˘m 13:1.].“ (Doctrines of Salvation,
1:203.) 

Nauka a smlouvy 76:29 – Bitva o du‰e lidstva
Válka, které se v tomto Ïivotû úãastníme – bitva svûtla proti tem-
notû, dobra proti zlu – nezaãala zde na zemi. Pfiedtím, neÏ byla
pro nás stvofiena tato zemû, byl „boj na nebi“ (Zjevení 12:7).
Satan byl poraÏen a „svrÏen jest na zem, i andûlé jeho s ním svr-
Ïeni jsou“ (v. 9). Válka tam v‰ak neskonãila, neboÈ zde na zemi
se Satan obzvlá‰tû snaÏí zniãit ty, ktefií „ostfiíhají pfiikázaní
BoÏích, a mají svûdectví JeÏí‰e Krista“ (v. 17). 

Star‰í M. Russell Ballard, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl: 

Meditovali (v. 19) – Pfiemítali,
pfiem˘‰leli

Zatracení (v. 26) – Jméno pro
Satana; zniãení

Synové zatracení (v. 32) –
Následovníci Satana, ktefií
s ním trpí po celou vûãnost

Nádoby hnûvu (v. 33) –
Naplnûni hnûvem nebo zufii-
vostí

Spravedlní lidé (v. 69) – Ti,
ktefií ãinili pokání a jimÏ byly
odpu‰tûny hfiíchy

Udatní (v. 79) – Vûrní a
odváÏní

Skrze pfiisluhování (v. 86–87)
– Vedením a správou

Panství (v. 91, 95, 111, 114,
119) – Pravomoc, vláda

Smilníci (v. 103) – Nemorální
lidé

„âlenové Církve zaujímají v boji o du‰e
lidí postavení ve frontové linii. Misionáfii
jsou v bitevním poli a bojují meãem prav-
dy, aby nesli slavné poselství o znovuzfií-
zení evangelia JeÏí‰e Krista lidem zemû.
Îádná válka se nikdy neobe‰la bez rizika.
Proroctví o posledních dnech mû vedou
k vífie, Ïe jak se budeme blíÏit druhému
pfiíchodu Pánû, intenzita boje o du‰e lidí

se bude zvy‰ovat a rizika se budou zvût‰ovat. “

Pfiíprava nás samotn˘ch i na‰ich rodin na nejednoduché chvíle
nadcházejících let od nás bude vyÏadovat, abychom nahradili
strach vírou. Musíme b˘t schopni pfiekonat strach z nepfiátel,
ktefií se nám protiví a ohroÏují nás. Pán fiekl: ‚Neboj se, malé
stádo; ãiÀte dobro; nechÈ se zemû a peklo spolãí proti vám,
neboÈ jestliÏe jste postaveni na skále mé, nemohou zvítûziti‘.
(NaS 6:34.)“ (Conference Report, Sept.–Oct. 1989, 43; nebo
Ensign, Nov. 1989, 34.) 

Nauka a smlouvy 76:31–35 – Kdo jsou „synové
zatracení“? 
KdyÏ prorok Joseph Smith hovofiil o tûch, jiÏ se dopou‰tûjí
neprominutelného hfiíchu, a tak se stávají syny zatracení, fiekl:
„V‰echny hfiíchy budou odpu‰tûny, kromû hfiíchu proti Duchu
Svatému; neboÈ JeÏí‰ spasí v‰echny kromû synÛ zatracení. Co
musí ãlovûk udûlat, aby se dopustil neprominutelného hfiíchu?
Musí obdrÏet Ducha Svatého, mít pro sebe nebesa otevfiená a
poznat Boha, a potom proti Nûmu zhfie‰it. Poté, co ãlovûk zhfie-
‰il proti Duchu Svatému, není pro nûho pokání. Musí fiíci, Ïe
slunce nesvítí, kdyÏ vidí, Ïe svítí; musí zapfiít JeÏí‰e Krista, kdyÏ
mûl nebesa pro sebe otevfiená, a zapfiít plán spasení s oãima ote-
vfien˘ma pro jeho pravdu; a od onoho okamÏiku zaãíná b˘t
nepfiítelem.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 358.) 

Nauka a smlouvy 76:37–38 – Co je druhá smrt? 
President Joseph Fielding Smith uãil, Ïe hfiích proti Duchu
Svatému, neprominuteln˘ hfiích, „je hfiích k smrti, neboÈ pfiiná‰í
duchovní vyhnanství – druhou smrt – kterou je tûm, jiÏ se na ní
podílejí, odepfiena pfiítomnost BoÏí, a jsou odsouzeni, aby po
celou vûãnost pfieb˘vali s ìáblem a jeho andûly“ (Doctrines of
Salvation, 1:49). 

Nauka a smlouvy 76:54 – Co je církev Prvorozeného? 
President Joseph Fielding Smith fiekl: „KaÏd˘ ãlovûk pokfitûn˘
do Církve se zavazuje, Ïe bude dodrÏovat pfiikázání Pánû. Je
vázán smlouvou, neboÈ kfiest je ,nová a vûãná smlouva‘. (NaS
22:1.) KdyÏ se osvûdãuje zpÛsobil˘m Ïivotem a vûrností ve
v‰ech vûcech, které jsou od nûj poÏadovány, potom má v˘sadu
pfiijmout dal‰í smlouvy a vzít na sebe dal‰í závazky, které jej
uãiní dûdicem, a on se stane ãlenem ,církve Prvorozeného‘. ,To
jsou ti, do jejichÏ rukou dal Otec v‰echny vûci.‘ ObdrÏí z Otcovy
plnosti a z jeho slávy. Stojí to za to? Nelze to získat bez urãitého
úsilí.“ (Conference Report, Apr. 1969, 122–123.) 

Nauka a smlouvy 76:84 – „Toto jsou ti, kdoÏ jsou
svrÏeni dolÛ do pekla“ 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil vztah mezi peklem a tûmi, ktefií jsou telestiální: 

„Ta ãást duchovního svûta, kterou ob˘vají zlovolní duchové,
ktefií oãekávají budoucí den svého vzkfií‰ení, se naz˘vá peklo.
Mezi jejich smrtí a vzkfií‰ením jsou tyto du‰e zlovoln˘ch uvrÏeny
do vnûj‰í temnoty, do ponuré deprese ‰eolu, do hádu ãekajících
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zlovoln˘ch duchÛ, do pekla. Tam trpí mukami zatracen˘ch; tam
se zmítají v odplatû vûãného ohnû; tam je pláã, kvílení a skfiípûní
zubÛ; tam je na zlovolné vylito ohnivé rozhofiãení BoÏího hnûvu.
(Alma 40:11–14; NaS 76:103–106.) …

Po jejich vzkfií‰ení pfiejde velká vût‰ina tûch, ktefií trpûli v pekle,
do telestiálního království; zbytek, proklet˘ jako synové zatrace-
ní, bude vydán, aby se podílel na nekoneãné bûdû s ìáblem a
jeho andûly... 

Kdo pÛjde do pekla? Písma na tuto otázku poskytují hojnost
odpovûdí. ProtoÏe ti, jiÏ jdou do telestiálního království, putují
do svého cíle hlubinami pekla a v dÛsledku poslu‰nosti telesti-
álního zákona, vypl˘vá z toho, Ïe v‰ichni ti, ktefií Ïijí podle
telestiálního zákona, pÛjdou do pekla.“ (Mormon Doctrine,
349–350.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 76 proveìte ãinnost A a ze zb˘vajích
ãinností (B–G) proveìte tfii ãinnosti. 

Porozumûní struktufie

1. PouÏijte oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a smlouvy
76 („Struktura zjevení“) a oznaãujte si v písmech ver‰e, které
pojednávají o jednotliv˘ch kategoriích, které jsou tam uve-
deny. Vyberte si tu metodu oznaãování v písmech, které
dáváte pfiednost. 

2. Do se‰itu si nakreslete tfii sloupce a nadepi‰te je „Celestiální
království“, „Terestriální království“ a „Telestiální království“.
Projdûte si Nauku a smlouvy 76:30–112 a napi‰te charakteristi-
ky tûch, ktefií budou v jednotliv˘ch královstvích slávy. 

A

Ilustrujte vidûní

Do se‰itu si nakreslete ilustrace pro dvû ãásti Nauky a smluv 76,
které na vás zapÛsobily. Ke kaÏdé ilustraci napi‰te krátk˘ popis
a uveìte v nûm, co na vás na tûchto ãástech zjevení zapÛsobilo. 

Napi‰te dopis

1. Prozkoumejte Nauku a smlouvy 76:1–10 a vypi‰te si v˘razy,
které popisují, co BÛh udûlá, aby „[poctil] ty, kdoÏ [mu] slouÏí
ve spravedlivosti a v pravdû do konce“ (v. 5). 

2. Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele nebo ãlena rodiny, kter˘ má
pocit, Ïe je pfiíli‰ tûÏké b˘t spravedliv˘m, a pfiem˘‰lí o tom,
zda to vÛbec stojí za tu námahu. PouÏijte svÛj v˘ãet a napi‰te
dopis, v nûmÏ vysvûtlíte, co BÛh slíbil spravedliv˘m. Povûzte,
které sliby pro vás mají velk˘ v˘znam, a vysvûtlete proã. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 76:22–24

1. Projdûte si svûdectví zaznamenané v NaS 76:20–24. Vypi‰te si,
co nás tyto ver‰e uãí o Spasiteli. 

2. Pfiemítejte o tom, jaké asi mûli prorok Joseph Smith a Sidney
Rigdon pocity po tomto vidûní Spasitele. Do osobního deníku
si napi‰te vlastní svûdectví o JeÏí‰i Kristu a to, co o Nûm víte. 

Napi‰te test

Napi‰te alespoÀ jednu smysluplnou otázku pro kaÏdou kate-
gorii, která se nachází v oddílu „Porozumûní písmÛm“ pro
Nauku a smlouvy 76 („Struktura zjevení“). Ke kaÏdé otázce
doplÀte odpovûì a vysvûtlete, proã je dÛleÏité znát odpovûì na
onu otázku. 

PouÏijte PrÛvodce k písmÛm

1. Najdûte si v PrÛvodci k písmÛm heslo Lucifer (str. 84) a do se‰i-
tu napi‰te vysvûtlení, co znamená. 

2. PouÏijte onu definici a informace v Nauce a smlouvách
76:25–29 a popi‰te, co víte o Luciferovi v pfiedsmrtelném svûtû
a o tom, co se mu stalo. 

3. Co si myslíte, proã obzvlá‰tû dychtí vést „válku se svat˘mi
BoÏími“ (v. 29, potfiebujete-li pomoc, viz také oddíl
„Porozumûní písmÛm“ pro NaS 76:29)? 

PoÏadavky pro celestiální království
a jeho odmûny

1. Na základû Nauky a smluv 76:50–53 si vypi‰te, co se vyÏadu-
je od tûch, ktefií touÏí po celestiální slávû. 

2. Co si myslíte, proã se od nás poÏaduje „pfiemáhati vírou“ (v.
53)? Proã nestaãí pracovitost, odhodlání a síla vÛle? (Viz také
NaS 76:69; 2. Nefi 31:19–21; Moroni 6:4.) 

3. Z toho, co Nauka a smlouvy 76:50–70, 92–96 uãí o tûch, ktefií
pÛjdou do celestiálního království, si vypi‰te alespoÀ dvû
poÏehnání, která jsou pro vás dÛleÏitá, a vysvûtlete, proã
byste je chtûli získat. 
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Prorok Joseph Smith
jednou prohlásil:
„Kniha Zjevení je jed-
nou z nejjasnûj‰ích
knih, které kdy BÛh dal
napsat.“ (Teachings of
the Prophet Joseph
Smith, 290.) Mnoho

ãlenÛ Církve pokládá knihu apo‰tola Jana za ponûkud obtíÏ-
nûj‰í a kfiesÈansk˘ svût se po staletí pfie o to, co znamená.
Nauka a smlouvy 77 poskytuje nûkolik klíãÛ pro pochopení
knihy Zjevení, které nám ji mohou odemknout a mohou nám
pomoci zaãít ji chápat zpÛsobem, jak˘m ji chápal Joseph
Smith. Podívejte se také na knihu Zjevení, aby vám pomohla
pochopit kontext pro Pánovy odpovûdi v oddíle 77. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 77

Nauka a smlouvy 77:2–3 – Co víme o zvífiatech,
která vidûl Jan? 
Jan spatfiil oslavené Ïivotní formy, které, i kdyÏ nám jsou
neznámé, jsou dÛleÏitou souãástí stvofiení Nebeského Otce.
Prorok Joseph Smith o tûchto tvorech fiekl: „Pfiedpokládám, Ïe
Jan tam vidûl tisíce forem, které byly spaseny z deset tisíckrát
deseti tisícÛ zemí, jako je tato – podivná zvífiata, o kter˘ch
nemáme vÛbec ponûtí – ta v‰echna lze vidût v nebi. Toto velké
tajemství mûlo ukázat Janovi, co v nebi je.“ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 291.) Pfii jiné pfiíleÏitosti fiekl: „Oni ãtyfii
tvorové byla ãtyfii neju‰lechtilej‰í zvífiata, která naplnila míru
svého stvofiení a byla spasena z jin˘ch svûtÛ, protoÏe byla
dokonalá – ve své sféfie byla jako andûlé. Není nám fieãeno,
odkud pfii‰la, a já to nevím; Jan je ale vidûl a sly‰el, jak velebí a
oslavují Boha.“ (History of the Church, 5:343–344.) Toto zjevení
zajisté otevírá ná‰ zrak pro vesmír mnohem sloÏitûj‰í a vzne‰e-
nûj‰í, neÏ ãasto pfiedpokládáme. 

Nauka a smlouvy 77:15 – Co víme o „dvou
svûdcích“? 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, uãil: „Tito dva budou následovníky onoho pokorného

âasné (v. 2, 6) – T˘kající se
fyzického svûta a pozemské-
ho Ïivota

BlaÏenost (v. 3) – ·tûstí

Elias (v. 9) – Oznaãení pro
BoÏího posla

Apo‰tol Jan vidûl knihu zapeãetûnou
sedmi peãetûmi. 

Nauka a 
smlouvy 77

Otázky t˘kající se Janova zjevení

muÏe, Josepha Smitha, skrze nûhoÏ Pán nebes znovuzfiídil
plnost svého vûãného evangelia v této poslední dispensaci
milosti. Nepochybnû to budou ãlenové Rady Dvanácti nebo
Prvního pfiedsednictva Církve.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:509.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 77 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

PouÏijte PrÛvodce k písmÛm

V poznámce pod ãarou pro Nauku a smlouvy 77:1 je odkaz na
PrÛvodce k písmÛm „Zemû – Koneãn˘ stav zemû“. Najdûte si toto
heslo v PrÛvodci k písmÛm (str. 194) a pfieãtûte si nûkolik odkazÛ,
které jsou zde uvedeny, abyste se o tomto tématu dozvûdûli
více. Vypi‰te si tfii my‰lenky, které jste na‰li a které vám pomá-
hají lépe porozumût tomu, co se stane s planetou zemû
v budoucnosti. 

Kniha se sedmi peãetûmi

1. Co se dozvídáme v Nauce a smlouvách 77:6–7 o knize „[zape-
ãetûné] na zadní stranû sedmi peãetûmi“ a o peãetích, které
Jan spatfiil ve Zjevení 5:1? 

2. Jakou útûchu vám pfiiná‰í to, kdyÏ víte, Ïe BÛh od poãátku
znal, co se stane na této zemi? 

Vysvûtlete pojem

1. Nauka a smlouvy 77:9–11 obsahuje Pánovy odpovûdi na otáz-
ky Josepha Smitha o vûrn˘ch, ktefií jsou zpeãetûni na ãele.
Pfieãtûte si také Zjevení 7:1–4 a 14:1 a vysvûtlete, co toto „zpe-
ãetûní“ o tûchto lidech odhaluje. 

2. Myslíte si, Ïe jsou lidé takto peãetûni i dnes, nebo to je nûco,
co se t˘ká budoucnosti? 

Myslíte si, Ïe bylo zámûrem Nebeského Otce, aby nûktefií
lidé mûli mnohem více, neÏ potfiebují, zatímco jiní s náma-
hou sotva pfieÏívají? V Nauce a smlouvách 78 Pán vysvûtlil
svÛj plán, aby se postaral o v‰echny své dûti. Hledejte sliby,
které Pán dal tûm, ktefií spravují svá pozemská poÏehnání
zpÛsobem, jak˘m zam˘‰lel. 

Nauka a 
smlouvy 78
Potfieba zaloÏení 

biskupovy zásobárny
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 78

Nauka a smlouvy 78:3 – „Zásobárna pro chudé
z lidu mého“ 
KdyÏ Pán dal v únoru 1831 Církvi svÛj zákon, pfiikázal ãle-
nÛm: „Bude‰ pamatovati na chudé a zasvûtí‰ z majetku svého
na podporu jejich“ (NaS 42:30). To, co bylo dáno na podporu
chud˘ch, mûlo b˘t „poloÏeno pfied biskupa církve mé a rádce
jeho“ (v. 31). Zbytek poté, co se biskup postaral o bezprostfied-
ní potfieby, mûl b˘t „uchován v zásobárnû mé, aby pomáhal
chud˘m a potfiebn˘m“ (v. 34). V bfieznu 1832 pfii‰el ãas pro
zaloÏení slíbené zásobárny. 

Nauka a smlouvy 78:5–7 – Co znamená b˘t si rovni? 
President Joseph Fielding Smith uãil: „B˘t si rovni, tím Pán
nemyslí, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má obdrÏet stejnou odmûnu za vyko-
nanou práci, ale Ïe kaÏd˘ má obdrÏet podle sv˘ch potfieb, a tak
mÛÏe b˘t udrÏována rovnost. Tam, kde není sobeckost v srdci
lidí, lze tohoto Ïádoucího cíle dosáhnout, ale tam, kde nejsou
z du‰e odstranûny Ïárlivost a sobectví, je odsouzen k neúspû-
chu. Je nezbytné, abychom byli schopni dodrÏovat celestiální
zákon rovnosti.“ (Church History and Modern Revelation, 1:307.) 

President Ezra Taft Benson fiekl: „Nûktefií do‰li k mylnému názo-
ru, Ïe sjednocen˘ fiád je v teorii i praxi spoleãensky primitivní a
komunistick˘, protoÏe zjevení hovofií o rovnosti. Rovnost ve
sjednoceném fiádu není ekonomické a spoleãenské rovnostáfiství,
jak ho nûktefií dnes obhajují. Rovnost, jak je popsána Pánem, je
,[rovnost] podle... rodiny [ãlovûka], podle jeho okolností a jeho
nedostatku a potfieb‘ (NaS 51:3).“ („A Vision and a Hope for the
Youth of Zion“, in 1977 Devotional Speeches of the Year [1978], 74.) 

Nauka a smlouvy 78:11–12 – Co je „t˘rání
Satanem“? 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, uãil: „B˘t vydán t˘rání Satanem znamená b˘t vydán do
jeho rukou, znamená to b˘t mu vydán beze v‰í ochranné moci
knûÏství, spravedlivosti a zboÏnosti, takÏe Lucifer má volnou
ruku takového ãlovûka t˘rat, pronásledovat a souÏit bez ustání
nebo zábrany. KdyÏ jsou strÏeny zábrany, Satanovy rány a pro-
kletí, jak v tomto svûtû, tak i ve svûtû pfií‰tím, zpÛsobují nepo-
psatelnou úzkost znázorÀovanou hofiícím ohnûm a sírou. Tak
trpí zatracení v pekle.“ (Mormon Doctrine, 108.) 

Syn Ahman (v. 20) – Syn BoÏí
(Ahman znamená v jazyce,
kter˘m mluvil Adam, „BÛh“) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 78 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Proveìte rozhovor

1. Projdûte si Nauku a smlouvy 42:30–34 a 78:1–4. Popi‰te, jak se
zásobárna pouÏívala v rámci zákona zasvûcení. 

2. PoÏádejte presidentku Pomocného sdruÏení nebo vedoucího
knûÏství, aby vám vysvûtlili, jak se zmûnilo fungování dne‰ní
biskupovy zásobárny v rámci zákona desátku. Zapi‰te si
shrnutí toho, ãemu se nauãíte. 

Pfiedstavte si rozdíl

1. Na základû ãetby Nauky a smluv 78 vysvûtlete, co mûl Pán
na mysli, kdyÏ fiekl, Ïe si máme b˘t „rovni v pozemsk˘ch
vûcech“ (v. 6; viz také oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro
NaS 78:5–7). 

2. Co by se zlep‰ilo ve va‰em sousedství, ‰kole a obci, kdyby si
v‰ichni byli tímto zpÛsobem „rovni“? 

Uveìte dÛvod

V Nauce a smlouvách 78:14 Pán fiekl, Ïe Církev má „b˘ti nezá-
vislá“ na zbytku svûta. 

1. Jaké pokyny dal Pán Církvi v tomto zjevení, aby jejím ãlenÛm
pomohl b˘t nezávisl˘mi? 

2. Co jiného vidíte, Ïe Církev dûlá a ãemu uãí, aby nám pomohla
b˘t sobûstaãnûj‰ími? 

Co byste na to fiekli? 

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele, kter˘ je presidentem kvora uãitelÛ
a kter˘ ztratil chuÈ do práce, protoÏe se mu zdá, Ïe se mu nedafií
vzbudit zájem nûkolika ãlenÛ jeho kvora o ãinnosti a akce. Chodí
na shromáÏdûní, ale nechtûjí se podílet na akcích Mlad˘ch muÏÛ
v prÛbûhu t˘dne. PouÏijte Nauku a smlouvy 78:17–18 a pomozte
svému pfiíteli pochopit, ãemu, podle va‰eho názoru, by Pán
chtûl, aby porozumûl. 

Pomyslete na to, jak úÏasné by bylo obdrÏet povolání na
misii podepsané prorokem. Pfiedstavte si, jaké pocity mûli
bratfií, ktefií pfiijali své povolání na misii v Nauce a smlou-
vách 79–80. Jak˘m tûÏkostem, které dne‰ní misionáfii nema-
jí, asi tito bratfií ãelili, kdyÏ pfiijali své povolání na misii? 

Nauka a 
smlouvy 79–80

Povolání na misii
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 79

Nauka a smlouvy 80

Nauka a smlouvy 80:4 – NemÛÏete uãit tomu, co
neznáte
Star‰í Orson Pratt, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, se
zmínil o tomto postfiehu o misionáfiské práci: „Byl jsem za hra-
nicemi s nûkolika skupinami misionáfiÛ... a vidûl jsem je nafiíkat
a truchlit a sly‰el jsem, jak jeden druhému sdûluje své pocity a
fiíká – ,Kdybych jen vûnoval ãas, kter˘ jsem strávil po‰etilostmi,
shromaÏìováním zásad vûãného Ïivota – kdybych jen studoval
písma – kdybych se jen hloubûji seznámil s naukami Církve –
kdybych se jen obeznámil s onûmi zásadami zjeven˘mi z nebe
pro na‰e vedení! Potom bych byl pfiipraven stát pfied obyvateli
zemû a vzdûlávat je, pokud jde o na‰e zásady‘.“ (Journal of
Discourses, 7:76.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 79–80 proveìte ãinnost A nebo B. 

PoÏehnání misionáfiské práce

1. Jak v Nauce a smlouvách 79:1 Pán popsal evangelium Jaredu
Carterovi? 

2. Existují-li lidé, ktefií o evangeliu takto nesm˘‰lejí, co si myslí-
te, Ïe by mûli dûlat? 

3. Jaké sliby dal Pán bratru Carterovi, bude-li vûrnû slouÏit? Jak
byste vy mohli obdrÏet tyto sliby nyní? 

Misionáfiská pfiíprava

1. Co bylo v Nauce a smlouvách 80 pfiikázáno Stephenu
Burnettovi a Edenu Smithovi, aby uãili na své misii? 

2. Co musí dûlat kaÏd˘ misionáfi pfiedtím, neÏ mÛÏe tento pfiíkaz
splnit zpÛsobem, jak˘m Pán zam˘‰lel? 

B

A

V˘chodní zemû (v. 1) –
V˘chod Spojen˘ch státÛ

Utû‰itel (v. 2) – Duch Svat˘

Budu ho opût korunovati
snopy (v. 3) – PoÏehnám ho
obrácen˘mi

Pán Prorokovi nezjevil úplnou organizaci své církve najed-
nou. Organizace rostla tak, jak rostla Církev. V Nauce a
smlouvách 81 dal Pán Josephu Smithovi dal‰í rady t˘kající
se „pfiedsednictva vysokého knûÏství“, které se pozdûji stalo
Prvním pfiedsednictvem. Hledejte, co Pán udûlal, aby
poskytl Josephu Smithovi urãitou pomoc pfii vedení Církve.
Pfiedstavte si, jaké pocity asi mûl Frederick G. Williams,
kdyÏ obdrÏel toto povolání od Pána. Pov‰imnûte si, Ïe toto
zjevení bylo pÛvodnû zam˘‰leno pro Jesseho Gauseho, ten
ale nezÛstal vûrn˘ (viz záhlaví NaS 81). 

Frederick G. Williams byl povolán jako rádce proroka Josepha Smitha. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 81

Nauka a smlouvy 81:2 – „Klíãe království“ vÏdy drÏí
První pfiedsednictvo. 
Skuteãnost, Ïe klíãe království vÏdy patfií Prvnímu pfiedsednic-
tvu, vysvûtlil president Joseph Fielding Smith bûhem jednoho
generálního knûÏského shromáÏdûní: 

Alfa i Oméga (v. 7) – Je to
první a poslední písmeno
fiecké abecedy a jméno pro
JeÏí‰e Krista. Toto jméno

symbolizuje, Ïe JeÏí‰ je
„Poãátek i Konec, První i
Poslední“.

Nauka a 
smlouvy 81

Pánova rada pfiedsednictvu
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„Tyto klíãe [klíãe království
BoÏího na zemi] jsou právem
pfiedsednictví, jsou mocí a pravo-
mocí spravovat a fiídit v‰echny
Pánovy záleÏitosti na zemi. Ti,
ktefií je drÏí, mají moc spravovat
a fiídit zpÛsob, kter˘m mohou
slouÏit v knûÏství v‰ichni ostatní.
V‰ichni mÛÏeme b˘t nositeli
knûÏství, ale mÛÏeme ho pouÏí-
vat pouze tak, jak jsme k tomu
oprávnûni a jak jsme fiízeni tûmi,
ktefií drÏí klíãe. “

Toto knûÏství a tyto klíãe pfiedal Josephu Smithovi a Oliveru
Cowderymu Petr, Jakub a Jan a MojÏí‰ a Eliá‰ a dal‰í dávní pro-
roci. Byly dány kaÏdému muÏi, kter˘ byl ustanoven jako ãlen
Rady Dvanácti. Ale protoÏe jsou právem pfiedsednictví, mÛÏe
je v plnosti pouÏívat pouze sluÏebnû nejstar‰í apo‰tol BoÏí na
zemi, kter˘m je president Církve. 

Chtûl bych nyní fiíci – velmi jasnû a velmi dÛraznû – Ïe máme
svaté knûÏství a Ïe klíãe království BoÏího jsou zde. Nacházejí
se pouze v Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. 

Pán, skrze zjevení Josephu Smithovi, fiekl, Ïe tyto klíãe ,patfií
vÏdy pfiedsednictvu vysokého knûÏství‘ (NaS 81:2)... 

Bratfií, myslím, Ïe je jedna vûc, která nám má b˘t mimofiádnû
jasná. Ani president Církve, ani První pfiedsednictvo, ani sjedno-
cen˘ hlas Prvního pfiedsednictva a Dvanácti nikdy nesvede
Svaté z cesty nebo nevy‰le svûtu radu, která je v rozporu
s úmyslem a vÛlí Pána. 

Jedinec mÛÏe sejít z cesty nebo mít osobní názory nebo udílet
rady, které jsou v rozporu s Pánov˘mi zámûry. Ale hlas Prvního
pfiedsednictva a sjednocen˘ hlas tûch dal‰ích, ktefií s nimi drÏí
klíãe království, vÏdy povede Svaté a svût onûmi stezkami, na
nichÏ Pán chce, aby byli... 

Svûdãím, Ïe budeme-li vzhlíÏet k Prvnímu pfiedsednictvu a
fiídit se jejich radami a vedením, Ïádná moc na zemi nás, církev,
nemÛÏe zastavit ani nemÛÏe zmûnit ná‰ smûr a my, jednotlivci,
získáme pokoj v tomto Ïivotû a zdûdíme vûãnou slávu ve svûtû,
kter˘ pfiijde.“ (Conference Report, Apr. 1972, 98–99; nebo
Ensign, July 1972, 87–88.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 81 proveìte ãinnost A. 

Udûlejte si kontrolní seznam

Projdûte si Nauku a smlouvy 81 a vypi‰te si to, o co Pán poÏá-
dal Fredericka G. Williamse. Za‰krtnûte to, co se podle va‰eho
názoru t˘ká pouze Prvního pfiedsednictva, a zakrouÏkujte to,
co se podle vás t˘ká kaÏdého ãlena Církve. 

A

Vûfiíme, Ïe pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Krista bude
v Independence ve státû Missouri zaloÏeno mûsto Sion.
Jakou úlohu budete hrát pfii této velké události a jak se na
svou úãast mÛÏete pfiipravovat? Jak se potfiebujeme zlep‰it
a zmûnit? Rady Pána pro rané církevní vedoucí jsou pro
nás právû tak dÛleÏité, jako byly pro nû, protoÏe i my musí-
me peãlivû naslouchat a b˘t poslu‰ní, abychom se mohli
podílet na zaloÏení Sionu. 

Pán pouÏil obraz stanu a stanov˘ch kÛlÛ, aby znázornil, jak vzdálené
kongregace Církve (kÛly) podporují Sion a pomáhají mu rÛst. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 82

Nauka a smlouvy 82:14 „Sion musí povstati“ 
Slovo Sion se v Bibli a v Knize Mormonovû objevuje více neÏ
200krát a témûfi tolikrát i v Nauce a smlouvách. Je to velmi dÛle-
Ïitá zásada t˘kající se posledních dnÛ. Prorok Joseph Smith
s velk˘m nad‰ením nav‰tívil Independence ve státû Missouri a
zasvûtil ji jako zemi Sion. O Sionu fiekl: „Budování Sionu je vûcí,
která zajímala lid BoÏí v kaÏdé dobû; je to téma, kter˘m se proro-
ci, knûÏí a králové zaobírali se zvlá‰tním potû‰ením; s radostn˘m
oãekáváním vzhlíÏeli ke dni, v nûmÏ Ïijeme; a podníceni nebes-
k˘m a radostn˘m oãekáváním zpívali a psali a prorokovali o
tomto na‰em dni... my jsme obdafien˘m lidem, kter˘ BÛh vyvo-
lil, aby uskuteãnil slávu posledních dnÛ; nám je dovoleno, aby-
chom vidûli slávu posledních dnÛ, podíleli se na ní a pomáhali
jí, aby se valila vpfied.“ (History of the Church 4:609–610.) 

Poklesky (v. 1) – Poru‰ení
zákona nebo pfiikázání

Pfiestupníci (v. 4) –
Poru‰ovatelé zákona, hfií‰níci

T˘rání Satanem (v. 21) –
Muka (viz oddíl „Porozumûní
písmÛm“ pro NaS 78:11–12)

Nauka a 
smlouvy 82

Pokyny t˘kající se zaloÏení Sionu
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Nauka a smlouvy 82:22 – „UãiÀte sobû pfiátele
mamonem nespravedlivosti“ 
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „Zdá se, Ïe pfiikázání
Pánû, aby si svatí dûlali ,pfiátele mamonem nespravedlivosti‘,je
tûÏk˘ v˘rok, kdyÏ mu nerozumíme správnû. Dûlat si pfiátele
mamonu nespravedlivosti není my‰leno tak, aby se s nimi bratfií
podíleli na jejich hfií‰ích, aby je pfiijímali do svého nitra, mísili se
s nimi a jinak klesali na jejich úroveÀ. Mûli Ïít tak, aby byl zaji‰-
tûn mír s jejich nepfiáteli. Mûli s nimi jednat laskavû, b˘t k nim
pfiátel‰tí tak dalece, jak to správné a ctnostné zásady dovolí, ale
nikdy s nimi nemûli klít nebo pít a h˘fiit. Kdyby dokázali potla-
ãit pfiedsudky a ukázat ochotu obchodovat s nimi a projevovat
laskavého ducha, mohlo by jim to pomoci, aby se odvrátili od
své hofikosti. Soud mûl b˘t ponechán na Pánu.“ (Church History
and Modern Revelation, 1:323.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 82 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 82:3

1. Pfieãtûte si 1. Nefiho 3:7 a Nauku a smlouvy 82:3 a vysvûtlete,
co tyto dvû pasáÏe uãí o poslu‰nosti. NezapomeÀte uvést
my‰lenky z obou ver‰Û. 

2. Napi‰te nûjak˘ slogan nebo navrhnûte plakát, kter˘ zachycuje
hlavní my‰lenky tûchto dvou ver‰Û. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 82:10

1. Pfieãtûte si Etera 3:12 a vysvûtlete, proã víme, Ïe Nebesk˘ Otec
vÏdy dodrÏuje sliby, které dává. 

2. Projdûte si Nauku a smlouvy 82:10 a vysvûtlete, co tam BÛh
slíbil. Napi‰te si to jako prohlá‰ení „kdyÏ – potom“. 

3. Napi‰te si prohlá‰ení „kdyÏ – potom“ pro pfiikázání svûtit den
sabatu, které jste studovali v Nauce a smlouvách 59:12–20. 

4. Napi‰te si prohlá‰ení „kdyÏ – potom“ pro dal‰í pfiikázání,
které si vyberete. 

Najdûte pfiíãinu a následek

V Nauce a smlouvách 82 dal Pán proroku Josephu Smithovi
dal‰í pokyny o budování Sionu. 

1. Nakreslete si do se‰itu níÏe uveden˘ nákres a popi‰te si ho
podle této pfiíruãky. 

TudíÏ

Tato 
pfiikázání

TouÏen˘
v˘sledek

C

B

A

2. Do políãka „TouÏen˘ v˘sledek“ si napi‰te, co si Pán pfiál, aby
se stalo v Sionu (viz NaS 82:14). 

3. Ve ver‰i 15 si najdûte a zv˘raznûte slovo tudíÏ. 

4. Projdûte si ver‰e 15–19 a do políãka „Tato pfiikázání“ si vypi‰-
te pfiikázání, která dal Pán Svat˘m, aby dosáhli touÏeného
v˘sledku. 

5. Vysvûtlete, proã, podle va‰eho názoru, to, co Pán chtûl, aby se
stalo, by se nestalo bez poslu‰nosti pfiikázání. 

Pro matku, která je sama,
je obtíÏné vychovávat dûti.
V Nauce a smlouvách 83
Pán vysvûtlil, jak má
Církev pomáhat v rámci
zákona zasvûcení. Tato
zásada funguje pfieváÏnû
stejnû i dnes. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 83

Nauka a smlouvy 83:6 – „Bude postaráno o vdovy
a sirotky“ 
President Joseph F. Smith fiekl: Zámûrem je, aby se peãovalo o
vdovy, jsou-li v nouzi, a aby bylo postaráno o dûti bez otce a o
sirotky z prostfiedkÛ Církve, aby byli odûni a nasyceni a mûli pfií-
leÏitost ke vzdûlání, stejnû jako dal‰í dûti, které mají rodiãe, ktefií
o nû peãují. KdyÏ dítû nemá otce ani matku, Církev se stává rodi-
ãem toho dítûte a má povinnost se o nû postarat a zajistit, aby
mûlo stejné pfiíleÏitosti jako ostatní dûti v Církvi. Toto je veliká
zodpovûdnost.“ (Conference Report, Oct. 1899, 39.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 83 proveìte ãinnost A. 

Napi‰te novinov˘ ãlánek

Pfiedstavte si, Ïe jste reportérem místních novin, které mají nízk˘
náklad, a máte za úkol napsat ãlánek o rodinû, jejíÏ otec zahynul
pfii nehodû. KdyÏ dûláte interview s vdovou a ptáte se, jak se jí
dafií v‰e zvládat bez pfiíjmu a podpory manÏela, vysvûtluje, Ïe je
Svatou posledních dnÛ. Na základû ãetby Nauky a smluv 83 napi‰-
te ãlánek o tom, co by mohla fiíci, Ïe Církev udûlala, aby pomohla
jí i jejím dûtem v tomto obtíÏném období. (Je-li to potfieba, poÏá-
dejte o pomoc rodiãe nebo nûkterého církevního vedoucího.) 

A

Nauka a 
smlouvy 83

Zodpovûdnost za Ïeny a dûti
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Co víte o knûÏství BoÏím? Jak˘ má úãel? Jak ovlivnilo vá‰
Ïivot? Proã je dÛleÏité pro zbytek svûta? Co je pfiísaha a
smlouva knûÏství a co znamená pro ty, ktefií tuto pfiísahu a
smlouvu pfiijímají? Nauka a smlouvy 84 nám v mnoha smû-
rech pomáhá porozumût knûÏství a tomu, jak ti, ktefií jsou jeho
nositeli, spravují Církev a Ïehnají ná‰ Ïivot – a cel˘ svût. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 84

Nauka a smlouvy 84:2 – „Pro znovuzfiízení lidu jeho“ 
Slovo znovuzfiízení v Nauce a smlouvách 84:2 se net˘ká pfiinese-
ní plnosti evangelia zpût na zem v posledních dnech. T˘ká se
pfiivedení BoÏích dûtí zpût do Jeho království na zemi – do
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ – a potom zpût do
Jeho pfiítomnosti, aby se tû‰ily vûãnému Ïivotu. Toto znovuzfií-
zení k vûãnému Ïivotu je umoÏnûno mocí usmífiení JeÏí‰e Krista,
jak se projevila v obfiadech a moci knûÏství, o kter˘ch pojednává
Nauka a smlouvy 84. 

Spiknutí (v. 16) – Intrika
nebo zl˘ plán dvou nebo více
lidí, aby u‰kodili nebo získali
v˘hodu

Vût‰í knûÏství (v. 19) –
Melchisedechovo knûÏství

Men‰í knûÏství (v. 26) –
Aronovo knûÏství

Tûlesn˘ch (v. 27) – âasn˘ch,
t˘kajících se fyzick˘ch vûcí
(vûcí souvisejících s tímto
Ïivotem) 

Uãiniti pfiímou (v. 28) –
Pfiipravit

Pfiísaha (v. 39) – Obfiadné
prohlá‰ení nebo slib

Dom˘‰livost (v. 55) –
Zamûfiení na sebe, p˘cha

Metla (v. 58) – Trest, souÏení

Mo‰na (v. 78, 86) – Cestovní
vak

Ne‰etfiete (v. 94) – VynaloÏte
ve‰keré moÏné úsilí

Pracovala ku porodu a poro-
dila sílu jeho (v. 101) – T˘ká
se porodních bolestí a porodu;
je to symbol trápení na zemi
pfied druh˘m pfiíchodem
JeÏí‰e Krista, po kterém bude
následovat „zrození“ milénia. 

Vzdûlávati (v. 106, 110) –
Povznésti, osvítiti, duchovnû
posíliti 

Svûtské záleÏitosti (v. 113) –
Obchodní jednání nesouvise-
jící s Církví

Zpusto‰ení, zpusto‰en (v.
114–115, 117) – Pustota zpÛso-
bená niãením a soudy; „zpus-
to‰ení ohavnosti“ se t˘ká
zniãení, které nastane tehdy,
kdyÏ lidé budou ãinit to, co je
ohavné neboli velice pohor-
‰ující v oãích Pánû. 

Nauka a 
smlouvy 84
Zjevení o knûÏství

Nauka a smlouvy 84:4–5 – Kter˘ chrám? Která
generace? 
V Nauce a smlouvách 84:4–5 Pán fiekl, Ïe ve mûstû Nov˘
Jeruzalém (v kraji Jackson ve státû Missouri) bude postaven
zvlá‰tní chrám. Také fiekl, Ïe chrám bude postaven „v této gene-
raci“ a Ïe na nûm zvlá‰tním zpÛsobem spoãine Jeho sláva. 

Prorok Joseph Smith zasvûtil
místo pro tento chrám (viz NaS
57 a oddíl „Porozumûní písmÛm“
pro NaS 58:57, str. 65), ale Svatí
v oné dobû nebyli schopni chrám
postavit. Nauka a smlouvy 84
v‰ak znovu potvrzuje slib, Ïe
chrám bude postaven v této dis-
pensaci. „Tato generace“ (viz NaS
84:4–5) se t˘ká této dispensace,

poslední dispensace pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Krista.

Nauka a smlouvy 84:6 – Pfieru‰ená my‰lenka
V Nauce a smlouvách 84:6 Pán zaãal hovofiit o synech
MojÏí‰ov˘ch ve vztahu k chrámu, kter˘ bude postaven
v Novém Jeruzalémû. Po úvodním v˘razu – „a synové
MojÏí‰ovi“ – tuto my‰lenku pfieru‰il, aby hovofiil o knûÏství,
jehoÏ nositelem byl MojÏí‰ a dûti Izraele. My‰lenka, kterou
zapoãal ve ver‰i 6, ohlednû synÛ MojÏí‰ov˘ch a chrámu
v Novém Jeruzalémû, pokraãuje ve ver‰i 31. 

Nauka a smlouvy 84:33 – Zvelebování povolání
v knûÏství
President Ezra Taft Benson fiekl: „Zvelebovat své povolání
v knûÏství znamená prohlubovat jeho dÛstojnost a v˘znam,
posilovat ho a pÛsobit na druhé tak, aby tento úfiad respektovali
a ctili díky ctnosti a spravedlivosti muÏe, kter˘ ho zastává.“
(Teachings of Ezra Taft Benson, 453.) 
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Star‰í Neal A. Maxwell, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, uãil, Ïe „zvelebovat své povolání znamená vidût okem
víry roz‰ífiené moÏnosti knûÏské sluÏby své rodinû, svému
stádu, pfiátelÛm a dal‰ím.“ („I Will Arise and Go to My Father“,
Ensign, Sept. 1993, 66.) 

Nauka a smlouvy 84:54–58 – Kniha Mormonova a
odsouzení

President Ezra Taft Benson v úvodním
proslovu na generální konferenci v dubnu
1986 svûdãil: 

„Pokud neãteme Knihu Mormonovu a
nedbáme na její uãení, Pán v oddíle 84
Nauky a smluv prohlásil, Ïe na celé Církvi
spoãívá odsouzení: [Citoval NaS 84:56–57.] 

Musíme o Knize Mormonovû nejenom
více mluvit, ale musíme se jí více vûnovat. Proã? Pán odpovídá:
[Citoval NaS 84:58.] My tuto metlu a soud pociÈujeme! 

... Kniha Mormonova nebyla a ani nyní není stfiedem na‰eho
osobního studia, rodinné v˘uky, kázání a misionáfiské práce.
Z toho musíme ãinit pokání.“ (Conference Report, Apr., 1986, 4;
nebo Ensign, May 1986, 5–6.) 

Pozdûji, pfii téÏe generální konferenci, president Benson opûtov-
nû zdÛraznil, jak je dÛleÏité, abychom Knihu Mormonovu pou-
Ïívali: 

„Pán inspiroval svého sluÏebníka Lorenza Snowa, aby opûtovnû
zdÛraznil zásadu desátku, aby se Církev vymanila z finanãní
poroby... 

Nauka a smlouvy 84:77–90 – Pokyny a zaslíbení
misionáfiÛm
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil: „Pro ty, ktefií jsou povoláni jít do svûta bez
mû‰ce nebo mo‰ny a kázat evangelium, platí zvlá‰tní pravidlo.
Po dobu své misionáfiské sluÏby nemají mít Ïádnou starost o
obchodní podnikání nebo ãasné ãinnosti. Mají b˘t osvobozeni
od zatûÏujících povinností, které vÏdy provázejí ty, ktefií spravu-
jí ãasné záleÏitosti. Celá jejich pozornost a ve‰kerá jejich síla a
talenty se mají soustfieìovat na dílo sluÏby, a mají PánÛv slib, Ïe
on se postará o jejich kaÏdodenní potfieby.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 243.) 

Nauka a smlouvy 84:92 – „Oãistûte si nohy“ 
Viz oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a smlouvy 24:15
(str. 34). 

V na‰í dobû Pán zjevil, Ïe je potfieba opûtovnû
zdÛraznit Knihu Mormonovu, aby se Církev
a v‰echny dûti Sionu osvobodily z odsouzení
– metly a soudu. (Viz NaS 84:54–58.) Toto
poselství se musí dostat ke ãlenÛm Církve
na celém svûtû... 

Îehnám vám schopností lépe porozumût Knize
Mormonovû. Slibuji vám, Ïe od tohoto okamÏi-

ku nadále, budeme-li kaÏd˘ den po dou‰cích upíjet z jejích
stránek a zachovávat její pfiedpisy, BÛh na kaÏdé dítû Sionu a
Církve vylije dosud neznámé poÏehnání – a my budeme prosit
Pána, aby zapoãal ulehãovat odsouzení – metlu a soud. O tom
vydávám posvátné svûdectví.“ (Conference Report, Apr. 1986,
100; nebo Ensign, May 1986, 78.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 84 proveìte ãinnost C a z ostatních
ãinností (A–B, D–F) proveìte ãinnosti tfii. 

Uãení o Melchisedechovû knûÏství

Do se‰itu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena
níÏe. Do prvního sloupce si vypi‰te, co jste se v Nauce a smlou-
vách 84:14–25 nauãili o Melchisedechovû knûÏství. Do druhého
sloupce si pi‰te otázky, které máte, kdyÏ uvaÏujete o tom, ãemu
jste se v tûchto ver‰ích nauãili. Pohovofite si o sv˘ch otázkách
se sv˘mi rodiãi, se sv˘m uãitelem semináfie nebo s církevním
vedoucím a potom si zapi‰te, ãemu jste se nauãili a co vám
pomohlo lépe porozumût Nauce a smlouvám 84:14–25 a
Melchisedechovu knûÏství. 

Melchisedechovo knûÏství

DÛleÏité my‰lenky o Aronovû knûÏství

Peãlivû si v Nauce a smlouvách 84:26–30 pfieãtûte, co se fiíká o
Aronovû knûÏství. Z tûchto ver‰Û vyberte ãtyfii slova nebo my‰-
lenky, které povaÏujete za dÛleÏité k tomu, abyste porozumûli
úloze, funkci nebo úãelu Aronova knûÏství. Tato slova a my‰len-
ky si zapi‰te do se‰itu a po nich uveìte struãné vysvûtlení jejich
v˘znamu. Jak by napfiíklad zv˘‰ená pozornost vûnovaná tûmto
my‰lenkám pomohla nûkomu, kdo je v souãasnosti drÏitelem
Aronova knûÏství? 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 84:33–39

O Nauce a smlouvách 84:33–48 se obvykle hovofií jako o „pfiísaze
a smlouvû knûÏství“. Pfiísaha je oficiální prohlá‰ení nebo slib –
uji‰Èuje o tom, Ïe se lze na dané slovo spolehnout. Smlouva je
posvátná úmluva mezi dvûma stranami. „Pfiísaha a smlouva knûÏ-
ství“ je záruka zaslíben˘ch poÏehnání, která obdrÏí ti, jiÏ splÀují
podmínky, které Pán uvedl v tûchto ver‰ích. Jin˘mi slovy, BÛh pfií-
sahá a uzavírá smlouvu, Ïe v‰echna tato poÏehnání budou na‰e –
splníme-li svou ãást úmluvy. V tomto pfiípadû se podmínky pro
pfiijetí poÏehnání soustfieìují kolem knûÏství a jeho obfiadÛ. 

1. Na základû ãetby Nauky a smluv 84:33–34 nakreslete malou
tabulku nebo nákres, kter˘ pfiedstavuje to, co Pán poÏaduje
od nositelÛ knûÏství, a poÏehnání, která jim slibuje. 

2. Pfieãtûte si prohlá‰ení presidenta Bensona a star‰ího Maxwella
v oddíle „Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a smlouvy 84:33.
Potom si pfieãtûte tyto ver‰e a vysvûtlete, co uãí o tom, jak
zvelebovat povolání: Matou‰ 20:26; Jákob 1:19; Helaman 10:4;
Moroni 9:6; Nauka a smlouvy 42:12–14; 58:27–28; 107:99–100.
(Nûkteré tyto odkazy si mÛÏete napsat do sv˘ch písem vedle
Nauky a smluv 84:33.) 

3. Nakreslete dal‰í tabulku nebo nákres, kter˘ pfiedstavuje my‰-
lenky nacházející se v Nauce a smlouvách 84:35–38 a t˘kající
se toho, co Pán poÏaduje a co slibuje. 

C

B

âemu jsem se nauãil(a),
kdyÏ jsem si o tom poho-

vofiil(a) s druh˘mi

Mé otázkyâemu jsem se
nauãil(a) z Nauky
a smluv 84:14-25

A
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Svûtlo versus temnota

Pfiem˘‰lejte o tom, jak tûÏké je dostat se z jednoho místa na
druhé v naprosté tmû, kde není Ïádné svûtlo. UvaÏujte také o
tom, jak obtíÏné je pfii nedostatku svûtla rozli‰it barvy. Chceme-
-li b˘t v tomto Ïivotû schopni se správnû rozhodovat a vrátit se
zpût k Ïivotu s Nebesk˘m Otcem, potfiebujeme v Ïivotû jas
duchovního svûtla. 

1. Co Nauka a smlouvy 84:43–47 uãí o duchovním svûtle? 

2. Co se dozvídáte z Nauky a smluv 50:24 a 93:28 o tom, jak
mÛÏeme zv˘‰it jas tohoto svûtla ve svém Ïivotû? 

3. Co podle Nauky a smluv 84:49–57 zpÛsobuje, Ïe jsme ve vût‰í
temnotû? (Viz také Alma 12:9–11.) 

4. Pfiedstavte si, Ïe jste byli poÏádáni uãit zásadám a my‰len-
kám, které se nacházejí v Nauce a smlouvách 84:43–57. Jak˘
pfiíklad ze svého Ïivota byste pouÏili ke znázornûní jedné
nebo více tûchto my‰lenek? 

Povzbuzení pro misionáfie

Z Nauky a smluv 84:60–102 vyberte ãtyfii pasáÏe, které byste
mohli pouÏít k povzbuzení skupiny misionáfiÛ. Vysvûtlete, co
byste fiekli o kaÏdé pasáÏi a o tom, proã jste si ji vybrali. 

Proveìte ‰kolení

Na základû toho, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách
84:107–111, si napi‰te, co by se mohlo uãit pfii ‰kolení nového
ãlena kvora uãitelÛ. 

KdyÏ v Církvi dostaneme nûjak˘ úkol, je nám ãasto také
dána zodpovûdnost rozhodnout, jak tento úkol splnit (viz
NaS 58:26–29). Nûkdy v‰ak jsme poÏádáni, abychom úkol
plnili pfiesnû podle konkrétních pokynÛ. Jak je dÛleÏité fiídit
se tûmito pokyny? 

Prorok Joseph Smith se dozvûdûl, Ïe biskup Edward Partridge
neudûluje Svat˘m v Missouri jejich dûdictví (majetek a dal‰í
zdroje potfiebné k Ïivotu) zpÛsobem, kter˘m to Pán poÏadoval.
Dûlal to vlastním zpÛsobem. Biskup Partridge nebyl jedin˘m,
kdo se m˘lil. Nûktefií Svatí se shromaÏìovali do Missouri,
ale nechtûli Ïít podle zákona zasvûcení – coÏ byl podle
Pánov˘ch slov poÏadavek pro ty, jiÏ se v oné dobû shromaÏ-
ìovali do Sionu. Nauka a smlouvy 85 je souãástí dopisu, kter˘
prorok Joseph napsal Williamu W. Phelpsovi do Missouri,
aby dal vûci do pofiádku. Pfii ãetbû neuvaÏujte pouze o tom,
co se fiíká, ale i o tónu, jak˘m se to fiíká. Tento tón vypovídá
mnohé o tom, co Pán pociÈuje vÛãi tûm, ktefií chtûjí dûlat vûci
vlastním zpÛsobem, i kdyÏ On jiÏ uvedl jasné a konkrétní
rady t˘kající se toho, jak chce, aby se to dûlalo. 

Nauka a 
smlouvy 85

To, co dûláme, dûláme sv˘m 
zpÛsobem nebo zpÛsobem Pánû

F

E

D Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 85

Nauka a smlouvy 85:5, 7, 11 – „Jeden mocn˘ a siln˘“ 
Nauka a smlouvy 85:7 poznamenává, Ïe kdyby biskup
Partridge neãinil pokání a nedûlal vûci Pánov˘m zpÛsobem, Pán
by poslal „jednoho mocného a silného“, aby konal povinnosti,
které mûl dûlat on. Biskup Partridge ãinil pokání, a tak nebylo
nutné povolat „jednoho mocného a silného“, aby ho nahradil. 

Nauka a smlouvy 85:7 – „Kniha zákona BoÏího“ 
President Joseph F. Smith fiekl, Ïe kniha zákona BoÏího „se t˘ká
pfiímo zákona desátku... 

Nûktefií lidé se pfiíli‰ nestarají o
to, zda jsou jejich jména zazna-
menána ãi nikoli, ale to pramení
z neznalosti dÛsledkÛ. Pokud
jejich jména nejsou zaznamená-

na... budou od obfiadÛ domu BoÏího odfiíznuti“ (Conference
Report, Oct. 1899, 42). Úãast pfii koneãném vyrovnání desátku
je jedním zpÛsobem, jak mít své jméno zaznamenáno na zázna-
mech o desátku. “

Nauka a smlouvy 85:8 – Co to znamená „pfiidrÏel
truhlu“? 
Truhla, o které se hovofií ve v˘raze „pfiidrÏel truhlu“, byla truhla
úmluvy, která byla uloÏena ve svatyni svat˘ch ve stánku neboli
v chrámu Izraele. Truhla mûla na sobû sedátko a to pfiedstavova-
lo místo, kde pfieb˘val BÛh mezi Izraelity. Ve 2. Samuelovû 6:6–7
(také 1. Paralipomenon 13:9–12) je záznam o muÏi jménem Uza,
kter˘ kráãel vedle vozu pfieváÏejícího truhlu úmluvy. VÛz pfiejíÏ-
dûl hrbol a truhla se zaãala naklánût. Uza natáhl ruku, aby truhlu
pfiidrÏel, a padl mrtev k zemi. V˘raz „pfiidrÏovat truhlu“ zaãal
oznaãovat ty, jiÏ postrádají víru v Pána a v Jeho sluÏebníky a
spí‰e mají sklon dûlat vûci zaloÏené na vlastní moudrosti. 

Nauka a smlouvy 85:9 – Co je kniha pamûtní? 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, vysvûtlil: 

„Adam vedl písemn˘ záznam o sv˘ch vûrn˘ch potomcích, ve
kterém zaznamenával jejich víru a skutky, jejich spravedlivost a
oddanost, jejich zjevení a vidûní a jejich vûrnost zjevenému plánu
spasení. Aby zdÛraznil, jak je dÛleÏité ctít na‰e pfiedky, ktefií toho
jsou hodni, a jak je dÛleÏité naslouchat velk˘m pravdám, které
jim byly zjeveny, nazval svÛj záznam kniha pamûtní. Byla pfiipra-
vena ,podle vzoru daného prstem BoÏím‘. (MojÏí‰ 6:4–6, 46.) 

Podobné záznamy vedli Svatí ve v‰ech dobách. (Mal. 3:16–17;
3. Nefi 24:15–16.) Mnohá na‰e souãasná písma se k nám dostala
díky tomu, Ïe je kdysi napsali proroci, ktefií se fiídili Adamov˘m
vzorem pro vedení pamûtní knihy. Církev vede podobné zázna-
my i dnes (NaS 85) a nabádá své ãleny, aby si vedli vlastní osob-
ní a rodinné pamûtní knihy.“ (Mormon Doctrine, 100.) 

Dûdictví (záhlaví, v. 1–3, 7,
11) – Majetek smluvnû pfieve-
den˘ jednotlivci v rámci
zákona zasvûcení

Odpadlíci (v. 2) – Ti, ktefií
opou‰tûjí Církev, zapírají své

svûdectví o evangeliu a bojují
proti Bratfiím

Îezlo (v. 7) – Tyã nebo berla
vyjadfiující autoritu (v tomto
pfiípadû to je symbolické) 
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 85 proveìte ãinnost A nebo B. 

Jak˘ to má v˘znam? 

1. Co se v Nauce a smlouvách 85 dozvídáte o dÛleÏitosti církev-
ních záznamÛ? (Viz také oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro
NaS 85:7 a odkaz na písma, kter˘ Pán uvedl ve v. 12.) 

2. Jak by mohlo to, ãemu jste se nauãili z tohoto zjevení, ovliv-
nit zpÛsob, jak˘m v Církvi plníte povolání tajemníka nebo
referenta? 

Uveìte pfiíklad

1. Po pfieãtení Nauky a smluv 85 a oddílu „Porozumûní písmÛm“
pro Nauku a smlouvy 85:8 napi‰te krátk˘ pfiíklad toho, jak by
ãlovûk ve va‰em vûku mohl b˘t pokou‰en „pfiidrÏovat truhlu“
v na‰í dobû. 

2. Co byste poradili na základû toho, co jste se dozvûdûli z ãetby
Nauky a smluv 85 a Starého zákona o my‰lence pfiidrÏování
truhly, tomu, kdo se zdá b˘t „pfiidrÏovaãem truhly“? 

Proã Pán dovoluje, aby dobro a zlo
existovaly spoleãnû? Co by se stalo,
kdyby ze svûta odstranil ve‰keré zlo?
V Nauce a smlouvách 86 Pán uvedl
v˘znam svého podobenství o p‰enici
a koukolu (viz Matou‰ 13:24–30,
NaS 36–43) a pomohl nám najít
odpovûdi na tyto otázky. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 86

Podobenství (v. 1) – Krátk˘
pfiíbûh, kter˘ uãí nûjaké lekci
nebo morálnímu ponauãení

Koukol (v. 3, 6–7) – Plevel

Nauka a 
smlouvy 86

Podobenství o p‰enici a koukolu

B

A

Nauka a smlouvy 86:5 – Andûlé jsou pfiipraveni
poÏnout
President Wilford Woodruff, kdyÏ hovofiil v roce 1894 ke skupinû
chrámov˘ch pracovníkÛ, fiekl: „BÛh po mnoho let zadrÏoval
niãící andûly, aby nepoÏnuli p‰enici s koukolem. Nyní vám ale
chci fiíci, Ïe tito andûlé opustili portály nebes a nyní stojí nad
tímto lidem a tímto národem a vzná‰ejí se nad zemí a ãekají, aby
vylili soudy. A právû od tohoto dne je budou vylévat. Pohromy a
trápení na zemi narÛstají, a to je v˘znam tûchto vûcí. Mûjte toto
na pamûti a pfiem˘‰lejte o tûchto záleÏitostech. Budete-li konat
svou povinnost a budu-li já konat svou povinnost, budeme mít
ochranu a projdeme souÏením v pokoji a bezpeãí.“ (Citováno
v Susa Young Gates, „The Temple Workers’ Excursion“, The
Young Woman’s Journal, Aug. 1894, 512–513.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 86 proveìte ãinnost A nebo B. 

VyloÏte podobenství

1. Pfieãtûte si Matou‰e 13:24–30, 36–43. Co dal‰ího nám pomá-
há pochopit Nauka a smlouva 86 v podobenství o p‰enici a
koukolu? 

2. Myslíte si, Ïe toto podobenství se dá v na‰í dobû uplatnit více
anebo ménû, neÏ tomu bylo v dobû Nového zákona? Proã? 

Uplatnûte poselství

1. Popi‰te nûjak˘ vlastní záÏitek, nebo záÏitek, kter˘ mohl mít
nûkter˘ mlad˘ ãlovûk, na kter˘ by se dalo uplatnit podoben-
ství o p‰enici a koukolu. 

2. Jak poselství Nauky a smluv 86:8–11 souvisí s podobenstvím
o p‰enici a koukolu? 

Nauka a smlouvy 87 obsahuje proroctví o americké obãanské
válce – která zaãala v roce 1860. Detaily proroctví jsou pozo-
ruhodné, kdyÏ uváÏíte, Ïe bylo zaznamenáno témûfi tfiicet let
pfied jejím vypuknutím. Zjevení v‰ak pfiesahuje obãanskou
válku a hovofií o válce po celém svûtû. Obsahuje znepokojují-
cí, ale dÛleÏité poselství pro lidi v posledních dnech. 

Nauka a 
smlouvy 87
Proroctví o válce

B

A
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 87

Nauka a smlouvy 87:1 – Vzpoura JiÏní Karoliny
V roce 1832 ve Spojen˘ch státech odmítl stát JiÏní Karolina platit
zvlá‰tní daÀ na zboÏí, které dostali z Evropy. President Spojen˘ch
státÛ Andrew Jackson na to reagoval tím, Ïe povolal federální
vojska, aby ukonãila vzpouru JiÏní Karoliny. Stát ustoupil a
k válce nedo‰lo. Prorok Joseph Smith v‰ak stál za sv˘m proroc-
tvím (viz NaS 130:12–13). 

Asi dvacet osm let poté, co Joseph Smith pronesl toto proroctví,
se JiÏní Karolina opût vzboufiila proti Spojen˘m státÛm. Pfii této
druhé vzpoufie se k ní pfiipojily dal‰í státy na jihu Spojen˘ch státÛ
a v˘sledkem byla obãanská válka – pfiesnû jak bylo prorokováno. 

Nauka a smlouvy 87:3 – JiÏní státy, Velká Británie a
svûtová válka
Nauka a smlouvy 87:3 hovofií o válce, která sv˘m rozsahem pfie-
sahuje americkou obãanskou válku. JiÏní státy o pomoc v obãan-
ské válce volaly k Velké Británii a dal‰ím národÛm. Potom, jak
je prorokováno v tomto ver‰i, Velká Británie a ony dal‰í národy
pozdûji volaly k dal‰ím národÛm o pomoc proti jejich nepfiáte-
lÛm – jak tomu bylo v pfiípadû dvou svûtov˘ch válek, které nûja-
k˘m zpÛsobem ovlivnily cel˘ svût. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 87 proveìte ãinnost A a B. 

UkázÀující (v. 6) – Trestající
s cílem napravit

Ustanovené pohubení (v. 6) –
Plná míra tohoto soudu sta-
novená Bohem

Pán Sabaota (v. 7) – Pán
zástupÛ; sabaoth je hebrejské
slovo znamenající „zástupy“
neboli v‰echny lidi a ãasto se
t˘ká skuteãnosti, Ïe Pán je
v‰emocn˘ Stvofiitel (viz také
NaS 95:7). 

Uveìte pfiíklady

Do se‰itu si napi‰te pfiíklady naplnûní alespoÀ dvou proroctví
v Nauce a smlouvách 87. 

Uveìte svÛj názor a zdÛvodnûte ho

Co si myslíte, co je nejdÛleÏitûj‰ím poselstvím v Nauce a smlou-
vách 87 pro lidi dnes? Proã? 

Îivot mÛÏe b˘t nûkdy velmi obtíÏn˘, kdyÏ ãelíme problé-
mÛm a rozhodnutím, které se zdají b˘t témûfi nepfiekonatel-
né. Právû v tûchto dobách nás Nebesk˘ Otec ãasto vyz˘vá,
abychom o sv˘ch zkou‰kách uvaÏovali z vûãné perspektivy.
Zjevení v Nauce a smlouvách 88 poskytuje takovou pers-
pektivu. Pomáhá nám to v my‰lenkách pfiekroãit hranice
bûÏn˘ch ãinností a vstoupit do prostoru slavn˘ch skuteã-
ností, které leÏí v srdci velkého plánu ‰tûstí Nebeského Otce.
V tomto zjevení je mnohé, co vás bude vyz˘vat k hluboké-
mu pfiem˘‰lení. VyuÏijte svého studia tûchto vûcí jako pfiíle-
Ïitosti k tomu, abyste zasadili Ïivotní tûÏkosti do vûãného
kontextu. Po váÏném poselství v Nauce a smlouvách 87 se
toto zjevení muselo prvním Svat˘m jevit jako vítaná útû-
cha. TotéÏ mÛÏe platit pro vás. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 88

AlmuÏny (v. 2) – Obûti, prosby

LÛno (v. 13, 17) – Nitro

Míru stvofiení svého (v. 19,
25) – Úãel, pro kter˘ byla
stvofiena

Obstáti (v. 22–26, 35, 86) –
Pfieb˘vat, zÛstávat

Zavázati zákon a zpeãetiti
svûdectví (v. 84) – Symbolick˘
zpÛsob vyjádfiení toho, Ïe
kaÏd˘ bude mít pfiíleÏitost sly-
‰et evangelium, takÏe nikdo
nebude moci ospravedlÀovat
své ‰patné skutky

Zpusto‰ení ohavnosti (v. 85)
– Zniãení, které potká ty, jiÏ
budou pokraãovat v Ïivotû,
kter˘ pohor‰uje Boha

Rozhofiãení (v. 88) – Soudy a
dÛsledky provinûní 

Koukol (v. 94) – Plevel (viz
NaS 86) 

LehkováÏné fieãi (v. 121) –
¤eãi, které mají malou nebo
Ïádnou hodnotu nebo které
jsou neuctivé k posvátn˘m
vûcem

Svatynû (v. 137) – Posvátné
místo

Nauka a 
smlouvy 88

List olivov˘ – poselství pokoje

B

A
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Nauka a smlouvy 88:3 – Jin˘ Utû‰itel
Prorok Joseph Smith uãil: 

„Hovofií se o dvou
Utû‰itelích. Jedním je Duch
Svat˘, ten, kter˘ byl udûlen
v den padesát˘ a kterého
v‰ichni Svatí pfiijímají poté,
co mají víru, ãinili pokání a
byli pokfitûni... 

... KdyÏ má ãlovûk víru
v Krista, ãiní pokání z hfií-
chÛ, je pokfitûn na odpu‰tû-
ní hfiíchÛ a pfiijme Ducha
Svatého (vkládáním rukou),
kter˘ je prvním Utû‰itelem,
potom nechÈ se i nadále

pokofiuje pfied Bohem, hladoví a Ïízní po spravedlivosti a Ïije
kaÏd˘m slovem BoÏím a Pán mu brzy fiekne – Synu, bude‰ osla-
ven. KdyÏ ho Pán dÛkladnû vyzkou‰el a zjistil, Ïe ten ãlovûk je
odhodlán slouÏit Mu pfies v‰echna rizika, potom ten ãlovûk zjistí,
Ïe jeho povolání a vyvolení je uãinûno jist˘m, potom bude mít
v˘sadu pfiijmout tohoto jiného Utû‰itele... 

Kdo je tento jin˘ Utû‰itel? Není to nikdo jin˘, neÏ sám Pán JeÏí‰
Kristus; a toto je souhrn a podstata celé vûci; Ïe kdyÏ nûjak˘ ãlo-
vûk získá tohoto druhého Utû‰itele, ãas od ãasu ho bude nav‰tû-
vovat osobnost JeÏí‰e Krista nebo se mu bude zjevovat.“
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 149–151.) 

Nauka a smlouvy 88:6–13 – Svûtlo Kristovo
Viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Svûtlo, svûtlo Kristovo“ (str. 166)
a Moroni 7:16, 18–19. 

Nauka a smlouvy 88:74–86 – Star‰í Církve musejí
b˘t ãistí

Pán v Nauce a smlouvách
88 nejednou zdÛraznil, Ïe
ti, jiÏ jdou kázat evangeli-
um, musejí b˘t ãistí. Ti,
ktefií ãekali na povolání
kázat, se mûli pfiipravit
studiem o národech a
kulturách, stejnû jako stu-
diem nauk evangelia (viz
v. 77–80), ale mûli si také
„[um˘t] ruce své a nohy
své“ (v. 74) a „nezaplést“
se s hfiíchem (viz v. 86).
President Brigham Young

radil: „Pokud star‰í nemohou jít s ãist˘ma rukama a s ãist˘m
srdcem, udûlají lépe, kdyÏ zÛstanou zde. Nechoìte s my‰lenkou,
Ïe aÏ dorazíte k Missouri nebo k Mississippi nebo do Ohia nebo
k Atlantiku, Ïe potom se oãistíte; ale vyjdûte odtud s ãist˘ma
rukama a ãist˘m srdcem, a buìte ãistí od hlavy aÏ k patû; potom
tak Ïijte kaÏdou hodinou. Tímto zpÛsobem jdûte a tímto zpÛso-
bem pracujte, a opût se vraÈte tak ãistí, jako list ãistého bílého
papíru. Toto je zpÛsob, jak jít; a neudûláte-li to takto, bude vás
bolet srdce.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe
[1941], 323.) 

Star‰í L. Aldin Porter z kvora Sedmdesáti poskytl dal‰í vysvûtle-
ní: „Vedoucí knûÏství, buìme opatrní, abychom nedovolovali
mlad˘m misionáfiÛm jít do misijního pole s nevyfie‰en˘m pfie-
stupkem. Je to doslova jako jít do boje bez pfiilby, meãe nebo ‰títu.

Mûjme na pamûti, Ïe získat moc odolávat ohni poku‰ení vyÏadu-
je ãas. ObdrÏet sladkou útûchu, která vÏdy pfiichází do srdce
opravdového kajícníka, vyÏaduje ãas. Dejte jim dostatek ãasu.“
(Conference Report, Apr. 1992, 67; nebo Ensign, May 1992, 46.) 

Nauka a smlouvy 88:127 – ·kola prorokÛ
Po radû udûlené v Nauce a smlouvách 88 byla zaãátkem roku
1833 zaloÏena ·kola prorokÛ. Úãelem této ‰koly bylo pfiipravit
muÏe, ktefií byli nositeli knûÏství, na kázání evangelia, na sprá-
vu záleÏitostí Církve a na to, aby byli pfiínosem pro spoleãnost.
KdyÏ byl pozdûji postaven chrám Kirtland, konala se tato ‰kola
v chrámu. Na teritoriu Utah se ve ·kole prorokÛ s pfieru‰eními
vyuãovalo na poãátku pion˘rsk˘ch dnÛ. Tyto první ‰koly zalo-
Ïily tradici vzdûlávání – duchovního i ãasného – které vedlo
k zaloÏení akademií, universit a semináfiÛ a institutÛ náboÏen-
ství. Je jasné, Ïe Pán si pfieje, aby Jeho lid byl vzdûlan˘. 

Nauka a smlouvy 88:138–141 – „Obfiad um˘vání
nohou“ 
JeÏí‰ krátce pfied sv˘m ukfiiÏováním umyl sv˘m apo‰tolÛm
nohy, aby naplnil zvyk ÎidÛ podle jejich zákona a ustanovil to
jako obfiad (viz PJS, Jan 13:10). Nauka a smlouvy 88:138–141 se
t˘ká znovuzfiízení tohoto obfiadu pro ty církevní vedoucí, ktefií
se úãastnili ·koly prorokÛ. KdyÏ Svatí stavûli chrám Kirtland,
prorok Joseph Smith fiekl, Ïe obfiad um˘vání nohou bude vyko-
náván v chrámu (viz History of the Church, 2:307–310). Bylo sta-
noveno, Ïe tento obfiad bude souãástí vût‰ího souboru obfiadÛ,
které budou pfiijímány v chrámu a které nás vybaví mocí, aby-
chom mohli konat dílo, ke kterému jsme povoláni v tomto Ïivo-
tû – stejnû jako první vykonání tohoto obfiadu pomohlo
pfiipravit první církevní vedoucí na jejich práci. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 88 proveìte pût z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–H). 

Jaké máte my‰lenky? 

Nauka a smlouvy 88:6–13 nás vyz˘vá, abychom pfiem˘‰leli o
JeÏí‰i Kristu a o Jeho v˘znamu pro kaÏdé Ïijící stvofiení. Pfieãtûte
si tuto pasáÏ a napi‰te si nûkteré své my‰lenky t˘kající se Spasitele
a Jeho vlivu na vá‰ kaÏdodenní Ïivot – toho vlivu, jehoÏ jste si
vûdomi, i toho, jehoÏ si obvykle nepov‰imnete. Uveìte nûkolik
my‰lenek o zpÛsobu, jak˘m tato pasáÏ bude mít vliv na vá‰ kaÏ-
dodenní Ïivot v nadcházejících dnech. Co by se zmûnilo, kdyby
více lidí znalo a mûlo na pamûti to, ãemu tato pasáÏ uãí? 

A
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Vysvûtlete nauku

PouÏijte to, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 88:17–39,
a poskytnûte co nejúplnûj‰í vysvûtlení nûkomu, kdo chce vûdût,
proã BÛh jednodu‰e nedovolí, aby v celestiálním království
byl kaÏd˘. 

Skutky a dÛsledky

1. Pán v Nauce a smlouvách 88:62–69 hovofiil o zpÛsobech, kte-
r˘mi k Nûmu mÛÏeme pfiijít. Uvedl tam nejménû osm vûcí,
které máme dûlat. Za kaÏdou z tûchto osmi vûcí následuje
zaslíbené poÏehnání, které získáme tehdy, kdyÏ budeme dûlat
to, co nám radil. Do se‰itu si nakreslete dva sloupce a nade-
pi‰te je „KdyÏ“ a „Potom“. Do sloupce „KdyÏ“ si vypi‰te, co
nám Pán poradil, abychom dûlali. Do sloupce „Potom“ si
vypi‰te dÛsledky jednotliv˘ch ãinÛ. 

2. Vyberte dvû vûci, které nám Pán poradil, abychom dûlali, a
napi‰te si, co by ãlovûk mohl dûlat, aby byl Jeho rady poslu‰en. 

Plán pfiípravy na misii

1. Projdûte si Nauku a smlouvy 88:70–86 a vypi‰te si, co Pán
v dobû Josepha Smitha fiekl církevním vedoucím o tom, Ïe je
bude pfiipravovat, aby uãil svût evangeliu. 

2. Co si myslíte, co to znamená mít ãisté ruce a ãisté srdce? 

3. Co ver‰e 81–86 uãí o tom, proã musí vedoucí a ãlenové Církve
varovat v‰echny lidi? (Viz také Ezechiel 33:1–9.) 

Navrhnûte ‰kolu

Pfiedstavte si, Ïe jste byli poÏádáni, abyste zahájili pro mladé
Svaté posledních dnÛ v nové ‰kole v˘uku, která by je pfiipravila
na Ïivot, ale zejména na práci, kterou od nich Pán vyÏaduje. Na
základû toho, co jste se doãetli v Nauce a smlouvách 88:77–80,
jaké pfiedmûty by studenti v této ‰kole studovali? 

Vypi‰te si události

Vypi‰te si události v Nauce a smlouvách 88:87–116, které se sta-
nou. Identifikujte kaÏdou událost tfiemi v‰eobecn˘mi ãasov˘mi
obdobími – pfied Spasitelov˘m druh˘m pfiíchodem, v dobû Jeho
druhého pfiíchodu a na konci milénia. 

Uplatnûte písma

I kdyÏ se Nauka a smlouvy 88:119 t˘ká chrámu, je to také vzor
pro na‰e domovy – které také mají b˘t svat˘mi místy. Struãnû
vysvûtlete, co si myslíte, Ïe by rodina mohla dûlat, aby uplatÀo-
vala jednotlivé zásady, o nichÏ Pán hovofiil v tomto ver‰i, kdyÏ
chce, aby její domov byl „domem BoÏím“ neboli jin˘mi slovy
místem, kde mÛÏe pfieb˘vat Jeho Duch, a místem, kde v‰ichni,
ktefií tam Ïijí, pociÈují posilující a ochrann˘ vliv. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 88:123–124

1. Vypi‰te si, o co nás Pán Ïádá v Nauce a smlouvách 88:123–124
tak, Ïe si Jeho rady uspofiádáte do dvou seznamÛ – „Vûci,
které dûlat máme“ a „Vûci, které dûlat nemáme“. 

2. Ze sv˘ch seznamÛ si vyberte dvû pfiikázání a vysvûtlete, proã
podle va‰eho názoru Pán chce, abychom danou vûc dûlali
nebo naopak nedûlali. Uveìte pfiíklady z vlastní zku‰enosti
nebo z písem. 

H

G

F

E

D

C

B

V roce 1833 Ïil prorok Joseph Smith se svou rodinou
v obchodû Newela K. Whitneyho v Kirtlandu ve státû Ohio
(viz fotografie 7 v oddíle „Dûjiny Církve – chronologie,
mapy a fotografie“ na konci trojkombinace). V jedné z hor-
ních místností tohoto obchodu zfiídil Prorok první ·kolu
prorokÛ (podle pfiikázání v NaS 88). President Brigham
Young, i kdyÏ v té dobû nebyl ãlenem ·koly prorokÛ, hovofiil
o tûchto shromáÏdûních pro pouãení a o tom, jak pfii‰lo zje-
vení, které se nachází v Nauce a smlouvách 89: „KdyÏ se po
snídani shromáÏdili v této místnosti, první, co udûlali, bylo
to, Ïe si zapálili d˘mky, a zatímco pokufiovali, hovofiili o
velk˘ch vûcech království, a plivali po celé místnosti, a jak-
mile vyndali d˘mku z úst, Ïv˘kali velk˘ kus tabáku. âasto
kdyÏ Prorok vstoupil do místnosti, aby ‰kolu uãil, zjistil, Ïe
je zahalen tabákov˘m koufiem. To spolu se stíÏnostmi jeho
Ïeny, která musela ãistit za‰pinûnou podlahu, vedlo Proroka
k tomu, Ïe o tom zaãal pfiem˘‰let a dotázal se Pána na to,
jak˘ postoj mají mít star‰í k uÏívání tabáku.“ (Journal of
Discourses, 12:158.) V˘sledkem Prorokova dotazu bylo
zjevení známé jako Slovo moudrosti. 

Pov‰imnûte si, Ïe Pán v Nauce a smlouvách 89:3 fiekl, Ïe
toto je „zásada se zaslíbením“. Pfii ãetbû tohoto oddílu
vûnujte zvlá‰tní pozornost Pánov˘m slibÛm. Aãkoli dnes
máme velké mnoÏství lékafisk˘ch dÛkazÛ podporujících
rady dané ve Slovû moudrosti, v dobû, kdy bylo zjevení
dáno, bylo o tom známo málo. Obzvlá‰tû si v‰ak pov‰imnû-
te duchovních poÏehnání, která jsou zaslíbena. Vûda se ani
nepokou‰í ovûfiit duchovní poÏehnání, která Pán zaslíbil,
ale miliony lidí mohou vydat svûdectví, Ïe jsou pravdivá.
Toto zjevení je dal‰ím dÛkazem prorockého povolání proro-
ka Josepha Smitha.

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 89

Spiklenci (v. 4) – Lidé, ktefií
se dohodnou udûlat nûco
‰patného nebo nezákonného

Siln˘ nápoj (v. 5, 7) – Nápoj
obsahující alkohol

Horké nápoje (v. 9) – Káva a
ãaj (viz oddíl „Porozumûní
písmÛm“ pro NaS 89:9) 

Prozíravost (v. 11) –
Ovládání, pfiimûfienost

Stfiídmû (v. 12) – Ne ãasto,
v malém mnoÏství

Pupek (v. 18) – Symbol vnitfi-
ních orgánÛ

Morek (v. 18) – Nejvnitfinûj‰í
ãást kosti obsahující Ïiviny
(pfiedstavuje vitalitu a sílu)

Nauka a 
smlouvy 89
Slovo moudrosti
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Nauka a smlouvy 89:2 – „Ne skrze pfiikázání nebo
nucení“ 
President Joseph F. Smith to vysvûtlil takto: „Nepochybn˘m
dÛvodem toho, proã bylo dáno Slovo moudrosti – ,ne skrze pfii-
kázání nebo donucení‘, bylo pfiinejmen‰ím to, Ïe kdyby v té
dobû bylo dáno jako pfiikázání, na kaÏdého ãlovûka závislého na
uÏívání tûchto ‰kodliv˘ch látek by pfii‰lo odsouzení; a tak Pán
byl milosrdn˘ a dal jim pfiíleÏitost, dfiíve neÏ to uvedl jako
zákon, to pfiekonat. President Brigham Young... pozdûji oznámil,
Ïe Slovo moudrosti je zjevení a pfiíkaz Pánû.“ (Conference
Report, Oct. 1913, 14.) Poslu‰nost Slova moudrosti je také jed-
ním z poÏadavkÛ pro získání chrámového doporuãení. 

Nauka a smlouvy 89:9 – Co to jsou „horké nápoje“? 
President Hyrum Smith – bratr pro-
roka Josepha Smitha, patriarcha
Církve a pomocn˘ president – uãil:
„A opût, ,horké nápoje nejsou pro
tûlo ani pro bfiicho‘; jsou mnozí, ktefií
pfiem˘‰lejí, co to mÛÏe znamenat, zda
se to t˘ká ãaje nebo kávy, ãi nikoli. Já
fiíkám, Ïe se to t˘ká ãaje a kávy.“
(„The Word of Wisdom“, Times and
Seasons, 1 June 1842, 800.) 

Nauka a smlouvy 89:19 – Najdûte moudrost a skryté
poklady poznání
President Boyd K. Packer, zastupující president Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, uãil: 

„Va‰e tûlo je nástrojem va‰í mysli. Ve va‰ich emocích pfiicházejí
duch a tûlo do nejtûsnûj‰í blízkosti a stávají se jedním. To, co
duchovnû poznáváte, závisí do urãitého stupnû na tom, jak
zacházíte se sv˘m tûlem. Z tohoto dÛvodu je Slovo moudrosti
tak dÛleÏité. 

„Návykové látky zakázané tímto zjevením – ãaj, káva, alkohol,
tabák – naru‰ují jemné pocity duchovní komunikace, a stejné je
to i s drogami. 

Neignorujte Slovo moudrosti, neboÈ to vás mÛÏe stát ,veliké
poklady poznání, vpravdû skryté poklady‘ [NaS 89:19] zaslíbené
tûm, ktefií ho dodrÏují. A poÏehnáním navíc je dobré zdraví.“
(Conference Report, Oct. 1994, 78; nebo Ensign, Nov. 1994, 61.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 89 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Vysvûtlete my‰lenku

V Nauce a smlouvách 89:3 Pán fiekl, Ïe Slovo moudrosti je „pfii-
zpÛsobené schopnosti slab˘ch a nejslab‰ích ze v‰ech svat˘ch“.
Vysvûtlete, jak poslu‰nost Slova moudrosti mÛÏe ãlovûku pomo-
ci, aby se stal siln˘m ve v‰ech oblastech Ïivota – fyzické, du‰ev-
ní, citové, spoleãenské a duchovní. 

Uveìte dÛkaz

1. Pán v Nauce a smlouvách 89:4 vysvûtlil jeden z dÛvodÛ, proã
nám dal Slovo moudrosti. Zapi‰te si, co tento ver‰ znamená. 

B

A

2. Najdûte dÛkaz podporující tento úãel Slova moudrosti.
Napfiíklad se zmiÀte o reklamách na billboardech, v ãasopi-
sech, novinách nebo v televizi. Jednu nebo dvû popi‰te ve
svém se‰ite. Co se zdá b˘t jejich hlavním poselstvím? Co vám
nefiíkají? Jak naplÀují proroctví ve ver‰i 4? 

3. Uveìte struãné odpovûdi na tyto otázky: 

a) Proã vás nûktefií lidé povzbuzují, abyste uÏívali látky zaká-
zané Slovem moudrosti? 

b) Proã máte b˘t poslu‰ni Slova moudrosti? 

Udûlejte si seznam

1. V Nauce a smlouvách 89:5–17 Pán identifikoval nûkolik ‰kod-
liv˘ch látek a nûkolik prospû‰n˘ch potravin. Do se‰itu si
napi‰te dva seznamy – jeden nadepsan˘ „·kodlivé látky“ a
druh˘ nadepsan˘ „Prospû‰né potraviny“. Za kaÏdou poloÏ-
kou struãnû uveìte, co Pán fiekl o jejím uÏívání. 

2. Pán ve Slovû moudrosti neuvedl v‰e, co máme nebo naopak
nemáme jíst ãi pít. Oãekává se od nás, Ïe budeme pouÏívat
zdrav˘ rozum, rady místních a generálních církevních vedou-
cích a vedení Ducha. President Boyd K. Packer poznamenal: 

„âlenové pí‰í a ptají se, zda ta ãi ona vûc je v rozporu se
Slovem moudrosti. Je dobfie známo, Ïe v rozporu s ním jsou
ãaj, káva, alkohol a tabák. Nebylo to vysvûtleno podrobnûji.
Spí‰e uãíme zásadû spolu se zaslíben˘mi poÏehnáními.
Existuje mnoho vûcí vytváfiejících návyk a závislost a ‰kodí-
cích tûlu i duchu, které mÛÏe ãlovûk pít, Ïv˘kat, vdechovat
nebo si je píchat a které nejsou ve zjevení zmínûny. 

Není konkrétnû uvedeno v‰e, co ‰kodí; napfiíklad arzenik –
urãitû je ‰patn˘, ale není návykov˘! O tom, komu musí b˘t
pfiikazováno ve v‰ech vûcech, Pán fiekl, Ïe ,je nedbal˘ a není
moudr˘m sluÏebníkem‘ (NaS 58:26).“ (Conference Report,
Apr. 1996, 22; nebo Ensign, May 1996, 17.) 

Vezmûte v úvahu prohlá‰ení presidenta Packera a dal‰í rady
církevních vedoucích t˘kající se Slova moudrosti a pfiidejte ke
svému seznamu nûkolik dal‰ích vûcí, které dûlat máme nebo
které naopak dûlat nemáme. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 89:18–21

1. Vypi‰te si poÏehnání v Nauce a smlouvách 89:18–21, která
Pán slíbil tûm, ktefií jsou poslu‰ni Slova moudrosti. 

2. Kdybyste mluvili o Slovû moudrosti ke skupinû mládeÏe, jaké
pfiíklady byste pro tato jednotlivá poÏehnání uvedli? 

D

C
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President Joseph Fielding Smith uãil, Ïe klíãe království
BoÏího na zemi „jsou právem pfiedsednictví, jsou mocí a
pravomocí spravovat a fiídit v‰echny Pánovy záleÏitosti na
zemi. Ti, ktefií je drÏí, mají moc spravovat a fiídit zpÛsob,
kter˘m mohou slouÏit v knûÏství v‰ichni ostatní“
(Conference Report, Apr. 1972, 98; nebo Ensign, July 1972,
87). Pfii ãetbû Nauky a smluv 90 si pov‰imnûte toho, co Pán
fiekl proroku Josephu Smithovi o tûchto klíãích knûÏství. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 90

Pokládána za nicotnou vûc
(v. 5) – PovaÏována za nepfií-
li‰ dÛleÏitá

Pohané (v. 10) – Lidé bez zna-
losti evangelia nebo pravého
Boha

Zahanbeni (v. 17) – Umlãeni,
pokofieni

NeváÏnost (v. 23) – ·patná
povûst

Nauka a 
smlouvy 90

Klíãe království

Nauka a smlouvy 90:3 – Klíãe království nebudou
nikdy vzaty od proroka Josepha
V Nauce a smlouvách 90:3 Pán naznaãil, Ïe prorok Joseph Smith
bude drÏet klíãe království v této dispensaci i po své smrti.
President George Q. Cannon, kter˘ byl rádcem v Prvním pfied-
sednictvu, fiekl, Ïe president Brigham Young uãil, Ïe prorok
Joseph Smith „stojí v ãele této dispensace, Ïe Joseph drÏí klíãe, a
Ïe i kdyÏ Joseph ode‰el za závoj, stojí v ãele této dispensace, a
Ïe on sám [Brigham Young] drÏí klíãe, které jsou mu podfiíze-
ny“. President Cannon pokraãoval a fiekl, Ïe president John
Taylor uãil „stejnou nauku, a vy nikdy od Ïádného vûrného
apo‰tola nebo sluÏebníka BoÏího, kter˘ rozumí fiádu svatého
knûÏství, neusly‰íte jinou nauku“ (Gospel Truth, 1:255). 

Nauka a smlouvy 90:6 – Rádci v Prvním
pfiedsednictvu „povaÏováni za... rovné“ 
První pfiedsednictvo je nejvy‰‰í kvorum v Církvi a pfiedsedá
v‰em záleÏitostem Církve. Rádci v Prvním pfiedsednictvu
mohou dûlat v‰e, co mÛÏe dûlat president – jako kdyby to dûlal
sám president. Av‰ak slouÏí pod vedením presidenta a jednají
pod jeho vedením a s jeho souhlasem. Prorok Joseph Smith
svûdãil: „Dvanáct není poddáno nikomu jinému neÏ Prvnímu
pfiedsednictvu... a kde nejsem já [president Církve], tam není
První pfiedsednictvo nad Dvanácti.“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 105–106.) Jin˘mi slovy, kdyÏ zemfie president
Církve, rádci v Prvním pfiedsednictvu jiÏ Církvi nepfiedsedají. 

Nauka a smlouvy 90:13 – „Pfieklad prorokÛ“ 
Nauka a smlouvy 90:13 se t˘ká inspirovaného pfiekladu Bible,
verze krále Jakuba, od proroka Josepha Smitha (Pfieklad Josepha
Smitha), na kterém pracoval. 

Nauka a smlouvy 90:28–31 – Vienna Jaquesová
Pán vyzval sestru Viennu Jaquesovou, aby ‰la do zemû Sionu a
aby pfiijala dûdictví. Také fiekl, Ïe má obdrÏet peníze na úhradu
nákladÛ stûhování. Potfiebovala peníze, protoÏe krátce po svém
kfitu zasvûtila v‰echen svÛj majetek Církvi. Po tomto zjevení
ode‰la sestra Jaquesová do kraje Jackson ve státû Missouri a
obdrÏela pozemek, ale pronásledování ji donutilo odejít a pfie-
stûhovat se na sever Missouri. Byla vûrnou ãlenkou a slouÏila
mnoha nenápadn˘mi zpÛsoby. V ‰edesáti letech fiídila svÛj vÛz
pfies plánû do údolí Solného jezera. Zemfiela ve vûku 96 let.
V jejím nekrologu bylo napsáno, Ïe „byla vûrná sv˘m smlou-
vám a znovuzfiízené evangelium povaÏovala za neoceniteln˘
poklad“ („In Memoriam: Vienna Jaques“, Woman’s Exponent, 1
March 1884, 152). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 90 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Klíãe království

1. Jaké klíãe byly podle Nauky a smluv 90:1–6 dány proroku
Josephu Smithovi? 

2. Kdo dal‰í obdrÏel tuto pravomoc? 

3. Jmenujte muÏe, ktefií drÏí tyto klíãe na zemi dnes. 

4. ShrÀte do jedné vûty dÛleÏité pouãení, kterému uãí ver‰ 5. 

A
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Vlastními slovy

1. Zapi‰te si, co pro vás znamená
Nauka a smlouvy 90:4–5. 

2. Popi‰te nûjakou situaci, která
mohla b˘t obtíÏná, ale vy jste se cíti-
li silní, protoÏe jste nebrali na lehkou
váhu zjevení BoÏí. NemÛÏete-li si
vzpomenout, poÏádejte ãlena rodi-
ny, církevního vedoucího nebo pfiíte-
le, aby se s vámi podûlil o
zku‰enost, kterou mûl on. Struãnû si
to zapi‰te do se‰itu. 

Povinnosti a zodpovûdnosti

1. Jaké jsou podle Nauky a smluv 90:13–18 povinnosti a zodpo-
vûdnosti Prvního pfiedsednictva? 

2. Které z tûchto zodpovûdností se dají rovnûÏ uplatnit na presi-
dentku tfiídy Mlad˘ch Ïen nebo na presidenta kvora Aronova
knûÏství? U kaÏdé povinnosti a zodpovûdnosti, která nejde
uplatnit, vysvûtlete proã. 

Nûkteré verze Bible obsahují oddíl knih znám˘ch jako apo-
kryfy, coÏ znamená „skryté“. Obecnû se má za to, Ïe tyto
knihy se naz˘vají apokryfy proto, Ïe není známo, zda jsou
prav˘m a pfiesn˘m písmem ãi nikoli. KdyÏ prorok Joseph
Smith pracoval na svém pfiekladu Bible, chtûl vûdût, zda má
pfieloÏit i apokryfy a zahrnout je do Bible. Pánovou odpovûdí
je Nauka a smlouvy 91. Uvádí uÏiteãné informace, pokud
chcete ãíst apokryfy, a tuto radu lze uplatnit i na dal‰í dobré
knihy, které vás zajímají. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 91

Nauka a smlouvy 91 – Apokryfy
Apokryfy jsou souborem hebrejsk˘ch spisÛ z doby Starého
zákona. Do písem, které byly v tomto období psány hebrejsky,
nebyly zaãlenûny, ale byly v písmech napsan˘ch v fieãtinû
v dobû Spasitelovy sluÏby ve smrtelnosti. I tehdy v‰ak bylo
mnoho pochybností t˘kajících se jejich autorství a toho, zda jde
o inspirovaná písma. Apokryfní knihy nám mohou pomoci
pochopit ãást dûjin Ïidovského lidu mezi koncem Starého a
zaãátkem Nového zákona. 

Nauka a 
smlouvy 91

Apokryfy

C

B Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 91 proveìte ãinnost A nebo B. 

Odpovûzte pfiíteli

Pfiedstavte si, Ïe s pfiítelem hovofiíte o náboÏenství a ukazujete
mu svou Bibli. Pfiítel fiíká, Ïe v ní nûco chybí, a ptá se, proã va‰e
Bible neobsahuje apokryfy. PouÏijte to, ãemu jste se nauãili
v Nauce a smlouvách 91, a odpovûzte na otázku svého pfiítele. 

Porovnejte

1. Co Pán zjevil v Nauce a smlouvách 91 o tom, jak najít pravdu
v apokryfech? 

2. Jak by se tato rada dala uplatnit i na jiné knihy, které nesouvi-
sejí s písmy, napfiíklad pro ‰kolní uãebnice? 

MÛÏe se zdát, Ïe nûkterá zjevení v Nauce a smlouvách jsou
velmi osobní nebo pouÏitelná pouze v konkrétním období
historie Církve. MÛÏeme si myslet, Ïe tato zjevení se nás
dnes net˘kají, ale obvykle jsou v nich vyuãovány zásady,
které lze uplatnit pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech v nejrÛznûj‰ích
dobách. Pfii ãetbû Nauky a smluv 92 – velmi krátkého a
konkrétního zjevení – pfiem˘‰lejte o jeho novodob˘ch uplat-
nûních. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 92

Nauka a smlouvy 92:1 – Sjednocen˘ fiád
V Nauce a smlouvách 92 se pojem „sjednocen˘ fiád“ t˘ká skupi-
ny muÏÛ, které Pán povolal, aby spoleãnû pracovali a vyfie‰ili
problémy Církve se zadluÏením (viz NaS 82:11–19). Tito muÏi se
zavázali, Ïe budou Ïít podle zákona zasvûcení a Ïe budou dûlat
v‰e, co je v jejich silách, aby získali peníze nutné k tomu, aby se
Církev vymanila z dluhu. Tato skupina se také v nûkter˘ch zápi-
sech ze sv˘ch schÛzí naz˘vala „sjednocená firma“. I kdyÏ nebyli
zcela úspû‰ní, pokyny, které Pán této skupinû dal – nacházejí se
v nûkolika oddílech Nauky a smluv – nám pomáhají lépe pocho-
pit zákon zasvûcení a poÏehnání, která má pro ty, jiÏ jsou poslu‰-
ni. V Nauce a smlouvách 92 Pán pfiikázal, aby Frederick G.
Williams, kter˘ byl nedávno povolán rádcem proroka Josepha
Smitha (viz NaS 90:6), byl pfiijat za ãlena tohoto fiádu. 

Nauka a 
smlouvy 92

Buìte aktivním ãlenem

B

A

98

34190_121_05_Ch88-114.qxd  08-14-2006  9:26 AM  Page 98



Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 92 proveìte ãinnost A. 

Uveìte pfiíklad

NíÏe jsou uvedeny urãité pfiíleÏitosti ke
sluÏbû v Církvi. Pro jednotlivé pfiíleÏi-
tosti uveìte pfiíklad toho, co by ãlovûk
zastávající toto povolání mohl dûlat,
aby byl „aktivním ãlenem“, jak to Pán
poradil v Nauce a smlouvách 92:2. 

1. Uãitel Primárek pro sedmileté dûti

2. Mlad‰í spoleãník domácího uãitele

3. Presidentka tfiídy dívek z úlÛ

4. âlen v˘boru mlad˘ch sboru pro sluÏbu

5. Soused star‰ích manÏelÛ

Prorok Joseph Smith neuvedl Ïádné informace o pozadí zje-
vení v Nauce a smlouvách 93; u tohoto dne, pfiedtím neÏ
zaznamenal zjevení, prostû napsal: „ObdrÏel jsem toto“
(History of the Church, 1:343). Ver‰ 19 nám v‰ak pomá-
há porozumût jeho úãelu. Z tohoto zjevení se dozvíme více o
tom, jak uctívat a koho uctíváme. 

Nauka a 
smlouvy 93

Svûtlo a pravda

A

MÛÏete si poloÏit otázku: Co to znamená „uctívat“?
Znamená to ctít a respektovat, úãastnit se oficiálních
náboÏensk˘ch ãinností a jednat tak, abychom se stali zboÏ-
nûj‰ími. Víme, Ïe se máme usilovnû snaÏit, abychom uctí-
vali Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista, ale jak napsal star‰í
James E. Talmage, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰to-
lÛ, „uctívání, jehoÏ je ãlovûk schopen, závisí na tom, jak
chápe váÏnost, která charakterizuje pfiedmût jeho uctívání.
Schopnost ãlovûka uctívat je dána tím, do jaké míry pocho-
pil, kdo je BÛh“ (The Articles of Faith, 12th ed. [1961],
395–396). A tak pfii studiu Nauky a smluv 93 hledejte, co
uãí o Nebeském Otci a JeÏí‰i Kristu a o tom, co mÛÏete
dûlat, abyste se Jim stali podobnûj‰ími. O tomto oddíle hlu-
boce pfiem˘‰lejte, neboÈ obsahuje nauky dostateãnû jednodu-
ché na to, aby jim porozumûlo i dítû, a dostateãnû mocné,
aby podnûcovaly i nejuãenûj‰í a nejduchovnûj‰í. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 93

Nauka a smlouvy 93:6–18 – JanÛv záznam
JanÛv záznam, o kterém se hovofií v Nauce a smlouvách 93, je
záznam veden˘ Janem Kfititelem. Úpln˘ záznam Jana Kfititele
bude teprve zjeven, ale v budoucnosti vyjde. Tento záznam
nemá b˘t zamûÀován se spisy Jana Zjevovatele, apo‰tola, které
se nacházejí v Novém zákonû. (Viz Neal A. Maxwell, „Not My
Will, But Thine“ [1988], str. 44.) 

Nauka a smlouvy 93:11–17 – „Zprvu neobdrÏel plnost“ 
President Lorenzo Snow uãil: „KdyÏ JeÏí‰ jako bezmocné dítû
leÏel v jeslích, nevûdûl, Ïe je Syn BoÏí a Ïe pfiedtím stvofiil zemi...
VyrÛstal v muÏe a tak, jak postupoval, Mu bylo zjevováno, kdo
je a za jak˘m úãelem je na svûtû. Byl seznamován se slávou a
mocí, které vlastnil pfiedtím, neÏ pfii‰el na svût.“ (Conference
Report, Apr. 1901, 3.) 

Nauka a smlouvy 93:12–13, 19–20 – „Milost za
milost“ a „od milosti k milosti“ 
Milost se t˘ká pfiijímání síly a moci od Boha. Nauka a smlouvy
93:12 uãí, Ïe JeÏí‰ Kristus pfiijímal „milost za milost“. Jak rostl,
pfiijímal pomoc a duchovní dary od svého Otce. Ver‰ 13 uãí, Ïe
JeÏí‰ „pokraãoval od milosti k milosti, dokud neobdrÏel plnost“.
Postupoval v pomoci, síle a moci, které pfiijímal od svého Otce –
od jedné úrovnû ke druhé – aÏ obdrÏel onu plnost. ZÛstaneme-li
vûrní a poslu‰ní v pfiikázáních, i my obdrÏíme „milost za milost“
(v. 20) a „v pfiíhodném ãase [obdrÏíme] z plnosti jeho“ (v. 19). 

Stánek (v. 4, 35) – Obydlí

Milost (v. 11–13, 20) – Síla a
moc od Boha, která nám
dovoluje, abychom získali
vûãn˘ Ïivot a oslavení

Zplozeni skrze mû (v. 22) –
Stali se syny a dcerami Krista
kfitem a znovuzrozením
z Ducha

Sféra (v. 30) – Ohraniãené
mnoÏství prostoru

Prvek (v. 33) – Základní jed-
notka fyzické hmoty

PoraÏeni (v. 52) – Pokofieni
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Nauka a smlouvy 93:21–23, 25, 29, 38 – „Na poãátku“ 
Vûãnost nemá poãátek ani konec, a my jsme vûãné bytosti.
V˘raz „na poãátku“ nebo „od poãátku“ v Nauce a smlouvách
93 se t˘ká doby, kdy vûci t˘kající se této zku‰enosti ve smrtel-
nosti byly na svém poãátku. Na tomto poãátku Nebesk˘ Otec
pfiednesl svÛj velk˘ plán ‰tûstí, kter˘ nám umoÏÀuje, abychom
se stali takov˘mi, jako je On. 

Nauka a smlouvy 93:40–50 – „Vychovávejte dûti své
ve svûtle a pravdû“ 
V Nauce a smlouvách 93:36–39 Pán uãil, co je svûtlo a pravda a
jak mohou b˘t ztraceny nebo odÀaty. A ve ver‰i 40 pfiikázal rodi-
ãÛm, aby „vychovávali dûti své ve svûtle a pravdû“. Star‰í Marion
G. Romney, kter˘ byl ãlenem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ a pozdûji
rádcem v Prvním pfiedsednictvu, varoval, Ïe kdyÏ „rodiãe neuãí
své dûti, ovlivÀuje to nejenom je a jejich dûti, ale celé civilizace. 

Toto zanedbání v˘uky pfiispûlo ke zlovolnosti, která zpÛsobila
potopu; pfiispûlo k pádu dávného Izraele a ke zniãení lidu
Knihy Mormonovy“ (Conference Report, Apr. 1969, 108–109). 

KdyÏ president Harold B. Lee hovofiil
k nositelÛm knûÏství Církve, fiekl:
„Na‰e mládeÏ je v nebezpeãí. Bratfií,
upevÀujte pouta v rodinû. Dbejte na to,
co jsme se v‰ichni snaÏili vysvûtlit a co
jsem sám mnohokrát opakoval... Ïe
,nejdÛleÏitûj‰í Pánovou prací, kterou
vy, bratfií, budete kdy dûlat jako otco-
vé, bude práce mezi stûnami va‰eho
vlastního domova‘. Bratfií, nezanedbá-
vejte své manÏelky. Nezanedbávejte
své dûti. Vûnujte ãas rodinnému domá-

címu veãeru. ShromaÏìujte své dûti kolem sebe. Uãte je, veìte je
a ochraÀujte je. Nikdy jsme nepotfiebovali tolik síly a svornosti
v rodinû jako nyní. Budeme-li toto dûlat, tato církev poroste
mílov˘mi kroky v síle a vlivu po celém svûtû.“ (Conference
Report, Apr. 1973, 130; nebo Ensign, July 1973, 98.) 

President Gordon B. Hinckley radil: „Rodiãe, chraÀte svou rodi-
nu. Vychovávejte své dûti ve svûtle a v pravdû tak, jak nám to
Pán pfiikázal. Zahrnujte je láskou, ale nerozmazlujte je. Sdílejte
s nimi své svûdectví. âtûte spoleãnû písma. Veìte je a ochraÀujte
je. Nemáte vût‰ího poÏehnání neÏ ty, které vám Pán svûfiil do
péãe, a za nikoho jiného nemáte vût‰í zodpovûdnost neÏ za nû.
Modlete se spoleãnû. Nic nemÛÏe nahradit rodinnou modlitbu,
pfii které v‰ichni pokleknou pfied Pánem.“ (Conference Report,
Apr. 1999, 117; nebo Liahona, ãervenec 1999, 105.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 93 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

âemu jste se nauãili? 

V Nauce a smlouvách 93:19 Pán fiekl, Ïe nám dal „tato slova [v.
1–18], abyste mohli porozumûti a vûdûti, jak uctívati, a vûdûti, co
uctíváte“ (kurzíva pfiidána), abychom nakonec mohli obdrÏet
plnost Otcovu – coÏ je oslavení (viz NaS 132:6, 19–20). MÛÏete si
znovu projít struãnou diskusi o uctívání v úvodu k Nauce a
smlouvám 93 v tomto studijním prÛvodci. 

A

1. Do se‰itu si nakreslete dva sloupce a nadepi‰te je „Jak uctívat“
a „Koho uctíváme“. Do pfiíslu‰ného sloupce si vypisujte to, co
se dovídáte z Nauky a smluv 93:1–18. Vysvûtlete, co vás jed-
notlivé poznatky uãí o tom, jak uctívat nebo koho uctíváte. 

2. Co budete díky tomu, co jste se dozvûdûli, dûlat jinak? 

Jak je to dÛleÏité? 

Nûkdy jsou ty nejprost‰í pravdy tûmi nejdÛleÏitûj‰ími a nejmoc-
nûj‰ími. Prostudujte si Nauku a smlouvy 93:20, 26–28, 36–39 a
zapi‰te si, co uãí o dÛleÏitosti dodrÏování pfiikázání. 

„Já jsem vám pfiikázal“ 

1. ShrÀte radu, kterou Pán dal v Nauce a smlouvách 93:40–50
tfiem ãlenÛm Prvního pfiedsednictva a biskupovi v Kirtlandu
ve státû Ohio. 

2. Proã Pán pokládal za dÛleÏité, aby dal tûmto církevním
vedoucím rady t˘kající se jejich rodin? 

3. Vypi‰te si tfii vûci, které hodláte dûlat, aÏ budete rodiãem,
abyste svou rodinu vychovávali v souladu s radami, které dal
Pán v tûchto ver‰ích (viz také oddíl „Porozumûní písmÛm“
pro Nauku a smlouvy 93:40–50). 

Církev v souãasnosti po celém svûtû staví mnoho budov,
napfiíklad sborové a kÛlové shromaÏìovací domy, chrámy a
budovy semináfie a institutu. Av‰ak kdyÏ bylo dáno zjevení
v Nauce a smlouvách 94, Svatí nestavûli Ïádné budovy. Pán
pfiikázal stavbu budovy – chrámu Kirtland, ale ãlenové se
stavbou je‰tû nezaãali. V tomto zjevení Pán Církvi pfiikázal,
aby postavila dvû dal‰í budovy. Pfii studiu tohoto zjevení pfie-
m˘‰lejte o tom, co nás PánÛv pfiíkaz postavit tyto dvû budo-
vy a chrám uãí o tom, co je nutné jako základ BoÏího díla. 

Nauka a 
smlouvy 94

Pokyny pro Církevní 
stavební komisi

C

B
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 94

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 94 proveìte ãinnost A nebo B. 

Budova a priority

Napi‰te si seznam prvních tfií budov, které Pán Církvi pfiikázal
postavit v této dispensaci (viz NaS 94:1, 3, 10), a vysvûtlete úãel
kaÏdé z nich. 

Uplatnûte zásadu

V‰echny církevní budovy jsou zasvûceny modlitbou pronesenou
vedoucím knûÏství, kter˘ je povûfien tûmi, ktefií k tomu mají
pravomoc. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 94:8–9, 12, abyste
poznali, co Pán od zasvûcen˘ch budov oãekává. Vysvûtlete, jak
to platí i pro církevní budovy dnes. 

V˘znamná místa Kirtlandu v raném období Církve

B

A

SíÀ (v. 4–5, 11) –
ShromaÏìovací sál

Proã nûktefií lidé nûkdy ãekají, neÏ zaãnou nûco dûlat, na
pokyn od Pána? Uplynulo témûfi ‰est mûsícÛ od doby, kdy
Pán dal pfiikázání t˘kající se stavby chrámu v Kirtlandu, a
stavební práce je‰tû nezaãaly. Nauka a smlouvy 95 nám
pomáhá pochopit, jaké má Pán pocity, kdyÏ odkládáme to, co
poÏaduje, abychom udûlali. Dozvídáme se také o dÛsledcích
této na‰í neãinnosti a o tom, proã a jak nás Pán kárá a proã a
jak nám pomáhá ãinit pokání. 

Doufejme, Ïe v‰ichni budeme jako prorok Joseph Smith a
dal‰í, ktefií byli s ním, kdyÏ bylo toto zjevení dáno. President
Brigham Young pozdûji fiekl: „Bez zjevení by Joseph nevûdûl,
co je tfieba dûlat, tak jako by to nevûdûl kter˘koli jin˘ muÏ, a
bez pfiikázání by mûla Církev pfiíli‰ málo ãlenÛ, byla by pfií-
li‰ slabá ve vífie a pfiíli‰ chudá, pokud jde o peníze, aby se
pokusila o tak velkolep˘ podnik. Ale pomocí v‰ech tûchto
podnûtÛ pouhá hrstka muÏÛ, Ïijících ze vzduchu a trochy
kukufiiãné ka‰e a mléka a soli, nebo i bez soli, kdyÏ nebylo
mléko; velk˘ prorok Joseph v kamenolomu vlastníma rukama
lámal kámen; a potom tûch nûkolik v Církvi následujících
jeho pfiíklad poslu‰nosti a píle, kdekoli to bylo nejvíce zapo-
tfiebí; s dûlníky na zdech drÏícími v jedné ruce meã, aby se
ochránili pfied lÛzou, zatímco druhou rukou umísÈovali
kámen a pohybovali zednickou lÏící, byl chrám Kirtland –
druh˘ dÛm Pánû, o kterém máme písemné záznamy na
zemi, dokonãen do té míry, aby byl zasvûcen.“ (Discourses
of Brigham Young, 415.) 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 95

Nauka a smlouvy 95:4 – „Neobyãejn˘ skutek svÛj“ 
V˘raz „neobyãejn˘ skutek svÛj“ pochází z Izaiá‰e 28:21, kde
Pán fiekl, Ïe bude kárat lid, kter˘ neuvûfiil, Ïe musí ãinit pokání.
V na‰í dobû je poselství o znovuzfiízení evangelia kázáno mno-
h˘m, ktefií vûfií, Ïe pravdu jiÏ mají. Lidem v této situaci se mÛÏe
na‰e úsilí zdát podivné. Kromû toho znovuzfiízení evangelia a
zaloÏení pravé Církve na zemi je nesrozumitelnou událostí pro
lidi, ktefií povaÏují víru ve zjevení, nebeské náv‰tûvy a dal‰í
duchovní záleÏitosti za po‰etilost. 

Nauka a 
smlouvy 95
Postavte mÛj dÛm! 

101

34190_121_05_Ch88-114.qxd  08-14-2006  9:26 AM  Page 101



Nauka a smlouvy 95:14 – Pán ukázal plán tfiem lidem

âlenové Prvního pfiedsednictva byli tûmi tfiemi, kter˘m Pán
ukázal plán pro budování chrámu Kirtland. Chrámov˘ architekt
Truman O. Angell zaznamenal: 

„Do chrámu pfii‰el Frederick G. Williams, jeden z rádcÛ presiden-
ta Smitha, a v mé pfiítomnosti probûhl tento dialog. 

Tesafi Rolph fiekl: ,Doktore, co si myslíte o tomto domû?‘ 

[Frederick G. Williams] odpovûdûl: ,Zdá se mi, Ïe vypadá pfies-
nû jako vzor.‘ Potom vyprávûl toto: ,Joseph obdrÏel slovo Pánû,
aby vzal své dva rádce, Williamse a Rigdona, a pfii‰el pfied
Pána, kter˘ jim ukáÏe plán neboli model domu, kter˘ má b˘t
postaven. Poklekli jsme a vz˘vali jsme Pána a budova se objevi-
la pfied na‰ima oãima: Byl jsem první, kdo to zjistil. Potom jsme
si ji spoleãnû prohlíÏeli. Poté, co jsme si dobfie prohlédli vnûj‰ek,
budova se jakoby rozrostla a my jsme se ocitli uvnitfi; a zdá se,
Ïe provedení tohoto sálu se shoduje s tím, co jsem vidûl, do nej-
men‰ích podrobností.“ (Marvin E. Smith, „The Builder“,
Improvement Era, Oct. 1942, 630.) 

Chrám Kirtland

Nauka a smlouvy 95:16–17 – Úãely chrámu Kirtland
Hlavním úãelem, kvÛli nûmuÏ byl chrám Kirtland postaven,
bylo to, Ïe se stal místem, kde Pán znovuzfiídil klíãe knûÏství
nezbytné pro práci, která se v chrámech vykonává dnes (viz
NaS 110). SlouÏil také jako sborov˘ dÛm a ‰kola. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 95 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Proã nás Pán ukázÀuje? 

âasto se nám nelíbí, kdyÏ jsme káráni nebo ukázÀováni. Nûkdy
pokárání pokornû pfiijmeme, ale ãasto jsme pokou‰eni urazit se
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nebo se dokonce rozhnûvat. Proã nás podle Nauky a smluv
95:1–2 Pán ukázÀuje? 

Co Pána pohor‰uje? 

1. Najdûte v Nauce a smlouvách 95:3, 6, 10 v˘raz „velmi tûÏk˘
hfiích“. Vypi‰te si tfii hfiíchy, jichÏ se ãlenové Církve dopustili a
které pohor‰ily Pána. 

2. Jaké byly podle ver‰Û 4–8 a 11–12 dÛsledky tûchto hfiíchÛ? 

3. Co Pán fiekl ve ver‰ích 13–14 o tom, jak by Svatí mohli ãinit
pokání kvÛli tomu, Ïe zanedbávali stavbu chrámu? 

Nakreslete obrázek nebo schéma

UvaÏujte o zásadû, které Pán uãil v Nauce a smlouvách 95:12
(viz také 2. Nefi 7:10–11). Nakreslete obrázek nebo schéma,
které by mohlo tuto zásadu znázorÀovat. 

Oznaãte kresbu

Do se‰itu si nakreslete jednoduch˘ obrázek chrámu Kirtland
podobn˘ tomu, kter˘ je uveden níÏe. PouÏijte to, co jste si pfie-
ãetli v Nauce a smlouvách 95:13–17, a oznaãte ãásti chrámu a
poznamenejte si úãel jeho úrovní neboli místností. 

Aby Církev postavila chrám a aby i jinak podporovala
Pánovo dílo v Kirtlandu ve státû Ohio, zakoupila 103 akrÛ
pÛdy od muÏe, kter˘ se jmenoval Peter French (viz nákres
v oddíle „Porozumûní písmÛm“). Tato koupû zahrnovala i

Nauka a 
smlouvy 96

Rozdûlení pozemkÛ v Kirtlandu
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budovu, která slouÏila jako hostinec a hotel (dÛm, o kterém
je zmínka v NaS 96:9). Církevní vedoucí se nemohli shod-
nout na tom, jak pÛdu rozdûlit, aby z ní mûl prospûch kaÏd˘,
a tak se prorok Joseph Smith tázal Pána. Pfii ãetbû Nauky a
smluv 96 si pov‰imnûte toho, co Pán, kdyÏ poskytoval rady
v této ãasné záleÏitosti, fiekl, Ïe je dÛleÏité pro Jeho dílo. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 96

Nauka a smlouvy 96 záhlaví – Frenchova farma

Nauka a smlouvy 96:2 – Newel K. Whitney pfiebírá
péãi o pozemky
Newel K. Whitney byl biskupem v Kirtlandu ve státû Ohio. Jak
bylo zjeveno dfiíve (viz NaS 42; 51; 72), biskup byl v Církvi zod-
povûdn˘ za ãasné záleÏitosti. V dÛsledku toho mu byla dána
zodpovûdnost za pozemky, na kter˘ch mûl b˘t postaven chrám.
Toto je také dÛleÏitá pfiipomínka pro nás dnes – písma, uãení
prorokÛ a církevní pfiíruãky ãasto obsahují zpÛsoby pro fie‰ení
problémÛ, kter˘m pfii správû Církve ãelíme. 

Nauka a smlouvy 96:9–6 – John Johnson
KdyÏ se John Johnson poprvé setkal s prorokem Josephem
Smithem a vstoupil do Církve, Ïil v Hiramu ve státû Ohio. Po
nûjakou dobu Ïil prorok Joseph se svou rodinou u Johnsonov˘ch.
Právû v domû Johnsonov˘ch bylo pfiijato zjevení v Nauce a smlou-
vách 76. V Nauce a smlouvách 96 dal Pán bratru Johnsonovi za
úkol pfievzít péãi o hotel Petera Frenche a zfiídit tam církevní tis-
kárnu. KdyÏ byl sjednocen˘ fiád rozpu‰tûn, hotel byl dán bratru
Johnsonovi a byl znám jako „JohnsonÛv hostinec“. 

¤ád mÛj, fiád (v. 4, 8)–
Sjednocen˘ fiád (viz oddíl
„Porozumûní písmÛm“ pro
NaS 92:1, str. 98)

Závazky (v. 9) – Dluhy

JohnsonÛv hostinec

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 96 proveìte ãinnost A nebo B. 

Co a proã

V Nauce a smlouvách 96:1 Pán fiekl, Ïe je „nutné“, aby byl kÛl
v Kirtlandu uãinûn siln˘m. 

1. Co si myslíte, co by uãinilo, na základû Pánovy rady v Nauce
a smlouvách 96, kÛl Kirtland siln˘m? 

2. U kaÏdého návrhu, kter˘ jste si vypsali, poznamenejte, proã
by to podle vás uãinilo kÛl silnûj‰ím. 

Hodnota písem

1. Jak˘ vliv podle Nauky a smluv 96:5 mÛÏe mít Pánovo slovo
na lidi? 

2. PouÏijte PrÛvodce k písmÛm a najdûte dva dal‰í dÛleÏité úãin-
ky, které mohou mít písma na lidi. Tyto úãinky a pfiíslu‰né
odkazy na písma si zapi‰te do se‰itu. Tyto odkazy si mÛÏete
zapsat do sv˘ch písem vedle Nauky a smluv 96:5. 

Jak jste se dozvûdûli pfii svém studiu Nauky a smluv, jed-
ním z úãelÛ znovuzfiízení evangelia v posledních dnech je
zaloÏit Sion – ãist˘ lid pfiipraven˘ na setkání s Bohem a na
Ïivot v Jeho pfiítomnosti. V Nauce a smlouvách 97 Pán
hovofiil opût o Sionu a zejména o tom, co Sionu pomÛÏe,
aby se mu dafiilo a aby se ‰ífiil a stal se velmi slavn˘m (viz
v. 18). Peãlivû uvaÏujte o tom, ãemu Pán uãil v tomto zje-
vení, protoÏe se to t˘ká i nás dnes, jelikoÏ i my se snaÏíme
budovat a utvrzovat Sion. 

Nauka a 
smlouvy 97

Chrámy a Sion
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 97

Nauka a smlouvy 97:3–6 – ·kola v Sionu
Parley P. Pratt pfiedsedal ‰kole v Missouri. Naz˘vala se ·kola
star‰ích a tvofiilo jí asi ‰edesát studentÛ, ktefií se jednou t˘dnû
scházeli pod ‰ir˘m nebem. V této ‰kole se projevilo a bylo uãeno
mnoho velk˘ch a úÏasn˘ch vûcí. 

Nauka a smlouvy 97:21 – „Sion – âISTÍ V SRDCI“
President Spencer W. Kimball to vysvûtlil takto: „Sion tvofií ãistí
v srdci – ti, ktefií jsou posvûceni a jejichÏ odûv je vyprán do bûla
krví Beránkovou (viz Alma 13:11). Jsou to ti, jiÏ se odívají pra-
vou láskou jakoby plá‰tûm a z ãistého srdce slouÏí druh˘m.“
(Conference Report, Sept.–Oct. 1978, 114; nebo Ensign, Nov.
1978, 76.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 97 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Vytvofite definici

V Nauce a smlouvách 97:2 Pán fiekl, Ïe mírn˘m prokazuje milosr-
denství. Vodítko vysvûtlující to, co znamená mírnost, se nachází na
konci ver‰e 1. PouÏijte studijní pomÛcky ve vydání písem Svat˘ch
posledních dnÛ a vyhledejte dal‰í ver‰e o mírnosti. Potom si
zapi‰te, co mírnost znamená, a uveìte alespoÀ dva dÛvody, které
vysvûtlují, proã byste chtûl b˘t popsán jako ten, kdo je mírn˘. 

Pfiijatelní pro Pána

Pfiedstavte si, Ïe vám pfiítel fiekl: „Vím, Ïe Církev je pravdivá, a
chci dûlat to, co je správné. Jak poznám, zda zpÛsob mého Ïivo-
ta je pro Pána pfiijateln˘?“ Odpovûzte na tuto otázku tak, Ïe
vysvûtlíte Nauku a smlouvy 97:8–9. Do se‰itu si zapi‰te, co
byste fiekli. 

Zapi‰te si otázky

V Nauce a smlouvách 97:10–19 Pán vysvûtlil nûkolik dÛleÏi-
t˘ch zásad t˘kajících se budování chrámu v Sionu (Missouri).
Zapi‰te si alespoÀ ãtyfii otázky t˘kající se chrámÛ, na které lze
odpovûdût zásadami, kter˘m uãí tyto ver‰e. Tyto zásady platí
i pro budování chrámÛ v na‰í dobû. 

DÛvody pro chrámové doporuãení

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 97:15–17 a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Proã není dovoleno kaÏdému, aby vstoupil do chrámu a
úãastnil se obfiadÛ? 

2. Proã máme b˘t ãestní, kdyÏ jsme posuzováni, zda jsme hodni
nav‰tûvovat chrám? 

D

C

B

A

ZÛstává ve mnû (v. 3) – Je
neustále poslu‰en m˘ch rad

DÛm (v. 10, 12, 15) – Chrám

Poskvrnûn (v. 15, 17) –
Zneãi‰tûn

Dûsiv˘ (v. 18) – Stra‰n˘ vÛãi
nepfiátelÛm, neporaziteln˘

Odplata (v. 22, 26) – Soud za
zlé skutky

Biãování (v. 23) – Trest

20. ãervence 1833 protimormonská lÛza vtrhla do církevní
tiskárny, která byla také domovem W. W. Phelpse. Zniãili
tiskafisk˘ lis a vût‰inu v˘tiskÛ nedávno dokonãené Knihy
pfiikázání, vybavení vyházeli na ulici a zbofiili vût‰inu
budovy. Potom se chopili biskupa Edwarda Partridge a bra-
tra Charlese Allena a poÏadovali, aby tito dva muÏi zapfieli
své svûdectví o Knize Mormonovû, jinak budou donuceni
opustit tento kraj. Odmítli to a lÛza je polila dehtem a oba-
lila pefiím. 

O tfii dny pozdûji se lÛza vrátila a zniãila domy a obchody
patfiící ãlenÛm Církve. Nûktefií církevní vedoucí nabídli lÛze
svÛj Ïivot, slíbí-li, Ïe nechá zbytek Svat˘ch na pokoji, ale
tato nabídka byla odmítnuta. Místo toho byli církevní
vedoucí donuceni podepsat dohodu, Ïe do ledna opustí kraj
Jackson v Missouri. Oliver Cowdery byl vyslán do Ohia,
aby o tûchto událostech informoval proroka Josepha Smitha.
Je‰tû pfiedtím, neÏ bratr Cowdery dorazil, Prorok obdrÏel zje-
vení, které se nachází v Nauce a smlouvách 98, a poslal ho
zpût Svat˘m do Missouri. 

Pfiedstavte si, jak se tito ãlenové Církve asi cítili. MoÏná
máte nûjaké záÏitky, které vám pomáhají tomu porozumût.
V tûchto situacích si mÛÏeme poloÏit otázku: Proã se nûkdy
dûje nûco ‰patného, kdyÏ se snaÏíme dûlat to, o co Pán poÏá-
dal? Co s tím máme dûlat? Jak˘m ponauãením se v tûchto
dobách mÛÏeme nauãit? KdyÏ vám nûkdo ubliÏuje, je správ-
né usilovat o odplatu? Pfii ãetbû Nauky a smluv 98 mûjte na
pamûti, Ïe tato slova jsou slova Pána JeÏí‰e Krista. Uãí nás,
jak si pfieje, abychom reagovali na pronásledování. SnaÏte se
porozumût nejen tomu, co toto zjevení znamenalo pro Svaté
v Missouri, ale uvaÏujte o tom, jak se t˘ká vás dnes. 

Nauka a 
smlouvy 98

Reakce na pronásledování
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 98

Nauka a smlouvy 98:16 – „Zfieknûte se války a
hlásejte mír“ 
První pfiedsednictvo v prohlá‰ení daném bûhem druhé svûtové
války citovalo první ãást Nauky a smluv 98:16 a poté fieklo: 

„Tato Církev je a musí b˘t proti válce. Církev sama nemÛÏe
válku vést, pokud a dokud Pán nevydá nové pfiíkazy. NemÛÏe
povaÏovat válku za spravedliv˘ prostfiedek k urovnávání mezi-
národních sporÛ; ty mají b˘t fie‰eny a mohly by b˘t fie‰eny – tím,
Ïe se národy dohodnou – mírov˘m jednáním a urovnáváním. 

Ale ãlenové Církve jsou obãany neboli podfiízen˘mi tûch, ktefií
vládnou, a nad tûmi Církev nemá Ïádnou kontrolu. Sám Pán nám
fiekl, abychom ,[pfiistupovali pfiátelsky] k tomu zákonu, kter˘ je
ústavním zákonem zemû‘: [Citují Nauku a smlouvy 98:4–7.] 

I kdyÏ se toto zjevené slovo, vhledem k okolnostem, které toto
zjevení doprovázely, vztahuje obzvlá‰tû k této zemi Americe,
oznámené zásady mají nicménû celosvûtové pouÏití a jsou kon-
krétnû adresovány Josephu Smithovi a jeho bratfiím z církve.
KdyÏ tudíÏ ústavní zákon poslu‰n˘ tûchto zásad povolává muÏe
Církve do vojenské sluÏby jakékoli zemû, které jsou povinováni
vûrností, jejich nejvy‰‰í obãanská povinnost vyÏaduje, aby tohoto
povolání uposlechli.“ (Conference Report, Apr. 1942, 94.) 

Nauka a smlouvy 98:23 – „Vy to budete sná‰eti
trpûlivû“ 
Biskup Edward Partridge byl pfiíkladem toho, kdo se zachoval
podle rady, kterou Pán dal ve druhé polovinû Nauky a smluv
98. KdyÏ hovofiil o dobû v kraji Jackson ve státû Missouri, kdy
ho lÛza polila dehtem a obalila pefiím, napsal: „Své t˘rání jsem
nesl s tak velkou odevzdaností a mírností, Ïe se zdálo, Ïe to
ohromuje zástup, kter˘ mi umoÏnil zÛstat v tichosti, mnozí hle-
dûli s váÏností, a mûl jsem dojem, Ïe se mnou soucítili; a pokud
jde o mû, byl jsem tak naplnûn Duchem a láskou BoÏí, Ïe jsem
nemûl Ïádnou zá‰È vÛãi sv˘m pronásledovatelÛm nebo komu-
koli jinému.“ (History of the Church, 1:391.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 98 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Nesnadné

Pánova rada pronásledovan˘m Svat˘m v Missouri v Nauce a
smlouvách 98 asi není povaÏována za pfiirozenou nebo snadnou
reakci na danou situaci. 

A

Odveta (záhlaví) – Odplacení
‰patného skutku jin˘m ‰pat-
n˘m skutkem

Mrzk˘ch (v. 20) – Zlovoln˘ch,
pohor‰ujících Pána

Namûfieno jako spravedlná
míra (v. 24) – Nûco, co bylo
zaslouÏeno

Dávní (v. 33) – Lidé, ktefií Ïili
pfied dlouhou dobou

Odplata (v. 28, 48) –
Ospravedlniteln˘ trest

Odplatit (v. 37, 45) – Vykonat
ospravedlniteln˘ trest

1. Pfiem˘‰lejte o situaci Svat˘ch v Missouri, ktefií byli pronásle-
dováni a vyhnáni ze sv˘ch domovÛ. Co si myslíte, které rady
v Nauce a smlouvách 98:1–3 by mohli povaÏovat za obtíÏné? 

2. Napi‰te o nûjaké situaci, kdy jste zaÏili vy nebo nûkdo jin˘
velké souÏení, ale „nebáli jste se“, „byli jste utû‰eni“, „radova-
li jste se nadále“, „vzdávali jste díky“ nebo jste pozdûji vidûli,
Ïe pÛsobilo „spoleãnû pro dobro va‰e“. 

Poskytnûte radu

Pfiedstavte si, Ïe se vás nov˘ obrácen˘ do Církve zeptá na sta-
novisko Církve k nadcházejícím volbám. Jaké my‰lenky, s vyÏi-
tím Nauky a smlouvy 98:4–10 jako vodítka, byste tomuto
ãlovûku vysvûtlili? Zapi‰te si alespoÀ tfii my‰lenky a pozname-
nejte si ver‰e, které jednotlivé my‰lenky podporují. 

Pfiikázání a zaslíbení

1. Do se‰itu si nakreslete dva sloupce a nadepi‰te je „Pfiikázání“
a „Zaslíbení“. Do pfiíslu‰ného sloupce si zapi‰te kaÏdé pfiiká-
zání a slib, které najdete v Nauce a smlouvách 98:11–18. 

2. Kdybyste Ïili v Missouri v dobû, kdy bylo dáno toto zjevení,
které z tûchto pfiikázání a slibÛ by na vás nejvíce zapÛsobi-
lo? Proã? 

John Murdock (1792–1871) vstoupil
se svou rodinou do Církve, kdyÏ

Kirtlandem ve státû Ohio na pod-
zim roku 1830 procházeli první
misionáfii. 1. kvûtna 1831, kdyÏ
Ïili v mûsteãku Orange, zemfiela
jeho manÏelka Julia pfii porodu
dvojãat. O den dfiíve, 30. dubna,

v Kirtlandu vzdáleném dvacet
pût kilometrÛ, Emma Smithová

také porodila dvojãata – a obû zemfie-
la. Bratr Murdock nebyl schopen o své

dûti bez matky fiádnû peãovat a tak dovolil
proroku Josephovi a Emmû Smithov˘m, aby jeho dvojãata –
Julii a Josepha – adoptovali. Mal˘ Joseph pozdûji zemfiel
kvÛli nemoci a tomu, Ïe byl vystaven nepfiízniv˘m podmín-
kám v noci, kdy byl Joseph v Hiramu ve státû Ohio polit
dehtem a obalen pefiím. Pfii ãetbû Nauky a smluv 99 pfie-
m˘‰lejte o obûtech, které Pán od bratra Murdocka poÏado-
val. Jaké obûti se vyÏadují od misionáfiÛ dnes? Jak se
podobají tomu, co Pán poÏadoval od bratra Murdocka?
V ãem se li‰í? 

Nauka a 
smlouvy 99

Povolání na misii pro
Johna Murdocka

C
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John Murdock splnil svou misii a bûhem svého Ïivota pfiijal
mnoho dal‰ích povolání. Zemfiel jako ten, kdo byl vûrn˘
Pánu a Církvi. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 99

Nauka a smlouvy 99:4 – „Oãistí‰ si nohy své“ 
Viz oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a smlouvy 24:15
(str. 34). 

Nauka a smlouvy 99:6 – Pfied odchodem se postarej
o své dûti
„V roce 1832 [John Murdock] poslal své tfii nejstar‰í dûti k bisku-
pu Partridgeovi do Missouri spolu s urãit˘mi prostfiedky na
jejich podporu. Joseph [Smith] si ponechal Julii, jejíÏ dvojãe
(Joseph) zemfielo za pronásledování v Hiramu v bfieznu 1832.
Br. Murdock prodal svÛj majetek a ãást penûz, které takto získal,
poslal biskupu Partridgeovi do Missouri na podporu sv˘ch dûtí
a ãást dal také bratru Josephovi. A tak byl pfiipraven kázat evan-
gelium.“ (Andrew Jenson, Latter-day Saint Biographical
Encyclopedia, 4 vols. [1901–1936], 2:363.) 

President Ezra Taft Benson vyprávûl o tom, jak jeho otec George
T. Benson s manÏelkou a se sedmi dûtmi pfiijali povolání na misii: 

„ShromáÏdili jsme se kolem staré pohovky v ob˘vacím pokoji a
otec nám fiekl o svém povolání na misii. Matka potom fiekla:
,Jsme hrdi na to, Ïe víme, Ïe je otec povaÏován za toho, kdo je
hoden jít na misii. Trochu pláãeme, protoÏe to znamená dva
roky odlouãení...‘ 

A tak otec ode‰el na misii. I kdyÏ jsem v té dobû plnû nechápal
hloubku otcovy oddanosti, nyní lépe rozumím tomu, Ïe jeho
ochotné pfiijetí tohoto povolání bylo dÛkazem jeho velké víry.“
(Conference Report, Oct. 1986, 60; nebo Ensign, Nov. 1986, 46.) 

Církev dnes nepoÏaduje, aby muÏi kvÛli sluÏbû na misii opou‰-
tûli manÏelku a dûti. MÛÏeme v‰ak povzbuzovat a podporovat
prarodiãe, kdyÏ pfiijímají povolání na misii a opou‰tûjí rodinu,
aby slouÏili Pánu. KdyÏ tak budeme ãinit, mÛÏeme obdrÏet stej-
ná poÏehnání, kter˘m se tû‰ili ãlenové pfiedchozích generací. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 99 proveìte ãinnost A nebo ãinnosti
B a C. 

Proveìte rozhovor

PoloÏte nûjakému misionáfii nebo b˘valému misionáfii otázky
t˘kající se toho, jaké to je hlásat slovo BoÏí skrze moc Svatého
Ducha, jak je to uvedeno v Nauce a smlouvách 99:2. Odpovûdi
si zapi‰te. To vám mÛÏe pomoci pochopit ver‰ 2. 

K objasnûní pouÏijte dal‰í ver‰e

V Nauce a smlouvách 99:3 Pán fiekl, Ïe máme jeho sluÏebníky
pfiijímat „jako malé dítû“. Pfieãtûte si Mosiá‰e 3:19 a vysvûtlete,
jak tento ver‰ objasÀuje, co to znamená. 

Uplatnûte to dnes

1. Pán poÏádal Johna Murdocka, aby opustil svou rodinu a slou-
Ïil na misii. Jaké obûti misionáfii pfii své sluÏbû pfiiná‰ejí dnes? 

2. Proã pfiinesl tuto obûÈ bratr Murdock a proã ji pfiiná‰ejí i dne‰-
ní misionáfii? 

Nûkdy je pro misionáfie obtíÏné opustit domov, rodinu a pfiá-
tele. Prorok Joseph Smith a Sidney Rigdon se od ostatních
misionáfiÛ neli‰ili. Co Pán fiekl jim (i nám) v Nauce a
smlouvách 100? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 100

Nauka a smlouvy 100:3 – „Mocné dvefie budou
otevfieny“ 
Jedním z v˘sledkÛ krátké misie proroka Josepha Smitha a
Sidneyho Rigdona bylo, Ïe „Josephova náv‰tûva dodala tamní-
mu dílu pozoruhodnou jiskru“ (Church History in the Fulness of
Times, 117). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 100 proveìte ãinnost A a B. 

Napi‰te dopis

Co byste napsali pfiíteli, kter˘ vám napsal, jak moc se mu st˘ská
po domovû, abyste ho povzbudili ve sluÏbû na misii? Jaká pou-
ãení z Nauky a smluv 100:1–8, 12–17 byste ve svém dopise mohli
pouÏít? Pro kaÏdé pouãení, které pouÏijete, struãnû vysvûtlete,
jak a proã byste ho pouÏili.

A

Nauka a 
smlouvy 100

Misionáfiské rady pro proroka
Josepha Smitha a Sidneyho Rigdona

C

B

A
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Popi‰te rozdíly

V Nauce a smlouvách 100:9–11 Pán uvedl rozdíly mezi úlohami
a zodpovûdnostmi proroka Josepha Smitha a úlohami a zodpo-
vûdnostmi Sidneyho Rigdona. Do se‰itu si tyto rozdíly popi‰te. 

Svatí v Missouri zaãali b˘t v létû roku 1833 silnû pronásle-
dováni. V dÛsledku toho ãlenové Církve souhlasili s tím, Ïe
do ledna 1834 kraj Jackson opustí. V fiíjnu a listopadu 1833
v‰ak pronásledování opût zesílilo. LÛza se shromaÏìovala a
nûkteré Svaté biãovala, niãila domy, vybavení, úrodu, zabíje-
la zvífiata a vyhánûla stovky Svat˘ch posledních dnÛ z jejich
domova, právû kdyÏ nastávala zima. Vût‰ina ãlenÛ Církve
pfiekroãila fieku Missouri do kraje Clay a zfiídili si tam doãas-
né útoãi‰tû. Prorok Joseph Smith napsal: „Byla to nepopsa-
telná scéna a obmûkãila by srdce kaÏdého lidu na zemi,
kromû zaslepeného utiskovatele a zaujatého a nevûdomého
fanatika.“ (History of the Church, 1:437.) 

Proã Pán dovolil, aby byli Svatí vyhnáni ze sv˘ch domovÛ?
Ostatnû proã tito lidé v Missouri uplatÀovali vÛãi Svat˘m
takové násilí? Co bude se Sionem? Prorok Joseph Smith ‰est
dnÛ pfiedtím, neÏ obdrÏel zjevení v Nauce a smlouvách 101,
napsal: „Jsou dvû vûci, o nichÏ nic nevím; a Pán mi je neu-
káÏe, snad pro moudr˘ úãel v Nûm samém – myslím v urãi-
t˘ch ohledech – a to jsou tyto: Proã BÛh strpûl, aby na Sion
pfii‰la tak velká pohroma, a co je hlavní pfiíãinou tohoto vel-
kého souÏení; a dále, jak˘mi prostfiedky ho navrátí zpût do
jeho dûdictví s písnûmi vûãné radosti na jeho hlavû. Tyto dvû
vûci, bratfií, jsou ãásteãnû zadrÏovány, aby mi nebyly jasnû
ukázány; ale jsou urãité vûci, které jsou jasnû projeveny a
které vyvolaly nelibost V‰emohoucího.“ (History of the
Church, 1:454.) 
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Nauka a 
smlouvy 101

Reakce na potíÏe v kraji
Jackson ve státû Missour

B Pfii ãetbû Nauky a smluv 101 si pov‰imnûte zjevení, které
dal Pán Prorokovi ohlednû onûch dvou vûcí, o nichÏ nic
nevûdûl – proã BÛh dovolil, aby ãlenové Církve trpûli tak
tvrd˘m pronásledováním a jak jim pomÛÏe opût získat vlast-
nictví Sionu. ProtoÏe kaÏd˘ z nás ãelí zklamání a ztrátû
odvahy, kdyÏ Ïivot zrovna nejde tak, jak jsme si mysleli nebo
doufali, Ïe pÛjde, toto zjevení obsahuje uÏiteãné pokyny pro
kaÏdého. Kromû toho nás Pánovy odpovûdi na otázky proro-
ka Josepha uãí více o Jeho díle v posledních dnech a o Jeho
druhém pfiíchodu. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 101

Nauka a smlouvy 101 záhlaví – Kde byli Svatí v
prosinci 1833? 

Nauka a smlouvy 101:21–22 – KÛly Sionu
Pánovo království na zemi je nûkdy pfiirovnáváno ke stanu pod-
píranému kÛly (pfiíklady viz Izaiá‰ 54:2; Moroni 10:31). Církev,
podobnû jako stan, poskytuje bezpeãí a útoãi‰tû a na místû ji

Stfietávání (v. 6) – Hádky,
spory

Rozhofiãení (v. 10–11) –
Ospravedlniteln˘ nebo spra-
vedliv˘ hnûv

Stánek (v. 23) – Místo, kde
pfieb˘vá Pán

Poru‰itelná (v. 24) –
Nedokonalá, smrtelná

Penûzomûnci (v. 49) –
Bankéfii, lidé, ktefií investují

Odplatit (v. 58, 83) – Uvést
spravedliv˘ trest

Koukol (v. 65–66) – Plevel
v obilném poli

Ústava (v. 77) – Soubor základ-
ních pravidel nebo pfiedpisÛ,
Ústava Spojen˘ch státÛ

Poroben (v. 79) – V poddanství

Prchlivost (v. 89) – Hnûv

Správci (v. 90) – Povûfiení lidé
mající za nûco zodpovûdnost

DrÏet se nároku (v. 99) –
UdrÏovat si vlastnictví
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pevnû drÏí její kÛly (viz NaS 45:66–67; 82:14) – coÏ jsou skupiny
Svat˘ch, které jsou shromáÏdûny, aby se navzájem uãily a pod-
porovaly. Roz‰ifiuje se a pokr˘vá zemi. 

V Nauce a smlouvách 101 Pán naznaãil, Ïe v‰ichni ãlenové Církve
nebudou shromáÏdûni v kraji Jackson ve státû Missouri, protoÏe
by tam nebyl dostatek místa. Místo toho se ãlenové mûli shro-
maÏìovat v kÛlech Sionu. Tyto kÛly jsou také „svat˘mi místy“,
kde ãlenové Církve dostávají stejná poÏehnání jako ti, ktefií Ïijí
v ústfiedním místû Sionu (viz také NaS 115:5–6). 

Nauka a smlouvy 101:30 – „Vûk stromu“ 
President Joseph Fielding Smith uãil, Ïe bûhem milénia „nebude
smrt dokud lidé nezestárnou. Dûti nebudou umírat, ale budou
Ïít do vûku stromu. Izaiá‰ fiíká, Ïe to je sto let [viz Izaiá‰
65:20–22]“ (Doctrines of Salvation, 1:86–87). 

Nauka a smlouvy 101:39–40 – SÛl pozb˘vá své chuti
Star‰í Carlos E. Asay, kter˘ byl ãlenem pfiedsednictva
Sedmdesáti, vyprávûl nositelÛm knûÏství: 

„Svûtovû proslul˘ chemik mi vyprávûl, Ïe sÛl nepozb˘vá své
chuti stáfiím. Chuti pozb˘vá smí‰ením a zneãi‰tûním. Podobnû
moc knûÏství se neztrácí stáfiím; ta také se ztrácí smí‰ením a
zneãi‰tûním. 

KdyÏ mlad˘ nebo star‰í muÏ mísí své my‰lenky s pornografic-
kou literaturou, pozb˘vá chuti. 

KdyÏ nositel knûÏství mísí svou fieã se lÏí nebo klením, pozb˘-
vá chuti. 

KdyÏ nûkdo z nás následuje dav a zapojuje se do nemorálních
skutkÛ a uÏívá drogy, tabák, alkohol a dal‰í ‰kodlivé látky,
pozb˘vá chuti.“ (Conference Report, Apr. 1980, 60; nebo Ensign,
May 1980, 42.) 

Nauka a smlouvy 101:81–90 – Podobenství o Ïenû a
nespravedlném soudci
Po pfiijetí Nauky a smluv 101 se církevní vedoucí doÏadovali
pomoci od místních soudcÛ. Nane‰tûstí mnozí z nich patfiili
mezi lÛzu a byli mezi prvními, ktefií vyhánûli Svaté z jejich
domova. Dále ‰li ke guvernérovi státu Missouri Dunklinovi a
Ïádali ho, aby dal vûci do pofiádku. Navrhl, aby zdokumento-
vali kfiivdy, ke kter˘m podle nich do‰lo. Uãinili tak a vrátili se
ke guvernérovi. On potom udûlal jen málo, aby jim pomohl. O
pût let pozdûji byli Svatí vyhnáni ze státu Missouri a stûÏovali

si u presidenta Spojen˘ch státÛ Martina Van Burena. Sám pro-
rok Joseph Smith pfied ním hájil jejich vûc. Prorok zaznamenal:
„Bûhem svého pobytu jsem mûl rozhovor s presidentem
Martinem Van Burenem, kter˘ se mnou jednal velmi pov˘‰enû
a na‰emu poselství naslouchal s velkou nechutí, a kdyÏ ho
vyslechl, fiekl: ,Pane, va‰e vûc je spravedlivá, ale nemohu pro vás nic
udûlat‘ a ,Kdybych se vás zastal, ztratím hlas Missouri‘.“ (History of
the Church, 4:80.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 101 proveìte ãtyfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–G). 

Dokonãete vûty

VyuÏívejte to, co se dovídáte v Nauce a smlouvách 101:1–9, a
dokonãete tyto otázky: 

1. Pán dovolil pronásledování Svat˘ch v Missouri, protoÏe... 

2. Nehledû na chyby Svat˘ch z Missouri, Pán zam˘‰lí... 

3. âlenové Církve, podobnû jako prorok Abraham, musejí b˘t... 

4. Pokud ãlenové Církve nemohou sná‰et ukázÀování, nemo-
hou b˘t... 

5. Svatí v Missouri se provinili tím, Ïe... 

6. Svatí v Missouri byli pomalí v naslouchání Bohu, a tak On byl... 

7. KdyÏ je Ïivot snadn˘, nûktefií ãlenové Církve nenaslouchají
Pánu, ale kdyÏ je Ïivot obtíÏn˘... 

8. Nehledû na chyby Svat˘ch z Missouri Pán bude... 

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

V Nauce a smlouvách 101 Pán potvrdil, Ïe Sion bude pfiese
v‰echno utvrzen, dobro nakonec zvítûzí nad zlem a On se vrátí
na zemi a zahájí milénium spravedlivosti. Napi‰te pût otázek o
druhém pfiíchodu Krista a o miléniu, na které lze odpovûdût
z Nauky a smluv 101:23–35. Za kaÏdou otázkou si poznamenej-
te odpovûì a ver‰, kde ji lze nalézt. 

Vysvûtlete symbol

Pán v Nauce a smlouvách 101:39–40 pfiirovnal svÛj lid k soli.
Pfiem˘‰lejte o rÛzn˘ch zpÛsobech pouÏití soli a zapi‰te si dva
zpÛsoby, kter˘mi mají ãlenové Církve b˘t jako sÛl (viz také
oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro NaS 101:39–40). 

Napi‰te novodobé podobenství

1. KdyÏ si prostudujete podobenství o ‰lechtici a olivovníku
v Nauce a smlouvách 101:43–62, napi‰te novodobé podoben-
ství se stejn˘m poselstvím. Do své verze zahrÀte aktualizova-
nou verzi tûchto prvkÛ: 

D

C

B

A
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2. Uplatnûte podobenství o ‰lechtici a
olivovnících tak, Ïe odpovíte na
tyto otázky: 

a) V ãem by se ãlenové Církve ve
va‰em vûku mohli podobat slu-
ÏebníkÛm v podobenství? 

b) Koho by mohli pfiedstavovat
stráÏní? 

c) Co by mohla pfiedstavovat vûÏ? 

Co z toho plyne pro nás? 

âlenové Církve nebyli poslu‰ní, takÏe jim Pán nemohl dát
poÏehnání, které by je ochránilo proti jejich nepfiátelÛm, a proto
oni museli trpût kvÛli pronásledování. Co mûli dûlat? Nauka a
smlouvy 101:63–101 poskytuje rady Svat˘m, ktefií byli vyhnáni
ze Sionu a ze sv˘ch domovÛ. ShrÀte Pánovy rady ve formû
seznamu, kter˘ by mohl b˘t rozdán jako pfiipomínka ãlenÛm. 

Ústava Spojen˘ch státÛ

Napi‰te tfii prohlá‰ení o Ústavû Spojen˘ch státÛ zaloÏená na
tom, co Pán fiekl v Nauce a smlouvách 101:77–80. 

Odpovûzte na pÛvodní otázky

V úvodu tohoto studijního prÛvodce k Nauce a smlouvám 101
je citát od proroka Josepha Smitha, kter˘ nám pomáhá pochopit,
co se chtûl dozvûdût od Pána pfiedtím, neÏ bylo toto zjevení
dáno. ShrÀte Pánovy odpovûdi do dvou ãástí, které vyjadfiují to,
co Prorok nevûdûl. 

G

F

E

Události
1. SluÏebníkÛm bylo

fieãeno, aby zasadili
dvanáct stromÛ

2. StráÏn˘m bylo fieãeno,
aby dávali pozor na
nebezpeãí

3. Zasadili olivovníky

4. Divili se, proã potfiebu-
jí stráÏ v období míru

5. Zlenivûli a stali se
neposlu‰n˘mi

6. Nepfiítel zniãil vinici

7. ·lechtic byl na své slu-
Ïebníky rozzloben

8. Vinice byla obnovena

9. Opevnûní nepfiátel
bylo strÏeno

Místa
1. Vinice

2. Olivovníky

3. VûÏ

4. Hradba

Lidé
1. ·lechtic

2. SluÏebníci

3. StráÏní

4. Nepfiítel

I kdyÏ prorok Joseph Smith obdrÏel nutné knûÏské klíãe cír-
kevní správy od Petra, Jakuba a Jana pfied zorganizováním
Církve (viz NaS 27:12–13), Pán, tak jak rostl poãet ãlenÛ
Církve, zjevoval ãím dál tím více o tom, jak má b˘t Církev
organizována a spravována. Napfiíklad v roce 1830 se
generální vedení Církve skládalo z Prvního star‰ího a
Druhého star‰ího Církve (Joseph Smith a Oliver Cowdery).
V roce 1832 bylo zorganizováno pfiedsednictvo vysokého
knûÏství (viz NaS 81) a toto pfiedsednictvo se v roce 1833
také stalo Prvním pfiedsednictvem Církve. KdyÏ byla dána
Nauka a smlouvy 102, mûla Církev asi 3000 ãlenÛ – coÏ je
asi velikost dne‰ního kÛlu. V dÛsledku toho Pán dal dal‰í
zjevení t˘kající se správy Jeho rostoucí Církve tím, Ïe pro-
roku Josephu Smithovi nafiídil, aby zorganizoval první
vysokou radu. 

První vysoké radû Církve pfiedsedalo První pfiedsednictvo a
vyfiizovala záleÏitosti, které se t˘kaly celé Církve. Jak v‰ak
byly zorganizovány dal‰í kÛly, Pán udûlil zjevení o „pfied-
sedající vysoké radû“ Církve (viz NaS 107:33) – coÏ bylo
Kvorum dvanácti apo‰tolÛ – aby vyfiizovala záleÏitosti
t˘kající se celé církve, zatímco kaÏd˘ kÛl mûl „stálou vyso-
kou radu“ (viz NaS 107:36), která vyfiizovala záleÏitosti
t˘kající se pouze onoho kÛlu. 

Dnes kaÏdému kÛlu Církve pfiedsedá
president kÛlu a dva rádci a tûm
v jejich povinnostech pomáhá vysoká
rada kÛlu – podle vzoru daného
v Nauce a smlouvách 102. President
Stephen L Richards, kter˘ bûhem
svého Ïivota slouÏil v Kvoru dvanácti
apo‰tolÛ a jako rádce v Prvním pfied-
sednictvu, fiekl: „Geniální na na‰í cír-

kevní správû je to, Ïe je správou prostfiednictvím rad.“
(Conference Report, Oct. 1953, 86.) 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 102

Metati losy s ãísly (v. 12) –
Náhodnû pfiidûlovat ãíslo

Nauka a 
smlouvy 102

Vysoké rady a církevní
disciplinární fiízení
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Nauka a smlouvy 102:2, 12–33 – „Urovnávání
v˘znamn˘ch nesnází“ 
Vysoká rada, kromû pomoci se správou církevních programÛ,
pomáhá pfiedsednictvu kÛlu v disciplinárních záleÏitostech
Církve – pfii tom se fiídí vzorem uveden˘m v Nauce a smlou-
vách 102. Dal‰í pokyny jsou uvedeny v Církevní pfiíruãce pokynÛ.
Církevní disciplinární rada se koná, kdyÏ se ãlen dopou‰tí
závaÏn˘ch poru‰ení zásad evangelia, napfiíklad smilstva, cizo-
loÏství, homosexuálních skutkÛ, potratu, kriminálních ãinÛ,
odpadlictví nebo t˘rání ãi zneuÏívání manÏelského partnera
nebo dûtí. Nûkteré disciplinární rady se konají na úrovni sboru
nebo odboãky, zatímco závaÏnûj‰í pfiípady se fie‰í na úrovni
kÛlu nebo okrsku. Tyto církevní rady se snaÏí hfií‰níka pfiivést
k pokání skrze usmífiení JeÏí‰e Krista a souãasnû je jejich úkolem
uchovávat bezúhonnost Církve a ochraÀovat její ãleny. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 102 proveìte ãinnost A a B. 

ZáloÏní systém

Nauka a smlouvy 102:9–11 se t˘ká presidenta Církve. MÛÏe se
také t˘kat presidenta kÛlu. Co se podle tûchto ver‰Û stane, kdyÏ
se president nemÛÏe zúãastnit rady nebo se nemÛÏe podílet na
její práci? 

Co se dûje? 

Na základû Nauky a smluv 102:13–29 shrÀte, jak probíhá discip-
linární rada kÛlu. 

Svatí v kraji Jackson ve státû Missouri byli v roce 1833
velmi pronásledováni. V roce 1834 vyslali ãlenové Církve
v Missouri Parleyho P. Pratta a Lymana Wighta do
Kirtlandu ve státû Ohio, aby se snaÏili získat od proroka
Josepha Smitha rady, které by se t˘kaly jejich situace. Nauka
a smlouvy 103 byla dána poté, co tito dva muÏi dorazili a
podali Prorokovi zprávu. 

Aãkoli Pán v Nauce a smlouvách 101 vysvûtlil nûkteré
dÛvody, proã bylo nepfiátelÛm Svat˘ch dovoleno je vyhnat
ze Sionu, pfiesto mûli vedoucí Církve a její ãlenové urãité
otázky. Nûktefií z nich si zejména pfiáli vûdût, zda mohou
naplnit PánÛv slib v Nauce a smlouvách 101:55–60, Ïe
v urãité dobû „síla domu [Jeho]“ pÛjde a vykoupí Sion.
Poslední ãást Nauky a smluv 103 pfii‰la jako odpovûì na
tuto otázku a Pán Proroka oprávnil k tomu, aby zorganizo-
val to, co ve‰lo ve známost jako Sionská v˘prava – skupina
207 muÏÛ doprovázená jedenácti Ïenami a jedenácti dûtmi,

Nauka a 
smlouvy 103

Bude Sion vykoupen? 

B

A

ktefií pochodovali pod vedením proroka Josepha Smitha a
ktefií byli ochotni bojovat a poloÏit Ïivot za vykoupení Sionu. 

Pfii studiu Nauky a smluv 103 vûnujte zvlá‰tní pozornost
tomu, co Pán fiekl v dfiívûj‰í ãásti zjevení, a bude vám jasné,
Ïe Sion nebude vykoupen silou vojska. Sion byl ztracen pfie-
stupkem, a musí b˘t vykoupen spravedlivostí. I kdyÏ toto
zjevení poskytlo rady prvním Svat˘m pro jejich dobu a situ-
aci, zásady, které obsahuje, mají v˘znam i pro nás. Nicménû
musíme znovuzfiídit Sion a musíme se pfiipravit jako lid pod
vedením souãasn˘ch prorokÛ, abychom vykonali v‰echno, co
se t˘ká Sionu. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 103

Nauka a smlouvy 103:15–16 – Pán vzbudí muÏe jako
MojÏí‰, aby vykoupil Sion
Nauka a smlouvy uãí, Ïe muÏem, kter˘ je jako MojÏí‰, je presi-
dent Církve (viz NaS 28:2; 107:91). 

Nauka a smlouvy 103:20 – Pánova pfiítomnost pÛjde
pfied tûmi a s tûmi, ktefií vykoupí Sion
Je dÛleÏité zdÛraznit, Ïe Pánova pfiítomnost je pouze s tûmi,
ktefií jí jsou hodni (viz NaS 100:13). V dÛsledku toho bude toto
zjevení naplnûno mezi tûmi, ktefií se na tuto v˘sadu duchovnû
pfiipravili. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 103 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Co se stalo? Co se stane? 

V Nauce a smlouvách 103:1–14 Pán hovofiil o hfií‰ích nepfiátel
Svat˘ch i o hfií‰ích Svat˘ch samotn˘ch. Na základû toho, co je
psáno v tûchto ver‰ích, odpovûzte na tyto otázky: 

A

Ustanovil ustanovení (v. 5–6,
11) – Uãinil oficiální v˘nos

Podrobena (v. 7) – PoraÏena,
pfiemoÏena

SouÏení (v. 12–13) – Zkou‰ky,
trápení

Rameno vztaÏené (v. 17) –
Symbolick˘ pojem, kter˘ se

vztahuje k aktivní BoÏí úãasti
– aktivní pouÏívání Jeho moci
(symbolizované Jeho rame-
nem) ve prospûch Jeho lidu

Odplatíte, odplacení (v.
25–26) – Vykonat ospravedl-
niteln˘ trest
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1. Co dûlali nepfiátelé Svat˘ch? Proã to Pán dovolil? 

2. Co se stane nepfiátelÛm Svat˘ch? 

3. Co Pán slíbil Svat˘m, budou-li dodrÏovat pfiikázání? 

4. Co se podle Pánova varování stane, nebudou-li dodrÏovat
pfiikázání? 

Uvûdomte si souvislosti

Poznámky pod ãarou ve va‰ich písmech uvádûjí Nauku a
smlouvy 35:24 jako kfiíÏov˘ odkaz pro Nauku a smlouvy 103:7 a
Nauku a smlouvy 58:4 jako kfiíÏov˘ odkaz pro Nauku a smlou-
vy 103:12. Pfieãtûte si tyto kfiíÏové odkazy a vysvûtlete jejich
v˘znam pro ver‰e v Nauce a smlouvách 103. 

Porovnejte

V Nauce a smlouvách 103:15–21 Pán pfiirovnal presidenta
Církve k MojÏí‰ovi (viz také NaS 28:2; 107:91). Popi‰te zpÛsoby,
kter˘mi president Církve vede BoÏí lid „jako MojÏí‰“. 

Zhotovte náborov˘ plakát

Po pfiijetí Nauky a smluv 103 zaãali církevní vedoucí provádût
nábor pro Sionskou v˘pravu. UvaÏujte o tom, co je o Sionské
v˘pravû fieãeno v Nauce a smlouvách 103:22–36 a v úvodu
k Nauce a smlouvám 103 v tomto studijním prÛvodci a pfied-
stavte si, Ïe jste v Kirtlandu ve státû Ohio v náborové komisi
pro Sionskou v˘pravu. Do se‰itu si udûlejte návrh plakátu vyz˘-
vající lidi ke vstupu do tohoto zvlá‰tního vojska. 

Pán v roce 1832, dva roky pfiedtím, neÏ dal zjevení v Nauce
a smlouvách 104, zorganizoval církevní vedoucí v Ohiu a
Missouri do „sjednoceného fiádu“ (viz NaS 82:11–12).
Sjednocen˘ fiád nebyl totéÏ co zákon zasvûcení. Byl to jeden
ze zpÛsobÛ, jak uvést zákon zasvûcení v ãinnost. 

Ekonomické potíÏe v Kirtlandu ve státû Ohio a pronásle-
dování v Missouri zpÛsobily, Ïe bylo stále obtíÏnûj‰í
pokraãovat ve sjednoceném fiádu tak, jak byl pÛvodnû zorga-
nizován. KdyÏ vedoucí Církve uvaÏovali o tom, co mají
dûlat, Pán poskytl Nauku a smlouvy 104. V tomto zjevení
zopakoval nûkteré dÛleÏité zásady zákona zasvûcení a zreor-
ganizoval sjednocen˘ fiád, aby odpovídal nároãn˘m úkolÛm
a pfiekáÏkám, kter˘m Církev v té dobû ãelila – vãetnû rozdû-
lení vedoucích z Ohia a Missouri do oddûlen˘ch fiádÛ neboli
organizací. Církevní vedoucí, ktefií byli zapojeni do tohoto
prvního sjednoceného fiádu, se ze své zku‰enosti mnohému
nauãili a byli pfiipraveni uplatÀovat zákon zasvûcení nov˘-
mi zpÛsoby. 

Nauka a 
smlouvy 104

„M˘m vlastním zpÛsobem“ 

D

C

B

Církev v souãasnosti neorganizuje sjednocené fiády, jako to
ãinila v onûch prvních dnech. Dnes uspokojujeme finanãní
potfieby Církve placením desátku a dal‰ích obûtí, vãetnû
postních obûtí. Pomáháme druh˘m skrze humanitární pro-
gram a prostfiedky poskytnuté ãleny. Zásady uãené v Nauce
a smlouvách 103 platí pro na‰i dobu tak, Ïe platíme desátek
a obûti „[Pánov˘m] vlastním zpÛsobem“ (NaS 104:16). 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 104

Nauka a smlouvy 104:13–18, 55–56 – V‰echny vûci
patfií Pánu
Star‰í Spencer W. Kimball, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vyprávûl tento pfiíbûh, kter˘ ukazuje, jak nûkdy zapomí-
náme na to, Ïe v‰e, co máme, pfiichází od Pána a Jemu patfií: 

„Jednoho dne jeden mÛj pfiítel chtûl, abych s ním jel na jeho
ranã. Otevfiel dvefie nového auta, vklouzl za volant a zeptal se:
,Jak se ti líbí moje nové auto?‘ Jeli jsme v luxusním klimatizova-
ném a pohodlném autû venkovskou krajinou k elegantnímu
domu zasazenému v krajinû a on s nemalou p˘chou fiekl: ,To je
mÛj dÛm.‘ …

... S do‰iroka rozmáchl˘m gestem se chvástal: ,Od té skupiny
stromÛ k jezeru, k útesu a k budovám ranãe a v‰e mezi tím – to
v‰e je moje. A to stádo dobytka na louce – to je také moje.‘ …

To uÏ je ale dávno. Pozdûji jsem uvidûl svého pfiítele mrtvého
v jeho luxusnû vybaveném paláci... Hovofiil jsem na jeho pohfibu
a kráãel jsem v pohfiebním prÛvodu od toho dobrého kusu zemû,
na kter˘ si ãinil nárok, k jeho hrobu, malému podlouhlému
místu, kter˘ délkou a ‰ífikou odpovídal postavû vysokého a sil-
ného muÏe. 

Nedávno jsem vidûl tutéÏ nemovitost, zlátla obilím, zelenala se
vojtû‰kou, bûlala se bavlnou a zdálo se, Ïe nedbá na toho, kdo si
na ni ãinil nárok.“ (Faith Precedes the Miracle [1972], 281–284.) 

Îádostivost (v. 4, 52) –
Sobeckost, chamtivost

Správce (v. 13, 56–57, 74, 77,
86) – âlovûk mající za nûco
zodpovûdnost. 

Správcovství (v. 11–12, 20, 22,
24, 30, 32, 37, 40–41, 44, 54,
63, 68, 72–73, 75) – Oblast
správcovy zodpovûdnosti

KoÏeluÏna (v. 20) – Místo, kde
se zpracovávají zvífiecí kÛÏe

Pokladnice (v. 60–62, 64–69,
71) – Místo, kde se uchováva-
jí peníze a dal‰í cennosti

V˘tûÏek (v. 64–65) – Pfiíjem,
zisk

Zastavte (v. 85) – Nabídnûte
jako záruku pro splacení
pÛjãky
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Nauka a smlouvy 104:78–83 – „[ZaplaÈte] ve‰keré
dluhy své“ 
President Heber J. Grant fiekl: „Existuje-li nûco, co vnese do lid-
ského srdce a do rodiny pokoj a spokojenost, pak je to Ïivot
v rámci na‰eho pfiíjmu, a existuje-li nûco, co je zdrcující, nera-
dostné a deprimující, pak jsou to dluhy, které nemÛÏete splatit,
a závazky, které nemÛÏete splnit.“ (Proslov na konferenci
Pomocného sdruÏení [6. dubna 1932], Relief Society Magazine,
May 1932, 302.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 104 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Vyberte klíãová slova

V Nauce a smlouvách 104:1–10 Pán uvedl pfiísné varování tûm,
ktefií poru‰ují své smlouvy. Vyberte si z tûchto ver‰Û pût slov,
která povaÏujete za dÛleÏitá pro to, ãemu Pán uãil. Jednotlivá
slova si zapi‰te do se‰itu a vysvûtlete, proã je povaÏujete za
dÛleÏitá. 

PánÛv zpÛsob, ãást 1

Mnozí lidé strádají – mimo jiné – nedostatkem potravy, lékafiské
péãe a tím, Ïe nemají pfiístfie‰í. A existuje mnoho nápadÛ, jak
tyto problémy fie‰it. V Nauce a smlouvách 104:11–18 Pán fiekl, Ïe
ustanovil zpÛsob, jak tyto problémy fie‰it. 

1. Peãlivû si tyto ver‰e pfieãtûte a do se‰itu si zapi‰te: 

a) Nauky, kter˘m, jak Pán fiekl, je dÛleÏité porozumût pfii péãi
o potfiebné. 

b) Postoje, které, kdyby je pfiijalo více z nás, by zpÛsobily
v˘znamnou zmûnu souãasn˘ch problémÛ. 

c) Skutky, které by problémy vyfie‰ily. 

2. Vypi‰te si alespoÀ tfii zpÛsoby, kter˘mi nám Církev dává pfií-
leÏitost dûlat to, co Pán poradil v tûchto ver‰ích. 

VyplÀte tabulku

Aãkoli Pán zreorganizoval pÛvodní sjednocen˘ fiád, nezmûnil
vûãné zásady zasvûcení a správcovství. V Nauce a smlouvách
104:19–46 Pán dal nûkolika bratfiím konkrétní pokyny t˘kající se
jejich správcovství. Do se‰itu si nakreslete tabulku podobnou té,
která je uvedena níÏe, a doplÀte ji tím, co jste se doãetli v Nauce
a smlouvách 104. 

SlibPokynyOsoba
Nauka a

smlouvy 104

v. 20-23

v. 24-26

v. 27

v. 28-33

v. 34-38

v. 39-42

v. 43-46

C

B

A

PánÛv zpÛsob, ãást 2

KdyÏ se lidé zadluÏí, hledají nûkdy snadné, rychlé nebo zázraãné
zpÛsoby, jak se z tohoto podruãí dostat. Mohou také mít pocit
sklíãenosti a uvûdomovat si, Ïe splacení velkého dluhu je obtíÏné
a Ïe mÛÏe trvat mnoho let. V Nauce a smlouvách 104:78–83 Pán
uvedl svÛj zpÛsob, kter˘ vede k vymanûní se z dluhu – zpÛsob,
kter˘ není vÏdy snadn˘ nebo rychl˘, ale je jist˘. Do se‰itu si
napi‰te vysvûtlení Pánovy rady, která vede k vymanûní se
z dluhu, a to, jak mÛÏeme tuto radu uplatnit dnes. 

V Nauce a smlouvách 103:22–35 dal Pán rozkazy pro zorga-
nizování Sionské v˘pravy, skupiny, která mûla pochodovat
do Missouri a pomoci Svat˘m, ktefií byli vyhnáni ze
sv˘ch domovÛ (viz úvod k NaS 103 v tomto studijním
prÛvodci, str. 110). Guvernér státu Missouri Dunklin
vedoucím Církve slíbil, Ïe jeho státní milice pomÛÏe Svat˘m
vrátit se do jejich domovÛ, obchodÛ a k jejich majetku. Také
naznaãil, Ïe Svatí moÏná budou potfiebovat svou vlastní
milici, která by jim pomáhala ochraÀovat jejich práva, aÏ se
navrátí do kraje Jackson. Touto milicí mûla b˘t Sionská
v˘prava. 

KvÛli nátlaku nepfiátel Svat˘ch v‰ak guvernér zmûnil názor
v otázce pouÏití státní milice na pomoc Svat˘m. V dobû,
kdy se takto rozhodl, Sionská v˘prava jiÏ pochodovala do
Missouri. Parley P. Pratt, ãlen Sionské v˘pravy a pozdûji
jeden z prvních apo‰tolÛ této dispensace, zaznamenal své
vzpomínky na to, co se stalo po pfiíjezdu do Missouri: „Mûli
jsme rozhovor s guvernérem, kter˘ ochotnû uznal spravedli-
vost poÏadavku, ale otevfienû nám fiekl, Ïe se neodváÏí poku-
sit se prosadit zákony v tomto ohledu ze strachu ze
zaplavení celého kraje obãanskou válkou a krveprolitím.
Poradil nám, abychom se kvÛli vûci míru vzdali sv˘ch práv
a prodali své pozemky, ze kter˘ch jsme byli vyhnáni.“
(Autobiography of Parley P. Pratt [1985], 94.) 

Úãastníci Sionské v˘pravy bûhem svého témûfi 1600 kilome-
trÛ dlouhého pochodu trpûli hladem, Ïízní, hrozn˘m poãa-
sím, nemocemi a tím, Ïe byli bez pfiístfie‰í. Bylo pro nû
obtíÏné pomyslet na to, Ïe by se po takovém úsilí a potíÏích
mûli vzdát. Prorok Joseph Smith usiloval o Pánovu radu,
která pfii‰la ve zjevení v Nauce a smlouvách 105. V tomto
zjevení Pán poskytl dal‰í informace o tom, proã Sion nebude
vykoupen v této dobû a co se musí stát pfiedtím, neÏ bude
vykoupen. Pán v nûm také ãlenÛm Sionské v˘pravy fiekl, Ïe
pfiijal jejich obûti a poÏehná je za to, co byli ochotni udûlat.
O rok pozdûji, kdyÏ bylo zorganizováno Kvorum dvanácti
apo‰tolÛ a První kvorum Sedmdesáti, vût‰inu z nich tvofiili

Nauka a 
smlouvy 105

Sionská v˘prava

D
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muÏi, ktefií pochodovali v Sionské v˘pravû, ktefií prokázali
svou vûrnost a ktefií strávili znaãnou dobu bûhem pochodu
tím, Ïe se uãili od Josepha Smitha a Ïe ho pozorovali. 

·li byste dobrovolnû pû‰ky 1600 kilometrÛ? Nûkdy se toho
nauãíme nejvíce, kdyÏ dobrovolnû pomáháme s obtíÏn˘mi
úkoly. Pán potfieboval pro vedení Církve mimofiádné muÏe.
Sionská v˘prava poskytla nejvûrnûj‰ím pfiíleÏitost k tomu,
aby byli vyzkou‰eni a provûfieni ve svém odhodlání pomáhat
v tomto díle. Mohli byste uvést nûkteré pfiíklady zku‰eností,
které pfiipravují budoucí vÛdce dnes? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 105

Nauka a smlouvy 105 záhlaví – Struãná historie
Sionské v˘pravy
Poté, co Pán poskytl radu naverbovat muÏe pro Sionskou
v˘pravu (viz NaS 103), církevní vedoucí nemarnili ãas a pfiipra-
vovali se. Mnozí v Kirtlandu ve státû Ohio se odváÏnû dobro-
volnû pfiihlásili k tomu, co se zdálo b˘t velmi nebezpeãné – lÛza
se Svat˘mi v Missouri jednala brutálnû a vyhroÏovala, Ïe to
zopakuje. Heber C. Kimball, kter˘ byl pozdûji povolán jako
jeden z prvních apo‰tolÛ této dispensace, vyjádfiil tûmito slovy
pocity, jaké mûli v té dobû mnozí: „Vyrazili jsme 5. kvûtna (1834)
a skuteãnû to pro mne bylo váÏné ráno. Opustil jsem svou Ïenu,
dûti a pfiátele a nevûdûl jsem, zda je je‰tû v tûle spatfiím, protoÏe
nepfiátelé v tomto kraji i v Missouri nám vyhroÏovali, Ïe nás
zniãí a vyhladí ze zemû.“ (Orson F. Whitney, Life of Heber C.
Kimball [1945], 40.) Ti, ktefií zÛstali v Kirtlandu, souhlasili
s tím, Ïe budou pomáhat rodinám muÏÛ, ktefií se dobrovolnû
pfiihlásili. 

Toto „vojsko izraelské“ (NaS 105:26) vyrazilo na pochod na
zaãátku kvûtna. Cestou se k nim pfiidávali noví rekruti ze státÛ

Rouhali (v. 15) – Vysmívali se
posvátn˘m a svat˘m vûcem

Korouhev (v. 39) – Vlajka,
prapor

Ohio, Michigan a Illinois. Zachovávali vojenské postupy – vstá-
vali ve ãtyfii hodiny ráno a pochodovali aÏ padesát pût kilometrÛ
dennû. Prodûlávali také vojensk˘ v˘cvik, ale na rozdíl od vût‰iny
armád vûnovali ãas i modlitbû, zpûvu a studiu evangelia. 

Nûktefií muÏi nane‰tûstí reptali kvÛli sv˘m tûÏkostem nebo
kvÛli rozhodnutí sv˘ch vedoucích. Pfii jedné pfiíleÏitosti dosáhly
jejich spory takové míry, Ïe je prorok Joseph Smith varoval, Ïe
dfiíve neÏ druhého dne opustí svÛj tábor, uvidí znamení Pánovy
nespokojenosti s nimi. Druh˘ den byli témûfi v‰ichni konû
v tábofie nemocní nebo chromí. Prorok jim potom fiekl, Ïe kdyÏ
se pokofií, budou ãinit pokání a sjednotí se jako skupina, zvífiata
se ihned uzdraví. NeÏ bylo poledne, v‰echna zvífiata se uzdravi-
la, kromû konû jednoho muÏe, kter˘ i nadále mûl hofiké pocity a
snaÏil se druhé podnûcovat ke hnûvu. 

Pro vût‰inu muÏÛ Sionské v˘pravy stál jejich tûsn˘ vztah s pro-
rokem BoÏím za v‰echny potíÏe, které vytrpûli. Star‰í Wilford
Woodruff, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, po letech
svûdãil: „Získali jsme zku‰enosti, které bychom nemohli nikdy
získat jin˘m zpÛsobem. Mûli jsme v˘sadu vidût tváfi proroka a
mûli jsme v˘sadu cestovat s ním tisíc ‰est set kilometrÛ a vidût,
jak na nûj pÛsobí Duch BoÏí, jak dostává zjevení JeÏí‰e Krista a
jak se tato zjevení naplÀovala.“ (Journal of Discourses, 13:158.) 

Fishing

KdyÏ president Brigham Young hovofiil o zku‰enostech, které
získal v Sionské v˘pravû, fiekl: „KdyÏ jsem se vrátil z této misie
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do Kirtlandu, jeden bratr se mû zeptal: ,Bratfie Brighame, co jste
získal touto poutí?‘ Odpovûdûl jsem: ,Právû to, pro co jsme
vy‰li; ale já bych nevymûnil poznání, které jsem v tomto období
získal, za cel˘ kraj Geauga [kraj, ve nûmÏ Ïil]; protoÏe majetek a
doly bohatství se nedají srovnat s cenou poznání.“ (Journal of
Discourses, 2:10.) 

KdyÏ Sionská v˘prava dorazila do Missouri, její nepfiátelé byli
pfiipraveni se s ní utkat. KdyÏ se pfiipravovali utábofiit se u fieky
Fishing (kde bylo pfiijato zjevení v NaS 105), vtrhla do tábora
tlupa obyvatel Missouri. Prorok Joseph Smith zaznamenal: „Pût
muÏÛ ozbrojen˘ch pu‰kami vtrhlo do na‰eho tábora a fieklo
nám, Ïe ,pfied jitrem uvidíme peklo‘; a pfiísahy, které k tomu
dodávali, ãerpaly z ve‰keré zá‰tû démonÛ. ¤ekli nám, Ïe ‰edesát
muÏÛ pfiichází od Richmondu v kraji Ray a dal‰ích sedmdesát
z kraje Clay, aby se spojili s lÛzou z kraje Jackson, která odpfií-
sáhla, Ïe nás zcela zniãí.“ (History of the Church, 2:102–103.)
Prorok v‰ak ãleny Sionské v˘pravy uti‰il a slíbil jim, Ïe Pán je
ochrání. Krátce nato vypukla ohromná boufie. Zatímco mnozí
ãlenové Sionské v˘pravy nalezli pfiístfie‰í v nedalekém baptistic-
kém kostele, boufie zhatila plány lÛzy, která se vzdala svého
úsilí bojovat s „mormonsk˘m vojskem“. 

Nûktefií byli zklamáni Pánov˘m zjevením v Nauce a smlouvách
105, v nûmÏ se fiíká, aby nebojovali, a reptali proti Prorokovi i
Pánovi. V dÛsledku toho tábor postihla cholera. Zemfielo ãtr-
náct lidí, vãetnû nûkolika tûch, ktefií zÛstali vûrní. Spravedliví
nûkdy také trpí, kdyÏ jsou mezi nimi zlovolní lidé. Prorok
Joseph Smith slíbil, Ïe kdyÏ se vzpurní pokofií a budou ãinit
pokání, nemoc ustane. Jeho slova se naplnila. 

Sionská v˘prava moÏná nedosáhla toho, co nûktefií ãlenové oãe-
kávali, ale jak fiekl Pán v Nauce a smlouvách 105:19, slouÏila jako
zkou‰ka jejich víry. Nûktefií zkou‰kou nepro‰li a z Církve ode‰li,
zatímco vûrní byli sv˘mi zku‰enostmi posíleni. Devût z prvních
Dvanácti apo‰tolÛ v této dispensaci byli ãlenové Sionské v˘pra-
vy, spolu s prvními sedmi presidenty Sedmdesáti a dal‰ími ‰ede-
sáti tfiemi ãleny Prvního kvora Sedmdesáti. Zdá se, Ïe Pán tuto
zku‰enost pouÏil k tomu, aby se projevilo, kdo je vûrn˘ a komu
mÛÏe dÛvûfiovat (viz také NaS 105:35). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 105 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Udûlejte si seznam

1. V Nauce a smlouvách 105:1–6 Pán posoudil pfiestupky svého
lidu, mluvil ohlednû církve, a ne jednotlivcÛ, které jim zabrá-
nily vidût Sion zbudovan˘ v oné dobû. Studujte tyto ver‰e a
vypi‰te si, co Pán fiekl, Ïe lid nedûlal. Vysvûtlete, co podle
vás dûláme v Církvi dnes, abychom svûdomitûji utvrzovali
vûc Sionu. 

2. Ve ver‰ích 9–12 a 31 Pán vysvûtlil více o tom, co bylo tfieba,
aby ãlenové Církve dûlali, aby mohli zaloÏit Sion. Místo toho,
co dûlali ‰patnû, mûli dûlat nûco, co je‰tû nedûlali. Vysvûtlete,
co bylo tfieba, aby Církev dûlala. 

A

3. Na základû toho, co jste se dozvûdûli v tûchto ver‰ích, vysvût-
lete, co dûláte vy nebo co si myslíte, Ïe máte dûlat, abyste
pomáhali utvrzovat vûc Sionu. 

Uveìte pfiíklad

Uveìte nûjak˘ pfiíklad toho, jak zásada vyuãovaná v Nauce a
smlouvách 105:6 ovlivnila vá‰ Ïivot nebo Ïivot nûkoho jiného. 

Co byste jim fiekli? 

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiíleÏitost promluvit k níÏe uveden˘m
tfiem ãlenÛm Sionské v˘pravy. (MoÏná byste si mohli nejprve
projít struãnou historii, která se nachází v oddíle „Porozumûní
písmÛm“.) Nejprve pfiem˘‰lejte o tom, co by asi kaÏd˘ z nich
fiekl poté, co jim Joseph Smith sdûlil Pánova slova v Nauce a
smlouvách 105:17–19. Potom si zapi‰te, co byste kaÏdému
z nich fiekli. 

Sionská v˘prava

1. Otec ve stfiedním vûku, kter˘ je zklaman˘, protoÏe má pocit, Ïe
ho vedoucí oklamali a Ïe urazil tisíc ‰est set kilometrÛ pro nic. 

2. Star‰í ãlen, kter˘ pokládá tuto v˘pravu za obtíÏnou, ale kter˘
byl vÏdy ochoten udûlat to, o co byl poÏádán, a kter˘ za zís-
kané zku‰enosti pociÈuje vdûãnost. 

3. Mlad˘ svobodn˘ ãlen – nedávno obrácen˘ – kter˘ je trochu
rozladûn˘ kvÛli tomu, jak se nûktefií ãlenové v˘pravy chovali
bûhem pochodu, a kter˘ pfiem˘‰lí, zda má v této nové církvi
zÛstat. 

Co dûlat a co nedûlat

1. Na základû toho, co jste se doãetli v Nauce a smlouvách
105:23–40, si zhotovte dva seznamy. Do prvního si zapi‰te, co
Pán fiekl, Ïe mají Svatí „v okolní krajinû“ (Missouri) dûlat. Do
druhého si zapi‰te, co jim fiekl, aby nedûlali. 

2. Vyberte si ze seznamÛ nûjak˘ bod a vysvûtlete, jak se t˘ká i
Církve dnes. 

D

C

B
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KdyÏ prorok Joseph Smith na zaãátku roku 1834 získával
peníze a muÏe pro Sionskou v˘pravu, nav‰tívil rÛzné
odboãky Církve. Bûhem této doby pfieb˘val ve Freedom ve
státû New York u Warrena, nejstar‰ího bratra Olivera
Cowderyho, kter˘ do Církve vstoupil v roce 1831. Pozdûji,
uprostfied toho, co Prorok popsal jako extrémnû nároãn˘
mûsíc (viz History of the Church, 2:170), obdrÏel zjevení
v Nauce a smlouvách 106, urãené Warrenu Cowderymu. 

Pfii ãetbû Nauky a smluv 106 pfiem˘‰lejte o povoláních, která
jste obdrÏeli, a o tom, jak byste mohli uplatnit na sebe ve
svém povolání slova, která promluvil Pán k Warrenovi o
jeho povolání. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 106

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 106 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Povolání slouÏit

1. K ãemu v Nauce a smlouvách 106 Pán povolal Warrena
Cowderyho? 

2. Proã bylo, podle toho, co Pán fiekl, toto povolání dÛleÏité? 

3. Vypi‰te si z toho, co bylo ve zjevení fieãeno, to, v ãem mohl
bratr Cowdery nacházet útûchu a povzbuzení. Ze svého
seznamu si vyberte dva body a vysvûtlete, jak by mu asi
mohly pomáhat. 

Uplatnûte to na sebe

Popi‰te dvû pouãení z Nauky a smluv 106, která mÛÏete uplat-
Àovat ve svém Ïivotû a v povolání, která v Církvi pfiijímáte. 

B

A

Opásejte bedra svá (v. 5) –
Pfiipravte se

Îezlo (v. 6) – Berla nebo
tyã symbolizující vládnoucí
autoritu

Nauka a 
smlouvy 106
„Jako zlodûj v noci“ 

Pov‰imnûte si rozdílu

1. Pán v Nauce a smlouvách 106:4–5 hovofiil o dvou rÛzn˘ch sku-
pinách lidí a o svém druhém pfiíchodu. Kdo jsou tyto dvû skupi-
ny? Jak˘ je mezi nimi rozdíl ve vztahu k druhému pfiíchodu? 

Co víte o knûÏství? Napfiíklad: Jaké jsou moci a pravo-
moci Aronova knûÏství v porovnání s knûÏstvím
Melchisedechov˘m? Jaké jsou rÛzné úfiady v obou knûÏ-
stvích a jak jsou zorganizovány? Proã je knûÏství nutné? 

Odpovûdi na mnoho otázek o knûÏství mÛÏete najít v Nauce
a smlouvách 107. Toto zjevení bylo dáno Kvoru dvanácti
apo‰tolÛ krátce poté, co bylo v roce 1835 povoláno. (Seznam
onûch prvních apo‰tolÛ v této dispensaci se nachází ve
„Svûdectví Dvanácti apo‰tolÛ o pravdivosti knihy Nauky a
smluv“ na zaãátku Nauky a smluv.) Tito muÏi ‰li za proro-
kem Josephem Smithem a hledali hlub‰í porozumûní ohlednû
svého povolání fiídit knûÏství Církve a dílo Pánû na zemi.
Toto zjevení se sv˘m zpÛsobem podobá knûÏské pfiíruãce
této dispensace. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 107

¤ád (v. 3, 9–10, 29, 40–41, 71,
73, 76) – Organizace BoÏí
knûÏské pravomoci

Klíãe (v. 15–16, 18, 20, 35, 70,
76) – Právo pfiedsedat a fiídit

Prostfiedník (v. 19) – âlovûk,
kter˘ se snaÏí pokojnû smífiit
dva jedince nebo skupiny,
ktefií mají neshody

ZdrÏenlivost (v. 30) –
Sebeovládání

Cestující vysoká rada (v. 38)
– Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

Evangeliãtí sluÏebníci (v. 39)
– Patriarchové

Archandûl (v. 54) – Andûl nej-
vy‰‰ího postavení

Vzdûlávati (v. 85) – Posilovat

Nedbal˘ (v. 100) – Nepeãliv˘

Nauka a 
smlouvy 107
Zjevení o knûÏství

C
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Nauka a smlouvy 107:1, 6 – Levítské knûÏství
V MojÏí‰ovû dobû bylo IzraelitÛm odÀato Melchisedechovo
knûÏství a nadále s nimi bylo pouze men‰í (neboli Aronovo)
knûÏství (viz NaS 84:23–26). Toto knûÏství bylo udíleno pouze
muÏÛm z kmene Léví – a tak se také stalo znám˘m jako Levítské
knûÏství. Jak naznaãuje Nauka a smlouvy 107:1, práva a pravo-
moci Levítského knûÏství jsou souãástí Aronova knûÏství. 

Nauka a smlouvy 107:2 – Velik˘ vysok˘ knûz
Melchisedech

O Melchisedechovi se doãtete
v PJS, Genesis 14:25–40 (v ãásti
„V˘bûr z pfiekladu Bible od
Josepha Smitha“ pfied mapovou
ãástí PrÛvodce k písmÛm); Alma
13:14–19; Nauka a smlouvy
84:6–14 a PrÛvodce k písmÛm,
„Melchisedech“, str. 89. 

Nauka a smlouvy 107:5 – KnûÏství je vût‰í neÏ
kter˘koli z jeho úfiadÛ
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, uãil: 

„KnûÏství je vût‰í neÏ kter˘koli z jeho úfiadÛ. Îádn˘ úfiad nepfiidává
knûÏství nûjakou moc, dÛstojnost nebo pravomoc. V‰echny úfiady
odvozují svá práva, v˘sady, milosti a moci od knûÏství. Tuto zásadu
lze znázornit rozdûlením kruhu na segmenty. KnûÏství je kruh,
segmenty kruhu jsou povolání neboli úfiady v knûÏství. Kdokoli
slouÏí v nûjakém segmentu kruhu, musí mít moc celého kruhu.
Nikdo nemÛÏe zastávat nûjak˘ úfiad v knûÏství, aniÏ by nejprve
knûÏství obdrÏel. 

A tak je toto knûÏství pfiedáváno jedincÛm, ktefií jsou toho hodni,
a oni jsou potom vysvûceni do úfiadÛ v knûÏství; a tak jsou
v‰echny úfiady v knûÏství a v Církvi konkrétnû oznaãeny jako
pfiídavky knûÏství; totiÏ vyrÛstají z knûÏství, doplÀují ho, jsou
ménû dÛleÏité neÏ knûÏství... 

Dále, v Melchisedechovû knûÏství neexistuje Ïádn˘ postup od
jednoho úfiadu ke druhému. KaÏd˘ star‰í má právû tolik knûÏ-
ství jako apo‰tol nebo jako president Církve, pouze tyto úfiady
mají v království vût‰í administrativní úkoly.“ (Mormon Doctrine,
595–596.) 

Nauka a smlouvy 107:15–17, 68–73 – „Doslovn˘
potomek AronÛv“ 
President Joseph Fielding Smith uãil: „V Církvi jsou nûktefií
muÏi, ktefií byli poÏehnáni patriarchou a byli prohlá‰eni za
potomky Lévíovi, nevznesli ale nárok na úfiad biskupa, neboÈ
zjevení fiídící tuto situaci hovofií o doslovném potomku

Aronovû, nikoli Lévíovû. Zfiejmû existuje velk˘ zástup muÏÛ,
ktefií jsou potomci Lévíovi, ale nikoli Aronovi.“ (Doctrines of
Salvation, 3:92.) 

Nauka a smlouvy 107:23–38 – Kvora „rovná
v pravomoci“ 
V Nauce a smlouvách 107:24 Pán uãil, Ïe pfii úmrtí presidenta
Církve je Kvorum dvanácti apo‰tolÛ „rovné v pravomoci“
Prvnímu pfiedsednictvu. Je tomu tak proto, Ïe jsou proroky,
vidoucími a zjevovateli a drÏí klíãe království BoÏího na zemi.
Av‰ak, jak uãí ver‰ 33, dvanáct apo‰tolÛ pracuje „pod vedením“
Prvního pfiedsednictva. 

Sedmdesát je „[rovno v] pravomoci dvanácti“ (NaS 107:26).
Pov‰imnûte si, Ïe písma neuãí, Ïe jsou Dvanácti rovni v moci,
protoÏe Sedmdesát nedrÏí klíãe království BoÏího na zemi. Jsou
v‰ak generálními autoritami Církve jako Dvanáct a První pfied-
sednictvo. KdyÏ jako takoví pracují „pod vedením Dvanácti“
(v. 34), jsou rovni v pravomoci v Církvi (odtud název „generál-
ní autority“). V tomto postavení mohou pomáhat pfii „budová-
ní církve a usmûrÀování ve‰ker˘ch záleÏitostí“ Církve na celém
svûtû (v. 34). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 107 proveìte pût z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–H). 

Získejte dal‰í porozumûní

1. Proã se podle Nauky a smluv 107:1–4 naz˘vá vy‰‰í knûÏství
knûÏstvím Melchisedechov˘m? 

2. Pfieãtûte si odkazy uvedené pro Melchisedecha v oddíle
„Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a smlouvy 107:2. Do se‰itu
si napi‰te, co se dozvídáte o Melchisedechovi a co ukazuje, Ïe je
poctou b˘t nositelem knûÏství, které je po nûm pojmenováno. 

Napi‰te kvíz

PouÏijte to, co jste se nauãili v Nauce a smlouvách 107:1–20, a
napi‰te kvíz o osmi otázkách prokazující znalosti o Aronovû a
Melchisedechovû knûÏství. Ke kaÏdé otázce napi‰te odpovûì a
ver‰, kde ji lze najít. 

Udûlejte si tabulku

Uspofiádejte si to, co jste se z Nauky a smluv 107 dozvûdûli o
knûÏsk˘ch úfiadech a kvorech. Do se‰itu si pfiekreslete tabulku
podle té, která je uvedena níÏe, a zapi‰te si, co jste se dozvûdûli
z uveden˘ch ver‰Û: 

C

B

A
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Vysvûtlete dÛleÏitost

Jak se podle Nauky a smluv 107:27 pfiijímají rozhodnutí v fiídi-
cích kvorech Církve? Co si myslíte, proã je dÛleÏité, abychom
této zásadû rozumûli? 

Kdybyste tam byli

V Nauce a smlouvách 107:41–57 Pán mluvil o Adamovi a jeho
rodinû. Odpovûzte na tyto otázky: 

1. Jaká byla Adamova úloha jako patriarchy? 

2. Jak se to podobá úloze patriarchy dnes? 

Uveìte pfiíklady

Nauka a smlouvy 107:85 uvádí zodpovûdnosti presidenta kvora
jáhnÛ. Pro kaÏdou ze ãtyfi hlavních oblastí zodpovûdnosti uve-
den˘ch v tomto ver‰i – pfiedsedá, zasedá v radû, uãí a vzdûlává
– uveìte pfiíklad toho, co by president kvora jáhnÛ mohl dûlat,
aby tuto zodpovûdnost plnil. 

Vá‰ záÏitek

Nauka a smlouvy 107:91–92 popisuje úlohu presidenta Církve.
Popi‰te nûjak˘ svÛj záÏitek, pfii nûmÏ jste si uvûdomili pravdi-
vost jedné z my‰lenek uveden˘ch v tûchto ver‰ích. 

Zodpovûdnost „kaÏdého muÏe“ 

Do se‰itu si struãnû zapi‰te, co nás uãí Nauka a smlouvy
107:99–100, a zdÛraznûte, jak Pán popsal zodpovûdnosti kaÏdé-
ho muÏe, a pfied ãím varuje. 

H

G

F

E

D

První pfiedsednictvo (viz
v. 21–22, 27, 33, 78–79) 

Sedmdesát (viz v. 25–28,
30–31, 34, 38, 93–98) 

Star‰í (viz v. 10–12, 60, 
89–90) 

KnûÏí (viz v. 10, 61, 
87–88) 

Jáhnové (viz v. 10,
62–63, 85)

President Církve (viz NaS
107:8–9, 65–67, 82, 91–92) 

Kvorum dvanácti apo-
‰tolÛ (viz v. 23–24, 27–28,
30–31, 33, 35, 38–39, 58)

Vysocí knûÏí (viz v. 10, 12,
17)

Biskupové (viz v. 13–17,
68–76, 87–88)

Uãitelé (viz v. 10,
62–63, 86) 

Nauka a smlouvy 107:99–100 radí nositelÛm knûÏství, aby
se aktivnû uãili sv˘m povinnostem. Lyman Sherman byl pfií-
kladem toho, jak tuto radu pouÏít. Byl ãlenem Sionské v˘pra-
vy, byl jedním z prvních muÏÛ v této dispensaci povolan˘m,
aby byl jedním ze sedmi presidentÛ Sedmdesáti, a byl povo-
lán, av‰ak nikdy nevysvûcen (kvÛli pfiedãasné smrti), aby byl
ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ. Bratr Sherman mûl touhu
slouÏit Pánu, a tak ‰el k proroku Josephu Smithovi a usiloval
o to, aby poznal své povinnosti. Pánovou odpovûdí bylo zje-
vení v Nauce a smlouvách 108. 

Pfii ãetbû Nauky a smluv 108 pfiem˘‰lejte o tom, jak Pánovy
rady bratru Shermanovi platí pro kaÏdého, kdo se usilovnû
snaÏí slouÏit Pánu. Byli byste rádi, kdyby vám bylo fieãeno
to, co bratru Shermanovi? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 108

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 108 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vysvûtlete

Pfiepi‰te si do se‰itu tyto v˘razy a vysvûtlete, co kaÏd˘ z nich
znamená a jak byste ho mohli uplatnit v Ïivotû: 

1. „NechÈ se du‰e tvá... upokojí“ (NaS 108:2; viz také v. 1) 

2. „JiÏ [neodporuj] hlasu mému“ (v. 2) 

3. „Buì od nynûj‰ka peãlivûj‰í v dodrÏování slibÛ sv˘ch“ (v. 3) 

4. „âekej trpûlivû“ (v. 4) 

5. „Bude na tebe pamatováno“ (v. 4) 

A

Právo (v. 4, 6) – Pravomoc a
v˘sada

Nabádání (v. 7) – V˘uka,
pokyny

Nauka a 
smlouvy 108

„Posiluj bratfií sv˘ch“ 
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Stanovte si cíl

V Nauce a smlouvách 108:7 Pán Lymanu Shermanovi radil, aby
druhé posiloval ãtyfimi zpÛsoby. Tyto ãtyfii zpÛsoby si zapi‰te
do se‰itu. Pro kaÏd˘ si zapi‰te konkrétní osobní cíl zamûfien˘
na posilování druh˘ch a uveìte, co plánujete dûlat a jak to
budete dûlat. 

Zúãastnili jste se nûkdy
zasvûcení chrámu? Co si
myslíte, co se fiíkává
v zasvûcovací modlitbû
chrámu? Nauka a smlou-
vy 109 je modlitbou, kte-
rou prorok Joseph Smith
pronesl pfii zasvûcení prv-
ního chrámu v této dis-
pensaci – chrámu
Kirtland. Tuto modlitbu
zapsal duchem inspirace

pfied zasvûcením a bûhem zasvûcovacích shromáÏdûní ji pfie-
ãetl. To stanovilo vzor, kter˘m se zasvûcování chrámÛ od té
doby fiídí. Modlitby pro v‰echna zasvûcení chrámÛ jsou pfii-
praveny skrze inspiraci a pfieãteny Bratfiími, ktefií jsou vyko-
náním zasvûcení povûfieni. 

Modlitba v Nauce a smlouvách 109 také uvádí vzor pro
jazyk takov˘ch modliteb. 

Chrám Kirtland byl v˘znamn˘ v historii Církve i svûta.
Pán v nûm zjevil proroku Josephu Smithovi a Oliveru
Cowderymu knûÏské klíãe pro spasení celé lidské rodiny –
klíãe, které umoÏÀují spásné obfiady pro Ïivé i mrtvé. 

Zasvûcení chrámu Kirtland provázely úÏasné duchovní pro-
jevy. Nûktefií pfiítomní vidûli apo‰toly Petra a Jana a mnozí
vidûli jiné andûly. Prorok Joseph Smith zaznamenal, Ïe
bûhem veãerního shromáÏdûní v chrámu toho dne, kdy pro-
bûhlo zasvûcení „Bratr George A. Smith povstal a zaãal
prorokovat, kdyÏ tu náhle usly‰eli hluk podobn˘ zvuku
vanoucího silného vûtru, kter˘ naplnil chrám, a v‰ichni
shromáÏdûní najednou povstali, jsouce pohnuti neviditelnou
mocí; mnozí zaãali hovofiit jazyky a prorokovat; jiní vidûli
slavná vidûní a já jsem spatfiil, Ïe chrám byl naplnûn andûly,
kterouÏto skuteãnost jsem oznámil shromáÏdûn˘m. Lidé
v okolí se sebûhli (protoÏe sly‰eli uvnitfi neobvykl˘ zvuk
a vidûli jasné svûtlo jako sloup ohnû spoãívající na chrá-
mu) a byli udiveni tím, co se dûje.“ (History of the
Church, 2:428.) 

Nauka a 
smlouvy 109

Zasvûcení chrámu Kirtland

B V rámci zasvûcení chrámu pûveck˘ sbor zazpíval píseÀ
„PíseÀ nad‰ení“ (ZNPPD, str. 50), kterou pro tuto pfiíleÏi-
tost napsal W. W. Phelps. Tato náboÏenská píseÀ je od té
doby souãástí chrámov˘ch zasvûcení. 

Pfii ãetbû Nauky a smluv 109 peãlivû hledejte dÛleÏité nauky
t˘kající se chrámu a posledních dnÛ. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 109

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 109 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

PoÏehnání plynoucí z chrámu

V Nauce a smlouvách 109:11 se Prorok modlil o Pánova zaslíbe-
ná poÏehnání pro Svaté. U kaÏdého z tûchto ver‰Û nebo skupin
ver‰Û vysvûtlete, o jaká poÏehnání se Prorok jménem celé
Církve modlil: Nauka a smlouvy 109:12, 13, 14–15, 21, 22–23,
25–30, 35, 38. To jsou jen nûkterá poÏehnání spojená s chrámo-
v˘m uctíváním. 

Modlete se za druhé

1. Vypi‰te si osoby a skupiny, za které se prorok Joseph Smith
modlil v Nauce a smlouvách 109:47–72. 

2. Byli jste pfiekvapeni tím, Ïe se Prorok modlil za nûkoho, koho
jste si vypsali? Vysvûtlete to. 

3. Vyberte ze svého seznamu dvû osoby nebo skupiny, za které
pociÈujete potfiebu se modlit. Vysvûtlete, proã je podle va‰eho
názoru dÛleÏité se za nû modlit. 

Uveìte pfiíklad

Uveìte nûjak˘ pfiíklad toho, jak se nûco z Nauky a smluv
109:54–67 od doby, kdy prorok Joseph Smith pronesl tuto mod-
litbu, vyplnilo. Vá‰ pfiíklad by mohl ukázat, jak se jedna z jeho
Ïádostí vyplnila ãásteãnû. 

Vysvûtlete jim to

1. Co byste fiekli pfiátelÛm, ktefií nejsou ãleny a ktefií se ptají,
proã nemohou jít do chrámu po jeho zasvûcení? 

2. Které ver‰e v Nauce a smlouvách 109 by vám mohly pomoci
odpovûdût na tuto jejich otázku? 

D

C

B

A

Zvûsti (v. 23) – Zprávy, posel-
ství

Pomazání (v. 35) – Povolání,
vysvûcení

Zpeãetiti zákon (v. 38, 46) –
Vydat svûdectví o pravdû

Zvrácené (v. 41) – Neposlu‰né

Rozhofiãení (v. 52) – Nelibost,
spravedliv˘ hnûv

Serafíni (v. 79) – Andûlé
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Prorok Joseph Smith ve své
zasvûcovací modlitbû fiekl, Ïe
Svatí zbudovali chrám
Kirtland, aby Pán mûl místo
„kde by se projevoval lidu
svému“(NaS 109:5). Nauka
a smlouvy 110 zaznamenává
naplnûní této Ïádosti; Pán se
zjevil a fiekl, Ïe chrám pfiijal
za svÛj. Krátce po Spasiteli
se zjevili tfii dal‰í nebe‰tí
poslové. Proroku Josephu
Smithovi a Oliveru

Cowderymu znovuzfiídili dÛleÏité klíãe knûÏství. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 110

Nauka a smlouvy 110:2 – Chrámové kazatelnice
Doprovodná kresba ukazuje interiér chrámu Kirtland.
Pov‰imnûte si, Ïe Spasitel se zjevil proroku Josephu Smithovi a
Oliveru Cowderymu nad kazatelnicí na západním konci chrá-
mu. Kresba ukazuje kazatelnice a jejich jedineãnou strukturu.
Byla to kfiesla pro pfiedsedající úfiedníky Církve. Zde sedûli
bûhem zvlá‰tních shromáÏdûní, vãetnû zasvûcení chrámu. 

Posvátn˘ stÛl (záhlaví) – StÛl
svátosti

Závoje (záhlaví) – Opony
(chrám mûl opony, které se
daly spustit dolÛ ze stropu a
které rozdûlovaly chrám na
místnosti pro v˘uku nebo
soukromé schÛzky) 

Pfiímluvce (v. 4) – Obhájce,
ãlovûk, kter˘ obhajuje vûc
druhého

Obdarování (v. 9) – Duchovní
dar

Dispensace (v. 12, 16) –
âasové období, kdy je evan-
gelium dáno lidstvu

Nauka a 
smlouvy 110

V chrámu Kirtland se zjevuje
Pán a jsou znovuzfiízeny klíãe

Nauka a smlouvy 110:11 – MojÏí‰ a shromáÏdûní
Izraele
Pán ãas od ãasu rozptyloval nebo odvádûl ãleny domu Izraele ze
Svaté zemû do celého svûta. Deset kmenÛ, které Ïily pfieváÏnû
v severním království Izraele, bylo roku 721 P¤. KR. odvedeno do
zajetí Assyfiany. Kmeny Juda a Beniamin v jiÏním království jud-
ském, spolu se zbytky dal‰ích kmenÛ, které tam Ïily, byly zajaty
a odvedeny do Babylonu v Lehiovû dobû a opût byly rozpt˘leny
¤ímany po vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista. Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘
byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, vysvûtlil, Ïe Izrael byl roz-
pt˘len, „protoÏe odmítli evangelium, poskvrnili knûÏství, zfiekli
se církve a odch˘lili se od království... Izrael byl rozpt˘len pro
odpadlictví. Pán je ve svém hnûvu pro jejich zlovolnost a vzpouru
rozpt˘lil mezi pohany ve v‰ech národech zemû.“ (A New Witness
for the Articles of Faith, 515.) 

Po Spasitelovû zjevení se proroku Josephu Smithovi a Oliveru
Cowderymu v chrámu Kirtland se zjevil starozákonní prorok
MojÏí‰. Znovuzfiídil klíãe shromaÏìování Izraele, vãetnû deseti
ztracen˘ch kmenÛ, pro poÏehnání znovuzfiízeného evangelia.
President Spencer W. Kimball uãil, Ïe „shromáÏdûní Izraele se
skládá z toho, Ïe se pfiipojí k pravé církvi a... dojdou k poznání
pravého Boha“ (Teachings of Spencer W. Kimball, 439). 

Nauka a smlouvy 110:12 – Kdo byl Elias? Jaké
pfiinesl klíãe? 
„Elias“ je oznaãení dávané poslu, kter˘ pfiipravuje cestu (viz
PrÛvodce k písmÛm, „Elias“, str. 32). Není jasné, kdo byl Elias
v Nauce a smlouvách 110. 

Klíãe, které Elias pfiinesl, se t˘kají poÏehnání, která Pán zaslíbil
Abrahamovi – která lze plnû obdrÏet pouze skrze chrámové
obfiady. A tak „pfiedal dispensaci evangelia Abrahamova“ (NaS
110:12). 
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Nauka a smlouvy 110:13–15 – Pfiíchod Eliá‰e
Poslední ver‰e Starého zákona zaznamenávají PánÛv slib, Ïe
po‰le Eliá‰e, aby znovuzfiídil moc, která spojuje rodiny (viz
Malachiá‰ 4:5–6; viz také 3. Nefi 25; NaS 2). Kromû toho prohlá-
sil, Ïe kdyby se tak nestalo, mûlo by to pro kaÏdého závaÏné
dÛsledky. Mnozí Îidé si pfiipomínají tento slib v rámci sv˘ch
oslav svátku pesach a nechávají u stolu místo pro Eliá‰e a
v urãité ãásti obfiadu otevírají dvefie, aby symbolicky dovolili
Eliá‰ovi vrátit se a vejít. Je zajímavé, Ïe 3. duben 1836, kdy se
Eliá‰ zjevil v chrámu Kirtland, pfiipadl na svátek pesach. 

Prorok Joseph Smith uãil, Ïe klíãe, které Eliá‰ znovuzfiídil, dovo-
lují Svat˘m, aby se stali spasiteli na hofie Sion: „Jak se ale mají
stát spasiteli na hofie Sion? Tím, Ïe budou stavût chrámy, budo-
vat kfititelnice a pfiicházet a pfiijímat v‰echny obfiady, kfity, kon-
firmace, omytí, pomazání, vysvûcení a peãeticí moc na svou
hlavu, jménem v‰ech sv˘ch pfiedkÛ, ktefií jsou mrtvi, a vykoupí
je, aby tak mohli vyjít pfii prvním vzkfií‰ení a byli s nimi oslave-
ni na trÛnu slávy; a toto je onen fietûz, kter˘ pfiipojuje srdce otcÛ
k dûtem, a srdce dûtí k otcÛm, coÏ je naplnûním poslání Eliá‰e.“
(History of the Church, 6:184.) 

President Joseph Fielding Smith uãil: „Skrze moc tohoto knûÏ-
ství, které Eliá‰ udûlil, mohou b˘t zpeãetûni, neboli oddáni na
vûãnost, manÏel a manÏelka; dûti mohou b˘t na vûãnost pfiipe-
ãetûny ke sv˘m rodiãÛm a tak je rodina uãinûna vûãnou a smrt
její ãleny neoddûluje. Toto je velká zásada, která zachrání svût
pfied naprost˘m zniãením.“ (Doctrines of Salvation, 2:118.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 110 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Udûlejte si tabulku

Uspofiádejte si informace o ãtyfiech náv‰tûvách, které se nacházejí
v Nauce a smlouvách 110, do tabulky podobné té, která je uvede-
na níÏe. DoplÀte si do ní to, co jste se dozvûdûli v tomto oddíle. 

DÛleÏitá slova a v˘razy

NíÏe jsou uvedeny v˘razy z vidûní Spasitele v Nauce a smlou-
vách 110:1–10. Vysvûtlete jejich v˘znam: 

1. „Závoj byl sÀat z mysli na‰í“ (v. 1) 

2. „Jsem pfiímluvcem va‰ím“ (v. 4) 

3. „Pozdvihnûte hlavu svou a radujte se“ (v. 5) 

4. „Budu se... projevovati lidu svému“ (v. 7) 

5. „Nepo‰piní tento svat˘ dÛm“ (v. 8) 

6. „[Tisíce se budou] velice radovati“ (v. 9) 

B

Proã je to, co
fiekl a udûlal,

dÛleÏité? 
Co fiekl a
udûlal? Kdo se zjevil? Ver‰e

A

Naplnûní proroctví

Vysvûtlete, jak se proroctví v Nauce a smlouvách 110:9–10 napl-
Àuje v na‰í dobû. Uveìte, jak toto naplnûní poÏehnalo vá‰ Ïivot. 

K ãemu otevírají dvefie? 

MojÏí‰, Elias a Eliá‰ udûlili knûÏské klíãe proroku Josephu
Smithovi a Oliveru Cowderymu. Pojem klíãe symbolizuje my‰-
lenku, Ïe s touto pravomocí se odemykají neboli otevírají urãitá
poÏehnání. Jaká poÏehnání a pfiíleÏitosti byly zpfiístupnûny
Církvi a svûtu v dÛsledku klíãÛ znovuzfiízen˘ch v chrámu
Kirtland (viz NaS 110)? 

William Burgess pfii‰el do Kirtlandu ve státû Ohio a tvrdil,
Ïe ví, kde se v Salemu ve státû Massachusetts nachází velké
mnoÏství penûz. Prorok Joseph Smith a ostatní se ve snaze
vyfie‰it finanãní problémy, kter˘m Církev ãelila v dÛsledku
pronásledování v Missouri a stavby chrámu Kirtland, setka-
li s Burgessem v Salemu, aby tento skryt˘ poklad získali.
KdyÏ tam dorazili, Burgess si nemohl vzpomenout, kde se
poklad nachází. (Viz B.H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:411.) ZpÛsob, jak˘m Pán jednal
s Prorokov˘mi upfiímn˘mi, ale v této situaci asi s po‰etil˘mi
nadûjemi, nás mÛÏe uãit o Jeho jednání s námi. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 111

Nauka a smlouvy 111:2 – Jak˘ poklad mûl Pán
v Salemu pro Církev? 

Pán Proroku Josephu Smithovi a
muÏÛm, ktefií ho doprovázeli do
Salemu ve státû Massachusetts, fiekl,
Ïe tamním pokladem budou du‰e,
které budou moci pfiivést ke Kristu.
O pût let pozdûji, v roce 1841, byla
Erastu Snowovi (kter˘ byl pozdûji
povolán apo‰tolem) dána kopie zje-
vení v Nauce a smlouvách 111 a byl
vyslán na misii do Salemu. Hyrum

Smith mu fiekl, Ïe to je ãas pro naplnûní zjevení. Bratr Snow tam
zÛstal déle neÏ rok a pokfitil více neÏ sto obrácen˘ch. 

Vytvofiili známost (v. 3) –
Navázali pfiátelství, vytvofiili
dobré vztahy

Nauka a 
smlouvy 111

Poklad v Salemu

D

C
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Nauka a smlouvy 111:9–10 – Jak se dotazování po
star‰ích obyvatelích a zakladatelích Salemu vztahuje
k více neÏ jednomu pokladu ve mûstû? 
Dal‰ím pokladem, kter˘ se nacházel v Salemu ve státû
Massachusetts, byly záznamy kraje Essex, kde mohl ãlovûk
„[dotazovati se] pilnû ohlednû star‰ích obyvatel a zakladatelÛ
tohoto mûsta“ (NaS 111:9). V Salemu Ïilo mnoho pfiedkÛ prv-
ních ãlenÛ Církve – vãetnû prvního pfiedka proroka Josepha
Smitha, kter˘ pfii‰el do Ameriky. Joseph Smith jako mal˘ chla-
pec Ïil krátce v Salemu u svého str˘ce Jesse Smitha, kdyÏ se
uzdravoval po operaci nohy. Jeho matka Lucy Mack Smithová
zaznamenala, Ïe po operaci se „Josephovi okamÏitû zaãalo dafiit
lépe a od té doby nadále se uzdravoval, aÏ se stal siln˘m a zdra-
v˘m. KdyÏ se uzdravil tak dalece, aby mohl cestovat, ode‰el se
sv˘m str˘cem Jessem Smithem do Salemu, aby to prospûlo jeho
zdraví, v nadûji, Ïe mu mofisk˘ vzduch pomÛÏe, a v tom se
nezklamal.“ (History of Joseph Smith, 58.) 

V˘znam vlastnictví tûchto záznamÛ byl ozfiejmûn pozdûji, kdyÏ
Pán zjevil nauky t˘kající se práce za mrtvé. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 111 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Co si asi myslel? 

Co si asi prorok Joseph Smith myslel o sobû a o Pánu, kdyÏ zva-
Ïoval to, co Pán fiekl v Nauce a smlouvách 111? 

Jaká jsou ponauãení? 

Zapi‰te si nûkterá dÛleÏitá ponauãení, která mÛÏeme získat
z Nauky a smluv 111, a události, které ke zjevení v tomto oddíle
vedly a které po nûm následovaly (viz také úvod k NaS 111
v tomto studijním prÛvodci a oddíl „Porozumûní písmÛm“). 

Uveìte pfiíklad

1. Uveìte nûjak˘ pfiíklad toho, o co asi Pán Ïádal své sluÏebníky
v první ãásti Nauky a smluv 111:11. 

2. Co by to mohlo znamenat pro vás? 

V Nauce a smlouvách 107:23, 33, 35 Pán fiekl, Ïe Kvorum
dvanácti apo‰tolÛ má b˘t zvlá‰tními svûdky o Nûm a má
dohlíÏet na kázání evangelia po celém svûtû. První skupina
misionáfiÛ, která opustila severoamerick˘ kontinent, byla
vedena apo‰toly Heberem C. Kimballem a Orsonem Hydem.
V ãervenci 1837 dorazili do Anglie a bûhem své první nedûle

Nauka a 
smlouvy 112

Dílo Dvanácti apo‰tolÛ

C

B

A

tam kázali v kostele v Prestonu – a téhoÏ dne Pán prostfied-
nictvím proroka Josepha Smitha poskytl zjevení v Nauce a
smlouvách 112 Thomasu B. Marshovi, presidentovi Kvora
dvanácti apo‰tolÛ. V tomto zjevení Pán opût hovofiil o dÛle-
Ïitosti klíãÛ a pravomoci Prvního pfiedsednictva a Kvora
dvanácti apo‰tolÛ pfii fiízení Jeho díla v této dispensaci. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 112

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 112 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Vypi‰te si jejich zodpovûdnosti

Na základû toho, co jste se doãetli v Nauce a smlouvách 112, si
vypi‰te zodpovûdnosti 1) Kvora dvanácti apo‰tolÛ a 2) presi-
denta Kvora dvanácti apo‰tolÛ. U kaÏdé zodpovûdnosti uveìte
ver‰, ve kterém jste ji na‰li. 

KdyÏ..., potom... 

KdyÏ Pán slibuje poÏehnání,
vysvûtluje, co musíme dûlat, aby-
chom toto poÏehnání získali.
Nûkdy to lze poznat snadno, pro-
toÏe Pán konkrétnû fiíká: „KdyÏ
[budete dûlat v‰e, co je pro pfiijetí
tohoto poÏehnání dÛleÏité],
potom [popisuje poÏehnání, které
pfiijde].“ Jindy se do písem musí-
me podívat peãlivûji, abychom
vidûli schéma „kdyÏ–potom“.
Prostudujte si Nauku a smlouvy

B

A

AlmuÏny (v. 1) – Obûti

PoníÏil (v. 3) – Pokofiil

NechÈ pfiíbytek tvÛj je
v Sionu znám (v. 6) – Îij
v Sionu

Pokárání (v. 9) – Volání
k pokání

Pomlouvaã (v. 9) – âlovûk,
kter˘ fiíká o druh˘ch lÏi

Zvrácenost (v. 9) –
Zlovolnost, zkaÏenost

Buì nestrann˘ vÛãi nim
v lásce, aby nepfievy‰ovala
lásku k mnoh˘m jin˘m (v.
11) – Nemûj je radûji neÏ druhé

Rouhat se (v. 26) – Hovofiit
neuctivû o Bohu a o posvát-
n˘ch vûcech
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112:3, 10 a 21–22 a pfiepi‰te si tyto ver‰e vlastními slovy jako tfii
prohlá‰ení vysvûtlující: „KdyÏ vy..., potom On...“ 

Jak to uplatnit? 

1. Vysvûtlete, jak by se zásada uãená v Nauce a smlouvách
112:20 mohla uplatnit na proslovy z generální konference,
poselství generálních autorit v církevních ãasopisech, prohlá-
‰ení Prvního pfiedsednictva a Kvora dvanácti apo‰tolÛ a na
broÏurku Pro posílení mládeÏe. 

2. ShrÀte to, co Pán fiekl v Nauce a smlouvách 112:24–26 o
posledních dnech. 

3. Jak by se Pánovo uãení ve ver‰ích 24–26 dalo uplatnit na to,
co fiekl ve ver‰i 30? 

Nauka a smlouvy 113 obsahuje Pánovy odpovûdi na otázky,
které poloÏil prorok Joseph Smith a které se t˘kají nûkter˘ch
ver‰Û v knize Izaiá‰ovû. To, co se dozvíte, si mÛÏete zazna-
menat vedle ver‰Û v Izaiá‰ovi ve své Bibli. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 113

Nauka a smlouvy 113:1–6 – Kmen, proutek a kofien
NíÏe uvedená kresba znázorÀuje metafory z knihy Izaiá‰ovy, na
které se prorok Joseph Smith dotazoval. 

Korouhev (v. 6) – Vlajka nebo
prapor, ke kterému se shro-
maÏìují lidé

Nauka a 
smlouvy 113

Otázky t˘kající se písem

C

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 113 proveìte ãinnost A nebo B. 

Otázky a odpovûdi

1. Vypi‰te si otázky z Nauky a smluv 113 a struãnû vyjádfiete
Pánovy odpovûdi. 

2. Co si myslíte, jak byly Pánovy odpovûdi dÛleÏité pro proroka
Josepha Smitha a pro Církev? (KdyÏ budete pfiem˘‰let o
odpovûdi na tuto otázku, mohli byste si moÏná projít Izaiá‰e
11 a 52.) 

Najdûte dÛleÏitá slova a v˘razy

Otázky a odpovûdi v Nauce a smlouvách 113:7–10 jsou o shro-
maÏìování Izraele v posledních dnech. Toto je seznam my‰le-
nek, o kter˘ch pojednávají tyto ver‰e. Do se‰itu si jednotlivé
my‰lenky zapi‰te slovy nebo v˘razy z ver‰Û, které se k této
my‰lence vztahují. 

1. Svolení konat BoÏí dílo. 

2. âlenové domu Izraele

3. Omezení zpÛsobená zlovolností

4. Pfiedustanoveni v pfiedsmrtelném Ïivotû

KdyÏ ãlen rodiny otevírá povolání na misii
od proroka, je to vzru‰ující okamÏik.

V Nauce a smlouvách 114 obdrÏel
povolání ke sluÏbû star‰í David W.
Patten, ãlen Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ. Star‰í Patten nane‰tûstí na
této misii nikdy neslouÏil. ·est
mûsícÛ po pfiijetí povolání, 25. fiíjna

1838, byl zabit v bitvû u fieky
Crooked. Star‰í Patten dfiíve „oznámil

Prorokovi, Ïe Ïádal Pána, aby mu dovolil
zemfiít smrtí muãedníka, nad ãímÏ Prorok,

kterého to velice dojalo, vyjádfiil nesmírn˘ zármutek, ,neboÈ‘,
fiekl [star‰ímu Pattenovi], ,kdyÏ muÏ tvé víry Pána o nûco
poÏádá, obvykle to získá‘.“(Lycurgus A. Wilson, Life of
David W. Patten: The First Apostolic Martyr [1900], 67.) 

Nauka a 
smlouvy 114

Zjevení Davidu W. Pattenovi

B

A
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 114

Nauka a smlouvy 114:2 – „Budou jiní dosazeni na
jejich místo“ 
V dobû, kdy bylo dáno toto zjevení, mnoho ãlenÛ Církve kritizo-
valo proroka Josepha Smitha a odpadlo od Církve kvÛli proná-
sledování. Nûktefií z nich byli církevními vedoucími. V Nauce a
smlouvách 114:2 Pán fiekl, Ïe tito muÏi budou nahrazeni. âas
ukázal, Ïe ti, ktefií odpadají, nemohou zastavit pokrok Pánova
díla. Pán urãí jiné, aby nahradili ty, ktefií nedûlají to, k ãemu jsou
povoláni, aby pomáhali pfii rozvoji království BoÏího. BoÏí dílo
bude uskuteãnûno! 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 114 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vysvûtlete, co bylo uãinûno

V Nauce a smlouvách 114:1 Pán star‰ího Davida W. Pattena
poÏádal, aby „zbavil se zboÏí svého“. Vysvûtlete, ãeho se podle
va‰eho názoru t˘kalo splnûní tohoto poÏadavku. Co z toho, co
dûlají pfied misií dne‰ní misionáfii, se podobá tomu, o co byl
poÏádán star‰í Patten? 

Co byste na to fiekli? 

Pfiedstavte si, Ïe jste pfiáteli sedmnáctiletého knûze ve svém
sboru. ¤ekl vám, Ïe asi nepfiijme povolání slouÏit na misii.
PouÏijte to, co jste se nauãili v Nauce a smlouvách 114 i jinde, a
zapi‰te si, co byste mu mohli fiíci o tom, proã má své rozhodnutí
znovu zváÏit. 

„Svatí v severní Missouri celé léto [1838] pfiiãinlivû obdûlá-
vali pole a stavûli roubené domky, a vyhlídky na mír vypa-
daly dobfie. Stále doufali v koneãné urovnání vztahÛ
s obãany kraje Jackson, aby se mohli vrátit na své ústfiední
místo, ale mezitím mûli v úmyslu prosperovat tam, kde byli.
Na základû zjevení se Far West mûl stát chrámov˘m mûstem
(NaS 115:7) a pfií‰tího jara mûlo Kvorum Dvanácti pfied
odchodem na misii do Velké Británie zasvûtit chrámov˘

Nauka a 
smlouvy 115
Chrám ve Far Westu

B

A

ZboÏí (v. 1) – Majetek Biskupství (v. 2) – Povolání
v administrativní zodpovûd-
nosti

pozemek (NaS 118:4). Zjevení ve Far Westu také pfiedepsalo
oficiální jméno Církve, ,a to Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ‘ (NaS 115:4) a ustavilo systém desátku,
kter˘ trvá i nadále, aby zajistil finanãní stabilitu Církve a
Ïehnal jejím ãlenÛm (NaS 119, 120).“ (Daniel H. Ludlow,
ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. [1992], 2:926.) 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 115

Nauka a smlouvy 115:1 – Kdo byli rádci proroka
Josepha Smitha? 
„Na konferenci, která se konala v Kirtlandu ve státû Ohio 3. záfií
1837, byla vyjádfiena podpora Oliveru Cowderymu, Josephu
Smithovi st., Hyrumu Smithovi a Johnu Smithovi jako pomoc-
n˘m rádcÛm. 

V dobû, kdy bylo dáno zjevení v Nauce a smlouvách 115 (26.
dubna 1838), v‰ak jako pomocní rádci slouÏili pouze Joseph
Smith st. a John Smith. Hyrum Smith zaujal místo Fredericka G.
Williamse v Prvním pfiedsednictvu a Oliver Cowdery ztratil své
ãlenství v Církvi.“ (Doctrine and Covenants Student Manual
[Religion 324–325, 1981], 286.) 

Nauka a smlouvy 115:14 – Proã chrám ve Far Westu
ve státû Missouri nebyl nikdy postaven? 
„V této dobû [duben 1838] bylo ve Far Westu asi 150 domÛ a
mezi nimi byly obchody, hotely a pûkná ‰kolní budova. Mûsto
rychle vyrostlo, jakoby kouzlem, uprostfied ‰iré prérie... 

Far West, Missouri

Úhelné kameny chrámu byly poloÏeny 4. ãervence 1838... Av‰ak
dále bylo uãinûno jen málo, neboÈ boufie pronásledování pro-
pukla se v‰í svou zufiivostí a Svatí z tohoto místa ode‰li opût do
exilu.“ (Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,
742; viz také fotografie 11 v dodatku trojkombinace.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 115 proveìte ãinnost A nebo B. 

Korouhev (v. 5) – Symbol,
napfiíklad vlajka nebo prapor
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Vysvûtlete kaÏdé slovo

UvaÏujte o kaÏdém slovû v celém názvu Církve, jak je uveden
v Nauce a smlouvách 115:4. V se‰itû vysvûtlete, proã je kaÏdé
slovo dÛleÏité a co vypovídá svûtu o Církvi. 

Napi‰te dopis

Pfiedstavte si, Ïe pfiítel vyjádfiil obavu z budoucnosti a z toho,
jak nestabilním a dûsiv˘m se stává svût. Do se‰itu napi‰te
tomuto pfiíteli dopis uznávající jeho obavy a pouÏijte, co jste
se nauãili v Nauce a smlouvách 115:4–6, abyste vysvûtlili, co
mÛÏeme dûlat, abychom nalezli bezpeãí v tûÏk˘ch ãasech,
které jsou pfied námi. 

Starozákonní prorok Daniel prorokoval, Ïe v posledních
dnech bude Adam pfiedsedat posvátnému shromáÏdûní, na
kterém se ukáÏe Spasitel v rámci pfiípravy na svÛj druh˘
pfiíchod (viz Daniel 7:9–14). Nauka a smlouvy 27 vysvût-
luje, kdo bude na tomto shromáÏdûní pfiítomen. V Nauce
a smlouvách 116 se dozvídáme, kde se toto shromáÏdûní
uskuteãní. 

Nauka a 
smlouvy 116
Adam-ondi-Ahman

B

A Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 116

Nauka a smlouvy 116:1 – Co to znamená 
„Adam-ondi-Ahman“? 
Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil: „Ahman je jedno ze jmen, pod kter˘m byl BÛh
znám Adamovi. Adam-ondi-Ahman, jméno pfienesené z ãisté ada-
mické fieãi do angliãtiny, je jedním z tûch, pro která nám nebyl
dán zjeven˘, doslovn˘ pfieklad. Tak dalece, jak mÛÏeme usuzovat
– a tento pohled pfii‰el od prvních bratfií, ktefií se st˘kali s proro-
kem Josephem Smithem, kter˘ byl prvním, kdo toto jméno v této
dispensaci pouÏil – Adam-ondi-Ahman znamená místo nebo zemi
BoÏí, kde pfieb˘val Adam“ (Mormon Doctrine, 19–20.) 

Nauka a smlouvy 116:1 – „Adam pfiijde, aby
nav‰tívil lid svÛj“ 
Star‰í Joseph Fielding Smith, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, uãil: „Toto shromáÏdûní dûtí Adama, kde se podle
odhadu shromáÏdí tisíce a desítky tisíc, bude jednou z nejvût-
‰ích událostí, které tato ztrápená zemû kdy uvidí. Na této kon-
ferenci neboli radû v‰ichni, ktefií drÏeli klíãe dispensací, podají
zprávu o svém správcovství. Adam uãiní totéÏ a potom [ode-
vzdá] v‰echnu pravomoc Kristu. Potom bude Adam potvrzen
ve svém povolání jako kníÏe nad sv˘m potomstvem a bude
oficiálnû nastolen a na vûãnost korunován v tomto pfiedsedají-
cím povolání. Potom bude Kristus pfiijat jako Král králÛ a Pán
pánÛ. Nevíme, jak dlouho bude toto shromáÏdûní zasedat
nebo kolik zasedání by se pfii této velké radû mohlo konat.
Postaãí vûdût, Ïe to je shromáÏdûní knûÏství BoÏího od poãát-
ku této zemû aÏ do pfiítomnosti, pfii kterém budou podány
zprávy a v‰ichni, ktefií obdrÏeli dispensace (talenty), uãiní pro-
hlá‰ení ohlednû sv˘ch klíãÛ a sluÏby a podají zprávu ze svého
správcovství podle podobenství. Bude nad nimi vynesen soud,

Star˘ dnÛ (v. 1) – Adam,
první ãlovûk
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neboÈ toto je shromáÏdûní spravedliv˘ch, tûch, jiÏ drÏeli a drÏí
klíãe pravomoci v království BoÏím na této zemi. Nebude to
soud zlovoln˘ch. AÏ bude v‰e pfiipraveno a kaÏd˘ klíã a moc
budou uvedeny do pofiádku s úplnou a dokonalou zprávou o
správcovství kaÏdého muÏe, potom Kristus tyto správy pfiijme
a bude nastolen jako oprávnûn˘ Vládce této zemû. Na této
velké radû zaujme své místo sjednocen˘m hlasem tisícÛ, ktefií
tam budou shromáÏdûni právem knûÏství. To bude pfiedcházet
velkému dni zniãení zlovoln˘ch a bude to pfiípravou na mile-
niální panování.“ (The Progress of Man, 3rd ed. [1944], 481–482;
viz také Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah: The Second
Coming of the Son of Man [1982], str. 578–588.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 116 proveìte ãinnost A. 

Napi‰te zprávu

Na základû své ãetby Nauky a smluv 27 a 116 napi‰te zprávu o
tom, co by mohlo b˘t vidût a sly‰et na shromáÏdûní v Adam-
ondi-Ahman. Potfiebujete-li pomoc, pouÏijte poznámky pod
ãarou a oddíl „Porozumûní písmÛm“ (viz také fotografie 10
v dodatku trojkombinace). 

Jak byste chtûli, aby se na vás vzpomínalo, aÏ vá‰ Ïivot
skonãí? Co by to znamenalo, kdyby va‰e jméno bylo uchová-
váno v „posvátné pamûti“? Nûktefií z bratfií v tomto zjevení
potfiebovali ãinit pokání, zatímco jeden byl chválen za koná-
ní své povinnosti. Pov‰imnûte si, co Pán fiekl kaÏdému
z tûchto církevních vedoucích, a pfiem˘‰lejte o tom, jak byste
tyto rady mohli uplatnit ve svém Ïivotû. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 117

Nauka a smlouvy 117:1–2 – Pán vûdûl
„Pán pfiikázal Svat˘m, aby se shromáÏdili a rychle vybudovali
Far West [viz NaS 115:17]. V˘prava 515 du‰í, známá jako
Kirtlandská v˘prava, opustila 6. ãervence 1838 Kirtland a vydala
se do Sionu. 14. záfií zb˘valo pouze 260 ãlenÛ, ostatní se roz-
pt˘lili ‚do ãtyfi svûtov˘ch stran‘. 4. fiíjna v˘prava dorazila do

Otálet (v. 2–3) – Odkládat,
ãekat s poslu‰ností

PouÏit na dluh (v. 5) – Prodán,
aby byly zaplaceny dluhy

Penûzomûnci (v. 16) – Lidé,
ktefií pÛjãují peníze za poplatek

Nauka a 
smlouvy 117

„Ne podle jména, ale ve skutcích“ 

A

Adam-ondi-Ahman. Ani Marks, Whitney ani Granger nebyli
ãleny této v˘pravy. [Oliver Granger jiÏ byl ve Far Westu ve státû
Missouri. Donesl toto zjevení Williamu Marksovi a Newelu K.
Whitneymu do Kirtlandu ve státû Ohio a bylo mu pfiikázáno,
aby se rychle vrátil do zemû Sion.] Joseph Smith ve Far Westu
nemûl v této dobû Ïádnou moÏnost získat informace o tom, kdo
ode‰el nebo neode‰el do Sionu, ale Pán to vûdûl. Proto dostal
toto zjevení, ve kterém... povolává Williama Markse a Newela
K. Whitneyho, aby pfii‰li do Sionu, a pouãuje Svaté ohlednû
majetku v Kirtlandu.“ (Smith and Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, 744.) 

Druh˘ srub Lymana Wighta v údolí Adam-ondi-Ahman

Nauka a smlouvy 117:8 „Planiny Olaha ·inea“ 
President Joseph Fielding Smith napsal: „Planiny Olaha ·inea
neboli [jméno] místa, kde pfieb˘val Adam, musí b˘t souãástí
Adam-ondi-Ahman nebo musí b˘t v jeho blízkém okolí.“
(Church History and Modern Revelation, 2:97.) 

Nauka a smlouvy 117:8 – Îádostivi „toho, co je
jen kapka“ 
„Ti, ktefií se snaÏili drÏet se svého majetku v Kirtlandu, kdyÏ
jim Pán pfiikázal odstûhovat se a pfiipojit se ke skupinû Svat˘ch
v Sionu, byli nanejv˘‰ nemoudfií. Jak nicotn˘ je kus pÛdy ve
srovnání s tím, co svému lidu nabídl Pán. Kromû toho, mÛÏe
Pán, podle své moudrosti, nepomoci tûm, ktefií následují jeho
vÛli, získat pozemky nebo cokoli, co potfiebují? (Viz Marek
10:28–30.)“ (Doctrine and Covenants Student Manual, 289.) 

Nauka a smlouvy 117:11 – Skupina mikulá‰encÛ
Slovo mikulá‰enci se nachází ve Zjevení 2:6, 15. Jeho v˘znam je
nejist˘, ale nûktefií mají za to, Ïe mikulá‰enci se snaÏili do rané
kfiesÈanské církve zaná‰et modláfiské praktiky. Star‰í Bruce R.
McConkie napsal, Ïe mikulá‰enci byli „ãlenové Církve, ktefií se
snaÏili udrÏet si své církevní postavení, zatímco pokraãovali
v Ïivotû po zpÛsobu svûta... AÈ byly jejich konkrétní skutky a
nauky jakékoli, pojmenování se zaãalo uÏívat pro ty, ktefií chtûjí
mít své jméno v záznamech Církve, ale nechtûjí se oddat vûci
evangelia s cel˘m úmyslem srdce“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:446). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 117 proveìte ãinnost A nebo B. 
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Co Pán nabízí? 

Pfiedstavte si, Ïe jste byli poÏádáni, abyste opustili domov – jako
Svatí, ktefií byli poÏádáni, aby ode‰li z New Yorku do Ohia a
potom z Ohia do Missouri. Co z toho, co Pán fiekl v Nauce a
smlouvách 117:1–9, by vám toto stûhování usnadnilo? 

Napi‰te úvod

1. Pfiedstavte si, Ïe by mûl Oliver Granger promluvit k mlad˘m
ve va‰em sboru nebo odboãce a vy byste ho mûli pfiedstavit.
PouÏijte informace v Nauce a smlouvách 117:12–16 a napi‰te,
jak byste ho krátce pfiedstavili. 

2. Znovu si pfieãtûte ver‰e 12–16 a nahraìte jméno Olivera
Grangera sv˘m jménem. Pfiem˘‰lejte o tom, jakého rÛstu ve
va‰em Ïivotû by asi bylo zapotfiebí, aby tyto ver‰e platily i
pro vás. Nûkteré své my‰lenky si mÛÏete zapsat do svého
osobního deníku. 

Nûktefií ãlenové Církve ztratili bûhem problémÛ v Kirtlandu
v letech 1837–1838 svûdectví. Situace byla tak obtíÏná, Ïe
ãtyfii ãlenové pÛvodního Kvora dvanácti apo‰tolÛ (William
E. McLellin, Luke Johnson, Lyman Johnson a John Boynton)
upadli do odpadlictví a byli vylouãeni. To zanechalo v Kvoru
Dvanácti prázdná místa, která bylo tfieba obsadit. Umíte si
pfiedstavit, jak tíÏivá musela b˘t pro proroka Josepha Smitha
ztráta nûkter˘ch jeho nejbliÏ‰ích spoleãníkÛ? Musíme obdi-
vovat ty, ktefií zÛstali vûrní tváfií v tváfi pronásledování a
potíÏím. Jména nûkter˘ch z tûch, jiÏ byli v té dobû povoláni
nov˘mi apo‰toly, aby doplnili kvorum, budete znát – dva
z nich se pozdûji stali presidenty Církve. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 118

Nauka a smlouvy 118:4 – Kam mûli jít apo‰tolové
pfií‰tí jaro? 
„Veliké vody“, o kter˘ch se zmiÀuje Nauka a smlouvy 118:4,
jsou Atlantsk˘ oceán. Pán vyzval Dvanáct apo‰tolÛ, aby pfiekro-
ãili oceán a pfiinesli evangelium do Anglie. 

Nauka a 
smlouvy 118

Noví apo‰tolové

B

A Nauka a smlouvy 118:5 – Vrátili se apo‰tolové do
Far Westu? 

„Lidé v Missouri zfiejmû vûdûli o Pánovû pfiíkazu sejít se 26.
dubna 1839, témûfi za rok, a byli odhodláni zabránit dílu
Dvanácti a zastavit mormonismus. Bûhem doby mezi zjevením
a urãen˘m dnem ,byla celá Církev vyhnána ze státu Missouri, a
kdyÏ bylo o nûkom v tomto státû známo, Ïe je Svat˘ posledních
dnÛ, mohlo ho to stát Ïivot; a to platilo zejména o Dvanácti.
KdyÏ pfii‰el ãas poloÏení základního kamene chrámu, jak bylo
pfiikázáno ve zjevení, Církev se nacházela v Illinois, protoÏe
byla pfiíkazem guvernéra z Missouri vyhnána. Joseph a Hyrum
Smithovi a Parley P. Pratt byli v Missouri v fietûzech pro svû-
dectví o JeÏí‰ovi. Jak se pfiibliÏoval ãas dokonãení tohoto díla,
vyvstala otázka. „Co se má uãinit?“ Zde je zjevení pfiikazující
Dvanácti, aby byli 26. dubna ve Far Westu, aby tam poloÏili
úheln˘ kámen chrámu; to musí b˘t splnûno. Obyvatelé
Missouri odpfiisáhli pfii v‰ech bozích vûãnosti, Ïe kdyby se
kaÏdé jiné zjevení dané skrze Josepha Smitha naplnilo, toto
nikoli, protoÏe byl oznámen den a datum a oni prohlásili, Ïe
tomu zabrání. V‰eobecn˘m pocitem v Církvi, pokud vím, bylo,
Ïe za tûchto okolností je nemoÏné uskuteãnit toto dílo a Ïe Pán
pfiijme ochotu místo ãinu‘.“ (Wilford Woodruff, in Journal of
Discourses, 13:159.) 

„Ale apo‰tolové nebyli zpro‰-
tûni pfiikázané povinnosti: ,V
noci 25. dubna 1839 malá sku-
pina apo‰tolÛ s malou v˘pra-
vou vûrn˘ch bratfií, vysok˘ch
knûÏí, star‰ích a knûÏí, dora-
zila do Far Westu. Krátce po
pÛlnoci, ráno 26. dubna, se
shromáÏdili na chrámovém
místû ve Far Westu a tam
uspofiádali konferenci‘.“
(Smith, Church History and
Modern Revelation, str.
196–197.) 

„Brigham Young pfiedsedal; John Taylor, referent, zapsal: 

,Rada se potom odebrala na stavební místo Pánova domu, kde
bylo provedeno toto: Byla zazpívána ãást náboÏenské písnû o
poslání dvanácti. 

Star‰í Alpheus Cutler, mistr stavitel tohoto domu, potom zapo-
ãal znovu pokládat základ Pánova domu, podle zjevení, tak, Ïe
pfiivalil velk˘ kámen k jihov˘chodnímu rohu. 
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Pfiítomni byli tito z Dvanácti: Brigham Young, Heber C. Kimball,
Orson Pratt, John E. Page a John Taylor, ktefií pokraãovali a
vysvûtili Wilforda Woodruffa a George A. Smitha... aby zaujali
místa tûch, ktefií odpadli.‘ (History of the Church, 3:336–338.) 

Poté, co nûkolik apo‰tolÛ proneslo modlitbu, shromáÏdûní
zazpívalo ,Adam-ondi-Ahman‘ a apo‰tolové ode‰li.“ (Doctrine
and Covenants Student Manual, 291–292.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 118 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vypi‰te si dÛvody

Pfieãtûte si oddíl „Porozumûní písmÛm“ spolu s Naukou a
smlouvami 118. 

1. Vypi‰te si dÛvody, proã bylo pro apo‰toly obtíÏné shromáÏ-
dit se ve Far Westu ve státû Missouri; vypi‰te si dÛvody, proã
tam ‰li. 

2. Co z toho, co Pán fiekl v Nauce a smlouvách 118, jim mohlo
pomoci mít odvahu k tomu, aby tam ‰li. 

Vysvûtlete jak

V Nauce a smlouvách 118 Pán uvedl nûkteré vlastnosti efektiv-
ních misionáfiÛ. Tyto vlastnosti vyhledejte. Vysvûtlete, jak tyto
vlastnosti mohou vést k úspûchu v misionáfiské práci. 

John Taylor byl pokfitûn v roce 1836. ZÛstal
vûrn˘ v mnoha tûÏkostech. Byl s prorokem
Josephem Smithem v Ïaláfii v Carthage, kde
Prorok zemfiel muãednickou smrtí. Stal se tfie-
tím presidentem Církve. 

John E. Page byl pokfitûn v roce 1833. SlouÏil
na nûkolika úspû‰n˘ch misiích, ale pozdûji
odpadl a v roce 1846 byl vylouãen. 

Wilford Woodruff byl pokfitûn v roce 1833.
Pomáhal uvést evangelium do Anglie a bûhem
osmi mûsícÛ pokfitil více neÏ 1800 lidí. Stal se
ãtvrt˘m presidentem Církve. 

Willard Richards byl pokfitûn v roce 1836.
KdyÏ byl povolán apo‰tolem, slouÏil na misii
v Anglii. Byl s prorokem Josephem Smithem
v Ïaláfii v Carthage, kdyÏ Prorok zemfiel
muãednickou smrtí. Pozdûji slouÏil jako rádce
presidenta Brighama Younga. 

B

A

President Joseph Fielding Smith vysvûtlil, jak byl v této dis-
pensaci zaveden zákon desátku: „Pán dal Církvi zákon
zasvûcení a vyzval ãleny... aby vstoupili do smlouvy, která
by nemohla b˘t poru‰ena a která by byla vûãná, v níÏ mûli
zasvûtit svÛj majetek a obdrÏet správcovství, neboÈ toto je
zákon celestiálního království. Mnozí z tûch, ktefií do této
závaÏné smlouvy vstoupili, ji poru‰ili a tím uvedli na svou
hlavu a na hlavu sv˘ch bratfií a sester tvrd˘ trest a pronásle-
dování. Tento celestiální zákon byl následkem toho nutnû na
ãas odÀat, neboli na tak dlouho, dokud nebude vykoupen
Sion. Joseph Smith a Oliver Cowdery nesmírnû trpûli kvÛli
sv˘m dluhÛm a nedostatku prostfiedkÛ na uspokojení sv˘ch
závazkÛ, a tak 29. listopadu 1834 v posvátné modlitbû slíbili
Pánu, Ïe budou dávat jednu desetinu v‰eho, co jim Pán dá,
jako obûÈ, která bude udûlena chud˘m; také se modlili, aby
jejich dûti a po nich dûti dûtí byly poslu‰ny tohoto zákona.
(D.H.C., 2:174–175.) Bylo v‰ak nutné, aby byl tento zákon
dán celé Církvi, a tak se Prorok modlil o pokyny.“ (Church
History and Modern Revelation, 2:90–91.) Odpovûì, kte-
rou obdrÏeli, se nachází v Nauce a smlouvách 119. 

Nauka a smlouvy 120 pomáhá vysvûtlit, jak jsou spravová-
ny desátky Církve. Pfii studiu tûchto dvou zjevení hledejte,
co je poctiv˘ desátek a jak jsme placením desátku poÏehnáni. 

Prostfiedky desátku se pouÏívají pro uskuteãÀování Pánova díla zde
na zemi. 

©
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Nauka a 
smlouvy 119–120

Zákon desátku
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 119

Nauka a smlouvy 119:1–3 – „Poãátek desátku
lidu mého“ 
Star‰í Marion G. Romney, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, vysvûtlil, jak nás zákon desátku pfiipravuje Ïít podle záko-
na zasvûcení: 

„Zásadami tvofiícími základ Sjednoceného fiádu jsou zasvûcení a
správcovství a potom pfiedávání pfiebytkÛ do biskupovy záso-
bárny. KdyÏ byl ãtyfii roky poté, co byl pozastaven experiment
se Sjednocen˘m fiádem, ustaven desátek, Pán poÏadoval, aby
lidé vloÏili ,ve‰ker˘ pfiebyteãn˘ majetek... do rukou biskupa‘
(NaS 119:1); potom mûli ,platiti jednu desetinu ve‰kerého pfiíjmu
svého roãnû...‘. (NaS 119:4.) Tento zákon, kter˘ je stále v platnos-
ti, zavádí pfiinejmen‰ím do urãité míry zásadu správcovství
Sjednoceného fiádu, neboÈ ponechává v rukou kaÏdého ãlovûka
vlastnictví a správu majetku, z nûhoÏ uspokojuje potfieby své i
své rodiny. Pokraãujme dál a pouÏijme opût slova presidenta [J.
Reubena] Clarka: 

,... místo zbytkÛ a pfiebytkÛ, které byly shromaÏìovány a schra-
Àovány v rámci Sjednoceného fiádu, máme dnes postní obûti,
dary na sociální péãi a desátek, coÏ v‰e mÛÏe b˘t zasvûceno péãi
o chudé, stejnû jako pro financování ãinností a záleÏitostí
Církve‘.“ (Conference Report, Apr. 1966, 100.) 

Nauka a smlouvy 119:4 – Co je „jedna desetina
ve‰kerého pfiíjmu jejich roãnû“? 
President James E. Faust, rádce v Prvním pfiedsednictvu,
vysvûtlil: „Zákon desátku je prost˘ – platíme jednu desetinu
svého individuálního roãního pfiírÛstku [viz NaS 119:4]. První
pfiedsednictvo vyloÏilo, Ïe pfiírÛstek znamená pfiíjem [viz
General Handbook of Instructions (1989), sec. 9, p. 1]. To, co se
rozumí deseti procenty na‰eho individuálního pfiíjmu, je záleÏi-
tostí mezi kaÏd˘m z nás a na‰ím TvÛrcem. Neexistují Ïádná
právnická pravidla.“ (Conference Report, Oct. 1998, 73; nebo
Liahona, leden 1999, 67.) 

Nauka a smlouvy 119:6 – Zaslíbení plynoucí
z placení poctivého desátku
Star‰í Dallin H. Oaks, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl: 

„Nûktefií lidé fiíkají: ,Nemohu si dovolit platit desátek.‘ Ti, ktefií
vkládají svou víru v Pánovy sliby, fiíkají: ,Nemohu si dovolit
desátek neplatit.‘ …

Desátek je pfiikázání se slibem. Slova Malachiá‰ova, opûtovnû
potvrzená Spasitelem, slibují tûm, ktefií pfiiná‰ejí svÛj desátek do
zásobárny, Ïe Pán otevfie prÛduchy nebeské a vylije na nû ‚poÏeh-
nání tak, Ïe nebude dosti místa k jeho pfiijetí‘. Zaslíbená poÏehná-
ní jsou ãasná i duchovní. Pán slibuje, Ïe pokárá ‰kÛdce, a také
plátcÛm desátku slibuje, Ïe ,v‰echny národy vás budou zváti
poÏehnan˘mi, neboÈ budete zemí rozko‰nou‘ (3. Nefi 24:10–12;
viz také Malachiá‰ 3:10–12)... 

Placení desátku také pfiiná‰í individuálnímu plátci jedineãná
duchovní poÏehnání. Placení desátku je dÛkazem, Ïe pfiijímáme
zákon obûti. Také nás pfiipravuje na zákon zasvûcení a na dal‰í
vy‰‰í zákony celestiálního království.“ (Conference Report,
April 1994, 44–45; nebo Ensign, May 1994, 34.) 

Ustanovení (v. 6) – Zákony,
pfiikázání

Nauka a smlouvy 120

Nauka a smlouvy 120:1– „S ním naloÏí rada“ 
President J. Reuben Clark, kter˘ byl rádcem v Prvním pfiedsed-
nictvu, vysvûtlil, jak se spravuje desátek: 

„Pod vedením Prvního pfiedsednictva je sestaven rozpoãet...
kter˘ zahrnuje v‰echny pfiedpokládané v˘daje z desátku. Tento
rozpoãet je v˘sledkem peãliv˘ch úvah oddûlení, která zodpoví-
dají za v˘daje prostfiedkÛ. 

Tento rozpoãet je poté pfiednesen Radû pro v˘daje z desátku
[dnes se naz˘vá V˘bor pro disponování s desátky], kterou, jak
uvádí zjevení, tvofií První pfiedsednictvo, Rada Dvanácti a
Pfiedsedající biskupstvo. Tato rada zvaÏuje takto pfiedloÏen˘
rozpoãet a diskutuje o nûm, pfiípad od pfiípadu schvaluje nebo
neschvaluje jednotlivé poloÏky, ale nakonec rozpoãet schválí. 

... Îádn˘ [desátek] není vydán bez souhlasu a schválení tohoto
v˘boru.“ (Conference Report, Oct. 1943, 12.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 119 proveìte ãinnost A. 

Proã desátek? 

1. Na základû své ãetby Nauky a smluv 119–120, oddílu
„Porozumûní písmÛm“ a toho, co jste se dozvûdûli od sv˘ch
rodiãÛ, uãitelÛ a církevních vedoucích, si napi‰te seznam
toho, k ãemu se pouÏívají církevní desátky. 

2. Vysvûtlete, kdo rozhoduje o v˘dajích z desátku. 

3. Sestavte si druh˘ seznam, v nûmÏ uvedete poÏehnání, která
vypl˘vají z placení poctivého desátku. 

Cítili jste se nûkdy skleslí? Modlili jste se nûkdy o pomoc
v obtíÏné situaci? 27. fiíjna 1838 vydal Lilburn W. Boggs,
guvernér Missouri, neslavn˘ vyhlazovací dekret, jehoÏ ãást
zní: „S mormony musí b˘t zacházeno jako s nepfiáteli a
musejí b˘t vyhlazeni nebo vyhnáni ze státu, bude-li to
nutné pro vefiejné dobro.“(History of the Church, 3:175.)
O ãtyfii dny pozdûji ve Far Westu ve státû Missouri byli
prorok Joseph Smith a nûkolik církevních vedoucích zrazeni
a vydáni do rukou milice státu Missouri. Prorok napsal, Ïe
plukovník Hinkle, ãlen Církve a pfiední dÛstojník, u nûhoÏ se
pfiepokládalo, Ïe bude Svaté hájit, „prohlásil, Ïe dÛstojníci
milice si pfiejí sejít se se mnou a s nûkter˘mi dal‰ími v nadû-
ji, Ïe by se obtíÏe mohly vyfie‰it, aniÏ by byl uplatnûn vyhla-
zovací dekret, kter˘ obdrÏeli od guvernéra. OkamÏitû jsem
Ïádosti vyhovûl a... ode‰el jsem do tábora milice. Ale soudce
k mému pfiekvapení, namísto aby jednal s onou úctou, která

Nauka a 
smlouvy 121

„Mnozí jsou povoláni,
ale málo je vyvolen˘ch“ 

A
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náleÏí jednomu obãanovi od druhého, nás [Proroka a jeho
spoleãníky] zatkl jako váleãné zajatce a jednal s námi s nej-
vy‰‰ím opovrÏením... Nelze popsat scénu, které jsem tam byl
svûdkem. Hlasité volání a jeãení více neÏ tisíce hlasÛ, které
rvalo vzduch a bylo sly‰et na míle daleko a hrozné a rouhavé
v˘hrÛÏky a kletby, které na nás chrlili, staãily k tomu, aby
vystra‰ily i to nejzmuÏilej‰í srdce. Veãer jsme museli uleh-
nout na studenou zemi, obklopeni silnou stráÏí, které jenom
moc BoÏí bránila, aby nás nepfiipravila o Ïivot... 

Milice ode‰la do mûsta a bez jak˘chkoli zábran plenila domy
a t˘rala nevinné a pokojné obyvatele a mnohé zanechala ve
zbûdovaném stavu“. (History of the Church, 3:188–191.) 

Îaláfi v Liberty

Dal‰ích nûkolik t˘dnÛ byli prorok Joseph Smith a jeho spo-
leãníci t˘ráni a napadáni a nuceni pochodovat dlouhé vzdá-
lenosti v chladném poãasí a 1. prosince 1838 byli uvûznûni
v Ïaláfii v Liberty v Missouri. Tito muÏi nebyli usvûdãeni
z Ïádného zloãinu, nicménû byli nûkolik mûsícÛ drÏeni
v Ïaláfii ve stra‰liv˘ch podmínkách. 

„Mezi 20. a 25. bfieznem 1839 prorok Joseph nadiktoval
dlouhou zprávu, kterou podepsali v‰ichni vûzni (ve skuteã-
nosti to byly dva dopisy, i kdyÏ Prorok oznaãil druh˘ jako
pokraãování prvního). President Joseph Fielding Smith o
této korespondenci napsal: ,Toto je jeden z nejv˘znamnûj-
‰ích dopisÛ, které kdy lidská ruka napsala. Ve skuteãnosti
to byl v˘sledek pokorné inspirace. Je to modlitba a proroctví
a odpovûì skrze zjevení od Pána. Takov˘ dopis nemohl
napsat nikdo jin˘, neÏ u‰lechtilá du‰e naplnûná duchem
lásky Kristovy. Vezmeme-li v úvahu [jejich utrpení], není
divu, Ïe Prorok v úzkosti své du‰e volal o pomoc. Pfiesto
z jeho nejnaléhavûj‰í prosby d˘chá duch tolerance a lásky
k bliÏnímu.“ (Church History and Modern Revelation,
2:176.) (The Doctrine and Covenants Student Manual
[Religion 324 and 325], 295–296.) 

Nauka a smlouvy oddíly
121–123 byly vyÀaty
z dopisÛ, které prorok
Joseph Smith nadikto-
val v Ïaláfii v Liberty.
Poprvé byly zahrnuty do
vydání Nauky a smluv
z roku 1876. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 121

Nauka a smlouvy 121:3 – Co je „nezákonn˘ útlak“? 
Zatímco byli prorok Joseph Smith a dal‰í církevní vedoucí v Ïalá-
fii v Liberty ve státû Missouri (viz úvod k NaS 121 v tomto studij-
ním prÛvodci), „více neÏ 8000 Svat˘ch ode‰lo pfies v˘chodní ãást
Missouri do Illinois, aby uniklo pfied vykonáváním vyhlazovací-
ho dekretu [vydaného guvernérem Lilburnem W. Boggsem]. Byli
pfiinuceni odejít uprostfied zimy, a aãkoli je vedl Brigham Young,
president Kvora Dvanácti, a poskytl jim v‰emoÏnou pomoc, veli-
ce trpûli“ (Na‰e dûdictví – Struãná historie Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ [1996], 51). 

Jíní (v. 11) – Jinovatka, zmrz-
lá rosa

Pomazaní (v. 16) – Povûfiení
ke sluÏbû

Nitro (v. 45) – Srdce (v pís-
mech se nitro ãasto pouÏívá
jako symbol stfiedu citÛ
ãlovûka) 

Skrápûti (v. 45) – Postupnû
svlaÏovat

Îezlo (v. 46) – Tyã, symbol
autority
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Nauka a smlouvy 121:7 – Dobrodiní protivenství
„Protivenství mÛÏe b˘t v Ïivotû ãlovûka dobrodiním,“ jak fiekl
star‰í James E. Faust [kdyÏ byl ãlenem Kvora Dvanácti apo‰to-
lÛ]: „V bolesti, utrpení a heroickém Ïivotním úsilí procházíme
ohnûm taviãov˘m, a to nepodstatné a nedÛleÏité v na‰em Ïivo-
tû se mÛÏe rozplynout jako struska a uãinit na‰i víru jasnou,
netknutou a silnou. Tímto zpÛsobem se mÛÏe z du‰e zrcadlit
boÏsk˘ obraz. Je to ãást oãistné danû uvalené na nûkteré, aby
se seznámili s Bohem. Zdá se, Ïe v utrpení Ïivota lépe naslou-
cháme slabému boÏskému na‰eptávání BoÏského Past˘fie.“
(Conference Report, Apr. 1979, str. 77; nebo Ensign, May 1979,
str. 53.) 

„Nûktefií mylnû vûfií, Ïe jejich souÏení je trestem od Boha, ale
je velk˘ rozdíl mezi zdrojem souÏení a pouÏitím souÏení:
Nane‰tûstí nûkterá na‰e nejvût‰í souÏení jsou dÛsledkem na‰í
vlastní po‰etilosti a slabosti a dochází k nûmu kvÛli na‰í nedba-
losti nebo pfiestupku.“ (James E. Faust, Conference Report, Apr.
1979, str. 78; nebo Ensign, May 1979, str. 54.) Dal‰í souÏení jsou
dÛsledkem kfiehkosti a slabosti smrtelného tûla, které je poddá-
no nemoci a poruchám. Je‰tû dal‰í pfiíãiny spoãívají v prostfied-
cích zvolen˘ch zlovoln˘mi pfii jejich nesprávném pouÏívání
svobody jednání... 

„... KdyÏ president Brigham Young hovofiil o uvûznûní a dal‰ích
hrozn˘ch nespravedlivostech, které vytrpûl Joseph Smith, fiekl,
Ïe Prorok postoupil blíÏe k dokonalosti ve tfiiceti osmi letech
kvÛli krutému souÏení, kter˘m úspû‰nû pro‰el, neÏ by to doká-
zal za tisíc let bez nûj (viz Journal of Discourses, 2:7).“ (Doctrine
and Covenants Student Manual, 296.) 

Nauka a smlouvy 121:34–36 – Povolaní a vyvolení
President Harold B. Lee citoval první ãást Nauky a smluv 121:34
a potom fiekl: „Toto naznaãuje, Ïe i kdyÏ zde máme svou svobo-
du jednání, jsou mnozí, ktefií byli pfiedustanoveni dfiíve, neÏli
byl svût, k vy‰‰ímu stavu, neÏ na kter˘ se pfiipravili zde. I kdyÏ
se mohli nacházet mezi u‰lechtil˘mi a velik˘mi, ze kter˘ch chtûl
Otec uãinit, jak prohlásil, své vyvolené vedoucí, zde ve smrtel-
nosti mohli toto povolání ztratit.“ (Conference Report, Oct. 1973,
7; nebo Ensign, Jan. 1974, 5.) 

Nauka a smlouvy 121:38 – Co to znamená „zpûãovat
se ostnÛm“? 
Osten, coÏ zde pfiedstavuje bodec, je zahrocená hÛl, nûkdy oko-
vaná Ïelezem, která se uÏívá k pohánûní dobytka. Ve smyslu
evangelia „zpûãovat se ostnÛm“ znamená vzpírat se BoÏím pfii-
kázáním nebo duchovním vjemÛm, které nás povzbuzují
k pokroku správn˘m smûrem, nebo se proti nim boufiit. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 121 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Slova útûchy pro proroka

1. Vlastními slovy si zapi‰te otázky, které prorok Joseph Smith
poloÏil Pánu v Nauce a smlouvách 121:1–3. 

A

2. Co z toho, co se dûlo, by mohlo vysvûtlit, proã byl Prorok
kvÛli Svat˘m tak smutn˘? (Potfiebujete-li pomoc, viz úvod
k NaS 121 v tomto studijním prÛvodci a oddíl „Porozumûní
písmÛm“.) 

3. Vlastními slovy popi‰te, co fiekl Pán ve ver‰ích 7–10, aby
Proroka utû‰il. 

4. Jak by vám to, co Pán fiekl ve ver‰ích 7–10, mohlo pomoci
lépe nahlíÏet na zkou‰ky a obtíÏe, kter˘m musíte ãelit? 

Vysvûtlete dÛsledky

Nûkdy se mÛÏe zdát, Ïe zlovolní nejsou potrestáni za pronásle-
dování vûrn˘ch. Na základû své ãetby Nauky a smluv 121:11–25
vysvûtlete, jaké dÛsledky to bude mít pro ty, ktefií bojují proti
Bohu a Jeho sluÏebníkÛm. Hledejte zejména, jak byste ve své
odpovûdi mohli pouÏít tato slova nebo v˘razy: zaslepil, „mohly
pfiijíti na nû“, smeteno, oddûleni, pohrdati, knûÏství, ml˘nsk˘ kámen.

Pro ty, jiÏ pronásledují Pánovy sluÏebníky, „bylo by pro nû lépe, aby jim
byl zavû‰en ml˘nsk˘ kámen na ‰íji a byli utopeni v hlubinû mofiské“
(NaS 121:22). 

Oãíslujte sliby

V Nauce a smlouvách 121:26–33 Pán slíbil poÏehnání vûrn˘m.
Oãíslujte si je ve sv˘ch písmech a napi‰te si nûco o jednom,
které je pro vás dÛleÏité. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 121:34–36

Nauka a smlouvy 121:34–36 popisuje, co musí dûlat nositel
knûÏství, aby ctil své knûÏství a efektivnû ho pouÏíval. Pfii stu-
diu tûchto ver‰Û odpovûzte na tyto otázky: 

1. Proã jsou nûktefií „vyvoleni“ a jiní nikoli? 

2. Jak spolu souvisejí „práva knûÏství“ a „moci nebeské“? 

3. Podle jaké zásady jsou ovládány moci nebeské? 

4. Co by mohlo zpÛsobit, Ïe nositel knûÏství ztratí moc knûÏství? 

5. Jaké metody musí spravedliv˘ nositel knûÏství pouÏívat, aby
správnû pÛsobil na druhé? 

6. Jaká poÏehnání jsou pfiislíbena tûm, jiÏ spravedlivû pouÏívají
knûÏství? 

D

C

B
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Asi jste nûkdy pocítili, tak jako vût‰ina lidí, Ïe Ïivot není
spravedliv˘ a Ïe toho musíte sná‰et více neÏ druzí. KdyÏ
byla napsána Nauka a smlouvy 121–123, prorok Joseph
Smith a jeho spoleãníci byli jiÏ ãtyfii mûsíce vûznûni v Ïaláfii
v Liberty, aniÏ by byli usvûdãeni z nûjakého zloãinu nebo
vÛbec postaveni pfied soud. Pfii studiu Nauky a smluv 122
si pov‰imnûte, proã Pán dovoluje, aby i spravedliví trpûli. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 122

Nauka a smlouvy 122:7 – Jak mÛÏe b˘t protivenství
a utrpení k na‰emu dobru? 
President Harold B. Lee fiekl: „Neobávejte se provûfiování a zkou-
‰ek v Ïivotû. KdyÏ budete procházet nejtûÏ‰ími zkou‰kami, ocit-
nete se nûkdy Bohu blíÏe, neÏ si dokáÏete pfiedstavit, vÏdyÈ písma
v souvislosti s tím, co samotn˘ Mistr proÏil pfii poku‰ení na hofie,
v zahradû Getsemany a na kfiíÏi na Kalvárii, zaznamenávají: ,a aj,
andûlé pfiistoupili a slouÏili jemu‘ (Matou‰ 4:11). To se vám nûkdy
mÛÏe stát uprostfied va‰ich zkou‰ek.“ (The Teachings of Harold B.
Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 192; viz také oddíl „Porozumûní
písmÛm“ pro NaS 121:7, str. 130.) 

Nebezpeãenství (v. 5) –
Nebezpeãí

Nauka a 
smlouvy 122

„Neboj se toho, 
co ãlovûk mÛÏe uãiniti“ 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 122 proveìte ãinnost A. 

Nacházejte pomoc bûhem sv˘ch
zkou‰ek

1. KdyÏ jsou lidé kvÛli zkou‰kám a protivenstvím, kter˘m ãelí,
roztrpãeni, ãasto vzhlíÏejí k nebesÛm a ptají se: „Proã já?“
Postoj proroka Josepha Smitha byl jin˘. Projdûte si Nauku a
smlouvy 121:2–3 a vypi‰te si otázky, které poloÏil místo otáz-
ky „Proã já?“ 

2. I kdyÏ se Prorok neptal, proã on a zbytek Církve musejí
sná‰et takové obtíÏe, Pán jim nûkolik dÛvodÛ uvedl. Podle
Nauky a smluv 122:5–9 si struãnû zaznamenejte, co Pán
Prorokovi fiekl. 

3. Zapi‰te si nûco o tom, co na vás v Nauce a smlouvách 122
zapÛsobilo a co vám pomÛÏe ãelit zkou‰kám a protivenstvím
v Ïivotû. 

Pfii posledním soudu bude celé lidstvo souzeno „podlé
toho, jakÏ psáno bylo v knihách, totiÏ podlé skutkÛ sv˘ch“
(Zjevení 20:12). Pfii studiu Nauky a smluv 123 sledujte,
zda se mÛÏete nûco dozvûdût o nûkter˘ch záznamech, které
by mohly b˘t pouÏity pfii tomto soudu, a jak by tyto zázna-
my mohly b˘t také pouÏity pfied posledním soudem. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 123

PfiíseÏná prohlá‰ení (v. 4) –
Písemná svûdectví o pravdû
uãinûná pod pfiísahou

Hanlivé (v. 4–5) – Fale‰né a
‰kodlivé

¤etûzec ìábelského lotrovství
(v. 5) – Soubor zlovoln˘ch lÏí

Kormidlo (v. 16) – Zafiízení
pro fiízení lodi

Nauka a 
smlouvy 123

DÛleÏitost vedení záznamÛ

A
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Církev v Nauvoo ve státû Illinois
„Svatí se kvÛli pronásledování ve státû Missouri pfiestûhovali
asi 320 km na severov˘chod, pfies fieku Mississippi a do státu
Illinois, kde na‰li pfiíznivûj‰í podmínky. Nakonec Svatí zakoupili
pozemek v blízkosti nerozvinutého mûsta Commerce. Tento
pozemek byla ve skuteãnosti baÏinatá pustina pouze s nûkolika
prost˘mi budovami. Svatí pozemek vysu‰ili a zaloÏili si domo-
vy. Joseph Smith pfiestûhoval svou rodinu do malého roubeného
domku. Jméno mûsta Commerce bylo zmûnûno na Nauvoo
podle hebrejského slova pro ,krásn˘‘.“ (PrÛvodce k písmÛm, heslo
„Nauvoo, stát Illinois (USA)“, 100.) 

Prorok Joseph Smith v Nauvoo zaznamenal nûkolik oddílÛ
Nauky a smluv (viz NaS 124–129, 132), vãetnû pfiíkazu postavit
tam chrám (viz NaS 124:26–27). A v Nauvoo star‰í John Taylor,
kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, zaznamenal své svû-
dectví o muãednické smrti proroka Josepha Smitha a jeho bratra
Hyruma (viz NaS 135). 

Pfiedtím, neÏ byli Svatí v roce 1846 vyhnáni ze sv˘ch domovÛ,
postavili chrám Nauvoo, zorganizovali sbory a kÛly Sionu, zor-
ganizovali Pomocné sdruÏení a zaãali s obfiady za mrtvé.
V dÛsledku tohoto pronásledování opustili pod vedením presi-
denta Brighama Younga tuto oblast a podnikli pouÈ na západ. 

V prvních dnech Církve v Nauvoo ve státû Illinois bylo
mnoho detailÛ, které vyÏadovaly pozornost. Nauka a smlou-
vy 124 obsahuje pokyny t˘kající se dvou dÛleÏit˘ch budov a

Nauka a 
smlouvy 124
Posvátné budovy a 
posvátná povolání

mnoha povolání pro jednotlivé ãleny. Pfii studiu tohoto zje-
vení hledejte, co Pán uãí o dÛleÏitosti chrámÛ a chrámov˘ch
obfiadÛ. Chtûli byste, aby vám Pán poskytl praktické pokyny,
které se pfiímo vztahují k nároãn˘m úkolÛm, které stojí pfied
vámi? Jak to dûlá dnes? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 124

Nauka a smlouvy 124:2 – „Vyle‰tûn s vytfiíbeností,
která je ku podobenství paláce“ 
Pán pfiikázal Svat˘m, aby zaloÏili kÛl Církve v Nauvoo ve státû
Illinois, aby byl „úheln˘m kamenem Sionu“ a tak krásn˘m jako
palác. Kdykoli Pán shromaÏìuje své vûrné Svaté, pfiikazuje jim:
„PovstaÀ a sviÈ, aby svûtlo tvé mohlo b˘ti korouhví pro náro-
dy.“ (NaS 115:5.) 

Nauka a smlouvy 124:2–6 – „Uãiniti váÏné
prohlá‰ení... ke v‰em národÛm“ 
„K naplnûní tohoto pfiíkazu od Pána do‰lo aÏ v roce 1845. Pfii
pfiípravû tohoto dokumentu mûla pomáhat fiada lidí, ale zdá se,
Ïe okolnosti tomu po urãitou dobu bránily, takÏe tento doku-
ment pozdûji vydalo Dvanáct (viz History of the Church, 6:80;
7:320, 558)“ (Doctrine and Covenants Student Manual, 304). 

Den nav‰tívení (v. 8, 10) –
Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

Bezúhonnost (v. 15) –
Vûrnost, poctivost, dobrota

Pfiipomínky (v. 39) – Záznam,
soupis

Rostliny k slávû (v. 61) –
Církevní vedoucí

Stanovy (v. 63) – Základní
pravidla nebo pfiedpisy

Podíl (v. 63) – Investice, pení-
ze dané za podíl na hodnotû
spoleãnosti

Nov˘ pfieklad (v. 89) – Pfieklad
Bible od Josepha Smitha

PoníÏí (v. 114) – Pokofií

Odplata (v. 121) – Platba,
odmûna

„Velmi veliká loì je velmi mnoho poÏehnána v dobû boufie velmi mal˘m kor-
midlem, jsouc udrÏována v kursu podle vûtru a vln“ (NaS 123:16). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 123 proveìte ãinnost A. 

Co byste museli udûlat vy? 

1. Kdybyste byli ãlenem Církve v roce 1839, co by se oãekávalo,
Ïe udûláte, abyste naplnili PánÛv pfiíkaz v Nauce a smlou-
vách 123:1–5? 

2. Z toho, co jste se dozvûdûli ve ver‰ích 5–15, si vypi‰te to, co
byste museli dûlat s informacemi, které jste shromáÏdili. 

3. Jaké záznamy, které by mohly poÏehnat budoucí generace
v Církvi, byste mohli vést nyní? 

A
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Nauka a smlouvy 124:6 – Jaká „pfiízeÀ“ pfii‰la
na Sion? 
„V roce 1841, kdy bylo toto zjevení dáno, mûlo toto krásné mûsto
asi 3000 obyvatel. Legislatura státu Illinois udûlila zakládací listi-
nu a dala Nauvoo svobodnou mûstskou samosprávu s pravomo-
cí vytváfiet milici a zfiídit universitu. Mûl b˘t postaven chrám.
Rozpt˘lení Svatí se shromaÏìovali a osídlení v Illinois rychle
rostlo. Misie ve Velké Británii mûla velk˘ úspûch. Takové byly
v‰eobecné podmínky, kdyÏ bylo toto zjevení dáno. Církev mûla
momentálnû klid. Byl to klid pfied pfií‰tí boufií.“ (Smith and
Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 768.) 

Nauka a smlouvy 124:19, 130 – „Davida Pattena
jsem vzal k sobû“ 
Star‰í David W. Patten, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, byl zabit
25. fiíjna 1838 v bitvû u fieky Crooked ve státû Missouri. Star‰í
Heber C. Kimball, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
nav‰tívil star‰ího Pattena, kdyÏ leÏel na smrtelné posteli. Star‰í
Kimball napsal: 

„Zásady evangelia, které mu pfiedtím byly tak drahé, ãestnû
zachovával i v poslední hodince a ony mu v ãase jeho odchodu
poskytovaly onu podporu a útûchu, které pfiipravily smrt o její
osten a hrÛzu. KdyÏ hovofiil o tûch, ktefií odpadli od své neo-
chvûjnosti, zvolal: ,Ó kéÏ by byli v mé situaci! NeboÈ cítím, Ïe
jsem zachoval víru, dokonãil jsem svÛj bûh, a tudíÏ je pro mne
pfiipravena koruna, kterou mi dá Pán, spravedliv˘ Soudce.‘ 

Své milované manÏelce, která byla pfiítomna a která o nûho
peãovala v posledních chvílích jeho Ïivota, fiekl: ,AÈ bude‰ dûlat
cokoli, nezapfii víru!‘“ („History of Brigham Young“, Millennial
Star, 16 July 1864, 454–455.) 

Nauka a smlouvy 124:22–24, 56–83, 119–121 –
DÛm Nauvoo

„Prorok povaÏoval stavbu hotelu DÛm Nauvoo za témûfi tak
naléhavou jako stavbu chrámu. V duchu ho vidûl jako prostfie-
dek, díky nûmuÏ by Svatí hostili ‚muÏe bohatství, charakteru a
vlivu a uãili by pravdû‘ [History of the Church, 5:328; viz také
5:137]. Úheln˘ kámen budovy byl poloÏen 2. fiíjna 1841 a bylo
v nûm uloÏeno nûkolik cenn˘ch záznamÛ, vãetnû pÛvodního
rukopisu Knihy Mormonovy. Bratfií byli od fieãnického pultu
neustále povzbuzováni k práci na hotelu, av‰ak práce pokraão-
vala pomalu kvÛli skromn˘m prostfiedkÛm a kvÛli tomu, Ïe se
na stavbû málo pracovalo. V bfieznu 1844 Joseph Smith odloÏil
dal‰í v˘stavbu hotelu, aby rychleji postupovala v˘stavba chrá-
mu.“ (Church History in the Fulness of Times, 243.) 

Nauka a smlouvy 124:25–36 – Kfiest za mrtvé

Prorok Joseph Smith uãil v proslovu proneseném v ãervnu 1843 o
dÛleÏitosti chrámÛ a chrámov˘ch obfiadÛ, vãetnû kfitu za mrtvé: 

„Bylo zámûrem rad v nebesích, dfiíve neÏ byl svût, Ïe o zásadách
a zákonech knûÏství se má kázat na shromáÏdûní lidu v kaÏdém
vûku svûta. JeÏí‰ udûlal v‰e, aby shromáÏdil lid, ale oni nechtûli
b˘t shromáÏdûni, a On na nû tudíÏ vylil prokletí. Obfiady usta-
novené v nebesích pfied zaloÏením svûta, v knûÏství, pro spasení
lidí, se neupravují ani nemûní. V‰ichni musejí b˘t spaseni podle
stejn˘ch zásad. 

Ze stejného dÛvodu BÛh shromaÏìuje svÛj lid v posledních
dnech, aby postavil Pánu dÛm, aby je pfiipravil na obfiady a
obdarování, om˘vání a pomazání atd. Jedním z obfiadÛ domu
Pánû je kfiest za mrtvé. BÛh nafiídil pfied zaloÏením svûta, Ïe
tento obfiad má b˘t vykonáván v kfititelnici pfiipravené pro
tento úãel v domû Pánû.“ (History of the Church, 5:423–424.) 

První zmínka o kfitu za mrtvé v novodobém písmu se nachází
v Nauce a smlouvách 124:29–36. To ale nebylo poprvé, kdy se o
nûm v této dispensaci uãilo. V dopise Kvoru Dvanácti apo‰tolÛ
z fiíjna 1840 prorok Joseph Smith napsal: 

„Pfiedpokládám, Ïe se nauka ,kfitu za mrtvé‘ jiÏ donesla k va‰e-
mu sluchu a moÏná ve va‰í mysli vyvolala urãité otázky, které
se jí t˘kají. V tomto dopise vám nemohu na toto téma poskyt-
nout ve‰keré informace, které byste si pfiáli, ale kromû poznání
nezávislého na Bibli bych chtûl fiíci, Ïe ho urãitû praktikovaly
dávné církve; a sv. Pavel se z nûho snaÏí dokázat nauku o vzkfií-
‰ení a fiíká: ,Jinak co ãiní ti, ktefiíÏ se kfití za mrtvé? JestliÏeÈ jis-
totnû nevstávají mrtví z mrtv˘ch, i proã se kfití za mrtvé?‘
[1. Korintsk˘m 15:29.] 

Poprvé jsem se o této nauce vefiejnû zmínil, kdyÏ jsem kázal na
pohfibu bratra Seymoura Brunsona [15. srpna 1840]; a od té
doby jsem dal v Církvi na toto téma v‰eobecné pokyny. Svatí
mají v˘sadu b˘t pokfitûni za ty své pfiíbuzné, ktefií jsou mrtví, o
nichÏ vûfií, Ïe by pfiijali evangelium, kdyby mûli v˘sadu ho sly-
‰et, a ktefií pfiijali evangelium v duchu prostfiednictvím tûch,
ktefií byli povûfieni kázat jim, zatímco jsou ve vûzení. 
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AniÏ bych tento námût dále vysvûtloval, nepochybnû uvidíte
jeho konzistenci s dal‰ími naukami a jeho rozumnost; a pfiedsta-
vuje evangelium Kristovo pravdûpodobnû v ‰ir‰ím mûfiítku, neÏ
si nûktefií pfiedstavovali.“ (History of the Church, 4:231.) 

„Zjevení vysvûtluje, Ïe obfiad kfitu za mrtvé má b˘t vykonáván
pouze na místû, které urãil Pán. Vykonávání tohoto obfiadu
mimo chrám bylo pfiijatelné pouze za zvlá‰tních okolností a
pfied dokonãením chrámu Nauvoo Pán dovolil, aby se obfiady
vykonávaly v fiece Mississippi. V fiíjnu 1841 Prorok oznámil, Ïe
Ïádné dal‰í kfity za mrtvé nebudou vykonávány, dokud nebude
hotova chrámová kfititelnice. Ta byla dokonãena v listopadu a
kfity opût zaãaly dvacátého prvního (viz NaS 124:27–30).“
(Doctrine and Covenants Student Manual, 307.) 

Nauka a smlouvy 124:28 – Co je „plnost knûÏství“,
o které je zde zmínka? 
President Gordon B. Hinckley fiekl: „Skrze klíãe svatého knûÏ-
ství udûlené Dvanácti Pánem, kdyÏ kráãel mezi nimi, kteréÏto
klíãe byly znovuzfiízeny tûmi, jiÏ je drÏeli v dávné dobû – skrze
nû pfii‰la velká dal‰í poÏehnání, vãetnû onûch jedineãn˘ch a
pozoruhodn˘ch obfiadÛ vykonávan˘ch v domû Pánû. Pouze
v tûchto obfiadech se realizuje pouÏívání ,plnosti knûÏství‘
(NaS 124:28).“ (Conference Report, Oct. 1985, 73; nebo Ensign,
Nov. 1985, 59.) 

President Boyd K. Packer, zastupující president Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, vysvûtlil: „Îádn˘ muÏ neobdrÏí plnost knûÏství bez
Ïeny po svém boku. NeboÈ Ïádn˘ muÏ, jak fiekl Prorok, nemÛÏe
obdrÏet plnost knûÏství mimo chrám Pánû [viz NaS 131:1–3]. A
na tomto posvátném místû je ona vedle nûho. Ona s ním sdílí v‰e,
co on pfiijímá. MuÏ a Ïena pfiijímají jednotlivû obfiady obsaÏené
v obdarování. Ale muÏ nemÛÏe postoupit k nejvy‰‰ím obfiadÛm –
k peãeticím obfiadÛm – bez ní po svém boku.“ (Conference
Report, Apr. 1998, 96; nebo Liahona, ãervenec 1998, 76.) 

Nauka a smlouvy 124:87–91, 97–102 – William Law
William Law byl povolán jako druh˘ rádce proroka Josepha
Smitha a byla mu pfiislíbena poÏehnání a dary, které byly pfiislí-
beny jenom málokter˘m jin˘m muÏÛm. On v‰ak nezÛstal vûrn˘
a 18. dubna 1844 byl vylouãen „pro nekfiesÈanské chování“.
(History of the Church, 6:341.) „Vy‰lo najevo, Ïe William Law,
aãkoli byl Josephov˘m rádcem, byl jeho nejhor‰ím nepfiítelem a
zákefiníkem...; a pozdûji bylo prokázáno, Ïe se spikl s nûkter˘mi
lidmi z Missoury, aby Josepha pfiipravili o Ïivot... Pfiesto, i kdyÏ
mûl v srdci vraÏdu, byly jeho zpÛsoby v‰eobecnû zdvofiilé a
uhlazené, a byl velmi vypoãítav˘, s cílem klamat.“ (History of the
Church, 7:57.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 124 proveìte v‰echny níÏe uvedené
ãinnosti (A–E). 

Najdûte úãely chrámu

1. Na základû své ãetby Nauky a smluv 124:25–41 si vypi‰te
dÛvody, které Pán uvedl pro budování chrámÛ. 

2. Z tûchto dÛvodÛ vyberte dva a povûzte, proã jsou tato poÏeh-
nání pro vás dÛleÏitá. Napfiíklad povûzte, proã jsou pro vás
dÛleÏité chrámové obfiady. 

Vysvûtlete dÛsledky

V Nauce a smlouvách 124 Pán proroku Josephovi fiekl, Ïe je
dÛleÏité postavit Pánu chrám, ale mít pouze budovu nestaãí. 

1. V Nauce a smlouvách 124:42–48 zakrouÏkujte v‰echna slovesa
konãící na -li. Potom si vypi‰te, co Pán fiekl, Ïe se stane v sou-
vislosti s jednotliv˘mi podmínkami, které vyjadfiují zakrouÏ-
kovaná slovesa. 

2. ShrÀte to, ãemu jste se v tûchto ver‰ích nauãili, do dvou pro-
hlá‰ení „kdyÏ–potom“. Jedno bude popisovat poÏehnání
poslu‰nosti a druhé bude popisovat dÛsledky neposlu‰nosti. 

Vysvûtlete zásadu

V 1. Nefim 3:7 Nefi vyjádfiil svou víru, Ïe Pán mu pomÛÏe splnit
v‰e, co mu pfiikázal uãinit. V Nauce a smlouvách 124:49–54 Pán
popsal situaci, kdy se Svatí vûrnû snaÏili ãinit to, o co je poÏádal,
ale nebyli schopni toho dosáhnout. Porovnejte 1. Nefiho 3:7 a
NaS 124:49–54 a vysvûtlete zásadu poslu‰nosti, které uãí. 

Povolání Hyruma Smitha

Nauka a smlouvy 124:91–96 uãí o povolání Hyruma Smitha. 

1. Vypi‰te si povinnosti a zodpovûdnosti Hyruma Smitha. 

2. Koho nahradil? 

Identifikujte vedoucí

Prozkoumejte Nauku a smlouvy 124:124–144 a zjistûte, kdo
zastával tyto knûÏské úfiady: 

1. Patriarcha

2. President Církve

3. Rádci v Prvním pfiedsednictvu

4. President Kvora dvanácti apo‰tolÛ

5. âlenové vysoké rady kÛlu

6. President vysok˘ch knûÏí

7. Pfiedsednictvo kvora star‰ích

8. Pfiedsednictvo Sedmdesáti

9. Biskupstvo

E

D

C

B

A
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Jak obdrÏelo mûsto Zarahemla na teritoriu Iowa jméno
z Knihy Mormonovy? Kde se nacházelo a proã Pán hovofiil
ke Svat˘m, ktefií tam Ïili? „Ne v‰ichni Svatí, ktefií byli
vyhnáni z Missouri, nalezli útoãi‰tû v Illinois. Nûktefií se
usídlili v Iowû, coÏ je na opaãném bfiehu Mississippi neÏ
Nauvoo. Toto zjevení [Nauka a smlouvy 125] pfii‰lo jako
odpovûì na otázku, zda mají zÛstat v Iowû nebo zda se mají
shromáÏdit na stranû patfiící státu Illinois. Jedním z prv-
ních, kdo navrhl, aby se Svatí usídlili v Iowû, byl Dr. Isaac
Galland, muÏ, kter˘ prodal pozemek, na kterém bylo posta-
veno Nauvoo. Star‰í Joseph Fielding Smith napsal, Ïe ,Pan
Galland pfii komunikaci s Davidem W. Rogersem navrhl,
aby se Svatí usadili v Iowû, která byla teritoriem, neboÈ si
myslel, Ïe by ochranu pfied lÛzou mohli získat spí‰e pod
jurisdikcí Spojen˘ch státÛ neÏ v nûkterém státû Unie, „kde
vraÏda, plenûní a loupeÏ jsou obdivuhodn˘mi (!) vlastnost-
mi charakteru demagoga a kde nejvût‰í niãemové ãasto dosa-
hují nejvy‰‰ích úfiadÛ“. Také napsal Robertu Lucasovi,
guvernérovi Iowy, kter˘ poznal „mormonsk˘“ lid v Ohiu a
kter˘ o nich hovofiil s velk˘m respektem jako o dobr˘ch obãa-
nech.‘ (Essentials in Church History, str. 220.)“ (Doctrine
and Covenants Student Manual, 311.) 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 125

Nauka a smlouvy 125:3–4 – Zarahemla a Nashville
Nûktefií Svatí, ktefií uprchli z Missouri, se usadili na západním
bfiehu fieky Mississippi kolem vesnic Montrose a Nashvile na
teritoriu Iowa. Církev v této oblasti zakoupila asi 8100 hektarÛ

Teritorium (v. 1) – âást
Spojen˘ch státÛ, která je‰tû
nebyla státem

Nauka a 
smlouvy 125

Zarahemla na teritoriu Iowa

pÛdy a Pán pfiikázal, aby zde bylo postaveno mûsto a aby bylo
pojmenováno Zarahemla. KdyÏ sem v roce 1839 Svatí pfii‰li, Ïilo
v kraji Lee v Iowû, kde se tato mûsta nacházela, 2839 obyvatel.
Do roku 1846 populace vzrostla na 12 860 obyvatel. KdyÏ Svatí
v roce 1846 ode‰li na západ, bylo toto osídlení opu‰tûno a pfie-
stalo existovat. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 125 proveìte ãinnost A. 

Nakreslete mapu

PouÏijte informace v Nauce a smlouvách 125 a na mapách
vzadu v trojkombinaci a nakreslete si do se‰itu mapu, která zná-
zorÀuje kraj Jackson ve státû Missouri, Nauvoo ve státû Illinois a
Montrose na teritoriu Iowa. Jak daleko Svatí cestovali
z Missouri do oblastí Nauvoo a Montrose? 

Jak byste se cítili, kdybyste mûli pfií‰tích deset let kaÏdé léto
slouÏit na misii? Brigham Young slouÏil na misiích od svého
kfitu v roce 1832 aÏ do roku 1841, vãetnû jednoho roku ve
Velké Británii. Pfii studiu Nauky a smluv 126 vyhledejte
radu, kterou dal Pán presidentu Youngovi, kter˘ byl v té
dobû presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, o budoucích
misiích. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 126

Nauka a smlouvy 126:1 – „Není jiÏ poÏadováno“ 
Aãkoli Pán od Brighama Younga nevyÏadoval, aby opustil svou
rodinu a slouÏil na dal‰ích misiích, on na nûkolika krátk˘ch
misiích pÛsobil. KdyÏ odpadlík John C. Bennett ‰ífiil lÏi o Církvi,
president Young, v té dobû president Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
cestoval, aby se setkal s lidmi a aby uvedl lÏi na pravou míru.
Také cestoval, aby shromaÏìoval prostfiedky pro chrám Nauvoo
a podpofiil kandidaturu proroka Josepha Smitha na presidenta
Spojen˘ch státÛ. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 126 proveìte ãinnost A. 

Nauka a 
smlouvy 126

Zjevení pro Brighama Younga

A

135

34190_121_06_Ch115-137.qxd  08-14-2006  9:29 AM  Page 135



Vysvûtlete v˘raz

1. Jak Pán oslovil Brighama Younga v Nauce a smlouvách 126:1?
Proã Pán o nûm takto sm˘‰lel? Co si o tom myslíte na základû
toho, co jste se dozvûdûli v tomto zjevení? 

2. âemu se z toho uãíte o vûrném plnûní sv˘ch církevních povo-
lání a povinností? 

Nauka a smlouvy 127 a 128 byla napsána bûhem období,
které bylo pro proroka Josepha Smitha obtíÏné. Jeho nepfiátelé
ho donutili skr˘vat se, aby unikl jejich vytrvalému pronásle-
dování. Bylo to ale i období velk˘ch duchovních pokrokÛ.
Prorok Svat˘m fiekl, Ïe „dispensace plnosti ãasÛ vynese na
svûtlo vûci, které byly zjeveny ve v‰ech pfiedchozích dispen-
sacích; a také dal‰í vûci, které dfiíve zjeveny nebyly“
(History of the Church, 4:426). 

Tyto oddíly jsou dopisy proroka Josepha Smitha ãlenÛm
Církve v Nauvoo ve státû Illinois. Byly napsány bûhem jeho
putování z místa na místo, aby unikl sv˘m nepfiátelÛm.
Poskytl v nich dal‰í pokyny o obfiadu kfitu za mrtvé, o kte-
rém se poprvé zmínil v roce 1840 (viz oddíl „Porozumûní
písmÛm“ pro NaS 124:25–36, str. 133). Pfii ãetbû Nauky a
smluv 127–128 hledejte, jaké pocity v Prorokovi vyvolávalo
to, Ïe byl nucen Ïít v úkrytu. Také se snaÏte pfiedstavit si,
jaké to muselo b˘t pro Svaté, kdyÏ získali vût‰í porozumûní
nauce kfitu za mrtvé. 

Prostfiednictvím proroka Josepha Smitha Pán zjevil nauku, podle níÏ
mÛÏeme b˘t pokfitûni za ty, ktefií zemfieli. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 127

Odplata (v. 3) – Platba

Nauka a 
smlouvy 127–128

Pokyny o obfiadu kfitu za mrtvé

A Nauka a smlouvy 128

Nauka a smlouvy 128:16–18 – Proã jsme kfitûni
za mrtvé? 

Vykonávání kfitÛ za ty, ktefií zemfieli,
umoÏÀuje, aby pro nû byly vykonány
dal‰í chrámové obfiady. V‰echny tyto
obfiady jsou nezbytné pro spasení.
President Joseph Fielding Smith uãil: 

„Kdyby nepfii‰el Eliá‰, vedlo by
nás to k vífie, Ïe ve‰kerá práce
uplynul˘ch vûkÛ byla málo plat-
ná, neboÈ Pán fiekl, Ïe za tûchto
podmínek by celá zemû byla zcela
zniãena pfii jeho pfiíchodu [viz
NaS 2:1–3]. Jeho poslání mûlo
tudíÏ pro svût ohromn˘ v˘znam.
Není to pouze otázka kfitu za
mrtvé, ale také peãetûní rodiãÛ a
dûtí k rodiãÛm, tak aby nastalo

,úplné a naprosté a dokonalé spojení a stmelení dispensací a
klíãÛ a mocí a sláv‘ od poãátku aÏ do konce ãasu [NaS 128:18]. 

Kdyby na zemi nebyla tato peãeticí moc, potom by vládl zmatek
a nepofiádek by zaujal místo pofiádku v onen den, kdy pfiijde
Pán, a tak by tomu samozfiejmû nemohlo b˘t, neboÈ v‰echny vûci
v království BoÏím jsou ovládány a fiízeny dokonal˘m zákonem. 

Proã by byla zemû zpusto‰ena? Jednodu‰e proto, Ïe kdyÏ nebu-
de existovat spojující ãlánek mezi otci a dûtmi – coÏ je práce
za mrtvé – potom v‰ichni budeme zavrÏeni; celé BoÏí dílo se
zhroutí a bude zcela zpusto‰eno. Takov˘ stav samozfiejmû nena-
stane.“ (Doctrines of Salvation, 2:121–122.) 

Nauka a smlouvy 128:24 – Synové Lévíovi a jejich
obûÈ Pánu
„Historicky byli synové Lévíovi, vãetnû synÛ Arona a synÛ
MojÏí‰e (viz Exodus 6:16, 18, 20), správci domu BoÏího a byli
zodpovûdni za jeho svaté obfiady (viz Exodus 25–28; Numeri
8:24–26; 10:21). Synové Lévíovi jsou dnes ti, které Pán povolal,
aby ,zbudovali církev mou‘, a ti, ktefií jsou ,[vûrní], aby získal[i]
tato dvû knûÏství, o nichÏ jsem mluvil, a aby zveleboval[i] povo-
lání své, [ti jsou] posvûcen[i] Duchem k obnovení tûla svého‘
(NaS 84:31–33). Jsou to ti, ktefií jsou zodpovûdni za ,pfiípravné
evangelium‘ (NaS 84:26–27) a za ,vût‰í knûÏství‘ a jeho obfiady
(chrámovou práci), v nichÏ ,se projevuje moc boÏskosti ‘ (NaS
84:19–21). KdyÏ souãasní sluÏebníci Pánû vûrnû pÛsobí v tomto
svatém správcovství, stávají se ,syny MojÏí‰ov˘mi a Aronov˘mi
a semenem Abrahamov˘m, a církví a královstvím a vyvolen˘mi
Boha‘ (NaS 84:34). 

KdyÏ spravedliví Svatí slouÏí Pánu v tûchto posvátn˘ch obfia-
dech, stávají se spasiteli na hofie Sion pro Ïijící i mrtvé. ObûÈ,
kterou svou sluÏbou pfiiná‰ejí, bude souãástí oné ,obûti ve spra-
vedlivosti‘, kterou budou pfied Kristov˘m pfiíchodem pfiiná‰et
Pánu synové Lévíovi, vãetnû synÛ MojÏí‰e a Arona.“ (Doctrine
and Covenants Student Manual, 319.) 
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Ve své vlastní propria perso-
na (v. 8) – Osobnû

Summum bonum (v. 11) –
Nejvy‰‰í dobro

První ãlovûk (v. 14) – Adam

Chorály (v. 22) – NáboÏenské
písnû

M˘dlo bûliãovo (v. 24) –
Silné m˘dlo pouÏívané
k bûlení látky
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Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 127–128 proveìte ãtyfii z níÏe
uveden˘ch ãinností (A–F). 

Napi‰te novinovou zprávu

Pfiedstavte si, Ïe jste novinov˘ reportér v roce 1842 a Ïe jste byli
v úkrytu proroka Josepha Smitha, abyste s ním mohli udûlat
interview. PouÏijte my‰lenky z Nauky a smluv 127:1–3 a napi‰te
struãnou novinovou zprávu o pocitech, které mûl Prorok, kdyÏ
Ïil v úkrytu. 

Vypi‰te si zodpovûdnosti

Na základû toho, co jste se dozvûdûli v Nauce a smlouvách
127:5–10 a 128:1–5, si vypi‰te, jaké jsou podle vás zodpovûdnosti
chrámového zapisovatele. 

Napi‰te odpovûì

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele, kter˘ není ãlenem Církve, ale
kter˘ sly‰el o chrámech a o kfitu za mrtvé. Pfiítel se vás ptá, co je
kfiest za mrtvé a proã se vykonává. Odpovûzte na tyto otázky
s vyuÏitím toho, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 127 a
128. Ve sv˘ch odpovûdích nezapomeÀte pohovofiit o v˘znamu
pravomoci, peãeticí moci a spojujících ãláncích, o vûãn˘ch rodi-
nách a o Eliá‰ovi. 

Vypi‰te si seznam a porovnejte

Projdûte si Nauku a smlouvy 128:20–21 a vypi‰te si nebeské
posly, o kter˘ch se zmínil prorok Joseph Smith. Vysvûtlete, proã,
podle vás, pro nûho bylo dÛleÏité, aby bûhem znovuzfiizování
evangelia i nadále pfiijímal zjevení. 

Pfiipravte plakát

1. KdyÏ uvaÏujete o osobní situaci proroka Josepha Smitha
v této dobû (viz NaS 127:1–4), co z toho, co napsal v Nauce a
smlouvách 128:22, na vás pÛsobí? 

2. Pfiipravte plakát ilustrující tuto v˘zvu proroka Josepha
Smitha ke skutku a jeho nad‰ení pro evangelium. 

Porovnejte ver‰e

V Nauce a smlouvách 13:1 se doãítáte o obûtech, které budou
„synové Lévíovi“ pfiiná‰et v posledních dnech (viz oddíl
„Porozumûní písmÛm“ pro NaS 13:1, str. 25). Porovnejte to,
co jste se zde dovûdûli, s Naukou a smlouvami 128:24. Co je
podle proroka Josepha Smitha jedním ze zpÛsobÛ, jak˘m
bude tato prorokovaná obûÈ naplnûna? 

F

E

D

C

B

A

Pfiem˘‰leli jste nûkdy o andûlech? Kdo jsou? Jak mÛÏeme
poznat, zda jsou od Boha? V Nauce a smlouvách 129 prorok
Joseph Smith na tyto otázky odpovûdûl a uvedl „tfii hlavní
klíãe“ (v. 9) neboli zpÛsoby rozli‰ování nebesk˘ch poslÛ. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 129

Spravedlní lidé uãinûní
dokonal˘mi (v. 3) – Lidé, kte-
r˘m bylo odpu‰tûno a ktefií

byli oãi‰tûni usmífiením JeÏí‰e
Krista

Nauka a 
smlouvy 129

Tfii hlavní klíãe
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Nauka a smlouvy 129:1 – Jak˘ je rozdíl mezi
andûlem a duchem? 
O jakémkoli poslu od Boha lze mluvit jako o andûlovi, ale
v Nauce a smlouvách 129 se pojem andûl omezuje na ty, ktefií
jsou „vzkfií‰en˘mi bytostmi, majícími tûlo z masa a kostí“ (v. 1).
„Duchové jsou dûti BoÏí, které je‰tû nevstoupily [nenarodily se]
do smrtelnosti, a tak jsou nevtûlení [bez tûla]; nebo to jsou ti,
jejichÏ duch je oddûlen od tûla smrtí.“ (Doctrine and Covenants
Student Manual, 320.) 

V dfiívûj‰ích pokynech dan˘ch Kvoru dvanácti apo‰tolÛ
v Nauvoo prorok Joseph Smith „vysvûtlil rozdíl mezi andûlem
a slouÏícím duchem; první [andûl] má vzkfií‰ené neboli pfiene-
sené tûlo a jeho duch slouÏí vtûlen˘m duchÛm – druh˘ [slouÏí-
cí duch] je nevtûlen˘ duch, kter˘ nav‰tûvuje nevtûlené duchy a
slouÏí jim. JeÏí‰ Kristus se stal slouÏícím duchem (zatímco Jeho
tûlo leÏelo v hrobu) duchÛm ve vûzení, aby naplnil dÛleÏitou
souãást svého poslání, bez níÏ by nemohl dovést své dílo
k dokonalosti neboli vejít do svého odpoãinutí. Po svém vzkfií-
‰ení se ukázal jako andûl [vzkfií‰ená bytost] sv˘m uãedníkÛm.“
(History of the Church, 4:425; viz také 1. Petr 3:18–20.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 129 proveìte ãinnost A. 

Jak je mÛÏete rozeznat? 

Vlastními slovy vyjmenujte „tfii hlavní klíãe“ zjevené prorokem
Josephem Smithem v Nauce a smlouvách 129. Uveìte, jak
mÛÏete poznat, zda je to andûl nebo duch poslan˘ od Boha
nebo zda je to ìábel. 

Jaké otázky byste poloÏili proroku Josephu Smithovi, kdyby-
ste mûli takovou pfiíleÏitost? Nauka a smlouvy 130 je soubo-
rem naukov˘ch prohlá‰ení dan˘ch skrze Proroka. Pfii ãetbû
jednotliv˘ch prohlá‰ení mÛÏete pfiem˘‰let o tom, kolik toho
je‰tû o daném tématu nevíme. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 130

Spoleãenství (v. 2) –
Spoleãensk˘ fiád

Nauka a 
smlouvy 130
Naukové drahokamy

A

Nauka a smlouvy 130:8–10 – Co je to „Urim a
Thumim“? 
Viz „Urim a Thumim“ v PrÛvodci k písmÛm (str. 177–178). 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 130 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Napi‰te kvíz

Nauka a smlouvy 130 obsahuje rÛzné pokyny a odpovûdi na
otázky. Napi‰te pro test osm otázek zamûfien˘ch na to, co je
podle va‰eho názoru dÛleÏité vûdût, jednu pro kaÏd˘ z následu-
jících blokÛ ver‰Û: 1–3, 4–7, 8–9, 10–11, 12–17, 18–19, 20–21,
22–23. Po kaÏdé otázce uveìte odpovûì. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 130:18–19

Doprostfied stránky si v se‰itû udûlejte svislou ãáru. Na levou
stranu nakreslete obrázek osoby obklopené tím, co mÛÏe v Ïivo-
tû povaÏovat za hodnotné a dÛleÏité. Na pravou stranu sepi‰te
to, co si osoba po smrti bude moci vzít s sebou, nebo to znázor-
nûte pomocí obrázku. VyuÏijte Nauku a smlouvy 130:18–19 a
napi‰te ke svému obrázku popisek nebo slogan, kter˘ vyjadfiuje,
o co máme v tomto Ïivotû usilovat a co bude mít hodnotu i
v Ïivotû pfií‰tím. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 130:20–21

V Nauce a smlouvách 130:20–21 prorok Joseph Smith vysvûtlil,
Ïe existuje vztah mezi na‰í poslu‰ností BoÏích zákonÛ a poÏeh-
náními, která dostáváme. Nûkterá pfiikázání mají velmi kon-
krétní zaslíbení, napfiíklad zaslíbení spojená s Ïivotem podle
Slova moudrosti (viz NaS 89). Jiná pfiikázání mají zaslíbení
obecnûj‰í (napfiíklad viz Jozue 1:8). Vypi‰te si tfii dal‰í pfiikázá-
ní a poÏehnání, která jsou u kaÏdého pfiislíbena. Uveìte, zda
jsou zaslíbení konkrétní nebo spí‰e obecnûj‰í. Potfiebujete-li
pomoc, pohovofite si o tom se sv˘mi rodiãi nebo s nûkter˘m
vedoucím knûÏství. 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 130:22–23

Pravdy uãené v Nauce a smlouvách 130:22–23 se mohou dlou-
holet˘m ãlenÛm Církve zdát pfiirozené a logické. Tato nauka se
v‰ak velmi odli‰uje od víry vût‰iny ostatních kfiesÈansk˘ch cír-
kví. Vypi‰te si a vysvûtlete tfii oblasti – napfiíklad své my‰lenky,
chování a modlitby – v nichÏ je vá‰ Ïivot jin˘, protoÏe víte, jaké
BoÏstvo skuteãnû je.

D

C

B

A
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Rodiny mohou b˘t spolu
navÏdy. Tato prostá pravda je
jedním z nejvût‰ích zjevení zno-
vuzfiízení. Víte, co se oãekává od
tûch, ktefií touÏí po celestiálním
manÏelství a vûãné rodinû? Víte
o zaslíbeních dan˘ch tûm, ktefií
pracují na tom, aby dosáhli
celestiálního manÏelství? MÛÏe
b˘t nûjaké poÏehnání úÏasnûj‰í
neÏ zaslíbení, Ïe mÛÏete b˘t se

sv˘mi drah˘mi v celestiální slávû po celou vûãnost? 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 131

NemÛÏe míti rozrÛstání (v. 4)
– Nebude moci ve vûãnostech
ãinit pokrok nebo mít dûti

Nauka a 
smlouvy 131–132

„Nová a vûãná smlouva manÏelství“ 

Nauka a smlouvy 131:1 – Jaké jsou tfii stupnû
v celestiálním království? 
„Pán Církvi nezjevil, kdo bude Ïít ve dvou ze tfií stupÀÛ celesti-
álního království; jakákoli diskuse na toto téma je tudíÏ domnûn-
kou nebo spekulací. Hodnû toho v‰ak bylo zjeveno o nejvy‰‰ím
stupni celestiálního království neboli oslavení, protoÏe to je
místo, kde by Otec mûl v‰echny své dûti, kdyby dodrÏovaly jeho
pfiikázání. V Nauce a smlouvách 76:50–70 Pán vysvûtluje poÏa-
davky pro získání nejvy‰‰ího stupnû v celestiálním království.“
(Doctrine and Covenants Student Manual, 325). 

Nauka a smlouvy 131:1–4 – „Nová a vûãná smlouva
manÏelství“ 
President Harold B. Lee fiekl nositelÛm knûÏství: „Bratfií, mûjte na
pamûti, Ïe pouze ti, ktefií vstoupí do nové a vûãné smlouvy man-
Ïelství v chrámu na ãas a vûãnost, pouze ti budou mít oslavení
v celestiálním království. To je to, co nám Pán fiíká.“ (Conference
Report, Oct. 1973, 120; nebo Ensign, Jan. 1974, 100.) 

Star‰í Russell M. Nelson, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, vysvût-
lil, Ïe buì „nejvy‰‰í obfiady v domû Pánû obdrÏí manÏel a man-
Ïelka spoleãnû a rovnoprávnû – nebo je neobdrÏí vÛbec! 

KdyÏ se ohlédnu zpût, vidím, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím dnem mého Ïivo-
ta byl den, kdy jsme s mou milovanou Dantzel uzavfieli sÀatek
v svatém chrámu. Bez ní bych nemohl mít nejvy‰‰í a nejtrvalej‰í
poÏehnání knûÏství. Bez ní bych nebyl otcem na‰ich nádhern˘ch
dûtí nebo dûdeãkem na‰ich drah˘ch vnouãat.“ (Conference
Report, Apr. 1999, 52; nebo Liahona, ãervenec 1999, 47.) 

Nauka a smlouvy 131:5 – „Jistûj‰í slovo proroctví“ 
„Jistûj‰í slovo proroctví“ odkazuje na to, Ïe povolání a vyvolení
ãlovûka se stalo jist˘m. KdyÏ star‰í Bruce R. McConkie, kter˘
byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, hovofiil o poÏehnáních
knûÏství, fiekl: 

„Máme moc uãinit své povolání a vyvolení jist˘m tak, Ïe zatímco je‰tû
dlíme ve smrtelnosti, pfiekonav‰e svût a byv‰e pravdiví a vûrní ve v‰ech
vûcech, budeme zpeãetûni k vûãnému Ïivotu a budeme mít bezpodmí-
neãné zaslíbení vûãného Ïivota v pfiítomnosti Toho, jehoÏ jsme.

Na‰e zjevení fiíkají: ,Jistûj‰í slovo proroctví znamená poznání
ãlovûka, Ïe je zpeãetûn k vûãnému Ïivotu skrze zjevení a ducha
proroctví, skrze moc Svatého knûÏství.‘ (NaS 131:5.) 

Prorok Joseph Smith bûhem posledních let své sluÏby horlivû
prosil Svaté, aby se tlaãili kupfiedu ve spravedlivosti, dokud
neuãiní své povolání a vyvolení jist˘m, dokud neusly‰í nebesk˘
hlas prohla‰ující: ,Synu, bude‰ oslaven.‘ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, str. 150.) 

On sám se stal vzorem toho v‰eho, ãeho lze v této dispensaci
dosáhnout, kdyÏ mu hlas z nebe fiekl: ,Já jsem Pán, tvÛj BÛh, a
budu s tebou aÏ do konce svûta a po ve‰kerou vûãnost; neboÈ
vpravdû peãetím na tebe oslavení tvé a pfiipravuji pro tebe trÛn
v království Otce svého, s Abrahamem, otcem tv˘m.‘ (NaS
132:49.)“ (Conference Report, Oct. 1977, 51–52; nebo Ensign,
Nov. 1977, 34; zv˘raznûní v originále.) 

Nauka a smlouvy 131:6 – Jaké poznání je zapotfiebí
ke spáse? 
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: 

„Prorok fiekl, Ïe ãlovûk nemÛÏe b˘t spasen v nevûdomosti, ale
v nevûdomosti ãeho? ¤ekl, Ïe ãlovûk nemÛÏe b˘t spasen v nevû-
domosti spásn˘ch zásad evangelia JeÏí‰e Krista [viz Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 297, 324, 331–332]. Nemnozí velcí a
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mocní, ti, ktefií dnes vytváfiejí a ovládají my‰lenky lidí, naleznou
spasení [oslavení] v království BoÏím. Proã? ProtoÏe nena‰li
cestu, nekráãejí ve svûtle pravdy. Mohou mít znalosti, ale
postrádají inteligenci. 

Inteligence je svûtlo pravdy, a my jsme informováni o tom, Ïe
ten, kdo má inteligenci neboli svûtlo pravdy, se zfiekne toho
zlého [viz NaS 93:36–37]. âlovûk, kter˘ má inteligenci, bude uctí-
vat Boha a ãinit pokání ze sv˘ch hfiíchÛ; bude usilovat o to, aby
poznal BoÏí vÛli a následoval ji.“ (Doctrines of Salvation, 1:290.) 

Nauka a smlouvy 131:7–8 – „Ve‰ker˘ duch je hmota“ 
Prorok Joseph Smith vysvûtlil: „Sledujeme-li tuto záleÏitost
k základÛm a hledíme-li na ni filosoficky, zjistíme, Ïe je velk˘
materiální rozdíl mezi tûlem a duchem; tûlo je povaÏováno za
zorganizovanou hmotu a o duchu si mnozí myslí, Ïe je nehmot-
n˘, Ïe není z Ïádné látky. S tímto druh˘m prohlá‰ením si dovo-
lujeme nesouhlasit a prohla‰ujeme, Ïe duch z jakési látky je; Ïe
je materiální, ale Ïe je z ãist‰í, pfiizpÛsobivûj‰í a vytfiíbenûj‰í
hmoty neÏ tûlo; Ïe existoval pfied tûlem, mÛÏe existovat v tûle; a
bude existovat oddûlenû od tûla, aÏ bude tûlo tlít v prachu; a pfii
vzkfií‰ení s ním bude opût spojen.“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 207.) 

Nauka a smlouvy 132

Nauka a smlouvy 132:1– Kdo jsou souloÏnice? 
Star‰í Bruce R. McConkie definoval pojem souloÏnice v tomto
vysvûtlení: „V dávn˘ch dobách byly povaÏovány za druhofiadé
manÏelky, to znamená za manÏelky, které nemají v kastovním
systému, kter˘ tehdy pfievládal, stejné postavení jako ty manÏel-
ky, které se souloÏnicemi nenaz˘valy. S praxí plurálního man-
Ïelství v této dispensaci nebyly spojeny Ïádné souloÏnice,
protoÏe neexistoval kastovní systém, kter˘ zpÛsoboval, Ïe se tak
nûkteré manÏelky oznaãovaly.“ (Mormon Doctrine, 154–155.) 

Nauka a smlouvy 132:7 – „Zpeãetûna Svat˘m
Duchem zaslíbení“ 
Star‰í James E. Faust, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰to-
lÛ, fiekl: 

„Pfieji si fiíci pár slov o Svatém Duchu zaslíbení, kter˘ je peãeticí
a schvalující mocí Ducha Svatého. Mít obfiad nebo smlouvu zpe-
ãetûnou Svat˘m Duchem zaslíbení je dohoda, skrze niÏ budou
získána související poÏehnání, pod podmínkou, Ïe ti, jiÏ o
poÏehnání usilují, jsou pravdiví a vûrní (viz NaS 76:50–54). 

KdyÏ je napfiíklad Svat˘m Duchem zaslíbení zpeãetûna smlouva
manÏelství na ãas a vûãnost, tento vrcholn˘ obfiad evangelia,
mÛÏe to doslovnû otevfiít prÛduchy nebeské, aby na oddan˘ pár,
kter˘ o tato poÏehnání usiluje, proudila velká poÏehnání. Taková
manÏelství se stávají bohat˘mi, neporu‰en˘mi a posvátn˘mi. I
kdyÏ si kaÏdá strana v manÏelství mÛÏe uchovat svou oddûlenou
identitu, pfiesto ve sv˘ch smlouvách mohou b˘t jako dva vinné
kmeny, které se neoddûlitelnû navzájem proplétají. KaÏd˘ myslí
na svého spoleãníka nebo spoleãnici dfiíve neÏ sám na sebe. 

Jedním z velk˘ch poÏehnání dosaÏiteln˘ch skrze Svatého Ducha
zaslíbení je to, Ïe v‰echny na‰e smlouvy, sliby, pfiísahy a úkony,
které pfiijímáme skrze obfiady a poÏehnání evangelia, jsou

KníÏectví (v. 13, 19) – Oblasti
pravomoci

Semeno (v. 19) – Dûti, potomci

T˘rání Satanem (v. 26) –
V‰echny zpÛsoby a prostfied-

ky, které Satan pouÏívá, aby
nám bránil v na‰em spraved-
livém úsilí

VyÀat (v. 65) – Omluven

nejenom potvrzeny, ale mohou b˘t oním Svat˘m Duchem zaslí-
bení i zpeãetûny. Av‰ak toto peãetûní mÛÏe b˘t zlomeno nespra-
vedlivostí. Je také dÛleÏité mít na pamûti, Ïe pokud se nûjak˘
ãlovûk snaÏí obdrÏet peãeticí poÏehnání podvodem, ,potom
poÏehnání není zpeãetûno, nehledû na bezúhonnost a pravomoc
ãlovûka, kter˘ ho vykonává‘ [Joseph Fielding Smith, Doctrines of
Salvation, 2:98–99]. 

Mít smlouvu nebo obfiad zpeãetûn˘ Svat˘m Duchem zaslíbení
znamená, Ïe dohoda je závazná na zemi i v nebi.“ (Conference
Report, Apr. 1989, 41–42; nebo Ensign, May 1989, 33.) 

Nauka a smlouvy 132:15–16 – Proã máme usilovat o
vûãné manÏelství? 

Byl to Joseph Smith, kdo mû uãil, jak si cenit mil˘ch vztahÛ otce
a matky, manÏela a manÏelky; bratra a sestry, syna a dcery. 

Právû od nûho jsem se dozvûdûl, Ïe lze zajistit, aby manÏelka
mého srdce byla se mnou na ãas a celou vûãnost; a Ïe vytfiíbené
sympatie a náklonnosti, díky nimÏ jsme si byli navzájem milí,
vyzafiovaly z pramene boÏské vûãné lásky. Právû od nûho jsem
se dozvûdûl, Ïe tyto náklonnosti mÛÏeme pûstovat a Ïe v nich
mÛÏeme rÛst a stoupat po celou vûãnost; zatímco v˘sledkem
na‰eho nekoneãného spojení bude potomstvo tak poãetné jako
hvûzdy nebeské nebo jako písek na bfiehu mofiském... 

Miloval jsem jiÏ pfiedtím, ale nevûdûl jsem proã. Nyní jsem ale
miloval – s ãistotou – intenzitu povzneseného, oslaveného poci-
tu, kter˘ pozvedal mou du‰i od pomíjiv˘ch vûcí této nízké sféry
a roz‰ifioval ji jako oceán.“ (Autobiography of Parley P. Pratt
[1985], 259–260.) 

KdyÏ star‰í Gordon B.
Hinckley, v té dobû ãlen
Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
hovofiil o svûtsk˘ch alter-
nativách k vûãnému man-
Ïelství, fiekl: 

„Na závûr bych vám chtûl
povûdût pfiíbûh. Je smy‰len˘,
ale v zásadû je to pravda.

Umíte si pfiedstavit dva mladé lidi v dobû, kdy je mûsíc v úplÀ-
ku, kvetou rÛÏe a mezi nimi dozrála posvátná láska? Jeníãek
fiíká Mafience: ,Mafienko, miluji tû. Chci tû za manÏelku a za
matku na‰ich dûtí. Ale nechci tebe a ani je navûky. Jen na urãi-
tou dobu a potom sbohem.‘ A ona se na nûj skrze slzy v mûsíã-
ním svûtle podívá a fiekne: ,Jeníãku, ty jsi úÏasn˘! Nikdo na
celém svûtû se ti nevyrovná. Miluji tû a chci tû za manÏela a otce
na‰ich dûtí, ale jenom na ãas a potom sbohem.‘ 

Zní to po‰etile, Ïe ano? A pfiesto, není to ve svém dÛsledku právû
to, co muÏ fiíká Ïenû a Ïena fiíká muÏi pfii Ïádosti o ruku, kdyÏ
jim je dána pfiíleÏitost vûãného spojení v ,nové a vûãné smlouvû‘,
ale oni se místo toho rozhodují odloÏit ji stranou kvÛli náhraÏce,

Star‰í Parley P. Pratt, kter˘ byl jedním z prv-
ních ãlenÛ Kvora dvanácti apo‰tolÛ v této

dispensaci, vysvûtlil, jak porozumûní nauce
o vûãném manÏelství zmûnilo jeho Ïivot: 

„Do té doby jsem se uãil váÏit si rodin-
n˘ch náklonností a sympatií jako

nûãeho, co pfiíslu‰í pouze k tomuto pomí-
jivému stavu, jako nûãeho, ãemu si srdce

musí zcela odvyknout, aby se pfiizpÛsobilo
svému nebeskému stavu. 
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která mÛÏe trvat pouze do pfiíchodu smrti.“ („ManÏelství, které
vydrÏí,“ Poselství Prvního pfiedsednictva, ãervenec 2003.) 

Nauka a smlouvy 132:26–39 – Je chrámov˘ sÀatek
zárukou oslavení? 
KdyÏ president Joseph Fielding Smith komentoval Nauku a
smlouvy 132:26, uãil: 

„Pán nikdy Ïádné du‰i neslíbil, Ïe mÛÏe vejít do oslavení bez
ducha pokání. I kdyÏ v této pasáÏi není zmínka o pokání, pfiesto
v ní je a musí b˘t obsaÏeno. Je mi divné, Ïe kaÏd˘ zná ver‰ 26,
ale zdá se, Ïe nikdy neãetli nebo nesly‰eli Matou‰e 12:31–32, kde
nám Pán fiíká v podstatû totéÏ, co nacházíme ve 26. ver‰i 132.
oddílu... 

Pán vlastními ústy fiekl: ,A ten, kdo do konce nevytrvá, to je ten,
kdo bude také poraÏen a uvrÏen do ohnû, odkud se jiÏ nemÛÏe
navrátiti, kvÛli spravedlnosti Otcovû. A toto je slovo, jeÏ on dal
dûtem lidsk˘m. A z tohoto dÛvodu plní slova, jeÏ dal, a on
nelÏe, ale plní v‰echna slova svá. A Ïádná neãistá vûc nemÛÏe
vejíti do království jeho; tudíÏ nikdo nevejde v odpoãinutí jeho,
ledaÏe to budou ti, ktefií omyli ‰at svÛj v krvi mé pro svou víru
a pokání ze v‰ech hfiíchÛ sv˘ch, a pro vûrnost svou do konce‘
[3. Nefi 27:17–19]. 

Tak musíme dojít k závûru, Ïe ti, o nichÏ se hovofií ve ver‰i 26,
jsou tûmi, ktefií zhfie‰ili, uãinili plné pokání a jsou ochotni zapla-
tit cenu za své hfiíchy, jinak nebudou následovat poÏehnání osla-
vení. Pokání je naprosto nezbytné pro odpu‰tûní, a ãlovûk, kter˘
zhfie‰il, musí b˘t oãi‰tûn.“ (Doctrines of Salvation, 2:95–96.) 

V Nauce a smlouvách 132:27 Pán fiekl, Ïe za rouhání proti
Duchu Svatému nemÛÏe b˘t Ïádného odpu‰tûní. 

Nauka a smlouvy 132:27 – „Rouhání proti Duchu
Svatému“ 
Proã jsou ti, ktefií se dopou‰tûjí rouhání proti Duchu Svatému,
vinni vraÏdou a prolitím nevinné krve? President Joseph
Fielding Smith vysvûtlil, Ïe „v‰ichni, ktefií se podílejí na tomto
nejvût‰ím ze v‰ech hfiíchÛ, zaprodávají sami sebe, stejnû jako se
Kain zaprodal Luciferovi. Uãí se nenávidût pravdu vûãnou nená-
vistí a uãí se milovat zlovolnost. Dosahují stavu, kdy nechtûjí a
nemohou ãinit pokání. Duch vraÏdy naplÀuje jejich srdce, a
kdyby mûli tu moc, ukfiiÏovali by znovu na‰eho Pána, coÏ ve
skuteãnosti dûlají tím, Ïe bojují proti jeho dílu a snaÏí se zniãit
toto dílo i Pánovy proroky. 

Pfiedtím, neÏ se ãlovûk mÛÏe ponofiit do této hofikosti du‰e,
musí nejprve poznat pravdu a rozumût jí s jasností vidûní, ve
kterém není Ïádné pochybnosti. Zmûna srdce nepfiichází najed-
nou, ale je zpÛsobena pfiestupkem v nûjaké formû, kter˘ se i
nadále skr˘vá v du‰i neãinící pokání, aÏ se Duch Svat˘ stáhne a
ãlovûk je potom ponechán duchovní temnotû. Hfiích plodí hfiích;
temnota narÛstá, aÏ se láska k pravdû zmûní v nenávist a láska
k Bohu je pfiemoÏena zlovolnou touhou zniãit v‰e, co je sprave-
dlné a pravdivé. Tímto zpÛsobem je Kristus vystaven otevfiené
potupû a rouhání je velebeno.“ (Doctrines of Salvation, 1:49.) 

Nauka a smlouvy 132:58–66 – Plurální manÏelství
Jak je ukázáno ve shrnutí ver‰Û pro Nauku a smlouvy 132, ver‰e
58–66 se t˘kají „zákonÛ fiídících pluralitu manÏelek“. Pán pro-
stfiednictvím proroka Josepha Smitha pfiikázal praktikování plu-
rálního manÏelství v prvních dnech Církve; v roce 1890 tuto
praxi skrze presidenta Wilforda Woodruffa ukonãil (viz Oficiální
prohlá‰ení 1). Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil: 

„Plurální manÏelství není nezbytné pro spasení nebo oslavení.
Nefimu a jeho lidu byla odepfiena moc mít více neÏ jednu

manÏelku, a pfiesto mohli získat kaÏdé poÏehnání ve vûãnosti,
které Pán kdy nûjakému lidu nabídl. V na‰í dobû Pán shrnul zje-
vením celou nauku oslavení a zaloÏil ji na manÏelství jednoho
muÏe s jednou Ïenou. (NaS 132:1–28.) Pozdûji pfiidal zásady
t˘kající se plurality manÏelek s v˘slovnou podmínkou, Ïe kaÏdé
takové manÏelství bude platné pouze tehdy, bude-li schváleno
presidentem Církve. (NaS 132:7, 29–66.) 

V‰ichni, ktefií si ãiní nebo osobují nárok na vstup do plurálního man-
Ïelství v dne‰ní dobû, kdy ten, kter˘ drÏí klíãe, odÀal moc, kterou je
uzavíráno, jsou vinni závaÏnou zlovolností.“ (Mormon Doctrine,
578–579; kurzíva v originále.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 131–132 proveìte pût z níÏe
uveden˘ch ãinností (A–F). 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 131:1–4

1. Na základû ãetby Nauky a smluv 131:1–4 nakreslete diagram
znázorÀující to, co Pán fiekl o celestiální slávû. Jako souãást
svého nákresu si vypi‰te poÏadavek uveden˘ v tûchto ver‰ích
a uveìte, jak se vztahuje ke stupÀÛm celestiální slávy. 

2. Co si myslíte, proã je zmínka pouze o jedné ãásti celestiální
slávy a ne o dal‰ích? Co vám to fiíká o dÛleÏitosti celestiálního
sÀatku? (Viz oddíly „Porozumûní písmÛm“ pro NaS 131:1 a
131:1–4.) 

Napi‰te kvíz

Nauka a smlouvy 131:5–8 je sbírkou informací, které prorok
Joseph Smith obdrÏel na rÛzná témata. Projdûte si tyto ver‰e a
napi‰te jednu otázku pro kvíz pro ver‰ 5, jednu pro ver‰ 6 a
jednu pro ver‰e 7–8. Po kaÏdé otázce nezapomeÀte uvést odpo-
vûì. (Potfiebujete-li pomoc, viz informace v oddíle „Porozumûní
písmÛm“.) 

Sliby a varování

KdyÏ prorok Joseph Smith obdrÏel zjevení o vûãné podstatû
manÏelské smlouvy, Pán v nûm také zjevil sliby a varování (viz
NaS 132:1–6). Do se‰itu si nûkteré z tûchto slibÛ a varování,
které Pán dal, vypi‰te. 

Napi‰te si definici

1. Na základû své ãetby Nauky a smluv 132:7–14 definujte
„Svatého Ducha zaslíbení“ a vysvûtlete, jak souvisí s manÏel-
stvím a s kaÏd˘m obfiadem v Církvi (potfiebujete-li pomoc,
viz informace v oddíle „Porozumûní písmÛm“). 

2. Popi‰te, co podle vás musí oddan˘ pár dûlat, aby jejich sÀatek
byl „zpeãetûn Svat˘m Duchem zaslíbení“. 

Co je to vûãné manÏelství? 

Nûktefií ãlenové Církve se mylnû domnívají, Ïe chrámov˘ sÀatek
zaruãuje vûãné manÏelství a vûãn˘ Ïivot bez ohledu na to, co se
dûje dál. 

1. Co kromû vykonání sÀatku v chrámu se vyÏaduje, aby se
chrámové manÏelství stalo vûãn˘m, celestiálním? (Viz NaS
132:7, 26; potfiebujete-li pomoc, viz také oddíl „Porozumûní
písmÛm“ pro NaS 132:7.) 

E

D

C

B

A
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2. Jaké okolnosti, na základû toho, co jste se dozvûdûli v Nauce
a smlouvách 132:26–44, mohou zru‰it zaslíbení vûãného man-
Ïelství? (Potfiebujete-li pomoc, viz oddíl „Porozumûní pís-
mÛm“ pro NaS 132:26–39.) 

Proã usilovat o vûãné manÏelství? 

Projdûte si Nauku a smlouvy 131:1–4 a 132:6–7, 15–20, 46–49;
také si pfieãtûte oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro Nauku a
smlouvy 132:15–16. 

1. Na základû toho, ãemu jste se nauãili, jak˘ je v˘znam Pánova
slibu, Ïe manÏelství a rodina mohou trvat vûãnû? Proã je tento
slib dÛleÏit˘ pro vás i pro va‰e budoucí dûti? 

2. Proã stojí za to usilovat o vûãné manÏelství? (Úsilí zahrnuje
plánování, práci, obûti a modlitby.) 

3. Co mÛÏete dûlat nyní, abyste se pfiipravili na vûãné manÏelství? 

Zjevení v Nauce a
smlouvách 133 bylo
pfiijato mnohem
dfiíve neÏ mnohé
oddíly, které jsou
v Nauce a smlou-
vách umístûny pfied
tímto oddílem. 1.
listopadu 1831 se
konala konference
Církve, aby rozhodla

o tom, zda vydat zjevení, která obdrÏel prorok Joseph Smith.
Na této konferenci Pán schválil rozhodnutí vydat „Knihu
pfiikázání“ a zjevil „pfiedmluvu“ k této knize – která je nyní
Naukou a smlouvami 1. V závûru konference shromáÏdûní

Nauka a 
smlouvy 133
Pfiipravujte cestu pro

pfiíchod Spasitele

F

vyuÏili tuto pfiíleÏitost k tomu, aby pokládali proroku
Josephu Smithovi otázky ohlednû velkého díla posledních
dnÛ. Prorok se v jejich zastoupení tázal Pána a obdrÏel zje-
vení, které se nachází v oddíle 133. V prvním vydání Nauky
a smluv se toto zjevení naz˘valo Dodatek. Star‰í John A.
Widtsoe, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, napsal,
Ïe to byl vhodn˘ název, protoÏe „doplÀuje úvod [neboli
pfiedmluvu – NaS 1]. Tyto dva oddíly uvádûjí spolu ve zhu‰-
tûné formû obsah knihy... 

Dodatek je nûco, co má b˘t podle pisatele pfiidáno, aby to,
co je v knize, roz‰ífiil, aby to zdÛraznil, aby to posílil nebo
aby o trochu plnûji vysvûtlil obsah.“ (The Message of
the Doctrine and Covenants, ed. G. Homer Durham
[1969], 17.) 

Jin˘mi slovy ãetbou Nauky a smluv 1 a 133 se mÛÏeme
hodnû dozvûdût o úãelech znovuzfiízení. KaÏd˘ oddíl vûnuje
zvlá‰tní pozornost tomu, co se musí stát pfied druh˘m pfií-
chodem JeÏí‰e Krista. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 133

Nauka a smlouvy 133:5–14 – Babylon
Babylon byl v dávn˘ch dobách hlavním mûstem území naz˘va-
ného Babylonie. Mohlo to b˘t jedno z nejvût‰ích mûst na svûtû.
RÛzní babylon‰tí vládcové ho vystavûli jako ukázku svého svût-
ského úspûchu v dobû velké zlovolnosti a modláfiství. KdyÏ se
dûti Izraele staly svûtsk˘mi, zlovoln˘mi a modláfisk˘mi, Pán
BabyloÀanÛm dovolil, aby mnoho IzraelitÛ uvedli do otroctví.
Toto slouÏí jako symbolické ponauãení pro v‰echny ãleny rodiny
Izraele – snaÏíme-li se stát podobn˘mi svûtu, svût nás uvede do
otroctví. Ze v‰ech tûchto dÛvodÛ se Babylon stal symbolem svût-
skosti a zlovolnosti a jejich následkÛ. Je to protiklad k mûstu Sion,
které pfiedstavuje pokoj a spravedlivost ve spoleãenství s Pánem. 

Nauka a smlouvy 133:26–35 – „Bohatûj‰í
poÏehnání“ daná dûtem Efraima
V dávn˘ch dobách obdrÏel syn s právem prvorozenství dvojná-
sobn˘ díl dûdictví svého otce. Díl navíc se mûl pouÏívat k péãi
o ty z rodiny, ktefií byli v nouzi. Pán toto pouÏil i na duchovní
poÏehnání. Efraim byl synem Jozefov˘m s právem prvorozen-
ství (Jozef byl synem Jákoba neboli Izraele s právem prvoro-
zenství) a Pán uãinil jeho potomstvo rodinou v domû Izraele
s právem prvorozenství (viz Genesis 48:13–20; Deuteronomium
33:13–17; 1. Paralipomenon 5:1–2). 

ObnaÏí svaté rámû své (v. 3)
– UkáÏe svou moc

Nosíte nádoby Pánû (v. 5) –
Jste povûfieni konat Pánovo
dílo (v dobách Starého zákona
ti, jiÏ byli nositeli knûÏství, se
starali o stánek a nosili nádo-
by neboli posvátné pfiedmûty
Pánova domu)

âtyfii vûtry (v. 7) – V‰echny
smûry

Ti, kdoÏ jsou v zemích sever-
ních (v. 26) – Ti ze „ztrace-
n˘ch kmenÛ“ domu Izraele

Mlátiti (v. 59) – Oddûlovati
(t˘ká se procesu oddûlování
zrna od stébel a slupek a
stalo se to symbolem toho,
jak budou Pánovi sluÏebníci
shromaÏìovat „p‰enici“
zemû do bezpeãí, zatímco
„plevy“, které zbudou,
budou spáleny) 
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V posledních dnech se potomci Efraima mají shromaÏìovat jako
první. Pán jim svûfiil „bohatûj‰í poÏehnání“ znovuzfiízeného
evangelia (napfiíklad znovuzfiízené pravdy, knûÏskou pravomoc
a klíãe, dal‰í písmo a chrámy) tak, aby mohli b˘t prostfiedkem
spásy zbytku rodiny Izraele – dokonce celé rodiny BoÏí. Tato
poÏehnání a zodpovûdnosti se t˘kají smlouvy, kterou BÛh uãinil
s Abrahamem, a odráÏejí se v tom, o ãem se hovofií v Nauce a
smlouvách 133:26–35. 

Toto „bohatûj‰í poÏehnání“ neznamená, Ïe dûti Efraima jsou lep‰í
neÏ kterákoli jiná skupina – v‰ichni, ktefií pfiijímají a zachovávají
smlouvy evangelia, zdûdí celestiální slávu. Mají pouÏívat, podob-
nû jako Spasitel, své poznání a v˘sady, aby pomáhali v‰em BoÏím
dûtem získat stejnou slávu, kterou si pro sebe pfiejí oni. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 133 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–F). 

Co budeme dûlat? 

V Nauce a smlouvách 133:1–3 Pán ãlenÛm Církve fiekl, aby
naslouchali, a On jim fiekne, co musejí dûlat, aby se pfiipravili
na Jeho pfiíchod. Potom, ve ver‰ích 4–14, jim povûdûl, jak to
mají dûlat. 

1. Vypi‰te si alespoÀ pût pfiikázání, která Pán dal ve ver‰ích
4–14. 

2. Jak˘ pfiíkaz v tûchto ver‰ích zopakoval Pán tfiikrát? (MÛÏete si
ho ve sv˘ch písmech zv˘raznit.) 

3. Star‰í Stephen L. Richards, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, fiekl: „Aby byl ãlovûk ze Sionu – ãist˘m v srdci –
musí ,vyjít ze svûta‘. To nutnû neznamená zmûnit bydli‰tû,
znamená to zmûnit srdce. Aby ãlovûk vy‰el ze svûta, musí
zanechat filosofie svûta, a aby pfii‰el do Sionu, musí pfiijmout
filosofii Sionu.“ („Building Zion Today“, Improvement Era,
Apr. 1935, 231.) 

Co mÛÏete dûlat nyní, abyste uposlechli Pánovo pfiikázání
opustit Babylon? KdyÏ budete naslouchat na‰eptávání Ducha,
poznáte, co si Pán pfieje, abyste dûlali. 

4. Pán ví, jak obtíÏné pro nûkoho mÛÏe b˘t opustit Babylon.
Jakou dÛleÏitou radu dal v Nauce a smlouvách 133:5, 14–15,
aby nám pomohl úspû‰nû dokonãit na‰i pouÈ do Sionu?
(Genesis 19:17–26 vypráví o Lotovi a jeho rodinû, ktefií prchali
z hfií‰ného mûsta, a o dÛsledku ohlédnutí se zpût. MÛÏete to
pouÏít jako kfiíÏov˘ odkaz pro NaS 133:5.) 

Pánova zjevení se bûhem druhého
pfiíchodu

Bude nûkolik zjevení se JeÏí‰e
Krista, která povedou k dobû, kdy
„uzfií [Ho] v‰eliké tûlo spolu“
(Izaiá‰ 40:5). Na základû toho, co
jste se dozvûdûli v Nauce a smlou-
vách 133:2–3 a 17–25, si vypi‰te
zpÛsoby, jak˘mi Ho bude v rámci
druhého pfiíchodu sly‰et a vidût, a
místa, kde se tak stane. (Nûkteré
události, na které odkazuje NaS
133, vám pomÛÏe lépe pochopit
NaS 45:48–53; 77:11; 84:2.) 

B

A

Pomozte jim to pochopit

Na základû toho, co jste se dozvûdûli v Nauce a smlouvách 133, si
napi‰te, co to znamená b˘t z kmene Efraimova (potfiebujete-li
pomoc, viz také oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro NaS 133:26–35). 

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

1. Vypi‰te si nûkteré informace t˘kající se druhého pfiíchodu
JeÏí‰e Krista, které se nacházejí v Nauce a smlouvách
133:44–56. 

2. Zapi‰te si nûco o dvou z tûchto informací a vysvûtlete, proã
vás zajímají. 

Porovnejte

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista bude úÏasn˘ pro spravedlivé, ale
stra‰liv˘ pro zlovolné. Je dÛleÏité ãíst písma o druhém pfiíchodu
peãlivû, abychom nevztahovali to, co se fiíká o zlovoln˘ch, na
ty, jiÏ jsou spravedliví (nebo naopak). Do se‰itu si vypi‰te dva
seznamy z toho, co je psáno v Nauce a smlouvách 133:52–74.
Do prvního seznamu si vypi‰te, co tyto ver‰e fiíkají, Ïe se stane
spravedliv˘m pfii druhém pfiíchodu Spasitele. Do druhého
seznamu si vypi‰te, co fiíkají, Ïe se stane zlovoln˘m. 

Rady pro misionáfie

Zjevení v Nauce a smlouvách 133 bylo pfiijato, kdyÏ prorok
Joseph Smith Ïádal Pána, aby mu pomohl lépe pochopit záleÏi-
tosti t˘kající se kázání evangelia a shromaÏìování Izraele. Do
se‰itu si zapi‰te z tohoto oddílu dvû ponauãení, o kter˘ch si
myslíte, Ïe je dÛleÏité, aby je znali misionáfii, a u kaÏdého pona-
uãení vysvûtlete, proã ho mají misionáfii znát. 

Na celém svûtû je mnoho
rÛzn˘ch názorÛ na to, jak
b˘t dobr˘m obãanem. Co
o tomto námûtu fiekl Pán?
Existují nûjaké zjevené
pravdy, které nám mohou
pomoci fiídit na‰e rozhod-
nutí? Pfii ãetbû Nauky a
smluv 134 pfiem˘‰lejte o

tom, co by se zmûnilo, kdyby se v‰echny národy fiídily zása-
dami vyuãovan˘mi v tomto zjevení. Pfiem˘‰lejte také o své
osobní zodpovûdnosti t˘kající se tûchto zásad. 

Nauka a 
smlouvy 134

Nauka t˘kající se vlády

F

E

D

C
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Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 134

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 134 proveìte ãinnost A. 

Uplatnûte písma

1. Nauka a smlouvy 134 obsahuje nauky a zásady, které lze uplat-
nit v mnoha rÛzn˘ch situacích. UvaÏujte o níÏe uveden˘ch fik-
tivních situacích a vysvûtlete nauku nebo zásadu z Nauky a
smluv 134, kterou by bylo moÏno na kaÏdou z nich pouÏít: 

a) Îena ukradla svému zamûstnavateli nûjaké peníze. Má
z toho ‰patn˘ pocit a vyznala se svému biskupovi. K jaké
nápravû má dojít, aby jí pomohla v pokání? 

b) MuÏ byl vylouãen z Církve. Velmi ho to rozzlobilo a fiekl
nûkolika novináfiÛm, Ïe Církev nemá právo zbavit ho
ãlenství. 

c) Skupina mlad˘ch si myslí, Ïe by bylo zábavné rozbíjet
okna. Uvidûl jste je, kdyÏ jste jel autem domÛ s pfiítelem.
Pfiítel fiekl, abyste to ignorovali, protoÏe to není va‰e vûc.
Co máte udûlat? 

2. Popi‰te dvû dal‰í vlastní situace zaloÏené na nûjakém ver‰i
z Nauky a smluv 134. 

A

Preambule (záhlaví) –
Vysvûtlení zámûru na zaãátku
oficiálního písemného doku-
mentu

Vefiejní zástupci (v. 3, 6) –
Vefiejní ãinitelé, ktefií uplatÀu-
jí zákon

Republika (v. 3) – Vláda, které
je dána pravomoc od lidu,
kter˘ si volí zástupce, aby pfii-
jímali a uplatÀovali zákony

Panovník (v. 3) – Král,
monarcha, vládce

Diktovati podoby (v. 4) –
Stanovovat pfiesn˘ zpÛsob,
jak˘m to bude ãinûno

Nezadateln˘ch (v. 5) –
Nepopirateln˘ch, pfiesahují-
cích moc kohokoli nebo ãeho-
koli je zmûnit nebo odepfiít

Pobufiování (v. 5, 7) –
Neloajalita vÛãi vládû, sku-
tek, kter˘ podporuje vzpouru

Anarchie (v. 6) – Nezákonnost,
absence pravidel a vlády

Spiknutí (v. 7) – Tajná spolu-
práce smûfiující k po‰kození
nebo svrÏení vlády

Nevolnictví (v. 12) –
Poddanství, otroctví

Pronásledování se pro proro-
ka Josepha Smitha „stalo dru-
hou pfiirozeností“(NaS
127:2). Od Prvního vidûní
v roce 1820 se protivník
tomuto velkému proroku zno-
vuzfiízení protivil. A i kdyÏ
pût Prorokov˘ch let v Nauvoo
bylo dobou velk˘ch zjevení a
rÛstu Církve, byla to také léta
pokraãujícího pronásledování. 

V letech 1843 a 1844 Prorok
uãil a pfiipravoval Kvorum
dvanácti apo‰tolÛ na to, aby
vedlo Církev. Cítil, Ïe jeho ãas
se krátí. Mezitím nûktefií,
ktefií opustili Církev, ji nedo-

kázali nechat b˘t. Zaãátkem ãervna 1844 nûktefií b˘valí
ãlenové Církve a nepfiátelé díla vytiskli noviny Nauvoo
Expositor, které zvefiejnily lÏi o Proroku a dal‰ích vedoucích
Církve. To pfiililo olej do ohnû, kter˘ jiÏ hofiel mezi antimor-
mony v této oblasti, ktefií hledali zpÛsoby, jak odstranit
Svaté ze západního Illinois. 

V reakci na Nauvoo Expositor prorok Joseph Smith – jed-
nající ve své úloze starosty Nauvoo – a mûstská rada
Nauvoo nafiídili, aby byl lis novin Nauvoo Expositor zni-
ãen a aby byly v‰echny v˘tisky novin spáleny. Majitelé se
obrátili na jednoho soudce v Nauvoo a získali od nûj soudní
nafiízení proti Prorokovi a mûstské radû. Bylo prohlá‰eno, Ïe
se neprovinili niãím nezákonn˘m. Prorokovi nepfiátelé nebyli
s rozhodnutím spokojeni, protoÏe soudce byl ãlenem Církve.
A tak Prorok a dal‰í pfiedstoupili pfied dal‰ího soudce, kter˘
nebyl ãlenem. Opût byli zpro‰tûni viny. 

Tentokrát noviny v nedalekém Warsaw ve státû Illinois
nazvali mormony „pekeln˘mi ìábly“ a uvedly, Ïe jedin˘m
zpÛsobem k trvalému vyfie‰ení problému je „prach a kulka“

Nauka a 
smlouvy 135
Muãedníci za pravdu
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(viz Church History in the Fulness of Times, 275).
V této napjaté a nebezpeãné dobû se prorok Joseph Smith
obrátil na guvernéra Illinois Thomase Forda, aby získal
pomoc a porozumûní. Mezitím se Prorokovi nepfiátelé rovnûÏ
obrátili na guvernéra, aby jim pomohl proti mormonÛm.
Zdálo se, Ïe guvernér straní Prorokov˘m protivníkÛm.
V˘sledkem byl to, Ïe Prorok zjistil, Ïe v‰e, co nepfiátelé sku-
teãnû chtûjí, je on a jeho bratr Hyrum. Rychle dal dohroma-
dy plán na opu‰tûní mûsta a zaãal zkoumat cestu pro
stûhování na západ – stûhování, o nûmÏ skrze zjevení vûdûl,
Ïe k nûmu nakonec dojde. Vûfiil, Ïe kdyÏ odejde, pronásledo-
vání se uti‰í. Nûktefií ãlenové Církve s Prorokov˘m plánem
nesouhlasili a fiíkali, Ïe je opou‰tí, aby ãelili pronásledování
sami. Prorok odpovûdûl: „Nemá-li mÛj Ïivot Ïádnou cenu
pro mé pfiátele, nemá ji ani pro mne“(History of the
Church, 6:549) a vrátil se do Nauvoo. 

Prorok Joseph Smith, Hyrum Smith a ãlenové mûstské rady
Nauvoo byli pozdûji odvedeni do Carthage jako dobrovolní
zajatci na základû obvinûní z v˘trÏnosti. 25. ãervna „se
konalo pfiedbûÏné sly‰ení pfied Robertem F. Smithem, smír-
ãím soudcem, kter˘ byl rovnûÏ kapitánem ‰ed˘ch z Carthage
a aktivním ãlenem antimormonské strany. V‰ichni ãlenové
mûstské rady Nauvoo byli propu‰tûni na kauci pût set dolarÛ
a bylo jim nafiízeno, aby se dostavili k pfií‰tímu jednání
obvodního soudu. Vût‰ina obvinûn˘ch muÏÛ potom odcesto-
vala do Nauvoo, ale Joseph a Hyrum zÛstali kvÛli rozhovoru
s guvernérem Fordem. Toho veãera pfii‰el policista se zatyka-
ãem (pfiíkazem k uvûznûní) podepsan˘m soudcem Smithem,
aby vsadil Josepha a Hyruma do Ïaláfie, dokud nebudou
moci b˘t souzeni za velezradu, za níÏ hrozil trest smrti.
Joseph a jeho právníci protestovali, Ïe zatykaã je nelegální,
protoÏe pfii jejich sly‰ení nepadla o tomto obvinûní ani zmín-
ka. Jejich námitky byly pfiedneseny guvernérovi, ten ale fiekl,
Ïe nemÛÏe zasahovat civilnímu úfiedníkovi do v˘konu jeho
povinnosti“ (Church History in the Fulness of Times,
278). Slíbil v‰ak, Ïe kdyÏ pojede do Nauvoo, vezme Proroka
a Hyruma Smitha s sebou. 

Ve ãtvrtek 27. ãervence 1844 Prorok vyslal Dana Jonese –
kter˘ se star‰ími Johnem Taylorem a Willardem Richardsem
rovnûÏ strávil noc v Ïaláfii v Carthage – aby povûdûl guver-
néru Fordovi o plánech, které zaslechl, zaútoãit na Ïaláfi a
zabít bratry Smithovy. Guvernér Ford Dana Jonese ujistil,
Ïe Prorok není v nebezpeãí. Bratru Jonesovi nebylo dovoleno
vrátit se do Ïaláfie a místo toho zamífiil zpût do Nauvoo.
Guvernér Ford rovnûÏ odejel do Nauvoo – ale Proroka
s sebou nevzal. 
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Onoho odpoledne
padl na proroka
Josepha Smitha
duch stísnûnosti.
PoÏádal Johna
Taylora, aby zazpí-
val píseÀ „A Poor
Wayfaring Man of
Grief“ [Jeden chud˘
pocestn˘](viz

Hymns, no. 29). Hyrum Smith poÏádal star‰ího Taylora,
aby ji zazpíval znovu, ale toho pfiepadl rovnûÏ stísÀující
pocit a myslel, Ïe to nedokáÏe, pfiesto ji ale zazpíval. 

MuÏÛm bylo dovoleno zÛstat v horní loÏnici Ïaláfie, ale pfii-
‰el k nim Ïaláfiník a navrhl, aby si pfie‰li do cely. Mûl dojem,
Ïe tam budou ve vût‰ím bezpeãí. Prorok Joseph Smith se
zeptal Willarda Richardse, zda se k nim pfiipojí, pokud se
budou muset pfiestûhovat do cely. Star‰í Richards Prorokovi
fiekl, Ïe kdyÏ se pokusí vzít mu Ïivot, zemfie místo nûho.
Prorok fiekl: „Ale to ty udûlat nemÛÏe‰.“ „Udûlám to,“
odpovûdûl star‰í Richards. (Viz Roberts, Comprehensive
History of the Church, 2:283.) 

Star‰í John Taylor zaznamenal: „Sedûl jsem u jednoho z ãel-
ních oken Ïaláfie, kdyÏ jsem spatfiil skupinu muÏÛ s pomalo-
van˘mi obliãeji, jak procházejí kolem rohu Ïaláfie a mífií
ke schodÛm. Ostatní bratfií vidûli totéÏ, neboÈ kdyÏ jsem
pfii‰el ke dvefiím, zjistil jsem, Ïe bratr Hyrum Smith a Dr.
Richards se jiÏ o nû opírají. Oba tlaãili proti dvefiím sv˘mi
rameny, aby zabránili jejich otevfiení, protoÏe zámek a klika
byly témûfi k niãemu.“ (Gospel Kingdom, 359.) President
Joseph Fielding Smith napsal: „Krátce po páté hodinû nastal
‰ramot u vnûj‰ích dvefiích Ïaláfie, volání, aby se stráÏe vzdaly,
stfielba z paln˘ch zbraní a potom následoval nápor rozzufiené
a nenávistí zpité neorganizované lÛzy z fiad milice na Ïaláfi.“
(Church History and Modern Revelation, 2:401.) Dvefimi
pro‰la stfiela a zasáhla Hyruma Smitha do tváfie. Zvenãí ho
zasáhla druhá stfiela do zad o on padl na zem se slovy: „Jsem
mrtev.“ Prorok se k nûmu rychle sehnul. „Ach, mÛj uboh˘
drah˘ bratfie Hyrume.“ Uchopil ‰estirannou pistoli pepfienku
a pokou‰el se o slabou obranu. John Taylor se snaÏil uniknout
oknem, ale byl pfiitom zasaÏen. Byl zranûn, ale smrti unikl
tím, Ïe jedna kulka zasáhla hodinky, které mûl v kapse u vesty,
a navûky do nich vyrazila ãas muãednické smrti – 16 minut a
26 sekund po 5. hodinû odpolední ve ãtvrtek 27. ãervna 1844. 

Îaláfi v Carthage
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Prorok Joseph Smith také vyrazil k oknu. Cestou ho zasáhly
dva v˘stfiely zezadu a jeden v˘stfiel zvenku, kter˘ ho zasáhl
zepfiedu. Zhroutil se na okenní fiímsu a potom spadl dolÛ na
dvÛr (viz NaS 135:1). 

Náhle bylo zvenku sly‰et volání: „Pfiicházejí mormoni!“
Nepfiicházeli, ale tato pfiedstava lÛzu vydûsila a ta se dala na
rychl˘ ústup. KdyÏ se guvernér Ford doslechl, co se stalo,
podnikl kroky na ochranu mûsta Carthage. Svatí v‰ak Ïád-
nou odplatu neplánovali. Jejich Prorok byl mrtev a oni byli
pfiemoÏeni zármutkem. KdyÏ bratr Richards hovofiil na
vefiejném shromáÏdûní v Nauvoo, aby utvrdil to, Ïe Ïádná
odplata není na místû, naléhal na lidi, aby se nemstili. Tûla
prorokÛ-muãedníkÛ byla pfievezena do Nauvoo 28. ãervna
1844. Tisíce, které tam Ïily, procházely Mansion House, aby
spatfiily mrtvé, a rmoutily se nad jejich ztrátou. 

Apo‰tol John Taylor, jako oãit˘ svûdek, mûl pocit, Ïe je dÛle-
Ïité, aby napsal oficiální záznam o tom, co se stalo, jako svû-
dectví svûtu. Pfii ãetbû Nauky a smluv 135 pfiem˘‰lejte o
tom, jak˘ vliv mûla sluÏba proroka Josepha Smitha na vá‰
Ïivot a na Ïivot milionÛ dal‰ích lidí na celém svûtû. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 135

Nauka a smlouvy 135:5 – „Jejich testament je 
v platnosti“ 

Lucy Mack Smithová, matka
Proroka a Hyruma Smitha,
napsala o smrti sv˘ch synÛ
toto: „Poté, co byla tûla omyta
a obleãena do pohfiebního
obleãení, bylo nám dovoleno,
abychom se na nû podívali. Po
dlouhou dobu jsem hledala
potfiebnou odvahu, sbírala
jsem ve‰kerou energii své du‰e
a vz˘vala jsem Boha, aby mû
posílil, kdyÏ jsem ale vstoupila
do místnosti, a najednou jsem

spatfiila oba své zavraÏdûné syny, jak leÏí pfied m˘ma oãima, a
kdyÏ jsem sly‰ela ‰tkaní a vzlyky své rodiny a volání: ,Tatínku!
MÛj muÏi! Bratfii!‘ z úst jejich manÏelek, dûtí, bratrÛ a sester,
bylo toho na mne pfiíli‰ mnoho; podlomila se mi kolena a
s bolestí v du‰i jsem zvolala k Pánu: , BoÏe mÛj, BoÏe mÛj, proã
jsi opustil tuto rodinu?‘ Odpovûdûl mi hlas: ,Vzal jsem je k sobû,
aby mohli míti odpoãinutí.‘ … Mou myslí prolétaly v‰echny
v˘jevy zármutku a tísnû, jimiÏ jsme spoleãnû pro‰li, pfii nichÏ
projevovali nevinnost a soucit, které naplÀovaly jejich bezelstné
srdce. KdyÏ jsem hledûla do jejich pokojn˘ch, usmívajících se

Muãednictví (záhlaví, v. 1) –
Smrt jako svûdectví o pravdû

Prozfietelnost (v. 2) – BoÏská
pomoc, BoÏí péãe

tváfií, témûfi se mi zdálo, Ïe je sly‰ím, jak fiíkají: ,Matko, neplaã
pro nás, my jsme láskou pfiekonali svût; pfiinesli jsme jim evan-
gelium, aby jejich du‰e mohla b˘t spasena; oni nás zabili pro
na‰e svûdectví, a tak nás postavili mimo svou moc; jejich pfieva-
ha je chvilková, vûãné vítûzství je na‰e‘.“ (History of Joseph Smith,
324–325.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 135 proveìte níÏe uvedené ãinnosti
(A–D). 

Pfiipravte televizní reportáÏ

Pfiedstavte si, Ïe jste televizní reportér a stojíte u Ïaláfie v Carthage
den po smrti proroka Josepha Smitha a Hyruma Smitha. Na svou
reportáÏ máte ãtyfiicet pût sekund. S pomocí Nauky a smlouvy 135
a informací v úvodu k Nauce a smlouvám 135 v tomto studijním
prÛvodci napi‰te, co byste v tak krátkém ãase fiekli. 

Pfiidejte k seznamu

1. V první vûtû Nauky a smluv 135:3 ãiní star‰í John Taylor
odváÏné prohlá‰ení o sluÏbû proroka Josepha Smitha.
Vysvûtlete, proã je to pravda. 

2. Na základû toho, co se nachází ve ver‰i 3, si vypi‰te, co pro-
rok Joseph Smith lidstvu pfiinesl. 

Co si myslíte vy? 

KdyÏ Hyrum Smith odjíÏdûl do Carthage, ãetl slova proroka
Moroniho v Eterovi 12:36–38. Pfieãtûte si tyto ver‰e a Nauku a
smlouvy 135:4–5 a napi‰te nûco o tom, jak se vztahují na situaci
proroka Josepha Smitha a jeho bratra Hyruma. 

Jak vás ovlivnil jeho Ïivot? 

Vezmûte v úvahu v‰e, co jste se nauãili o proroku Josephu
Smithovi, a napi‰te nûco o tom, v jak˘ch smûrech vás jeho Ïivot
ovlivnil. 

Materiály pro Nauku a smlouvy 136 se nacházejí v oddíle
„Církev se stûhuje na západ“ (str. 155). 

Nauka a 
smlouvy 136

D

C

B

A
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V roce 1832 mûl prorok Joseph Smith sérii vidûní, ve kter˘ch
mu BÛh zjevil mnohé o královstvích, do kter˘ch budeme
pfiidûleni po smrtelnosti a soudu (viz NaS 76). Z tûchto
vidûní se dozvûdûl, Ïe ti, jiÏ zdûdí celestiální království,
musejí, mimo jiné, pfiijmout svûdectví JeÏí‰e Krista, b˘t
v nûm stateãní, b˘t pokfitûni a pfiijmout dar Ducha Svatého.
Ale co ti, jiÏ nikdy nemûli pfiíleÏitost pfiijmout svûdectví o
JeÏí‰i Kristu, protoÏe je ani nikdo o Nûm neuãil? Co ti, jiÏ
nikdy nemûli pfiíleÏitost pfiijmout kfiest nebo jiné obfiady
z rukou oprávnûn˘ch BoÏích sluÏebníkÛ? Zjevení, které pro-
rok Joseph Smith obdrÏel v lednu 1836, pomáhá na tyto
otázky odpovûdût. 

Pfii ãetbû Nauky a smluv 137 si pov‰imnete toho, Ïe Prorok
spatfiil nûco, nad ãím se podivoval. Pán na toto udivení rea-
goval a objasnil dÛleÏitou nauku t˘kající se spasení v‰ech
Jeho dûtí. To, co se Prorok v tomto zjevení dozvûdûl, mu také
pomohlo, kdyÏ asi o tfii mûsíce pozdûji obdrÏel v chrámu
Kirtland dÛleÏité knûÏské klíãe (viz NaS 110:11–16). 

Zjevení obsaÏené v Nauce a smlouvách 137 bylo na generál-
ní konferenci v dubnu 1976 pfiedloÏeno ãlenÛm Církve, aby
hlasováním vyjádfiili podporu návrhu na jeho zahrnutí
do oficiálních písem Církve. Zprvu bylo vydáno jako souãást
Drahocenné perly a pozdûji, od vydání z roku 1981, bylo
vyti‰tûno jako oddíl 137 v Nauce a smlouvách. (Viz
Conference Report, Apr. 1976, str. 29; nebo Ensign, May
1976, str. 19; viz také „Three Additions to Be in Doctrine
and Covenants“, Ensign, Aug. 1979, str. 75.) 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 137

Nauka a smlouvy 137:1 – „Zda v tûle, nebo mimo,
nemohu fiíci“ 
Prorok Joseph Smith uãil, Ïe „v‰e cokoli se Bohu v jeho nekoneã-
né moudrosti zdálo vhodn˘m a správn˘m nám zjevit, zatímco
dlíme ve smrtelnosti, pokud jde o na‰e smrtelné tûlo, je nám zje-
veno abstraktnû a... je to na‰emu duchu zjeveno pfiesnû tak, jako
kdybychom nemûli vÛbec Ïádné tûlo“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 355). Taková vidûní zahrnují duchovní promûnu,
která zpÛsobuje, Ïe se spojení s pozemsk˘mi vûcmi zdá daleko.
Apo‰tol Pavel popsal podobnou zku‰enost ve 2. Korintsk˘m
12:2–4, a i dal‰í proroci si pov‰imli promûÀujících úãinkÛ vidûní
(viz MojÏí‰ 1:10–11). 

Léta zodpovûdnosti (v. 10) –
Vûk osmi let

Nauka a 
smlouvy 137

Vidûní celestiálního království

Nauka a smlouvy 137:5 – „Otce svého a matku svou;
bratra svého Alvina“ 
Pro proroka Josepha Smitha muselo b˘t zajímavé vidût svého
otce, svou matku a svého star‰ího bratra Alvina v celestiálním
království. KdyÏ mûl Prorok toto vidûní, jeho otec, Joseph st.,
byl ve stejné hofiej‰í místnosti chrámu Kirtland, rovnûÏ jeho
matka byla je‰tû naÏivu. To zfiejmû znamená, Ïe Prorok vidûl
nûco, co bude v budoucnu. 

Nauka a smlouvy 137:6 zaznamenává, Ïe se Prorok podivoval
nad tím, jak mohl jeho bratr Alvin obdrÏet celestiální království,
protoÏe zemfiel pfied znovuzfiízením Církve. Alvin Smith zemfiel
v listopadu 1823, krátce poté, co andûl Moroni nav‰tívil Proroka,
a dlouho pfiedtím, neÏ byla znovuzfiízena moc vykonávat spásné
obfiady. Prorok pfii jedné pfiíleÏitosti fiekl, Ïe Alvin „byl nejstar‰í a
neju‰lechtilej‰í z rodiny mého otce. Byl jedním z neju‰lechtilej‰ích
synÛ lidsk˘ch... Nebylo v nûm Ïádné lsti. Od doby, kdy byl dítû-
tem, Ïil bez poskvrny... Byl jedním z nejváÏnûj‰ích muÏÛ, a kdyÏ
umíral, v posledních chvílích ho nav‰tívil andûl Pánû“ (History of
the Church, 5:126–127). Duchovní, kter˘ kázal na pohfibu Alvina
Smitha, naznaãil, Ïe ode‰el do pekla, protoÏe nikdy nebyl pokfitûn
ani nevstoupil do Ïádné církve (viz „Another Testimony:
Statement of William Smith, Concerning Joseph, the Prophet“,
Deseret Evening News, 20 Jan. 1894, str. 11). 

Nauka a smlouvy 137:9 – „Podle pfiání srdce jejich“ 
Star‰í Neal A. Maxwell, b˘val˘ ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
ãlenÛm Církve pfiipomnûl nauku, která nás ãiní zodpovûdn˘mi
a také nám dodává útûchy: 

„Pfiání... pfiímo souvisí s na‰í mravní svobodou jednání a s na‰í
individualitou. Na‰e pfiání, aÈ jiÏ ve svém pojetí nebo vyjádfiení,
hluboce ovlivÀují pouÏívání na‰í mravní svobody jednání. Pfiání
se tak stávají skuteãnû rozhodujícími ãiniteli, a to i kdyÏ... sku-
teãnû nechceme dÛsledky sv˘ch pfiání. 

Pfiání oznaãuje skuteãnou touhu nebo dychtivost. A tak jsou
spravedlivá pfiání mnohem více neÏ pasivním preferováním
nebo prchav˘mi pocity. Samozfiejmû hodnû záleÏí na na‰ich
genech, situaci a prostfiedí, a ty nás v˘znamnû utváfiejí. Pfiesto
zÛstává vnitfiní zóna, ve které jsme svrchovan˘mi vládci, pokud
se této zodpovûdnosti nezfiekneme. V této zónû leÏí podstata
na‰í individuality a na‰í osobní zodpovûdnosti. 

TudíÏ to, co si naléhavû pfiejeme, je tím, ãím se ãasem nakonec
staneme a co obdrÏíme ve vûãnosti.“ (Conference Report, Oct.
1996, 26; nebo Ensign, Nov. 1996, 21; viz také Alma 41:3–6.) 
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Církev se stûhuje na západ

Nauka a smlouvy 137:10 – Malé dûti jsou spaseny
v celestiálním království

Nûktefií pfiem˘‰lejí o tom, zda
malé dûti, které zemfiely pfied
vûkem zodpovûdnosti – pfied
dosaÏením osmi let – potfiebují
chrámové obfiady. Pán objasnil,
Ïe nepotfiebují kfiest (viz Moroni
8:10–13). Jedin˘m chrámov˘m
obfiadem, kter˘ za nû musí b˘t

vykonán, je pfiipeãetit je k jejich rodiãÛm, kdyÏ se nenarodily
ve smlouvû. 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 137 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Mistrovství v písmu – Nauka a
smlouvy 137:7–10

1. Vypi‰te si skupiny lidí, o kter˘ch Nauka a smlouvy 137:7–10
uãí, Ïe mohou zdûdit celestiální království. 

A

2. Co musíme dûlat my, aby lidé, o kter˘ch se hovofií ve ver‰ích
7–9, mohli b˘t pfiipraveni pro celestiální království? 

3. Co nás tyto ver‰e uãí o Bohu? 

4. Co nás tyto ver‰e uãí o na‰ich zodpovûdnostech? 

Dobré nebo ‰patné zprávy? 

1. Jaké dvû vûci podle Nauky a smluv 137:9 vezme Pán
v úvahu, aÏ nás bude soudit? 

2. UvaÏujte o druhém bodû, o kterém se Pán zmínil. Uveìte pfií-
klad nûjaké situace, pfii níÏ by znalost pravdy o soudu mohla
b˘t pro nûkoho dobrou zprávou. Uveìte také pfiíklad situace,
pfii níÏ by to mohla b˘t ‰patná zpráva. 

Co byste na to fiekli? 

Pfiedstavte si, Ïe znáte rodinu, která truchlí nad úmrtím svého
sedmiletého syna pfii nehodû. Otec pfiem˘‰lí, zda nûkdo musí
b˘t v chrámu za jeho syna pokfitûn. Co byste mohli na základû
toho, co jste se dozvûdûli v Nauce a smlouvách 137:10, otci fiíci,
abyste mu pomohli pochopit, Ïe kfiest pro malé dûti není nutn˘
(viz také Moroni 8; oddíl „Porozumûní písmÛm“ pro NaS
137:10). 

C

B
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V pfií‰tích padesáti letech procházela tato „korouhev národÛm“
vedená proroky Brighamem Youngem, Johnem Taylorem a
Wilfordem Woodruffem obdobími pokoje a rÛstu stejnû jako vel-
k˘ch protivenství a zkou‰ek. Misionáfiská práce se roz‰ifiovala na
rÛzná místa Mexika, amerického západu, Polynésie a Evropy.
Byly dokonãeny a zasvûceny ãtyfii chrámy – St. George, Logan,
Manti a Salt Lake – které poskytovaly místo pro vûãné obfiady
pro Ïijící i pro mrtvé. Byly zorganizovány Primárky. Dokonãení
transkontinentální Ïeleznice pfiineslo Svat˘m v Utahu ekonomic-
k˘ rozvoj. Mezitím opût zaãalo pronásledování Církve a nûkte-
r˘ch jejích ãlenÛ. Mnozí misionáfii byli v tomto období terãem
útokÛ a nûktefií byli zabiti (viz Na‰e dûdictví, str. 98). Svatí také
vidûli, Ïe jsou schvalovány zákony, které nejenom odnímaly
mnoho práv tûm, jiÏ praktikovali plurální manÏelství, ale které
také omezovaly vlastnictví církevního majetku, vãetnû chrámÛ.
V roce 1890 Pán zjevil presidentu Wilfordu Woodruffovi, Ïe je
ãas ukonãit praktikování plurálního manÏelství. 

Po odchodu z Nauvoo uprostfied zimy a po strastiplném pfie-
kroãení Iowy zaãali Svatí novou kapitolu v historii Církve. Jejich
exodus dále na západ pfiinesl nové Ïivotní podmínky a dobu,
kdy se Svatí usazovali ve svém novém domovû v údolí Solného
jezera. „Zde se nacházeli témûfi tisíc ‰est set kilometrÛ od nej-
bliÏ‰ího osídlení na v˘chodû a témûfi tisíc tfii sta kilometrÛ od
pobfieÏí Pacifiku. Byli v nevyzkou‰eném podnebí. Nikdy zde
nepûstovali plodiny. Nepostavili Ïádnou budovu. 

Byli vyhnanci vyhnan˘mi ze svého krásného mûsta na
Mississippi do této pou‰tní oblasti západu. Mûli ale vizi, kterou
ãerpali z písem a slov zjevení: A vyzdvihne korouhev mezi poha-
ny, a sbéfie zahnané Izraelské, a rozpt˘lené Judovy shromáÏdí
ode ãtyfi stran zemû“ (z videopofiadu „Faith in Every Footstep:
The Epic Pioneer Journey“, vyprávûlo První pfiedsednictvo,
Conference Report, Apr. 1997, 86; nebo Ensign, May 1997, 64). 

KdyÏ prorok Joseph Smith zemfiel muãednickou smrtí, mnozí
ãlenové pfiem˘‰leli o osudu Církve. Kdo nahradí Proroka a
povede Církev? President Spencer W. Kimball vysvûtlil:
„KdyÏ do‰lo k prvnímu nástupnictví, znovuzfiízená církev

Následnictví
v Pfiedsednictvu

V˘bûr dal‰ího presidenta Církve

Poznámka: Pfiíruãka Nauka a smlouvy a historie Církve – Studijní
prÛvodce studenta se posledních sedm t˘dnÛ zamûfiuje na
události církevní historie od roku 1845 do souãasnosti a
na uãení prorokÛ od Brighama Younga po Gordona B.
Hinckleyho. Budete mít za úkol ãíst (kromû oddílÛ 136 a 138
a Oficiálního prohlá‰ení 1 a 2 z Nauky a smluv) církevní his-
torii z knihy Na‰e dûdictví – Struãná historie Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ a vybraná prohlá‰ení jednotliv˘ch pro-
rokÛ. Tuto ãetbu najdete ve svém studijním prÛvodci za kaÏ-
d˘m úvodem. Oddíl „Porozumûní písmÛm“ je nahrazen
oddílem „Porozumûní ãetbû“. Tento oddíl vysvûtluje obtíÏná
slova a pomáhá porozumût zadané ãetbû z Na‰eho dûdictví.
Podobnû oddíl „Studium ãetby“ nahrazuje dfiívûj‰í „Studium
písem“ a obsahuje úkoly, které budete vypracovávat.
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byla dítûtem pouh˘ch ãtrnáct let star˘m. Po mnoho století
nebyl Ïádn˘ prorok ani ,otevfiené vidûní‘. Není tedy divu, Ïe
kdyÏ kulky v Carthage ukonãily Ïivot toho, v nûmÏ se zdánli-
vû v‰echna tato neocenitelná poÏehnání – církev, zjevení, pro-
roci – soustfiedila, lidé mûli mnoho otázek. KdyÏ se apo‰tolové
vrátili ze sv˘ch misií, pohfibili svého mrtvého proroka a uva-
Ïovali o budoucnosti, v‰echny pochybnosti se rozpt˘lily, kdyÏ
sluÏebnû nejstar‰í apo‰tol, jiÏ drÏící v‰echny klíãe, vystoupil
jako MojÏí‰ a ujal se vedení.“ (Conference Report, Apr. 1970,
119.) 

Následnictví v pfiedsednictvu
1. „KdyÏ byli prorok Joseph a Hyrum Smith zavraÏdûni ve
vûzení v Carthage, mnozí ãlenové Kvora Dvanácti a dal‰í
vedoucí v Církvi slouÏili na misiích a v Nauvoo nebyli.
Uplynulo nûkolik dní, neÏ se tito muÏi o jejich smrti dozvûdûli.
KdyÏ se tu zprávu dozvûdûl Brigham Young, vûdûl, Ïe klíãe
knûÏského vedení se stále nacházejí v Církvi, neboÈ tyto klíãe
byly pfiedány Kvoru Dvanácti. Ne v‰ichni ãlenové Církve ale
rozumûli tomu, kdo nahradí Josepha Smitha na místû Pánova
proroka, vidoucího a zjevovatele. 

2. Sidney Rigdon, první rádce v Prvním pfiedsednictvu, pfiijel 3.
srpna 1844 z Pittsburghu v Pensylvánii. JiÏ rok pfied touto udá-
lostí zaãal odmítat rady proroka Josepha Smitha a odcizil se
Církvi. Odmítl se setkat se tfiemi ãleny Rady Dvanácti, ktefií jiÏ
byli v Nauvoo, a místo toho promluvil k poãetné skupinû
Svat˘ch, ktefií se shromáÏdili k nedûlní bohosluÏbû. ¤ekl jim, Ïe
obdrÏel vidûní, ve kterém se dozvûdûl, Ïe nikdo nemÛÏe nahra-
dit Josepha Smitha. ¤ekl, Ïe Církev má obdrÏet poruãníka a Ïe
tímto poruãníkem má b˘t on, Sidney Rigdon. Pár Svat˘ch mu
vyslovilo dÛvûru. 

3. Brigham Young, president Kvora dvanácti apo‰tolÛ, se do
Nauvoo vrátil aÏ 6. srpna 1844. Prohlásil, Ïe chce pouze zjistit
,co BÛh fiíká‘ o tom, kdo má vést Církev [History of the Church,
7:230]. Dvanáct apo‰tolÛ svolalo shromáÏdûní na ãtvrtek 8.
srpna 1844. Sidney Rigdon hovofiil na ranním zasedání více
neÏ hodinu. Získal sotva pár pfiívrÏencÛ. 

4. Brigham Young pak krátce
promluvil a utû‰il srdce Svat˘ch.
George Q. Cannon fiekl, Ïe kdyÏ
Brigham mluvil, ,mluvil hlasem
Josephov˘m‘ a ,lidem se zdálo,
jako by to byl právû Joseph, kdo
pfied nimi stál‘. William C.
Staines vydal svûdectví, Ïe
Brigham Young promluvil hla-
sem, kter˘ byl hlasem proroka
Josepha. ,Myslel jsem si, Ïe to je
on,‘ fiekl ,a stejnû si to myslely
tisíce lidí, ktefií to sly‰eli.‘
Wilford Woodruff byl také svûd-
kem tohoto nádherného okamÏiku a napsal: ,Kdybych ho na
vlastní oãi nevidûl, nikdo by mû nemohl pfiesvûdãit, Ïe to nebyl
Joseph Smith, a kaÏd˘, kdo tyto dva muÏe znal, o tom mÛÏe
vydat svûdectví.‘ [Citáty v History of the Church 7:236.] Tento
zázraãn˘ úkaz, kter˘ byl pozorován mnoh˘mi, objasnil Svat˘m,
Ïe Pán vybral Brighama Younga, aby nahradil Josepha Smitha
na místû vedoucího Církve. 

5. Pfii odpoledním zasedání znovu promluvil Brigham Young
a vydal svûdectví o tom, Ïe prorok Joseph vysvûtil apo‰toly
k tomu, aby drÏeli klíãe království BoÏího na celém svûtû.
Prorokoval o tom, Ïe ti, ktefií nebudou následovat Dvanáct,
nebudou prospívat a Ïe jenom apo‰tolové zvítûzí pfii budování
království BoÏího. 

Porozumûní ãetbû
Následnictví v pfiedsednictvu

Studium ãetby
Pfii studiu „Následnictví v pfiedsednictvu“ proveìte ãinnost A. 

Tehdy a dnes

1. Projdûte si zprávu o tom, jak byl Brigham Young vybrán, aby
vedl Církev. Do se‰itu si napi‰te struãn˘ záznam, jako byste
ho psali do deníku. Pfiedstavujte si, jako byste tam byli a jako
byste sedûli v pfiední fiadû. 

2. Vysvûtlete, co to pro vás znamená vûdût, Ïe tato církev je sku-
teãnû Církví JeÏí‰e Krista a Ïe On je tím, kdo vybírá proroka,
aby Jeho církev vedl. 

A

Vidoucí (odstavec 1) – Ten,
kdo mÛÏe znát vûci minulé,
souãasné a budoucí (viz
Mosiá‰ 8:13–17) 

Odcizil se (odst. 2) – Odtrhl
se, oddûlil se

Poruãník (odst. 2) – Ten, kdo
stfieÏí, ochraÀuje nebo zacho-
vává

PfiívrÏenci (odst. 3) –
Podporovatelé

Obdarování (odst. 6) – Obfiady
a smlouvy vykonávané
v chrámu

6. President Young vyzval po svém proslovu Sidneyho Rigdona,
aby promluvil, ten se ale rozhodl mlãet. Po krátk˘ch pfiíspûvcích
Williama W. Phelpse a Parleyho P. Pratta promluvil opût
Brigham Young. Hovofiil o dokonãení chrámu v Nauvoo, o
získání obdarování pfied odchodem do pustiny a o dÛleÏitosti
písem. Hovofiil o své lásce k Josephu Smithovi a o svém soucitu
s Prorokovou rodinou. Svatí pak jednohlas-
nû vyslovili podporu dvanácti apo‰to-
lÛm jako vedoucím Církve. 

7. Aãkoli nûkolik dal‰ích lidí se snaÏi-
lo pfiivlastnit si právo pfiedsednictví
v Církvi, pro vût‰inu Svat˘ch
posledních dnÛ byla krize následnic-
tví jiÏ pfiekonána. Brigham Young,
sluÏebnû nejstar‰í apo‰tol a president
Kvora Dvanácti, byl muÏem, kterého
BÛh vyvolil, aby vedl jeho lid, a lidé
mu jednotnû vyjádfiili podporu.“ (Na‰e
dûdictví, 66–67.) 
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Svatí byli donuceni opustit Nauvoo. 

President Gordon B. Hinckley uãil: „Je dobré hledût do
minulosti, abychom si váÏili pfiítomnosti a abychom získali
perspektivu do budoucnosti. Je dobré hledût na ctnosti tûch,
ktefií ‰li pfied námi, abychom získali sílu k ãemukoli, co leÏí
pfied námi. Je dobré pfiem˘‰let o práci tûch, ktefií v tomto
svûtû tak tvrdû pracovali a získali tak málo, ale z jejichÏ snÛ
a ran˘ch plánÛ, tak peãlivû pfiipravovan˘ch, vze‰la velká
ÏeÀ, jejímiÏ jsme pfiíjemci.“ („The Faith of the Pioneers“,
Ensign, July 1984, 3.) 

Pfiíbûh stûhování Svat˘ch z Illinois do údolí Velkého Solného
jezera je jedním z nejpÛsobivûj‰ích v cel˘ch náboÏensk˘ch
dûjinách. Stûhování více neÏ patnácti tisíc Svat˘ch
z Nauvoo, pod vedením presidenta Brighama Younga, do
údolí Solného jezera je nejvût‰ím masov˘m exodem v historii
Spojen˘ch státÛ. Je to pfiíbûh pronásledování, tûÏkostí a utr-
pení. Je to ale také pfiíbûh inspirace, zázrakÛ, vysvobození a
lásky k Bohu, zemi a bliÏním. Pfii studiu toho, co se stalo
v letech 1845 aÏ 1847, se ptejte sami sebe, co byste v tûchto
situacích dûlali vy. 
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Putování na západ
(1845–1847) 

âemu se mÛÏeme nauãit
od ran˘ch pion˘rÛ? 

Pfiípravy na odchod z Nauvoo
1. „Vedoucí Církve pfiinejmen‰ím jiÏ od roku 1834 mluvili o
tom, Ïe se Svatí vystûhují na západ do Skalist˘ch hor, kde
budou moci Ïít v míru. Bûhem let vedoucí probírali s prÛzkum-
níky konkrétní místa a studovali mapy, aby nalezli to pravé
místo, na kterém by se usadili. Ke konci roku 1845 tak mûli
vedoucí Církve o západu nejaktuálnûj‰í informace, které byly
v té dobû dostupné. 

2. KdyÏ pronásledování v Nauvoo zesílilo, bylo jasné, Ïe Svatí
budou muset odejít. V listopadu 1845 se Nauvoo hemÏilo pfiípra-
vami. Byli povoláni kapitáni nad sty, padesáti a desíti, aby vedli
Svaté pfii jejich odchodu. KaÏd˘ch sto lidí si zfiídilo jednu nebo
více dílen, ve kter˘ch se vyrábûly vozy. Koláfii, tesafii a truhláfii
pracovali dlouho do noci, aby zpracovávali dfievo a stavûli vozy.
âlenové byli posláni na v˘chod, aby zakoupili Ïelezo, a kováfii
vyrábûli nástroje potfiebné na cestu a zemûdûlské nástroje, kte-
r˘ch bude zapotfiebí pfii osídlování nového Sionu. Rodiny shro-
maÏìovaly zásoby jídla a domácích potfieb a plnily zásobní
nádoby su‰en˘m ovocem, r˘Ïí, moukou a léky. ProtoÏe spoleãnû
pracovali pro dobro v‰ech, vykonali Svatí mnohem více práce,
neÏ by se v tak krátkém ãase zdálo moÏné.“ (Na‰e dûdictví, 69.) 

Porozumûní ãetbû
Pfiípravy na odchod z Nauvoo

Útrapy zimního pochodu
3. „Odchod z Nauvoo byl pÛvodnû naplánován na duben 1846.
Svatí se ale dozvûdûli, Ïe státní milice jim hodlá zabránit
v odchodu na západ, a proto se dvanáct apo‰tolÛ a dal‰í pfiední
obãané 2. února 1846 urychlenû se‰li k poradû. Shodli se na tom,
Ïe pfiesun na západ musí zaãít okamÏitû, a tak byl odchod zahá-
jen 4. února. První skupina Svat˘ch vyrazila pod vedením
Brighama Younga s nad‰ením na cestu. Toto nad‰ení v‰ak bylo
vystaveno velké zkou‰ce, neboÈ museli ujít mnoho mil pfiedtím,
neÏ dorazili k trval˘m táborÛm, které jim poskytly útoãi‰tû pfied
poãasím pozdní zimy a pfied neobvykle de‰tiv˘m jarem. 

4. Tisíce Svat˘ch, aby unikly sv˘m pronásledovatelÛm, musely
nejprve pfiekroãit ‰irokou fieku Mississippi a dostat se na území
Iowy. Nástrahy cesty na sebe nedaly dlouho ãekat – b˘k prokopl
díru do lodi pfieváÏející mnoho Svat˘ch a loì se potopila. Jeden
ãlovûk na bfiehu vidûl ubohé cestující, jak se chytali matrací,
kusÛ dfieva, ,harampádí nebo ãehokoli, co právû bylo po ruce, a
neochabující vlny jimi na hladinû neúprosnû zmítaly sem a tam...
Nûktefií vy‰plhali na plachtov˘ kryt vozu, kter˘ se úplnû nepoto-
pil, a mûli se lépe, zatímco dobytek, kter˘ byl také pfiepravován,
plaval zpût ke bfiehu, ze kterého loì vyplula.‘ [Juanita Brooks,
ed., On the Mormon Frontier: The Diary of Hosea Stout, 2 vols.
(1964) 1:114; pravopis a interpunkce modernizovány; viz také
1:117.] Nakonec se podafiilo v‰echny lidi vytáhnout z vody do
lodûk a dovézt je na druhou stranu. 

Skalisté hory (odst. 1) –
Horské pásmo v západní
ãásti Severní Ameriky

Koláfii (odst. 2) – Lidé, ktefií
zhotovují a opravují kola
vozÛ
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5. Dva t˘dny po prvním pfieplutí fieka na nûjak˘ ãas zamrzla.
Aãkoli byl led kluzk˘, pod vozy a spfieÏeními se neprolomil a
pfiechod pfies fieku byl snaz‰í. Svat˘m brodícím se ve snûhu v‰ak
zpÛsobovalo mnoho útrap chladné poãasí. V tábofii‰ti Sugar
Creek na druhé stranû fieky neochabující vítr navál témûfi dvace-
ticentimetrovou vrstvu snûhu. Po oblevû pak byla pÛda blátivá.
V‰echny Ïivly kolem, nad nimi i pod nimi, se spojily, aby pfii-
pravily nehostinné podmínky pro více neÏ 2000 Svat˘ch, ktefií
se krãili ve stanech, ve vozech a v narychlo postaven˘ch pfií-
stfie‰cích, kdyÏ oãekávali povel k dal‰ímu pochodu. 

6. NejobtíÏnûj‰í ãástí cesty byl právû tento úvodní úsek v Iowû.
Hosea Stout zaznamenal, Ïe se ,pfiipravil na noc tak, Ïe postavil
provizorní stan z pokr˘vek. V té dobû nebyla jiÏ moje Ïena
schopna se posadit a mÛj mal˘ syn mûl vysokou horeãkou a
vÛbec nevnímal, co se kolem dûlo.‘ [Juanita Brooks, On the
Mormon Frontier, 1:117; pravopis a interpunkce modernizovány.]
Mnoho dal‰ích Svat˘ch také velmi trpûlo.“ (Na‰e dûdictví, 69–70.) 

Porozumûní ãetbû
Útrapy zimního pochodu

V‰e dobfie dopadne
7. „Víra, odvaha a odhodlání pomohly Svat˘m pfiestát zimu,
hlad a smrt blízk˘ch. William Clayton byl povolán, aby odces-
toval s jednou z prvních skupin, a zanechal svou Ïenu Dianthu,
kter˘ mûla jiÏ za mûsíc porodit své první dítû, u rodiãÛ. KdyÏ
se brodil cestami pln˘mi bláta a kdyÏ pfiespával ve studeném
stanu, znepokojovaly ho starosti o Dianthino zdraví. Po dvou
mûsících stále je‰tû nevûdûl, zdali v pofiádku porodila, pak se
mu ale koneãnû donesla zpráva, Ïe se narodil ,pûkn˘ cvalík‘.
Témûfi okamÏitû, jakmile se to dozvûdûl, usedl a sloÏil píseÀ,
která nemûla zvlá‰tní v˘znam jenom pro nûho, ale která se
stala chvalozpûvem inspirace a vdûãnosti pro ãleny Církve i
v dal‰ích generacích. Ta píseÀ se jmenovala ,Pojì, Svat˘, pojì‘ a
on v ní vyjádfiil svou víru i víru tisícÛ Svat˘ch, ktefií ji zpívali

Milice (odst. 3) – Vojáci Brodícím se (odst. 5) –
Kráãejícím pomalu a s velkou
námahou
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uprostfied protivenství, Ïe v‰e dobfie dopadne. [Viz James B.
Allen, Trials of Discipleship: The Story of William Clayton, a
Mormon (1987), 202.] Oni, podobnû jako ãlenové, ktefií je násle-
dovali, nacházeli radost a pokoj, coÏ je odmûna za obûÈ a
poslu‰nost v království BoÏím.“ (Na‰e dûdictví, 71.) 

William Clayton napsal slova
náboÏenské písnû „Pojì,
Svat˘, pojì“ 

Porozumûní ãetbû
V‰e dobfie dopadne

Winter Quarters
8. „Svat˘m trvalo 131 dní, neÏ z Nauvoo u‰li 500 kilometrÛ na
místo v západní Iowû, kde se chystali pfieãkat zimu 1846–1847 a
pfiipravit se na dal‰í pochod do Skalist˘ch hor. Na této cestû zís-
kali mnoho cenn˘ch zku‰eností, které jim pak pomohly rychleji
pfiekonat 1600 kilometrÛ po rozsáhlé americké prérii – v násle-
dujícím roce na to potfiebovali pouze 111 dní. 

9. Po obou stranách fieky Missouri vybudovali Svatí fiadu osad.
Ta nejvût‰í, Winter Quarters, byla na její západní stranû ve státû
Nebraska. Velice brzy se stala domovem pfiibliÏnû 3500 ãlenÛ
Církve, ktefií Ïili v rouben˘ch srubech a v zemljankách z vrboví
a hlíny. PfiibliÏnû 2500 Svat˘ch také Ïilo na místû zvaném
Kanesville a v okolí, na druhé stranû fieky Missouri ve státû
Iowa. Îivot v tûchto osadách byl témûfi tak obtíÏn˘ jako bûhem
pochodu. V létû trpûli horeãkami zpÛsoben˘mi malárií. KdyÏ
pfii‰la zima a ãerstvé potraviny jiÏ nebyly dostupné, trpûli epi-
demiemi cholery, kurdûjemi, bolestmi zubÛ, noãní slepotou a sil-
n˘mi prÛjmy. Stovky lidí zemfiely. 

Brodil (odst. 7) – Kráãel s vel-
kou námahou

Protivenství (odst. 7) –
Utrpení a zkou‰ky
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10. Îivot ‰el ale dál. Podle slov Mary Richardsové, jejíÏ manÏel
Samuel byl na misii ve Skotsku, Ïeny trávily svÛj ãas uklízením,
Ïehlením, praním, vy‰íváním, psaním dopisÛ a pfiípravou jídla
z trochy zásob, co mûly, a peãováním o ãleny sv˘ch rodin.
Radostnû zaznamenávala pfiíchody Svat˘ch do Winter Quarters
nebo jejich odchody a takové ãinnosti, jako byly teologické dis-
kuse, taneãní zábavy, církevní shromáÏdûní, veãírky a setkání
vystûhovalcÛ. 

Winter Quarters, Nebraska

11. MuÏi pracovali spoleãnû a ãasto mluvili o trase pfií‰tího
pochodu a o místû, na kterém se Svatí v budoucnosti usadí.
V‰ichni se pravidelnû úãastnili nahánûní stád, která se pásla na
prérii v okolí jejich tábora. Pracovali na polích, hlídali hranice
své osady, pracovali ve ml˘nû, kter˘ postavili, a pfiipravovali
vozy na cestu. âasto trpûli vyãerpáním nebo nemocemi. âást
jejich práce byla nesobeck˘m dílem lásky, protoÏe pfiipravovali
pÛdu a zasévali obilí pro Svaté, ktefií je mûli následovat. 

12. John, syn [Lorenza] Younga, nazval Winter Quarters ,mor-
monsk˘m údolím Forge‘. Bydleli poblíÏ hfibitova a ãasto byli
svûdky toho, jak kolem nich procházelo ,malé truchlící procesí‘.
Vzpomínal na to, jak jejich strava, skládající se z kukufiiãného
chleba, nasolené slaniny a trochy mléka, byla ,chabá a jednostran-
ná‘. ¤ekl, Ïe ke ka‰i a slaninû zaãal mít takov˘ odpor, Ïe to jedl,
jako by to byl lék, a jen stûÏí to mohl polknout. [Viz Russell R.
Rich, Ensign to the Nations (1972), 92.] Pouze díky vífie a odhodlá-
ní pfieãkali Svatí tyto tûÏké ãasy.“ (Na‰e dûdictví, 71–72.) 

Porozumûní ãetbû
Winter Quarters

Zemljanky (odst. 9) – Obydlí
vykopaná do stûny kopce a
zakrytá vûtvemi a vysu‰en˘m
blátem

Epidemie (odst. 9) – Rychlé
roz‰ífiení nemoci

Kurdûje (odst. 9) –
Onemocnûní zpÛsobené
nedostatkem vitamínu C

Teologické (odst. 10) –
NáboÏenské

„Mormonské údolí Forge“
(odst. 12) – Místo, kde trpûlo
a zemfielo mnoho mormonÛ,
nûco podobného potkalo vojá-
ky Spojen˘ch státÛ ve válce
v údolí Forge bûhem revoluce

Procesí (odst. 12) – PrÛvod lidí

Mormonsk˘ batalion

16. Svou rodinu, manÏelku a dvû malé dûti, jsem zanechal se
skupinou spolu se zestárl˘mi rodiãi a bratrem. Vût‰ina ãlenÛ
batalionu opustila své rodiny... Kdy jsme je mûli opût spatfiit, to
vûdûl jen BÛh. Pfiesto jsme v‰ak nereptali.‘ [Readings in LDS
Church History: From Original Manuscripts, ed. William E. Berrett
and Alma P. Burton, 3 vols. (1965), 2:221.] 

17. MuÏi pochodovali 3250 kilometrÛ jihozápadnû do Kalifornie,
trápeni nedostatkem jídla, vody a lékafiské péãe, nedostateãn˘m
spánkem a velkou rychlostí pochodu. SlouÏili jako okupaãní
jednotky ve mûstech San Diego, San Luis Rey a Los Angeles. Po
roãní sluÏbû byli propu‰tûni a mohli se vrátit ke sv˘m rodinám.
Jejich úsilí a oddanost vládû Spojen˘ch státÛ jim získaly respekt
tûch, ktefií jim veleli. 

18. Po svém propu‰tûní mnozí ãlenové batalionu zÛstali
v Kalifornii a po nûjakou dobu tam pracovali. Mnoho z nich
se vydalo na sever k fiece American a pracovalo na pile Johna
Suttera, kde v roce 1848 do‰lo k objevení zlata. To rozpoutalo
známou kalifornskou zlatou horeãku. Svatí posledních dnÛ ale
nezÛstali v Kalifornii, aby tûÏili z této pfiíleÏitosti ke zbohatnutí.
Sv˘m srdcem byli u sv˘ch bratfií a sester, ktefií se po americké
prérii snaÏili dostat na západ do Skalist˘ch hor. James S. Brown,
jeden z tûch muÏÛ, fiekl: 

13. „Zatímco byli Svatí v Iowû, odvádûcí dÛstojníci armády
Spojen˘ch státÛ poÏádali vedoucí Církve, aby vytvofiili skupinu
muÏÛ, ktefií by bojovali v mexické válce vyhlá‰ené v kvûtnu 1846.
MuÏi, kter˘m se pozdûji zaãalo fiíkat ,Mormonsk˘ batalion‘, mûli
pochodovat pfies jiÏní ãást zemû aÏ do Kalifornie. Byl jim zaruãen
plat, o‰acení a proviant. Brigham Young muÏe povzbuzoval, aby
se zúãastnili, neboÈ to byl zpÛsob, jak vydûlat peníze potfiebné pro
shromáÏdûní chud˘ch z Nauvoo a jak pomoci rodinám vojákÛ.
Spolupráce s vládou pfii této akci by navíc prokázala, Ïe ãlenové
Církve jsou oddaní své vlasti, a poskytla by jim také osprave-
dlniteln˘ dÛvod pro doãasné tábofiení na indiánské a vefiejné
pÛdû. Celkem 541 muÏÛ nakonec pfiijalo radu sv˘ch vedoucích
a pfiipojilo se k batalionu. Doprovázelo je 33 Ïen a 42 dûtí. 

14. Odchod ãlenÛ batalionu do války byl poznamenán lítostí
nad tím, Ïe v tûchto obtíÏn˘ch podmínkách zanechávají své
Ïeny a dûti opu‰tûné. William Hyde o tom napsal: 

15. ‚Mé pocity pfii pomy‰lení na to, Ïe v této obtíÏné dobû opus-
tím svou rodinu, byly nepopsatelné. Byli daleko od své rodné
zemû, uprostfied pusté prérie, bez pfiíbytku, jen ve voze, slunce
je spalovalo sv˘mi paprsky a bylo pravdûpodobné, Ïe prosinco-
v˘ studen˘ vítr je nalezne na tomtéÏ pustém a ponurém místû. 
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19. ,Od té doby jsem nikdy nevidûl tak bohat˘ kus zemû, ale
nelituji toho, protoÏe jsem v Ïivotû vÏdy touÏil po nûãem mno-
hem lep‰ím neÏ zlato... Nûkdo se mÛÏe domnívat, Ïe jsme si
u‰kodili; po více neÏ ãtyfiiceti letech na to ale vzpomínáme bez
lítosti, aãkoli jsme vidûli bohatství té zemû a mûli jsme mnoho
dÛvodÛ, proã tam zÛstat. Lidé fiíkali: „Tady je zlato na dnû fieky,
zlato na kopcích, zlato v potocích, zlato v‰ude,... a brzy tu
mÛÏe‰ vydûlat jmûní a stát se nezávisl˘m.“ Tohle v‰echno jsme
si uvûdomovali. Pfiesto nás ale volala povinnost, na‰e ãest byla
v sázce, uãinili jsme smlouvu jeden s druh˘m, ‰lo o princip;
neboÈ pro nás byl na prvním místû BÛh a Jeho království. Na‰i
pfiátelé a pfiíbuzní byli v pustinû, ano, v neznámé pustinû, a kdo
vûdûl, jak na tom jsou? My ne. Proto povinnost zvítûzila nad
potû‰ením, nad bohatstvím, a s touto pohnutkou jsme se vydali
na cestu.‘ [James S. Brown, Giant of the Lord: Life of a Pioneer
(1960), 120.] Tito bratfií jasnû vûdûli, Ïe království BoÏí má dale-
ko vût‰í hodnotu neÏ jakákoli vûc tohoto svûta, a podle toho se
rozhodli.“ (Na‰e dûdictví, 72–74.) 

Porozumûní ãetbû
Mormonsk˘ batalion

Svatí cestující lodí Brooklyn
20. „Zatímco vût‰ina Svat˘ch
z Nauvoo cestovala do Skalist˘ch hor
po sou‰i, skupina Svat˘ch z v˘chodní
ãásti Spojen˘ch státÛ cestovala po
mofii. Dne 4. února 1846 se v New
Yorku nalodilo na loì Brooklyn 70
muÏÛ, 68 Ïen a 100 dûtí a vyplulo na
cestu dlouhou 27 000 kilometrÛ
k pobfieÏí Kalifornie. Bûhem jejich
putování se narodily dvû dûti, které
dostaly jméno Atlantic a Pacific, a 12
lidí zemfielo. 

21. ·estimûsíãní cesta byla velice obtíÏná. Namaãkaní cestující,
ktefií mûli k jídlu jen ‰patné potraviny i vodu, trpûli v tropickém
horku. KdyÏ propluli kolem Hornova mysu, zastavili na pût dní
na ostrovû Juana Fernandeze, aby si odpoãinuli. Caroline Augusta
Perkinsová fiekla: ‚Vidût pevnou zemi a znovu ji pocítit pod noha-
ma bylo takovou úlevou od Ïivota na lodi, Ïe jsme to vdûãnû pfii-
jali a radovali se z toho.‘ Vykoupali se ve sladké vodû a vyprali si
‰aty, nasbírali ovoce a brambory, nachytali ryby a úhofie a pfii pro-
cházce po ostrovû dokonce objevili ,jeskyni Robinsona Crusoe.‘
[Caroline Augusta Perkins, citováno v publikaci „The Ship
Brooklyn Saints“, Our Pioneer Heritage (1960), 506.] 

22. Po dlouhé plavbû, na které je provázely silné boufie a pfii které
trpûli nedostatkem potravin, dorazili 31. ãervence 1846 do San
Francisca. Nûktefií tam zÛstali a zaloÏili osadu nazvanou New
Hope (Nová nadûje), zatímco ostatní cestovali dál pfies hory, aby
se pfiidali k Svat˘m ve Velké pánvi.“ (Na‰e dûdictví, 74–75.) 

Batalion (podtitulek) –
Prapor, velk˘ oddíl vojákÛ

Okupaãní jednotky (odst. 17)
– Vojáci, ktefií ochraÀují doby-
té území

TûÏili (odst. 18) – VyuÏili
pfiíleÏitost

Porozumûní ãetbû
Svatí cestující lodí Brooklyn

ShromaÏìování pokraãuje
23. „Vûrní obrácení ze v‰ech koutÛ Ameriky a z mnoha dal‰ích
národÛ opustili své domovy a svá rodi‰tû a rÛzn˘mi dopravní-
mi prostfiedky, na koni nebo pû‰ky, se vydali na dlouhou cestu
do Skalist˘ch hor, aby se mohli pfiipojit ke Svat˘m. 

24. President Brigham Young vydal v lednu roku 1847 inspiro-
van˘ dokument ‚Slovo a vÛle Pánû ohlednû v˘pravy Izraele‘
(NaS 136:1), kter˘ se stal ústavou fiídící putování pion˘rÛ na
západ. Lidé byli zorganizováni do skupin. KaÏdá skupina mûla
za úkol postarat se o vdovy a dûti bez otce, které mûli mezi
sebou. Vzájemné vztahy mûly b˘t prosty zla, závisti a rozbrojÛ.
Lidé mûli b˘t ‰Èastní a svou vdûãnost mûli projevovat hudbou,
modlitbou a tancem. Prostfiednictvím presidenta Younga fiekl
Pán Svat˘m: ‚Jdi cestou svou a ãiÀ, jak jsem ti pravil, a neboj se
nepfiátel sv˘ch.‘ (NaS 136:17.) 

25. KdyÏ se první skupina pion˘rÛ chystala k odchodu z Winter
Quarters, vrátil se ze své misie v Anglii Parley P. Pratt a fiekl
jim, Ïe za ním jede John Taylor a veze dar od Svat˘ch z Anglie.
Bratr Taylor dorazil následujícího dne a pfiivezl jejich desátek.
Poslali ho, aby pomohli tûm, ktefií se chystali k odchodu. Byl to
dÛkaz jejich lásky a víry. John Taylor také pfiivezl vûdecké pfií-
stroje, které se ukázaly jako velice cenné tím, Ïe pomohly pion˘-
rÛm zmapovat trasu pochodu a dozvûdût se více o jejich okolí.
První skupina vedená Brighamem Youngem se vydala na cestu
15. dubna 1847. Bûhem dvou následujících desetiletí je na
vozech a s ruãními vozíky následovalo pfies prérie pfiibliÏnû 62 000
Svat˘ch, aby se shromáÏdili do Sionu. 

26. Na cestû je ãekalo mnoho tûÏkostí, ale mûli moÏnost vidût i
nádherné pozoruhodnosti. Joseph Moenor vzpomínal na to, jak
se ,tûÏko‘ dostával do údolí Salt Lake. Spatfiil ov‰em to, co nikdy
pfiedtím nevidûl – velká stáda bizonÛ a vysoké cedry na kop-
cích. [Viz Utah Semi-Centennial Commission, The Book of the
Pioneers (1897), 2 vols., 2:54; v LDS Church Archives.] Jiní vzpo-
mínali na rozsáhlé plochy plné kvetoucích sluneãnic. 

27. Svatí mûli také mnoho záÏitkÛ posilujících víru, které zmír-
Àovaly jejich fyzické vyãerpání. Po dlouhém denním pochodu a
po veãefii pfiipravené na ohni se muÏi a Ïeny shromáÏdili ve
skupinkách a hovofiili o tom, co ten den zvládli. Mluvili o zása-
dách evangelia, zpívali písnû, tancovali a spoleãnû se modlili. 

28. Svaté pfii jejich pomalém posunu na západ mnohokrát
nav‰tívila smrt. Rodina Crandallov˘ch mûla 23. ãervna 1850 pat-
náct ãlenÛ. Do konce t˘dne jich sedm zemfielo na hrozivou epi-
demii cholery. Bûhem nûkolika následujících dnÛ zemfielo
dal‰ích pût ãlenÛ rodiny. Dne 30. ãervna zemfiela pfii porodu
sestra Crandallová i s dítûtem. 

29. Aãkoli Svatí na své cestû do údolí Salt Lake mnoho trpûli,
duch jednoty, spolupráce a optimismu stále pfievládal. Byli sjed-
noceni svou vírou a oddaností Pánu, a proto i uprostfied svého
trápení nacházeli radost.“ (Na‰e dûdictví, 75–76.) 

Tropy (odst. 21) – Zemû
poblíÏ zemského rovníku

Velká pánev (odst. 22) –
Geografické území, které zahr-
nuje vût‰inu Utahu a Nevady
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City, takto: ,Mûsto... je vybudováno ve ãtvercích neboli v blo-
cích, jak tomu zde fiíkají, kaÏd˘ má rozlohu deseti akrÛ a je roz-
dûlen na osm parcel, na kaÏdé z nich je jeden dÛm. Zastavila
jsem se a dívala se. StûÏí mohu urãit pocity, které jsem tehdy
mûla, myslím ale, Ïe pfievládala radost a vdûãnost za ochranu,
které jsme se já a moji drazí tû‰ili bûhem na‰í dlouhé a nebez-
peãné cesty.‘ [„Jean Rio Griffiths Baker Diary“, 29 Sept. 1851;
v LDS Church Archives.]“ (Na‰e dûdictví, 76–77.) 

Porozumûní ãetbû
Toto je to pravé místo

MÛÏe ãlovûk putovat po mormonské stezce dnes? 
Po pfieváÏné ãásti mormonské stezky se dá dnes putovat a ces-
tovatelé, ktefií mají zájem, mají k dispozici kniÏní prÛvodce
s mapami. Nûkteré pozemky na stezce patfií Církvi a byla posta-
vena náv‰tûvnická stfiediska, aby cestovatelÛm pomáhala najít
cestu. Av‰ak pfieváÏná ãást stezky patfií státní a místní správû
nebo soukrom˘m obãanÛm, z nichÏ nûktefií umoÏÀují náv‰tûvní-
kÛm vstup na svÛj pozemek. Ti, ktefií putují po stezce, musejí
dodrÏovat zákony místní správy a musejí respektovat práva
vlastníkÛ nemovitostí. 

Studium ãetby
Pfii studiu „Putování na západ (1845–1847)“ proveìte dvû z níÏe
uveden˘ch ãinností (A–C). 

Vepi‰te se do pfiíbûhu

PouÏijte informace a pfiíbûhy, které jste pfieãetli, a napi‰te krátk˘
pfiíbûh ze svého Ïivota, jako kdybyste byli mezi pion˘ry putující-
mi z Nauvoo do údolí Salt Lake. Osnova va‰eho pfiíbûhu by
mohla zahrnovat opu‰tûní Nauvoo, pfiechod Iowy, Ïivot ve
Winter Quarters, pfiechod prérií a pfiíchod do údolí Velkého
Solného jezera. Popi‰te zku‰enosti své, zku‰enosti své rodiny a
lidí, které jste potkali, a místa, která jste pfii svém putování vidûli. 

A

Útoãi‰tû (odst. 31) – Místo
pokoje a ochrany

Porozumûní ãetbû
ShromaÏìování pokraãuje

Toto je to pravé místo
30. „Orson Pratt a Erastus Snow, ãlenové první skupiny pion˘-
rÛ, vyrazili napfied a dorazili jako první 21. ãervence 1847 do údolí
Salt Lake. Spatfiili trávu tak vysokou, Ïe by se v ní ãlovûk mohl
brodit, to byl pfiíslib úrodné pÛdy, a nûkolik fiíãek, které údolím
protékaly. O tfii dny pozdûji byl president Brigham Young, kter˘
trpûl horeãnat˘m onemocnûním, dovezen aÏ k ústí kaÀonu oteví-
rajícího se do údolí. KdyÏ se president Young rozhlédl, prorocky
uãinil konec jejich putování slovy: ,To staãí. Toto je to pravé místo.‘ 

„Toto je to pravé místo“ 

31. KdyÏ se Svatí, ktefií je následovali, vynofiili z hor, i oni dlou-
ho hledûli na svou zaslíbenou zemi! Toto údolí se soln˘m jeze-
rem, které se tfipytilo v paprscích zapadajícího slunce, bylo
místem, které znali z vidûní a z proroctví, zemí, o které oni a
tisíce tûch, ktefií je následovali, snili. Toto bylo jejich útoãi‰tû,
místo, kde se mûli stát mocn˘m lidem uprostfied Skalist˘ch hor. 

32. Jean Rio Griffiths Bakerová, nová ãlenka z Anglie, popsala
své pocity, kdyÏ o nûkolik let pozdûji poprvé spatfiila Salt Lake
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Ústava (odst. 24) – Zákon
v psané formû

Hrozivá epidemie (odst. 28)
– Stra‰livá nemoc
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Je to nyní snaz‰í neÏ tehdy? 

1. Napi‰te v chronologickém pofiadí data uvedená v materiálu
k ãetbû pro „Putování na západ (1845–1847)“. Vedle kaÏdého
data napi‰te, co se tehdy stalo. 

2. Myslíte si, Ïe je dnes snaz‰í Ïít podle evangelia, neÏ to bylo ve
ãtyfiicát˘ch letech 19. století? Napi‰te struãn˘ odstavec
vysvûtlující proã ano nebo proã ne. 

Porovnejte stezky

1. Do se‰itu si nakreslete jednoduchou mapu Severní a JiÏní
Ameriky. Za pouÏití informací ze své ãetby a z map v dodat-
ku k va‰im písmÛm si do své mapy zakreslete pfiibliÏné trasy,
kter˘mi putovala hlavní ãást Svat˘ch, mormonsk˘ batalion a
Svatí cestující na lodi Brooklyn. 

2. Se kterou z tûchto tfií skupin Svat˘ch byste chtûli putovat,
kdybyste Ïili v tehdej‰í dobû? Vysvûtlete proã. 

11. ledna 1847, témûfi rok po odchodu z Nauvoo, president
Brigham Young napsal: „¤ekl jsem bratfiím, Ïe se mi minu-
lou noc zdálo, Ïe jsem vidûl Josepha, Proroka, a hovofiil jsem
s ním... Hovofiili jsme otevfienû o tom, jak nejlépe zorganizo-
vat v˘pravy pro emigraci atd.“ (Manuscript History of
Brigham Young, 1846–1847, comp. Elden J. Watson
[1971], 501–502.) O tfii dny pozdûji se president Young
shromáÏdil se sedmi ãleny Kvora dvanácti apo‰tolÛ u
Hebera C. Kimballa ve Winter Quarters ve státû Nebraska.
Hovofiili o pfiípravû na cestu do pustiny. Toho veãera presi-
dent Brigham Young zjevením obdrÏel „Slovo a vÛli Pánû“
a to bylo oznámeno Svat˘m. 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 136

Nauka a smlouvy 136:34–36 – „Národ, jenÏ vás
vyhnal“ 
V obãanské válce ve Spojen˘ch státech v letech 1861 aÏ 1865
spolu bojovaly severní a jiÏní státy. Bojovalo se pfiedev‰ím kvÛli
otázce práv státÛ a otroctví (viz NaS 87:1–7; 130:12–13). V této
válce padlo více obãanÛ Spojen˘ch státÛ, neÏ kolik jich zahynulo
ve v‰ech jejich ostatních válkách dohromady. KdyÏ válka zufiila

Ustanovení (v. 2) – Zákony

Vedou ke vzdûlávání (v. 24) –
Navzájem se pouãujte a
povzná‰ejte

UkázÀování (v. 31) – Náprava

Zkrou‰ení (v. 33) – Kajícní

Pohroma (v. 35) – TûÏkost,
katastrofa

Zachvátily porodní bolesti
(v. 35) – Chystá se porodit

Nauka a 
smlouvy 136

„NechÈ v‰ichni lidé... jsou
zorganizováni do skupin“ 

C

B jiÏ témûfi rok, president Brigham Young fiekl, Ïe Svatí jsou na tom
na západû mnohem lépe: „Kdybychom nebyli pronásledováni,
byli bychom nyní uprostfied válek a krveprolití, které niãí národ,
namísto toho jsme zde pohodlnû usazeni v na‰ich pokojn˘ch pfií-
bytcích v tûchto tich˘ch, odlehl˘ch horách a údolích...
Uvûdomuji si poÏehnání BoÏí v na‰í souãasné bezpeãnosti. Jsme
velice poÏehnáni, obdafieni velikou pfiízní a velice povzneseni,
zatímco na‰i nepfiátelé, ktefií se nás snaÏili zniãit, jsou pokofiová-
ni.“ (Journal of Discourses, 10:38–39.) 

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 136 proveìte ãinnost A a ãinnost
B nebo C. 

Zhotovte seznam rodinn˘ch pravidel

Pfiedstavte si, Ïe va‰e rodina putovala s pion˘ry. Z pokynÛ
v Nauce a smlouvách 136:1–32 si vypi‰te deset rodinn˘ch pravi-
del, která byste doporuãili na cestu své rodinû. Vedle kaÏdého
pravidla si napi‰te ver‰, kde toto pravidlo lze nalézt. 

Nakreslete si tabulku

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 136:3, 12–15 a nakreslete si tabulku
ukazující, jak se mûli Svatí zorganizovat pro cestu na západ. 

„Národ, jenÏ vás vyhnal“ 

V Nauce a smlouvách 136:33–42 najdûte alespoÀ pût bodÛ, které
vysvûtlují, proã byl zabit prorok Joseph Smith, a co se stalo ve
Spojen˘ch státech americk˘ch kvÛli jeho smrti a pronásledování
Svat˘ch, a vypi‰te si je. 

KdyÏ pion˘fii poprvé dorazili do údolí Solného jezera, bylo
z velké ãásti neob˘vané a bylo velmi odlehlé a izolované.
V porovnání s dobfie zavlaÏovan˘mi farmami, které zanecha-
li na v˘chodû, to byla prakticky pou‰È. Usadit se tam vyÏa-
dovalo víru a úsilí, ale Svatí vûfiili, Ïe s BoÏí pomocí uspûjí.
Do konce roku 1847 dorazily do údolí Solného jezera více
neÏ dva tisíce Svat˘ch a témûfi dvanáct tisíc jich ãekalo ve
Winter Quarters v Nebrasce a v dal‰ích osadách v Iowû, aby
se k nim pfiipojily. Pod inspirovan˘m vedením presidenta
Brighama Younga pokraãovali Svatí ve shromaÏìování ve
Skalist˘ch horách, podmaÀovali si pou‰È, zakládali bezpeãné
osady a odváÏnû pfiiná‰eli evangelium JeÏí‰e Krista mnoha
národÛm na zemi. 

President
Brigham Young

Budování útoãi‰tû
pro království BoÏí

C

B

A
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Zabydlování Svat˘ch v Utahu
1. „KdyÏ president Brigham Young úspû‰nû dovedl první skupi-
nu Svat˘ch pfies prérie do Utahu, zamûfiil se na budování
BoÏího království v této pustinû. Díky jeho vizi a vedení se to,
co jednou bylo prázdnou pustinou, stalo prosperující civilizací a
útoãi‰tûm Svat˘ch. Smûr, kter˘ vytyãoval v pfiím˘ch slovech,

JEHO ÎIVOT (1801–1877) 
1801 Narodil se 1. ãervna 

Johnu a Abigail Howe 
Youngov˘m ve 
Whitinghamu ve státû 
Vermont

1824 23 let, 8. fiíjna oddán s
Miriam Worksovou, 
zemfiela v roce 1832 

1832 30 let, 14. dubna 
pokfitûn ve vlastním ml˘nském rybníce nedaleko
Mendonu ve státû New York 

1832–33 31–32 let, slouÏil na misii v Kanadû a vedl malou
v˘pravu obrácen˘ch do Kirtlandu ve státû Ohio 

1834 32 let, 18. února se oÏenil s Mary Ann
Angellovou, zemfiela v roce 1882

1835 33 let, 14. února vysvûcen jako jeden z prvních
ãlenÛ Kvora dvanácti apo‰tolÛ tfiemi svûdky
Knihy Mormonovy – Oliverem Cowderym,
Davidem Whitmerem a Martinem Harrisem

1839–41 38–40 let, slouÏil na misii ve Velké Británii

1840 38 let, 14. dubna je mu vyjádfiena podpora jako
presidentovi Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1844 43 let, 27. ãervna se po smrti proroka Josepha
Smitha stává vedoucím Církve jako president
Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1846–1847 44–46 let, vedl exodus na západ do údolí Solného
jezera a potom se vrátil do Winter Quarters ve
státû Nebraska

1850–1858 49–57 let, slouÏil jako první guvernér Utahu

1853 51 let, poloÏil úheln˘ kámen chrámu Salt Lake

1877 76 let, zemfiel 29. srpna v Salt Lake City poté, co
déle neÏ tfiicet let pfiedsedal Církvi 

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1844–1877) 
1846–47 Vedl Svaté z Nauvoo ve státû Illinois

1849 Byla zorganizována Nedûlní ‰kola

1850 Vyslal misionáfie do Skandinávie, Francie, Itálie,
·v˘carska a na Havaj 

1851 âlenové Církve zaloÏili více neÏ 350 osad na
západû Spojen˘ch státÛ a v ãástech Kanady a
Mexika. Kniha Mormonova byla poprvé pfieloÏe-
na do dán‰tiny. 

1853 Zapoãala stavba chrámu Salt Lake

1867 Dokonãen Tabernacle v Salt Lake City, konají se
tam generální konference Církve

1869 âinnost zahájila organizace mlad˘ch Ïen

1875 âinnost zahájila organizace mlad˘ch muÏÛ

1877 Byl zasvûcen chrám St. George

pomáhal Svat˘m pfiedstavit si moÏnosti svého nového domova
a vedl je vpfied pfii jejich snaze vybudovat BoÏí království. 

2. Dva dny po pfiíjezdu první skupiny vy‰plhal Brigham Young a
nûkolik ãlenÛ Kvora Dvanácti na zaoblen˘ útes na úboãí hor,
které president Young vidûl ve vidûní pfied sv˘m odchodem
z Nauvoo. Rozhlédli se po celé rozsáhlé plo‰e údolí a prorokova-
li o tom, Ïe v‰echny národy svûta zde budou vítány a Ïe Svatí se
zde budou tû‰it prosperitû a míru. Pojmenovali to místo Ensign
Peak (Vrchol korouhve), podle ver‰e v Izaiá‰i, kter˘ obsahuje
tento slib: ,A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéfie zahnané
Izraelské‘ (Izaiá‰ 11:12). [Viz Journal of Discourses, 13:85–86.] 

3. Dne 28. ãervence 1847 vybral president Young místo pro
chrám a muÏe vyzval k práci na pfiípravû jeho návrhu a kon-
strukce, coÏ byl jeho první vefiejn˘ ãin. Svou hÛl zabodl na
vybrané místo a fiekl: ,Zde vybudujeme chrám na‰emu Bohu.‘
Toto prohlá‰ení muselo utû‰it Svaté, ktefií byli teprve nedávno
pfiinuceni pfieru‰it chrámovou práci, kdyÏ opou‰tûli Nauvoo. 

4. V srpnu se vedoucí Církve a vût‰ina ãlenÛ první prÛkopnické
v˘pravy navrátili do Winter Quarters, aby své rodiny pfiipravili
na odchod do údolí v následujícím roce. Brzy po pfiíjezdu pocíti-
li Brigham Young a ãlenové Kvora Dvanácti, Ïe pfii‰el ãas, aby
bylo znovu zorganizováno První pfiedsednictvo. Brighamu
Youngovi, presidentovi Kvora Dvanácti, byla vyjádfiena podpo-
ra jako presidentovi Církve. Za své rádce si zvolil Hebera C.
Kimballa a Willarda Richardse a Svatí své vedoucí jednohlasnû
podpofiili.“ (Na‰e dûdictví, 81–82.) 

Heber C. Kimball Brigham Young Willard Richards

Porozumûní ãetbû
Utvrzování Svat˘ch v Utahu

První rok v údolí
5. „NeÏ skonãilo léto roku 1847, dorazily do údolí Salt Lake
dal‰í dvû skupiny Svat˘ch a pro témûfi 2000 ãlenÛ byl zaloÏen
kÛl Salt Lake. Byly zasety pozdní plodiny, ale úroda byla tak

Útoãi‰tû (odst. 1) – Bezpeãné
místo

Útes (odst. 2) – Pahorek

Korouhev (v. 2) – Vlajka nebo
prapor, ke kterému se shro-
maÏìují lidé

156

34190_121_07_Ch138-OD1.qxd  08-14-2006  9:34 AM  Page 156



mizivá, Ïe kdyÏ pfii‰lo jaro, mnoho lidí trpûlo hladem. John R.
Young, tehdy je‰tû chlapec, o tom napsal: 

6. ,KdyÏ zaãala rÛst tráva, hlad, kter˘ nás suÏoval, zaãal nab˘vat
na krutosti. JiÏ nûkolik mûsícÛ jsme nemûli chleba. Îivili jsme se
hovûzím masem, mlékem, kofieny merlíku, cibulemi lilií a pupa-
vou. Pásával jsem krávy, a zatímco jsem na nû dohlíÏel, snûdl
jsem tolik pupavy, Ïe jsem mûl Ïaludek tak pln˘ jako krávy.
Nakonec byl ale hlad tak nesnesiteln˘, Ïe otec sundal z vûtve
starou volí kÛÏi, ptáky oklovanou, a promûnil ji v tu nejchutnûj-
‰í polévku.‘ [John R. Young, Memoirs of John R. Young (1920), 64.]
Osadníci si ochotnû vypomáhali a jeden s druh˘m sdíleli to, co
mûli, a díky tomu se jim podafiilo pfieÏít tuto obtíÏnou dobu. 

7. Do ãervna roku 1848 zaseli osadníci plodiny na plo‰e o rozlo-
ze okolo dvou aÏ dvou a pÛl tisíce hektarÛ a údolí se zazelenalo
a slibovalo velkou úrodu. K jejich zdû‰ení se ale na pole najed-
nou sesypala obrovská mraãna ãern˘ch kobylek. Osadníci dûlali
v‰e, co mohli. Vykopali pfiíkopy a místa napadená kobylkami
zaplavovali vodou z potokÛ. SráÏeli kobylky holemi a ko‰Èaty a
pokou‰eli se je pálit ohnûm, ale bezv˘slednû. Neustále pfiilétala
nová a nová mraãna kobylek. Patriarcha John Smith, president
kÛlu Salt Lake, vyzval ke dni pÛstu a modlitby. Na nebi se brzy
objevila veliká hejna rackÛ a snesla se na kobylky. Susan Noble
Grantová o tom napsala: ,K na‰emu úÏasu rackové neustále
hltali lezoucí a skákající kobylky a vypadali témûfi nenasytnû.‘
[Carter E. Grant, The Kingdom of God Restored (1955), 446.] Svatí
to pozorovali s radostí a s údivem. Jejich Ïivot byl zachránûn. 

8. Svatí pracovali s velk˘m vypûtím a s vírou i pfies obtíÏné pod-
mínky, ve kter˘ch se nacházeli, a brzy dosáhli velkého pokroku.
Jeden poutník, kter˘ v záfií 1849 projel mûstem Salt Lake City na
své cestû do Kalifornie, jim vzdal poctu tûmito slovy: ,Nikdy
jsem nebyl mezi spofiádanûj‰ím, svûdomitûj‰ím, pracovitûj‰ím a
ohleduplnûj‰ím lidem. Je neuvûfiitelné, kolik práce v této pusti-
nû vykonali za tak krátkou dobu. V tomto mûstû, které má nûco
mezi ãtyfimi aÏ pûti tisíci obyvatel, jsem mezi lidmi nepotkal
jediného zaháleãe nebo nûkoho, kdo by vypadal jako pobuda.
SklizeÀ vypadá slibnû a v‰e, co tu vidíte, je prodchnuto duchem
a elánem, kterému se nevyrovná Ïádné mûsto jakékoli velikosti,
které jsem kdy vidûl.‘ [B. H. Roberts, Life of John Taylor (1963),
202].“ (Na‰e dûdictví, 82–83.) 

Porozumûní ãetbû
První rok v údolí

Zaháleã (odst. 8) – âlovûk,
kter˘ nepracuje

Pobuda (odst. 8) – Lenoch

PrÛzkum
9. „V pozdním létû roku 1848 Brigham Young opût pfiijel
z Winter Quarters do údolí Salt Lake. KdyÏ dorazil, uvûdomil
si, Ïe Svatí potfiebují zjistit, jaké pfiírodní zdroje jsou dostupné
v jejich okolí. Indiáni, ktefií v oblasti Ïili, jim poskytli mnoho
informací, ale president Young vyslal na prÛzkum i ãleny
Církve, aby zjistili léãivé úãinky rostlin a to, jaké pfiírodní zdroje
jsou dostupné. 

10. Vyslal dal‰í prÛzkumné oddíly, aby nalezly místa vhodná
k osídlení. Tito ãlenové na sv˘ch cestách objevili nejenom vhod-
né oblasti pro dal‰í osídlení, ale také loÏiska minerálÛ, bohaté
lesní porosty, vodní zdroje a pastviny. Prorok, aby zabránil spe-
kulacím s pÛdou, varoval Svaté, aby pozemky, které jim byly
pfiidûleny, nedûlili proto, aby je prodávali druh˘m. PÛda byla
jejich správcovstvím a mûla b˘t spravována moudfie a poctivou
prací, ne pro finanãní zbohatnutí. 

11. Na podzim roku 1849 byl pod vedením presidenta Younga
zaloÏen Stál˘ vystûhovaleck˘ fond. Jeho cílem bylo pomoci chu-
d˘m, ktefií nemûli prostfiedky na to, aby se vydali na cestu a pfii-
pojili se k Církvi. Mnoho ãlenÛ podstoupilo velkou obûÈ, aby
mohlo pfiispût do tohoto fondu, a díky tomu mohly tisíce ãlenÛ
pfiijít do údolí Salt Lake. Od tûch, kter˘m bylo takto pomoÏeno,
se oãekávalo, Ïe aÏ toho budou schopni, vrátí sumu, kterou
obdrÏeli. Tyto peníze pak byly opût pouÏity na pomoc dal‰ím.
Díky tomuto spoleãnému úsilí poÏehnali Svatí Ïivot tûch, ktefií
byli v nouzi.“ (Na‰e dûdictví, 83–84.) 

Porozumûní ãetbû
PrÛzkum

Pion˘fii s ruãními vozíky
12. „V padesát˘ch letech vedoucí Církve rozhodli, Ïe budou
organizovat skupiny pion˘rÛ s ruãními vozíky, aby se u‰etfiily
náklady a aby tak finanãní pomoc mohla b˘t poskytnuta co nej-
vût‰ímu mnoÏství vystûhovalcÛ. Svatí, ktefií takto cestovali,
naloÏili na vozík pouze 100 liber mouky a omezené mnoÏství
zásob a majetku a vozík pak táhli pfies prérii. V letech 1856 aÏ
1860 ode‰lo do Utahu deset v˘prav s ruãními vozíky. Osm

Bohaté lesní porosty (odst.
10) – Mnoho stromÛ

Spekulace s pÛdou (odst. 10)
– Nákup pÛdy za úãelem
opûtovného prodeje s velk˘m
ziskem

Správcovství (odst. 10) –
Správa majetku nûkoho jiného
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z nich dorazilo do údolí v Salt Lake v pofiádku, dvû z nich v‰ak
na cestû zastihla pfiedãasná zima a mnoho Svat˘ch v tûchto
v˘pravách zemfielo. Byly to v˘pravy Martin a Willie. 

13. Nellie Pucellová, úãastnice jedné z v˘prav, kterou postihl
tento krut˘ osud, dovr‰ila v prérii své desáté narozeniny. Oba
její rodiãe bûhem cesty zemfieli. KdyÏ se skupina pfiiblíÏila
k horám, poãasí bylo ledovû studené, zásoby do‰ly a Svatí byli
pfiíli‰ hladoví, neÏ aby mohli pokraãovat. Nellie a její sestra se
zhroutily. KdyÏ uÏ se témûfi vzdaly nadûje, vedoucí jejich skupi-
ny k nim dojel s vozem. Nellie poloÏil do vozu a Maggie fiekl,
aby ‰la vedle vozu a drÏela se ho, aby neupadla. Maggie mûla
‰tûstí, neboÈ to, Ïe byla pfiinucena k pohybu, ji zachránilo od
omrzlin. 

14. KdyÏ dorazili do Salt Lake City a malé Nellie sundali boty a
punãochy, ve kter˘ch pfie‰la prérií, odtrhla se jí pfii tom násled-
kem omrzlin kÛÏe z nohou. Této odváÏné dívce amputovali
velmi bolestivû nohy pod koleny a ona po zbytek Ïivota chodi-
la po kolenou. Pozdûji se provdala, pfiivedla na svût ‰est dûtí,
vedla domácnost a vychovala dobré potomky. [Viz „Story of
Nellie Pucell Unthank“, Heart Throbs of the West, comp. Kate B.
Carter, 12 vols. (1939–51), 9:418–420.] Její odhodlání, o které ji
nepfiipravily ani podmínky, ve kter˘ch se ocitla, a laskavost
tûch, ktefií jí pomáhali, je pfiíkladem víry tûchto prvních ãlenÛ
Církve a jejich ochoty pfiiná‰et obûti. Jejich pfiíklad je odkazem
víry pro v‰echny Svaté, ktefií je následují. 

15. Jeden muÏ, kter˘ pfie‰el prérii ve v˘pravû Martin, Ïil
v Utahu mnoho let. Jednou se ocitl ve skupinû lidí, ktefií zaãali
ostfie kritizovat vedoucí Církve za to, Ïe vÛbec Svat˘m dovolili,
aby pfiecházeli prérii s tak omezen˘mi zásobami a ochranou,
kterou poskytovala skupina s ruãními vozíky. Star˘ muÏ ti‰e
poslouchal aÏ do okamÏiku, kdy uÏ to nemohl déle vydrÏet.
Potom povstal a s velk˘m dojetím promluvil: 

16. ,Já jsem byl v té v˘pravû, i moje Ïena v ní byla... Trpûli jsme
víc, neÏ si vÛbec dovedete pfiedstavit, a mnozí z nás zemfieli
zimou a hladem. Sly‰eli jste ale nûkdy ãlena z té v˘pravy, kter˘
to pfieÏil, aby jedinkrát nûkoho kritizoval? ... Získali jsme neo-
chvûjnou znalost, Ïe BÛh Ïije, protoÏe jsme jej poznali, kdyÏ jsme byli
na pokraji sil.

17. Táhl jsem svÛj vozík, aÏ jsem byl pro nemoc a nedostatek
jídla tak slab˘ a vyãerpan˘, Ïe jsem sotva mohl udûlat dal‰í
krok. Podíval jsem se pfied sebe a uvidûl jsem mírnou vyv˘‰eni-
nu, nûco jako hromadu písku. ¤ekl jsem si: tam je‰tû dojdu, pak
to ale vzdám, protoÏe ten náklad uÏ nemohu táhnout dál... ·el
jsem k tomu navr‰enému písku, a kdyÏ jsem se tam dovlekl,
mÛj vozík mû zaãal tlaãit vpfied. Mnohokrát jsem se ohlíÏel,

abych zjistil, kdo to tlaãí mÛj vozík, ale nikoho jsem nespatfiil.
Tehdy jsem pochopil, Ïe tam byli andûlé BoÏí. 

18. Litoval jsem kdy toho, Ïe jsem se rozhodl cestovat s ruãním
vozíkem? Ne. Ani tehdy, ani nikdy pozdûji v Ïivotû. Bylo pro nás
v˘sadou zaplatit takovou cenu za to, Ïe jsme se setkali s Bohem, a já
jsem vdûãn˘, Ïe jsem mûl v˘sadu pfiijít ve v˘pravû Martin.‘ [William
Palmer, citováno v David O. McKay, „Pioneer Women“, Relief
Society Magazine, Jan. 1948, 8.] 

19. O tûchto prvních ãlenech Církve, ktefií s odvahou pfiijali
evangelium a ktefií u‰li dalekou pouÈ, aby Ïili na okraji civiliza-
ce, byla napsána píseÀ: 

20. Novému národu vzejíti dal
na cestû do zemû zaslíbené, 
kdyÏ den za dnem kráãel dál
za vidinou svobody vytouÏené. 
ObûÈ pfiinést nikdy neváhal
a v pustinû si domov vytvofiil. 
Budoucím generacím pfiíkladem se stal, 
poÏehnan˘, ctûn˘ pion˘r. 

21. Jejich pfiíklad nás uãí, jak máme Ïít s vût‰í vírou a odvahou
ve své vlastní zemi: 

22. SluÏba jeho heslem byla, 
s odvahou pro druhé Ïil, 
touha pomáhat v nûm zvítûzila, 
láska dala jeho krokÛm cíl. 
KaÏd˘ den nûkomu ulehãil trápení. 
KaÏd˘ den nûkoho povzbudil. 
KaÏd˘ den vzkfiísil nûãí nadûji, 
poÏehnan˘, ctûn˘ pion˘r. [„They, the Builders of the Nation“,
Hymns, no. 36]“ (Na‰e dûdictví, 77–78, 80). 

Porozumûní ãetbû
Pion˘fii s ruãními vozíky

Misionáfii pfiijímají povolání
23. „KdyÏ se v‰ude kolem zaãal oz˘vat
hukot práce a domácího Ïivota, president
Brigham Young zamûfiil svou pozornost
na potfieby Církve. Na generální konfe-
renci, která se konala 6. fiíjna 1849, povûfiil
nûkolik ãlenÛ z Kvora Dvanácti, spolu
s nûkolika novû povolan˘mi misionáfii,
aby ode‰li na misii do zahraniãí. Pfiijali
toto povolání, i kdyÏ museli opustit své
rodiny, své nové domovy a spoustu roz-
dûlané práce. Erastus Snow spolu s nûko-
lika star‰ími zahájil misionáfiskou práci
ve Skandinávii, zatímco Lorenzo Snow
a Joseph Toronto odcestovali do Itálie.
Addison a Louisa Barnes Prattovi se
navrátili na Spoleãenské ostrovy, kde
Addison pÛsobil jiÏ dfiíve. John Taylor byl
povolán do Francie a Nûmecka. Bûhem

Odkaz (odst. 14) – Nûco
velmi cenné, co se pfiedává
z minulosti
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své cesty na v˘chod misionáfii potkávali Svaté, ktefií mífiili do
nového Sionu ve Skalist˘ch horách. 

24. V místech, kde pracovali, byli tito misionáfii svûdky zázrakÛ
a pokfitili do Církve mnoho lidí. KdyÏ Lorenzo Snow, kter˘ se
pozdûji stal presidentem Církve, kázal v Itálii, zahlédl tfiíletého
chlapce, kter˘ byl na pokraji smrti. Pochopil, Ïe má pfiíleÏitost
chlapce uzdravit a otevfiít tak srdce lidí Ïijících v okolí. Toho
veãera se dlouho a vroucnû modlil o BoÏí vedení a následující-
ho dne se on a jeho spoleãník za chlapce postili a modlili.
Odpoledne mu udûlili poÏehnání a v duchu poÏádali i o pomoc
ve své práci. Chlapec po celou noc klidnû spal a byl zázraãnû
uzdraven. Povûst o uzdravení se roznesla po celém údolí
Piedmont v Itálii. MisionáfiÛm byly otevfieny dvefie a v oblasti
do‰lo k prvním kfitÛm. [Viz Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow:
Spiritual Giant, Prophet of God (1982), 64.] 

25. Bûhem zvlá‰tní konference, která se konala v srpnu 1852
v Salt Lake City, bylo 106 star‰ích povoláno na misii do rÛz-
n˘ch zemí po celém svûtû. Tito misionáfii, podobnû jako ti, ktefií
byli povoláni pozdûji, kázali evangelium v JiÏní Americe, âínû,
Indii, ·panûlsku, Austrálii, na Havaji a v jiÏním Tichomofií. Ve
vût‰inû tûchto oblastí byl poãáteãní úspûch pro misionáfie sotva
znateln˘. Zaseli v‰ak semínka, díky kter˘m bûhem pozdûj‰í
misionáfiské práce mnoho lidí pfii‰lo do Církve. 

26. Star‰í Edward Stevenson byl povolán do misie Gibraltar ve
·panûlsku. Díky tomuto povolání se navrátil do svého rodi‰tû a
odváÏnû tam mezi sv˘m lidem hlásal znovuzfiízené evangelium.
Byl vsazen do vûzení za to, Ïe kázal, a zÛstal tam po nûjak˘ ãas,
dokud vládní úfiedníci nezjistili, Ïe káÏe stráÏcÛm a Ïe uÏ jedno-
ho témûfi obrátil na víru. Po svém propu‰tûní pokfitil do Církve
dva lidi a v lednu 1854 byla zaloÏena odboãka, která mûla deset
ãlenÛ. Aãkoli ‰est ãlenÛ bylo britskou armádou povoláno
k vojenské sluÏbû v Asii, odboãka mûla v ãervenci jiÏ osmnáct
ãlenÛ, vãetnû jednoho sedmdesátníka, jednoho star‰ího, jednoho
knûze a jednoho uãitele, ktefií odboãce dodali vedení potfiebné
pro její dal‰í rÛst. [Viz „The Church in Spain and Gibraltar“,
Friend, May 1975, 33.] 

27. Vláda Francouzské Polynésie vypovûdûla misionáfie v roce
1852. Ale Svatí, ktefií byli obráceni na víru, udrÏovali Církev
Ïivou aÏ do roku 1892, kdy byla misionáfiská práce obnovena.
Star‰í Tihoni a Maihea byli obzvlá‰tû stateãní. Radûji ‰li do vûze-
ní a vytrpûli dal‰í tûÏké zkou‰ky, neÏ aby popfieli víru. Oba
napomáhali tomu, aby Svatí zÛstali aktivní a vûrní evangeliu.
[Viz R. Lanier Britsch, Unto the Islands of the Sea: A History of the
Latter-day Saints in the Pacific (1986), 21–22.] 

28. Pro ty, ktefií do Církve vstoupili mimo území Spojen˘ch
státÛ, to byl ãas pro shromaÏìování do Sionu, coÏ znamenalo
odcestovat na lodi do Ameriky. Elizabeth a Charles Woodovi
vypluli v roce 1860 z JiÏní Afriky, kde po nûkolik let pracovali,
aby získali peníze na cestu. Elizabeth vedla domácnost bohaté-
ho muÏe a její manÏel vyrábûl cihly. Dûlali to tak dlouho, neÏ
získali potfiebné peníze. Elizabeth na palubu lodi pfiinesli 24
hodin poté, co porodila syna, a byla umístûna do kapitánovy
kajuty, aby mûla vût‰í pohodlí. Bûhem plavby váÏnû onemocnû-
la a dvakrát témûfi umfiela, cestu ale pfieÏila a s manÏelem se
usadila v Utahu ve mûstû Fillmore. 

29. Misionáfii velmi pfiirostli k srdcím Svat˘ch v zemích, ve kte-
r˘ch slouÏili. Joseph F. Smith pfied koncem své misie na Havaji
v roce 1857 dostal vysoké horeãky, které mu po tfii mûsíce bráni-
ly v práci. Byl poÏehnán tím, Ïe se ho ujala vûrná havajská ãlen-
ka Ma Mahuhii. Starala se o nûho, jako by to byl její syn, a
vytvofiilo se mezi nimi velice pevné pouto lásky. Po letech, kdyÏ
byl Joseph F. Smith presidentem Církve, nav‰tívil Honolulu a

tûsnû po svém pfiíjezdu spatfiil, jak k nûmu vedou slepou Ïenu,
která v ruce drÏela dárek – nûkolik zvlá‰È vybran˘ch banánÛ.
Zaslechl její volání ,Iosepa, Iosepa‘ (Josephe, Josephe). Ihned se
k ní rozbûhl, objal ji, hladil ji a líbal ji a volal: ,Maminko,
maminko, má drahá maminko.‘ [Viz Charles W. Nibley,
„Reminiscences of President Joseph F. Smith“, Improvement Era,
Jan. 1919, 193–194.]“ (Na‰e dûdictví, 84–86.) 

Porozumûní ãetbû
Misionáfii pfiijímají povolání

Povolání k osídlení
30. „Mnoho komunit v Utahu a v jiÏním Idahu a pozdûji v ãás-
tech Arizony, Wyomingu, Nevady a Kalifornie bylo zaloÏeno
jednotlivci a rodinami povolan˘mi na generálních konferencích.
President Brigham Young fiídil osídlování tûchto míst, na kte-
r˘ch mohly Ïít a hospodafiit tisíce nov˘ch osadníkÛ.“ 

31. „Bûhem jeho Ïivota bylo osídleno celé údolí Salt Lake a
mnoho okolních oblastí. Do roku 1877, kdy Brigham Young
zemfiel, bylo zaloÏeno více neÏ 350 osad a v roce 1900 jich bylo
témûfi 500. Brigham Henry Roberts, kter˘ byl autoritou Církve
v jejích poãátcích, fiekl, Ïe úspûch mormonského osídlování spo-
ãíval v ,oddanosti lidí jejich vedoucím a v jejich nesobecké ocho-
tû pfiiná‰et obûti‘ pfii vykonávání povolání od presidenta Younga
[citováno v Russell R. Rich, Ensign to the Nations (1972), 349].
Lidé, ktefií osídlovali nové oblasti, obûtovali materiální pohodlí,
spoleãnost sv˘ch pfiátel a nûkdy i vlastní Ïivot, aby následovali
Pánova proroka. 

Prvotní (odst. 25) – Poãáteãní

Kajuta (odst. 28) – Místo, kde
se na lodi spí
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32. Bûhem generálních konferencí ãetl president Brigham Young
jména bratrÛ, ktefií byli se sv˘mi rodinami povoláni, aby se
odstûhovali do odlehl˘ch oblastí. Tito osadníci to chápali tak,
Ïe jsou povoláni na misii a Ïe na tûch místech zÛstanou aÏ do
doby, neÏ budou uvolnûni. Do nov˘ch oblastí cestovali na vlast-
ní náklady a s vlastními zásobami. Jejich úspûch závisel na tom,
jak dobfie vyuÏijí dostupné zdroje. Prozkoumali pÛdu a pfiipra-
vili ji pro obdûlávání, stavûli ml˘ny, kopali zavodÀovací kanály,
aby na pole pfiivedli vodu, oplocovali pastviny pro svá stáda a
budovali cesty. Pûstovali plodiny a zakládali zahrady, stavûli
kaple a ‰koly a snaÏili se udrÏovat pfiátelské vztahy s Indiány.
Jeden druhému pomáhali v dobû nemocí a také pfii porodech,
úmrtích a svatbách. 

33. Charles Lowell Walker obdrÏel v roce 1862 povolání usídlit
se v jiÏním Utahu. Zúãastnil se shromáÏdûní pro ty, ktefií byli
takto povoláni. Napsal: ,Nauãil jsem se zde zásadû, na kterou
tak hned nezapomenu. Pochopil jsem, Ïe poslu‰nost je dÛleÏi-
tou zásadou jak v nebi, tak i na zemi. Bûhem posledních sedmi
let jsem zde pracoval v obtíÏn˘ch podmínkách, za horka i za
mrazu, nûkdy i o hladu, abych nakonec získal dÛm a zahradu
s ovocn˘mi stromy, které koneãnû zaãínají hezky vypadat a plo-
dit ovoce. Nyní to tedy musím opustit, abych ‰el a plnil vÛli
Nebeského Otce, kter˘ v‰e fiídí pro dobro tûch, ktefií ho milují a
bojí se ho. Modlím se k Bohu, aby mi dal sílu vykonat to, co se
ode mne oãekává, takov˘m zpÛsobem, kter˘ by byl pro nûho
pfiijateln˘m‘ [Diary of Charles Lowell Walker, ed. A. Karl Larson
and Katharine Miles Larson, 2 vols. (1980), 1:239; pravopis a
interpunkce modernizovány]. 

34. Charles C. Rich, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, také obdrÏel
povolání k osídlení. Brigham Young povolal jeho a nûkteré dal‰í
bratry, aby se sv˘mi rodinami osídlili údolí Bear Lake, které leÏí
asi 240 kilometrÛ severnû od Salt Lake City. Údolí leÏelo ve
velké nadmofiské v˘‰ce a bûhem zimy tam panovala tuhá zima
a bylo tam hodnû snûhu. Bratr Rich se nedávno vrátil z misie
v Evropû a nebyl pfiíli‰ nad‰en˘ z toho, Ïe se musí s rodinou
pfiestûhovat a zaãít znovu v tak obtíÏn˘ch podmínkách. Pfiijal
ale povolání a v ãervnu 1864 dorazil do údolí Bear Lake. Zima
byla toho roku neobvykle tuhá a nûktefií bratfii se na jafie roz-
hodli odejít. Bratr Rich si uvûdomoval, Ïe Ïivot v tomto stude-
ném podnebí nebude snadn˘, ale fiekl: 

35. ,Mûli jsme mnoho tûÏkostí. To pfiipou‰tím... a proÏívali jsme
je spoleãnû. Pokud ale chcete jít nûkam jinam, je to va‰e právo,
nechci vám ho upírat... Já ale musím zÛstat zde, i kdybych mûl
zÛstat sám. President Young mû sem povolal, a tak zde zÛstanu,
dokud mû neuvolní a nedá mi svolení k odchodu.‘ Bratr Rich se
svou rodinou zÛstal a po nûkolik pfií‰tích desetiletí pÛsobil jako
ãeln˘ pfiedstavitel prosperující oblasti. [Viz Leonard J. Arrington,

Charles C. Rich (1974), 264.] Podobnû jako tisíce dal‰ích ochotnû
poslechl své vedoucí, aby pomohl budovat Pánovo království.“
(Na‰e dûdictví, 86, 88–89.) 

Porozumûní ãetbû
Povolání k osídlení

SouÏití s Indiány
36. „Jak se osadníci stûhovali dále k pohraniãí, ãasto pfiicházeli
do styku s Indiány. Na rozdíl od nûkter˘ch jin˘ch lidí, ktefií
osídlovali západ, Svatí se dûlili se sv˘mi domorod˘mi bratry a
sestrami o jídlo, tak jak je tomu uãil president Brigham Young, a
snaÏili se je pfiivést do Církve. Svatí se pokusili ‰ífiit evangelium
mezi Indiány ve Fort Lemhi u fieky Salmon na teritoriu Idaho a
v osadû Elk Mountain na horním Coloradu na teritoriu Utah.
President Young také ustanovil Pomocná sdruÏení, jejichÏ ãlen-
ky ‰ily ‰aty pro své indiánské bratry a sestry a získávaly peníze,
aby jim pomohly zajistit potraviny. 

37. Elizabeth Kaneová, manÏelka Thomas L. Kanea, velkého pfií-
tele Svat˘ch, kter˘ nebyl ãlenem Církve, se pfii své cestû Utahem
ubytovala u jedné upracované mormonky. Elizabeth nemûla o
této Ïenû moc vysoké mínûní, dokud nespatfiila, jak se chová
k IndiánÛm. KdyÏ ta Ïena zavolala své hosty k veãefii, promlu-
vila také nûkolik slov k postávajícím IndiánÛm. Elizabeth se
zeptala, co Ïe to IndiánÛm fiekla, a syn té Ïeny jí to pfieloÏil:
,Tito cizinci pfii‰li dfiíve a já jsem uvafiila jen tolik jídla, aby bylo
dost pro nû, va‰e jídlo se uÏ ale vafií a já vás zavolám, jakmile
bude hotové.‘ Elizabeth tomu nemohla uvûfiit a zeptala se, jestli
skuteãnû Indiány pozve na veãefii. Syn jí odpovûdûl: ,Matka je
pozve ke stolu a obslouÏí je tak jako vás.‘ Skuteãnû je obsluho-
vala a byla s nimi, dokud nedojedli. [Viz Elizabeth Wood Kane,
Twelve Mormon Homes Visited in Succession on a Journey through
Utah to Arizona (1974), 65–66.]“ (Na‰e dûdictví, 89–90.) 

Porozumûní ãetbû
SouÏití s Indiány

Upracované (odst. 37) –
Unavené, vyãerpané

Osídlení (podtitulek) –
ZaloÏení nov˘ch mûst

Materiální pohodlí (odst. 31)
– Majetek, kter˘ je zdrojem
radosti a ‰tûstí
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Ustanovení funkcí knûÏství a pomocn˘ch
organizací 
38. „V pozdûj‰ích letech svého Ïivota president Young objasnil
a ustanovil nûkteré dÛleÏité povinnosti knûÏství. Dvanácti dal
pokyn, aby v kaÏdém kÛlu pofiádali konference. Následkem toho
bylo po celém Utahu vytvofieno 7 nov˘ch kÛlÛ a 140 nov˘ch
sborÛ. Byly jasnû urãeny povinnosti pfiedsednictev kÛlÛ, vyso-
k˘ch rad, biskupstev a pfiedsednictev kvor a stovky muÏÛ byly
povolány, aby nastoupily na tyto pozice. âlenÛm Církve dal pre-
sident Young radu, aby si dali Ïivot do pofiádku a aby platili
desátek, postní obûti a aby dávali dal‰í pfiíspûvky. 

39. V roce 1867 prorok ustanovil Georga Q. Cannona generál-
ním fieditelem Nedûlní ‰koly a bûhem nûkolika let se Nedûlní
‰kola stala stálou souãástí církevní organizace. V roce 1869
zaãal president Young uãit své dcery o zásadách stfiídmého
zpÛsobu Ïivota. V roce 1870 vytvofiil organizaci Retrenchment
Association (retrench znamená omezit nestfiídmost a v˘stfied-
nost) a své rady tak pfiedal v‰em mlad˘m Ïenám. Toto byl zaãá-
tek organizace Mlad˘ch Ïen. V ãervenci 1877 odcestoval do
Ogdenu v Utahu, kde zaloÏil první Pomocné sdruÏení kÛlu.“
(Na‰e dûdictví, 90.) 

Porozumûní ãetbû
Ustanovení funkcí knûÏství a pomocn˘ch organizací

Jak˘ vliv mûla kalifornská zlatá horeãka na Svaté
v údolí Solného jezera? 

KdyÏ bylo v roce 1848
v Kalifornii objeveno zlato,
bylo to poÏehnání pro vûrné,
ale poku‰ení pro slabé ve vífie.
Proud hledaãÛ zlata se valil
pfies prérie od v˘chodu a pro-
cházel údolím Solného jezera.
Nûktefií ãlenové Církve, ktefií

byli ne‰Èastní z tvrd˘ch podmínek v údolí, naloÏili vozy a pfii-
pravovali se k odjezdu. President Brigham Young radil: „BÛh
urãil toto místo pro shromáÏdûní sv˘ch Svat˘ch a vám se bude
dafiit lépe zde, neÏ kdyÏ pÛjdete ke zlat˘m dolÛm... Pokud jde
o zlato a stfiíbro a bohaté minerály zemû, není Ïádná jiná zemû,
která by se vyrovnala této; ale nechte je b˘t; nechÈ je hledají
druzí a my budeme obdûlávat pÛdu.“ (Brown, Giant of the Lord,
132–133.) Nûktefií ode‰li do Kalifornie, ale vût‰ina zÛstala vûrná
a tû‰ila se hojné úrodû onoho roku. 

Slavná zlatá horeãka roku 1849 pfiímo poÏehnala Svaté Ïijící
v údolí Solného jezera. KdyÏ obchodníci dováÏející zboÏí do
Kalifornie dorazili do Salt Lake City, dozvûdûli se, Ïe jídlo, oble-
ãení a nástroje poslané lodí jsou jiÏ na trhu, a tak své zboÏí pro-
dali Svat˘m za znaãnû sníÏené ceny. Hledaãi zlata také najímali
Svaté, aby opravili jejich vozy. Kromû toho byly ze Salt Lake
City vysílány v˘pravy s prázdn˘mi vozy, aby sbíraly zboÏí
odloÏené podél stezky tûmi, ktefií chtûli sníÏit náklad, aby rych-
leji dorazili na zlatá pole. 

Pomocná organizace (podtitu-
lek) – Organizace podléhající
knûÏství, napfiíklad Nedûlní
‰kola a Pomocné sdruÏení

Stfiídm˘ (odst. 39) –
Skromn˘, prost˘

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Brigham Young“ proveìte tfii
z níÏe uveden˘ch ãinností (A–D). 

Nová domovina

1. Pfiedstavte si, Ïe vedete skupinu lidí, která má zaloÏit novou
domovinu. Do se‰itu si pod nadpis „Mé pofiadí“ napi‰te níÏe
uvedené kroky v pofiadí, ve kterém byste je vykonali: 

a) Rozdûlit zemi mezi lidi

b) Postit se a modlit se o pfiekonání zvlá‰tních problémÛ

c) Zasít

d)Pilnû pracovat, abychom postupovali vpfied

e) Urãit místo pro chrám

f) Zorganizovat Církev

g) Vytvofiit inspirovan˘ plán do budoucnosti

2. Projdûte si odstavce 1–11. Potom pod nadpis „Pofiadí pion˘-
rÛ“ si vypi‰te stejné události v pofiadí, ve kterém je vykonali
president Brigham Young a Svatí bûhem nûkolika prvních
mûsícÛ v údolí Salt Lake. 

3. Co na vás zapÛsobilo na pofiadí, ve kterém to vykonali? 

4. Jak mÛÏete tento pfiíklad uplatnit na priority, které jste si ve
svém Ïivotû stanovili vy? 

Najdûte pfiíbûhy, které se vztahují
k náboÏenské písni

1. Peãlivû si pfieãtûte slova písnû „They, the Builders of the
Nation“ [Budovatelé národa] v odstavcích 20 a 22. 

2. Do se‰itu si napi‰te níÏe uvedená slova a v˘razy. Potom
v ãetbû v oddílu „President Brigham Young“ najdûte pfiíklad
pro kaÏdé slovo nebo v˘raz a vedle zápisu ve svém seznamu
napi‰te jednou vûtou shrnutí pfiíbûhu. 

a) Na cestû

b) Den za dnem kráãel dál

c) Pfiíkladem se stal

d)SluÏba

e) Láska

f) Odvaha

g) PoÏehnan˘

Nakreslete mapu

1. Do se‰itu si pfiekreslete nebo obkreslete mapu svûta podle
mapy 7, která se nachází ve va‰ich písmech v oddíle „Dûjiny
Církve – chronologie, mapy a fotografie“. Ve své mapû si
vyznaãte v‰echny zemû, kam president Brigham Young vyslal
misionáfie (viz odstavce 23–29). 

2. Odpovûzte na tyto otázky: 

a) Ve které z tûchto zemí byste nejradûji slouÏili na misii? Proã? 

b) Jak se zmûnil Ïivot dûtí tûch, ktefií byli povoláni slouÏit na
misii do vzdálen˘ch zemí? 

c) Jaká byla nejtûÏ‰í práce, ke které vás Pán povolal? Jak vám
va‰e zku‰enosti pomáhaly rÛst? 

C

B

A
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Napi‰te pfiíbûh

President Brigham Young povolal mnoho ãlenÛ Církve, aby
osídlili oblasti dne‰ního Utahu a okolních státÛ. Pfieãtûte si
odstavce 30–35 a udûlejte toto: 

1. Vypi‰te si jméno kaÏdého ãlovûka, kter˘ byl povolán zaloÏit
nové osídlení. Vedle jména si vypi‰te nûjakou charakterovou
vlastnost, o níÏ si myslíte, Ïe nejlépe vystihuje schopnost
tohoto ãlovûka vytrvat v nároãném úkolu. 

2. Podívejte se na obrázek rodiny pfied rouben˘m domem, kter˘
se nachází na stranû 160. Pfiedstavte si, Ïe jste ãlenem této
rodiny, a napi‰te struãn˘ pfiíbûh popisující pocity, které vás
naplÀovaly, kdyÏ vás president Brigham Young povolal osíd-
lit onu oblast. 

KdyÏ president George Q.
Cannon, kter˘ byl rádcem
v Prvním pfiedsednictvu,
hovofiil o presidentu
Brighamu Youngovi, prohlá-
sil: „Jdûte a pfieãtûte si kázání
presidenta Younga, a pokud
nyní nevûfiíte, Ïe byl proro-
kem, myslím, Ïe poté, co si je
pfieãtete, si budete jisti tím, Ïe
jím byl, protoÏe hovofiil jako
prorok k tomuto lidu o jeho
budoucnosti a jeho slova byla
plná boÏské moudrosti a on je
vyléval v nepfietrÏitém prou-
du bûhem celého svého Ïivo-
ta.“(Gospel Truth, 1:328.) 

Smrt presidenta Brighama Younga a jeho odkaz
1. „President Brigham Young byl energick˘ a praktick˘ vedoucí.
Cestoval po církevních osadách, aby uãil a povzbuzoval Svaté.
Vedením a sv˘m pfiíkladem uãil ãleny, jak mají vykonávat svá
povolání v Církvi. 

2. President Young, kdyÏ odepisoval redaktorovi newyorsk˘ch
novin, zhodnotil svÛj Ïivot takto: 

3. ,V˘sledky mé práce za posledních 26 let, struãnû shrnuto jsou:
Zalidnûní tohoto teritoria Svat˘mi posledních dnÛ, pfiibliÏne 100
000 lidí; zaloÏení více neÏ 200 mûst, mûsteãek a vesnic, obydle-
n˘ch na‰ím lidem,... a zfiízení ‰kol, továren, ml˘nÛ a dal‰ích
institucí, zamûfien˘ch na pokrok a blaho na‰í komunity... 

4. Cel˘ mÛj Ïivot je vûnován sluÏbû V‰emohoucímu‘ [citováno
v Hinckley, Znovuzfiízení pravdy,128]. 

Odkaz presidenta
Brighama Younga

MojÏí‰ posledních dnÛ

D 5. V záfií 1876 vydal president
Young mocné svûdectví o
Spasiteli: ,Vydávám svûdectví o
tom, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Spasitel
a Vykupitel svûta; jsem poslu‰en
jeho slov a rozumím jeho slibu; a
znalost, kterou o nûm mám,
moudrost tohoto svûta nemÛÏe
poskytnout, ani ji nemÛÏe ode-
jmout.‘ [Journal of Discourses,
18:233.] 

6. V srpnu 1877 president Young váÏnû onemocnûl a pfies
snahu lékafiÛ o jeho záchranu do t˘dne zemfiel. Bylo mu 76 let
a Církev vedl 33 let. Dnes si ho pfiipomínáme jako mocného
proroka, kter˘ vyvedl novodob˘ Izrael do zaslíbené zemû.
Ve sv˘ch kázáních se zamûfioval na kaÏdodenní záleÏitosti a
objasnil tak, Ïe náboÏenství je souãástí bûÏného Ïivota. Jeho
znalost pohraniãí a jeho citlivé vedení inspirovalo lidi k tomu,
aby dokázali zdánlivû nemoÏné a aby s poÏehnáním nebes
vybudovali v pustinû království.“ (Na‰e dûdictví, 91.) 

Uãení a svûdectví Brighama Younga
7. KdyÏ president Young mluvil o Matou‰ovi 5:48, fiekl:
„MÛÏeme upravit tuto vûtu a fiíci: ,Buìte tak dokonalí, jak to jen
dokáÏete‘, neboÈ to je v‰e, co mÛÏeme dûlat, i kdyÏ je psáno:
Buìte dokonalí jako vá‰ Otec, kter˘ je v nebesích, je dokonal˘...
KdyÏ si poãínáme tak dobfie, jak jen umíme... jsme... ospravedl-
nûni jako andûlé, ktefií jsou pfied trÛnem BoÏím.“ (Discourses of
Brigham Young, 89.) 

8. Témûfi tfii roky po smrti proroka Josepha Smitha ho spatfiil
Brigham Young ve snu neboli ve vidûní. President Young se
Proroka zeptal, zda má pro ãleny Církve nûjaké poselství.
„Joseph ke mû pfiistoupil, vypadal velmi váÏnû, ale pfiesto jem-
nû fiekl: ,¤ekni lidem, aby byli pokorní a vûrní a aby si jistû
uchovávali Ducha Pánû, a ten je povede správnû. Buìte opatrní
a neodhánûjte ten tich˘ a jemn˘ hlas; bude vás uãit, co máte
dûlat a kam máte jít... Ducha Pánû mohou rozpoznat ode v‰ech
dal‰ích duchÛ; bude jim na‰eptávat do du‰e pokoj a radost;
zá‰È, nenávist, svár a ve‰keré zlo odejme z jejich srdce a jejich
jedin˘m pfiáním bude konat dobro, prosazovat spravedlivost a
budovat království BoÏí.‘“ (Manuscript History of Brigham Young,
1846–1847, comp. Elden J. Watson [1971], 529.) 
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9. „Nejvût‰í obavou, kterou mám ohlednû tohoto lidu, je, Ïe
v této zemi zbohatnou, zapomenou na Boha a Jeho lid, ztuãní a
vykopnou sami sebe z Církve a pÛjdou do pekla. Tento lid
vydrÏí útoky lÛzy, olupování, chudobu a v‰echny druhy proná-
sledování a bude vûrn˘. Nejvíce se ale obávám toho, Ïe nedoká-
Ïí obstát v bohatství.“ (Citováno v publikaci Kimball, Miracle of
Forgiveness, 48.) 

10. „NezáleÏí na tom, zda vy nebo já jsme naladûni na modlitbu,
kdyÏ pfiijde ãas modlitby, modlete se. Nejsme-li tak naladûni,
máme se modlit, dokud se nenaladíme... Zjistíte, Ïe ti, ktefií
ãekají, aÏ je Duch pobídne k modlitbû, se na této zemi nikdy pfií-
li‰ mnoho modlit nebudou.“ (Discourses of Brigham Young, 44.) 

11. „Bratfií a sestry, ãtete písma tak, jako kdybyste je pfied tisí-
cem, dvûmi tisíci nebo pûti tisíci lety psali vy? âtete je tak, jako
kdybyste byli na místû muÏÛ, ktefií je psali? NepociÈujete-li to
tak, je va‰í v˘sadou to tak pociÈovat, abyste mohli b˘t s duchem
a v˘znamem psaného slova BoÏího obeznámeni tak dobfie, jako
jste obeznámeni se sv˘mi kaÏdodenními záleÏitostmi.“
(Discourses of Brigham Young, 128.)

12. „Více se obávám toho, Ïe tento lid bude mít tolik dÛvûry ve
své vedoucí, Ïe se nebude sám ptát Boha, zda je vede On.
Obávám se, Ïe se usadí ve stavu zaslepené sebejistoty a Ïe svûfií
svÛj vûãn˘ osud do rukou sv˘ch vedoucích s bezstarostnou
dÛvûrou, Ïe to by samo v sobû zhatilo zámûry BoÏí s jejich spa-
sením a oslabilo onen vliv, kter˘ by mohli poskytovat sv˘m
vedoucím, kdyby sami pro sebe vûdûli, zjevením JeÏí‰e, Ïe jsou
vedeni správnou cestou.“ (Discourses of Brigham Young, 135.) 

13. „Proã lidé odpadají? Víte, Ïe jsme na ,staré dobré lodi Sion‘.
Jsme uprostfied oceánu. Pfiichází boufie, a jak fiíkají námofiníci,
loì pracuje velmi tûÏce. ,Nechci tady zÛstat,‘ fiíká nûkdo.
‚Nevûfiím, Ïe toto je „loì Sion“.‘ ,Ale jsme uprostfied oceánu.‘
,To je mi jedno, nezÛstanu zde.‘ Sundá si kabát a skoãí pfies
palubu. Neutopí se? Utopí. Stejné je to s tûmi, ktefií opou‰tûjí
tuto Církev. Je to ,stará dobrá loì Sion‘, zÛstaÀme na ní.“
(Discourses of Brigham Young, 85.) 

14. „VÏdy, kdyÏ pomyslím na to, Ïe jsem vÛbec kdy poznal
Josepha Smitha, Proroka, kterého Pán vzbudil a vysvûtil a které-
mu dal klíãe a moc vybudovat království BoÏí na zemi a podpo-
rovat ho, chce se mi volat aleluja... 

15. Kdo mÛÏe nûco oprávnûnû fiíci proti Josephu Smithovi? Znal
jsem ho tak dobfie, jako kteréhokoli jiného ãlovûka. Nevûfiím, Ïe
ho jeho otec a matka znali lépe neÏ já. Nemyslím si, Ïe na zemi
Ïije ãlovûk, kter˘ by ho znal lépe neÏ já; a já se nebojím fiíci, Ïe
s v˘jimkou JeÏí‰e Krista na této zemi nikdy neÏil ani neÏije lep‰í
ãlovûk. Jsem jeho svûdkem.“ (Discourses of Brigham Young,
458–459.) 

16. „NechÈ presidenti a apo‰tolové a star‰í konají dílo, ke které-
mu je Pán ustanovil, a poslouchají rady, které jim jsou dávány, a
království se bude valit dál, poroste v síle, v dÛleÏitosti, ve veli-
kosti a v moci, v moudrosti, inteligenci a slávû; a nikdo nemusí
mít obavy, neboÈ to je království, které zaloÏil Pán ná‰ BÛh a
které podporuje svou nesrovnatelnou moudrostí a mocí od
poãátku aÏ do tohoto dne.“ (Discourses of Brigham Young, 149.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Brighama Younga

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „Odkaz Brighama Younga“ proveìte dvû
z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Otázky o Brighamu Youngovi

Odpovûzte na níÏe uvedené otázky za pouÏití informací, které
se nacházejí v odstavcích 1–6 a v pfiehledu Ïivota a pfiedsednic-
tví Brighama Younga (str. 156). 

1. Kolik let bylo Brighamu Youngovi
a jak dlouho byl ãlenem Církve,
kdyÏ byl vysvûcen apo‰tolem? 

2. Co dûlal, kdyÏ byl prorok Joseph
Smith v Ïaláfii v Liberty? (Viz NaS
121 záhlaví.) 

3. Napi‰te si pût poÏehnání, která
jste obdrÏeli vy nebo va‰e rodina
díky tomu, co v Církvi zaãalo
bûhem pfiedsednictví Brighama
Younga. 

Vlastními slovy

1. Z odstavcÛ 7, 9, 13–16 si vyberte tfii a pfiepi‰te je vlastní-
mi slovy. 

2. Po kaÏdém odstavci, kter˘ napí‰ete, uveìte pfiíklad otázky
nebo problému, které ãlovûk mÛÏe mít a které mohou b˘t
zodpovûzeny oním uãením. Napfiíklad uãení v odstavci 10 by
mohlo pomoci ãlovûku, kter˘ nemá pocit, Ïe se má modlit. 

Porovnejte prohlá‰ení

1. Pfieãtûte si níÏe uvedené pasáÏe z písem a potom si tyto odka-
zy opi‰te do se‰itu do sloupce: Daniel 2:44–45; Matou‰ 5:48;
2. Nefi 32:8–9; Alma 24:30; Nauka a smlouvy 11:12–14. 

2. Projdûte si odstavce 7–8, 10, 13 a 16. Do se‰itu si za odkaz
napi‰te ãíslo odstavce, kter˘ nejlépe odpovídá pfiíslu‰né pasá-
Ïi písem. 

C

B

A

Zá‰È (odst. 8) – Touha vidût
druhé trpût

Svár (odst. 8) – Spor, hádka

Ztuãní (odst. 9) – Budou
naplnûni p˘chou nad svou
prosperitou

Pobídne (odst. 10) – Poví
jim, aby

Zaslepená sebejistota (odst.
12) – Bezmy‰lenkovitá dÛvû-
ra, Ïe v‰e je v pofiádku

Bezstarostná dÛvûra (odst.
12) – DÛvûra ve vedoucí
pouze kvÛli jejich postavení

Zhatit (odst. 12) – Zmafiit
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V desetiletích následujících po smrti presidenta Brighama
Younga Svatí ãelili mnoha tûÏkostem. Vláda Spojen˘ch státÛ
s povzbuzováním a podporou mnoha politick˘ch a náboÏen-
sk˘ch reformních skupin vydala zákony proti praktikování
plurálního manÏelství. Tyto zákony zaãaly platit v roce
1875, kdyÏ reformní skupiny spustily tvrdou kampaÀ ve
sdûlovacích prostfiedích proti Církvi. Nehledû na silné proná-
sledování vládními autoritami Církev i nadále rostla a roz‰i-
fiovala se, pod schopn˘m vedením presidenta Johna Taylora. 

JEHO ÎIVOT (1808–1887) 
1808 Narodil se 1. listopadu v

Milnthorpe v Anglii Jamesovi 
a Agnes Taylorov˘m

1833 24 let, 28. ledna se oÏenil s
Leonorou Cannonovou, 
zemfiela v roce 1868

1836 27 let, 9. kvûtna pokfitûn 
s Leonorou v Black Creek 
v Georgetownu v provincii 
Ontario v Kanadû

1838 30 let, 19. prosince ho Brigham Young a Heber C.
Kimball vysvûtili apo‰tolem 

1839–41 31–32 let, slouÏil na misii v Anglii

1844 35 let, 27. ãervna byl váÏnû zranûn v Ïaláfii
v Carthage, kdyÏ zde byli zabiti prorok Joseph
Smith a Hyrum Smith

1846–47 37–38 let, slouÏil na druhé misii v Anglii

1849–52 40–43 let, slouÏil na misii ve Francii a Nûmecku;
vydal Knihu Mormonovu ve francouz‰tinû a
nûmãinû

1854–57 45–48 let, pfiedsedal Misii v˘chodních státÛ

1877 68 let, po smrti presidenta Brighama Younga,
kter˘ zemfiel 29. srpna, vedl Církev jako presi-
dent Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1880 71 let, 10. fiíjna mu byla vyjádfiena podpora jako
presidentovi Církve, jeho rádci byli George Q.
Cannon a Joseph F. Smith

1887 78 let, 25. ãervence zemfiel v Kaysville v Utahu
poté, co byl témûfi sedm let presidentem Církve

President 
John Taylor
Obránce svobody

O presidentu Johnu Taylorovi
1. „Kvorum dvanácti apo‰tolÛ, kterému pfiedsedal John Taylor,
vedlo po smrti presidenta Brighama Younga Církev po tfii roky.
Johnu Taylorovi byla vyjádfiena podpora jako presidentovi
Církve 10. fiíjna 1880. President Taylor byl nadan˘ spisovatel a
novináfi, kter˘ vydal knihu o usmífiení, a byl také redaktorem
nûkter˘ch nejdÛleÏitûj‰ích církevních ãasopisÛ, jako napfiíklad
Times and Seasons a Mormon. Mnohokrát prokázal svou odvahu
a hlubokou oddanost znovuzfiízenému evangeliu, mimo jiné
i tím, Ïe se dobrovolnû pfiidal ke sv˘m bratfiím ve vûzení
v Carthage, kde byl postfielen ãtyfimi ranami. Jeho osobní motto
,Království BoÏí, nebo nic‘ svûdãilo o jeho oddanosti Bohu a
Církvi.“ (Na‰e dûdictví, 93.) 

Misionáfiská práce
2. „President Taylor byl rozhod-
nut udûlat v‰e, co mohl, aby zajis-
til, Ïe evangelium bude hlásáno
aÏ do konãin zemû. Na generální
konferenci v fiíjnu 1879 povolal
Mosese Thatchera, nejnovûj‰ího
apo‰tola Církve, aby zaãal misio-
náfiskou práci v Mexico City
v Mexiku. Star‰í Thatcher a dva
dal‰í misionáfii zaloÏili 13. listopa-
du 1879 první odboãku Církve
v Mexico City a Dr. Plotino C.
Rhodacanaty se stal jejím presidentem. Dr. Rhodacanaty byl
obrácen poté, co si pfieãetl broÏurku o Knize Mormonovû vyda-
nou ve ‰panûl‰tinû, a napsal presidentu Taylorovi prosbu o dal‰í
informace o Církvi. 

3. Z tohoto jádra tvofieného dvanácti ãleny a tfiemi misionáfii se
znovuzfiízené evangelium pomalu zaãalo ‰ífiit mezi mexick˘ lid.
Star‰í Thatcher, Feramorz Young a bratr [Páez] vystoupili 6.
dubna 1881 na hofie Popocatepetl do v˘‰ky 4750 m a vykonali
tam krátké zasvûcující shromáÏdûní. Star‰í Thatcher poklekl
pfied Pánem a zasvûtil mexickou zemi a její lid k tomu, aby
mohl sly‰et hlas Pána, svého pravého past˘fie. 

4. Star‰í Thatcher se navrátil do Salt Lake City a doporuãil, aby
byli do Mexika povoláni dal‰í misionáfii. Brzy v Mexico City
zaãalo pracovat nûkolik mlad˘ch muÏÛ, mezi kter˘mi byl i
Anthony W. Ivins, pozdûj‰í ãlen Prvního pfiedsednictva. Souãástí
církevního úsilí v mexické misii byla i práce na ‰panûlském vydá-
ní Knihy Mormonovy, která vy‰la v roce 1886. Pfiíbûh Melitona
Treja, kter˘ pomohl pfieloÏit Knihu Mormonovu a dal‰í církevní
literaturu do ‰panûl‰tiny, ukazuje, jak Pán fiídí své dílo. 

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1877–1887) 
1878 Byly zorganizovány Primárky

1880 Drahocenná perla pfiijata za písmo

1884 Zasvûtil chrám v Loganu v Utahu

1886–87 Dal‰í ãlenové Církve byli vysláni, aby Ïili
v Mexiku a Kanadû
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5. Meliton Trejo se narodil ve ·panûlsku a vyrostl, aniÏ by se
zamûfiil na nûjaké náboÏenství. KdyÏ slouÏil v armádû na
Filipínách, doslechl se o mormonech ve Skalist˘ch horách a
velmi zatouÏil po tom, aby se s nimi setkal. Pozdûji váÏnû one-
mocnûl a ve snu mu bylo fieãeno, Ïe musí nav‰tívit Utah. KdyÏ
se uzdravil, odjel do Salt Lake City. Setkal se s Brighamem
Youngem a zaãal studovat evangelium. Získal pfiesvûdãení, Ïe
nalezl pravdu, a stal se ãlenem Církve. SlouÏil na misii
v Mexiku a byl tak duchovnû i intelektuálnû pfiipraven, aby
sehrál hlavní úlohu ve snaze dát ‰panûlsky mluvícím lidem
Knihu Mormonovu v jejich rodném jazyce. 

6. President Taylor také povolal misionáfie, aby ‰ífiili evangelium
mezi Indiány Ïijícími na americkém západû. Amos Wright mûl
nejvût‰í úspûch mezi kmenem ·o‰onÛ Ïijícím ve wyomingské
rezervaci Wind River. JiÏ po nûkolika mûsících práce Amos
Wright pokfitil více neÏ 300 IndiánÛ, vãetnû náãelníka Va‰akie.
Misionáfii Svat˘ch posledních dnÛ ‰ífiili evangelium také mezi
Indiány kmene Navajo, Pueblo a Zuni, ktefií Ïili v Arizonû a
v Novém Mexiku. Wilford Woodruff strávil mezi Indiány rok a
kázal evangelium HopiÛm, ApaãÛm a ZuniÛm. Ammon M.
Tenney se podílel na kfitu více neÏ 100 IndiánÛ kmene Zuni. 

7. Misionáfii také pokraãovali v ‰ífiení evangelia v Anglii a
v Evropû. Thomas Biesinger, narozen˘ v Nûmecku, kter˘ Ïil ve
mûstû Lehi v Utahu, obdrÏel v roce 1883 povolání do Evropské
misie. On a Paul Hammer byli posláni do Prahy v âechách,
které tehdy byly souãástí Rakousko-Uherska. Misionáfii podle
platn˘ch zákonÛ nesmûli vefiejnû ‰ífiit víru, a tak jen bûÏnû roz-
mlouvali s lidmi, které potkali. V tûchto rozhovorech se velice
ãasto dostali na téma náboÏenství. JiÏ po pouhém mûsíci práce
tímto zpÛsobem byl star‰í Biesinger vsazen do vûzení, kde
zÛstal dva mûsíce. KdyÏ byl opût propu‰tûn na svobodu, bylo
mu poÏehnáno tím, Ïe mohl pokfitít Antonína Justa, kter˘ ho
pfiedtím udal a zpÛsobil tak jeho uvûznûní. Bratr Just se stal
prvním Svat˘m posledních dnÛ Ïijícím v âechách. [Viz Kahlile
Mehr, „Enduring Believers: Czechoslovakia and the LDS
Church, 1884–1990“, Journal of Mormon History (Fall 1992),
112–113.] 

8. Evangelium bylo kázáno i v Polynésii. Dva havaj‰tí bratfii,
star‰í Kimo Pelio a Samuela Manoa, byli v roce 1862 posláni na
Samou. Pokfitili asi 50 lidí a star‰í Manoa u nich zÛstal a Ïil
s nimi cel˘ch 25 let. Joseph H. Dean, pocházející ze Salt Lake
City v Utahu, byl v roce 1887 povolán na Samou na misii. Star‰í
Manoa se svou vûrnou Ïenou pfiivítali u nich doma star‰ího
Deana a jeho Ïenu Florence, první Svaté posledních dnÛ, které
za posledních více neÏ dvacet let vidûli a ktefií nepocházeli ze
Samoy. Star‰í Dean brzy pokfitil do Církve 14 lidí a pfiibliÏnû o
mûsíc pozdûji pfiednesl první kázání v samoj‰tinû. [Viz R. Lanier
Britsch, Unto the Islands of the Sea: A History of the Latter-day
Saints in the Pacific (1986), 352–354.] Tak byla na ostrovû znovu
zahájena misionáfiská práce. 

9. Aby havajské úfiady zabránily ‰ífiení malomocenství, pfiemi-
sÈovaly, poãínaje rokem 1866, lidi trpící touto chorobou na
poloostrov Kalaupapa na ostrovû Molokai. V roce 1873 tam byli
vypovûzeni i Jonathan a Kitty Napelaovi, ktefií byli oba Svatí
posledních dnÛ. Nemocná byla pouze Kitty, ale Jonathan, kter˘
s ní byl zpeãetûn v Obdarovacím domû v Salt Lake City, ji tam
nechtûl nechat samotnou. Pozdûji onemocnûl i Jonathan, a kdyÏ
ho po devíti letech nav‰tívil star˘ pfiítel, sotva ho poznal.
Jonathan po urãitou dobu pfiedsedal na poloostrovû Svat˘m,
kter˘ch se tam do roku 1900 se‰lo více neÏ 200. Vedoucí Církve
nezapomínali na vûrné Svaté trpící touto ochromující nemocí a
ãasto odboãku nav‰tûvovali, aby se postarali o jejich duchovní
potfieby. [Viz Lee G. Cantwell, „The Separating Sickness“, This
People (Summer 1995), 58.]“ (Na‰e dûdictví, 93–96.) 

Porozumûní ãetbû
Misionáfiská práce

Jádro (odst. 3) – Ústfiední
ãást, kolem níÏ jsou seskupe-
ny ostatní ãásti, stfied

Udal (odst. 7) – Obvinil ze
‰patn˘ch skutkÛ

Malomocenství (odst. 9) –
ZávaÏné koÏní onemocnûní

Vypovûzeni (odst. 9) –
Vyhnáni nebo donuceni odejít
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Konference Milostivého léta
10. „Dne 6. dubna 1880 oslavili ãlenové Církve padesáté v˘roãí
zaloÏení Církve. Tento rok nazvali ,Milostiv˘m létem‘, tak jak
Izraelité v dávn˘ch dobách oznaãovali kaÏd˘ padesát˘ rok.
President Taylor prominul mnoho dluhÛ, které u Církve
mûli nûktefií chud‰í ãlenové. Církev také rozdûlila 300 krav a
2000 ovcí mezi chudé, ,ktefií si to zaslouÏili‘. [Viz Roberts,
Comprehensive History of the Church, 5:592.] Sestry z Pomocného
sdruÏení Církve darovaly tûm, ktefií byli v nouzi, témûfi 35 000
bu‰lÛ obilí. President Taylor také vyzval ãleny Církve, aby pro-
minuli dluhy, obzvlá‰tû dluhy tûch, ktefií byli v tíÏivé situaci.
,Pfii‰el ãas Milostivého léta!‘ dodal. [Roberts, Comprehensive
History of the Church, 5:593.] Mezi Svat˘mi posledních dnÛ
zavládl duch odpu‰tûní a radosti. 

Orson Pratt

12. Dva roky pfied oslavami Milostivého léta schválil president
John Taylor zaloÏení organizace, která zaji‰Èovala náboÏenskou
v˘uku dûtí. První Primárky zaãaly probíhat ve Farmingtonu
v Utahu, kter˘ leÏí asi 24 kilometrÛ na sever od Salt Lake City, a
do poloviny 80. let byly Primárky zaloÏeny témûfi ve v‰ech spo-
leãenstvích Svat˘ch posledních dnÛ. Primárky se rozrostly a
dnes zahrnují miliony dûtí po celém svûtû, které se kaÏd˘ t˘den
tû‰í z poÏehnání ve formû náboÏenské v˘uky, hudby a pfiátel-
sk˘ch vztahÛ.“ (Na‰e dûdictví, 96–97.) 

Pronásledování pokraãuje
13. „KdyÏ Joseph Smith na poãátku 30. let devatenáctého století
pracoval na pfiekladu Bible, zarazila ho skuteãnost, Ïe Abraham,
Jákob, David a dal‰í vedoucí ve starozákonní dobû mûli více
manÏelek. Prorok se modlil o pochopení a dozvûdûl se, Ïe
v souladu s boÏsky dan˘mi zákony bylo v urãit˘ch obdobích ze
zvlá‰tních dÛvodÛ Bohem povoleno a nafiízeno plurální manÏel-
ství. Joseph Smith se také dozvûdûl, Ïe s boÏsk˘m souhlasem
budou brzy nûktefií Svatí posledních dnÛ pravomocí knûÏství
povoláni k tomu, aby se oÏenili s více neÏ jednou manÏelkou.

11. Poslední den generální konference Milostivého léta, která se
konala v dubnu 1880, byl velice dojemn˘. Jedenáct z dvanácti
apo‰tolÛ vydalo bûhem závûreãného zasedání své svûdectví.
Orson Pratt, jeden z ãlenÛ pÛvodního Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
hovofiil o dobû, kdy se celá Církev se‰la
v domû Petera Whitmera st. ve Fayette ve
státû New York. Vzpomínal na zkou‰ky,
shromaÏìování, pronásledování a na
strasti Svat˘ch posledních dnÛ a pro-
jevil vdûãnost za to, Ïe je stále ,poãí-
tán k tomuto lidu‘. Pak vydal
svûdectví ‚o velkolepém díle, které
Pán, ná‰ BÛh, vykonal bûhem
posledních padesáti let‘. [Roberts,
Comprehensive History of the Church,
5:590–591.] Star‰í Pratt, kterému zb˘-
valo nûkolik mûsícÛ Ïivota, byl pln˘
radosti, Ïe vytrval aÏ do konce jako
vûrn˘ Svat˘ posledních dnÛ. 

Nûktefií Svatí posledních dnÛ praktikovali plurální manÏelství
v Nauvoo, oficiálnû v‰ak bylo praktikování této nauky ohlá‰eno
aÏ na srpnové generální konferenci v Salt Lake City v roce 1852.
Star‰í Orson Pratt, jednající pod vedením presidenta Brighama
Younga, na této konferenci oznámil, Ïe plurální manÏelství je
souãástí napravení v‰ech vûcí (viz Skutkové 3:19–21), které
uskuteãÀuje Pán. 

14. Mnoho americk˘ch náboÏensk˘ch a politick˘ch pfiedstavite-
lÛ se velmi rozãílilo, kdyÏ zjistili, Ïe Svatí posledních dnÛ Ïijící
v Utahu podporují systém manÏelství, kter˘ oni povaÏovali za
nemorální a nekfiesÈansk˘. Proti Církvi a jejím ãlenÛm bylo zor-
ganizováno mohutné politické taÏení. Kongres Spojen˘ch státÛ
schválil zákony, které omezovaly svobodu Svat˘ch posledních
dnÛ a po‰kozovaly Církev po ekonomické stránce. Na základû
tûchto zákonÛ státní úfiedníci zatkli a uvûznili muÏe, ktefií mûli
více manÏelek, a odepfieli jim právo volit, právo na soukromí
v jejich domovû a dal‰í obãanská práva. Stovky vûrn˘ch muÏ-
sk˘ch ãlenÛ Církve a nûkolik Ïen bylo uvûznûno ve vûzeních
v Utahu, Idahu, Arizonû, Nebrasce, Michiganu a v JiÏní Dakotû. 

15. Zesílilo také pronásledování tûch, ktefií pfiijali povolání kázat
evangelium, obzvlá‰tû na jihu Spojen˘ch státÛ. V ãervenci roku
1878 byl napfiíklad brutálnû zavraÏdûn star‰í Joseph Standing,
kdyÏ pracoval ve mûstû Rome v Georgii. Jeho spoleãník, pozdûj-
‰í apo‰tol Rudger Clawson, smrti unikl jen o vlásek. Svatí v Salt
Lake City byli velice rozru‰eni vraÏdou star‰ího Standinga a
tisíce jich pfii‰ly na jeho pohfieb, kter˘ se konal v Tabernaclu
v Salt Lake City. 

16. Star‰í John Gibbs, William Berry, William Jones a Henry
Thompson procestovali témûfi cel˘ stát Tennessee a pokou‰eli se
zmûnit pfiedstavy, které o Církvi mûla vefiejnost. Jednou v nedûli
ráno v dubnu 1884 odpoãívali doma u Jamese Condora poblíÏ
fiíãky Cane v Tennessee. KdyÏ star‰í Gibbs studoval písma a hle-
dal vhodnou pasáÏ pro své kázání, vyrazila z lesa banda nepfiá-
tel a zaãali na nû stfiílet. Star‰í Gibbs a Berry byli zabiti. Star‰í
Gibbs, povoláním uãitel, po sobû zanechal truchlící Ïenu a tfii
dûti. Sestra Gibbsová zÛstala vdovou po 43 let a stala se porodní
asistentkou, aby uÏivila své dûti. Cel˘ Ïivot byla vûrná evange-
liu a zemfiela v oãekávání radostného setkání se sv˘m manÏe-
lem. Brigham Henry Roberts, kter˘ byl v dobû vraÏdy
zastupujícím presidentem misie, riskoval svÛj Ïivot, kdyÏ v pfie-
vleãení odjel exhumovat tûla star‰ího Gibbse a Berryho. Tûla
pfiivezl do Utahu a mnoho sborÛ uspofiádalo na poãest tûchto
dvou star‰ích vzpomínkové smuteãní obfiady. 

17. V jin˘ch oblastech byli misionáfii biãováni tak dlouho, dokud
nemûli úplnû zkrvavená záda, a mnoh˘m z nich jizvy vydrÏely
aÏ do jejich smrti. V té dobû nebylo snadné b˘t ãlenem Církve. 
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18. Mnoho církevních vedoucích se muselo ukr˘vat, aby nebylo
zatãeno federálními policisty, ktefií pátrali po muÏích majících
více manÏelek. Rodiny se obávaly noãních pfiepadÛ, které tito
policisté podnikali. President George Q. Cannon, Lorenzo Snow,
Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds a
mnozí dal‰í byli posláni do vûzení, kde trávili ãas psaním knih,
vyuãováním a psaním dopisÛ sv˘m rodinám. President John
Taylor byl nucen Ïít ve vyhnanství v Kaysville v Utahu, asi 32
kilometrÛ na sever od Salt Lake City, kde 25. ãervence 1887
zemfiel. Byl to muÏ víry a odvahy, kter˘ svÛj Ïivot zasvûtil svû-
dectví o JeÏí‰i Kristu a budování BoÏího království na zemi.“
(Na‰e dûdictví, 97–98.) 

Porozumûní ãetbû
Pronásledování pokraãuje

Uãení a svûdectví Johna Taylora
19. „Modlíte se se svou rodinou?
... A kdyÏ se modlíte, dûláte to
mechanicky nebo poklekáte
v mírnosti a upfiímné touze usilo-
vat o poÏehnání BoÏí pro sebe i
svou domácnost? Toto je zpÛsob,
kter˘m to máme dûlat, a pûstovat
ducha oddanosti a dÛvûry v Boha
a zasvûcovat se mu a usilovat o
jeho poÏehnání.“ (Journal of
Discourses, 21:118.) 

20. „Pokud nebudete zvelebovat svá povolání, BÛh vás uãiní
zodpovûdn˘mi za ty, které jste mohli spasit, kdybyste konali
svou povinnost.“ (Journal of Discourses, 20:23.) 

21. „Pfied námi jsou události, a nejsou pfiíli‰ daleko, které budou
vyÏadovat ve‰kerou na‰i víru, ve‰kerou na‰i energii, ve‰ke-
rou na‰i sebedÛvûru, ve‰kerou na‰i dÛvûru v Boha, aby nám
umoÏnily odolat vlivÛm, které proti nám budou pouÏity...
NemÛÏeme spoléhat na svou inteligenci, nemÛÏeme spoléhat na
své bohatství... musíme spoléhat pouze na Ïivého Boha, na to,
Ïe nás bude doprovázet, fiídit, vést, uãit a Ïe nám bude dávat
pokyny.“ (Citováno v publikaci Joseph Fielding Smith, Essentials
in Church History, 23rd ed. [1969], 479.) 

22. „Nic svat˘m BoÏím nepomÛÏe tak dobfie, jako to, kdyÏ Ïijí
podle svého náboÏenství a dodrÏují pfiikázání BoÏí, ale kdyÏ tak
neãiní, potom se vûci kazí, nedafií a dopají v‰emoÏnû jen ne tak,
jak by mûly; kdyÏ ale Ïijí podle svého náboÏenství a dodrÏují
pfiikázání, ,jejich pokoj proudí jako fieka a jejich spravedlivost
jako vlny mofiské‘.“ (Journal of Discourses, 26:71.) 

23. „Pokud si nûjak˘ ãlovûk pfieje uvést do své rodiny nebo mezi
své pfiátele pokoj, nechÈ ho pûstuje ve vlastním nitru; neboÈ
opravdov˘ pokoj mÛÏeme získat pouze skrze legitimní vládu a
pravomoc nebes a poslu‰nost jejich zákonÛ.“ (The Gospel

Napravení (odst. 13) –
Znovuzfiízení 

Politické taÏení (odst. 14) –
KampaÀ na podporu nûja-
ké vûci

Obãanská práva (odst. 14) –
Svobody a základní práva
udûlené zákonem

Porodní asistentka (odst. 16)
– Îena, která pomáhá
rodiãkám pfii porodu

Exhumovat (odst. 16) –
Vyzvednout z hrobu

Pfiepady (odst. 18) –
Nezákonná vniknutí

Kingdom: Selections from the Writings and Discourses of John Taylor,
sel. G. Homer Durham [1943], 319.) 

24. „âlovûk nemÛÏe hovofiit správnû, pokud nehovofií pod
inspirací V‰emohoucího; a lidé tedy nemohou sly‰et správnû,
ani správnû rozumût, pokud nemají díl téhoÏ Ducha.“ (Gospel
Kingdom, 337–338.) 

25. První pfiedsednictvo
v dubnu 1885 v dopise pfieãte-
ném na generální konferenci
prohlásilo: „S váÏností svûdãí-
me Svat˘m posledních dnÛ a
svûtu, jak jsme tak ãasto ãinili
v minulosti, Ïe BÛh zaloÏil svÛj
Sion a Ïe Jeho dílo se bude
valit vpfied, a Ïe v‰ichni ti,
ktefií proti nûmu bojují, zahy-
nou.“ (James R. Clark, comp.,
Messages of the First Presidency
of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6 vols.
[1965–75], 3:12.) 

26. „PociÈuji dychtivou touhu pfiedat toto svûdectví. Cítím, Ïe
slovo Pánû je jako oheÀ v m˘ch kostech, a já touÏím mít pfiíleÏi-
tost hlásat vám tato poÏehnání, která hledáte, abyste se s námi
mohli radovat z tûchto slavn˘ch vûcí, které BÛh zjevil pro spase-
ní svûta v posledních dnech.“ (B. H. Roberts, The Life of John
Taylor (1963), 78.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Johna Taylora

Zmûna v reorganizování Prvního pfiedsednictva
KdyÏ president Brigham Young zemfiel, vedlo Církev Kvorum
dvanácti apo‰tolÛ pod vedením svého presidenta John Taylora.
Na generální konferenci v fiíjnu 1880 bylo zreorganizováno
První pfiedsednictvo a byla mu vyjádfiena podpora. 

KdyÏ zemfiel president Taylor, Církvi opût pfiedsedalo Kvorum
dvanácti apo‰tolÛ s Wilfordem Woodruffem jako presidentem
kvora. O dva roky pozdûji, bûhem generální konference v dubnu
1889, bylo zreorganizováno První pfiedsednictvo a Wilfordu
Woodruffovi byla vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve. 

Pûstovat (odst. 19) – Rozvíjet

Nitro (odst. 23) – Srdce

Legitimní (odst. 23) –
Legální, zákonn˘
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Témûfi ‰est let pfied svou smrtí se president Woodruff soukromû
se‰el s presidentem Lorenzem Snowem, presidentem Kvora
dvanácti apo‰tolÛ. President Woodruff „s velk˘m pohnutím a
naléhavostí“ presidentu Snowovi fiekl: „Musím tû o nûco dÛleÏi-
tého poÏádat a chci, abys to splnil. KdyÏ jsem pfied nûkolika
mûsíci nav‰tívil St. George, témûfi jsem zemfiel. Nemám na svÛj
Ïivot Ïádnou smlouvu a nevím, jak brzy mohu b˘t odvolán, a
aÏ odejdu, chci, bratfie Snowe, abys neprodléval, ale abys zorga-
nizoval První pfiedsednictvo.“ President Woodruff chtûl, aby to
povaÏoval za zjevení. („Memorandum in the Handwriting of
President Lorenzo Snow“, Elders’ Journal, 1 Dec 1906, 110–111.) 

Po smrti presidenta Woodruffa 2. záfií 1898, kdyÏ president
Snow procházel jednou z chrámov˘ch chodeb, zjevil se pfied
ním Spasitel. ¤ekl mu, Ïe má nahradit presidenta Woodruffa.
Byl pouãen, „aby se do toho dal hned a aby okamÏitû zreorgani-
zoval První pfiedsednictvo Církve a neãekal, jako se to dûlo po
smrti pfiedchozích presidentÛ“. (LeRoi C. Snow, „Remarkable
Manifestation to Lorenzo Snow“, Church News, 2 Apr. 1938, 8.)
Den po pohfibu presidenta Woodruffa se apo‰tolové se‰li a
vyjádfiili Lorenzu Snowovi podporu jako presidentovi Církve.
AÏ do dne‰ního dne je nov˘m presidentÛm Církve vyjadfiována
podpora krátce po smrti pfiede‰lého presidenta. 

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President John Taylor“ proveìte ãinnost
A nebo B a ãinnost C nebo D. 

Napi‰te novinovou zprávu

Od roku 1860 do roku 1900 politické a náboÏenské skupiny ve
Spojen˘ch státech pronásledovaly Svaté a snaÏily se zniãit
Církev. Nehledû na tyto zkou‰ky postupovala misionáfiská a
chrámová práce vpfied. Na základû své ãetby oddílu „President
John Taylor“ napi‰te novinov˘ ãlánek popisující rÛst Církve, ke
kterému do‰lo bûhem jeho pfiedsednictví. Ve svém ãlánku odpo-
vûzte na tyto otázky: 

1. Ve kter˘ch zemích svûta dosáhli misionáfii nového úspûchu? 

2. Jaká práce se v té dobû vykonávala na chrámech? 

3. Kolik ãlenÛ bude podle va‰í pfiedpovûdi od nynûj‰ka za ãtyfii-
cet let? 

4. Co myslíte, proã se lidé snaÏí zastavit pokrok díla Pánû? 

DÛvody k radosti

Na základû toho, co jste se dozvûdûli v odstavcích 10–11, splÀte
tyto úkoly: 

1. Vysvûtlete, proã president John Taylor nazval rok 1880
„rokem Milostivého léta“. 

2. Napi‰te jak se Církev zmûnila od roku 1830 do roku 1880. 

3. Vypi‰te si, co Církev a ãlenové dûlali, aby projevili své ‰tûstí. 

4. Napi‰te alespoÀ dvû oblasti, v nichÏ se Církev rozrostla
bûhem va‰eho Ïivota, a vysvûtlete, proã pociÈujete radost
z evangelia. 

Îivot a pfiedsednictví Johna Taylora

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 118:1, 6; 124:127–129; 135
záhlaví, 1–2; 138:53–56. Vypi‰te si, co jste se v tûchto jednotli-
v˘ch pasáÏích dozvûdûli o presidentu Taylorovi. 

C

B

A

2. Na základû informací v pfiehledu Ïivota a pfiedsednictví pre-
sidenta Taylora (str. 164) a odstavcÛ 1, 12 a 18, odpovûzte na
tyto otázky: 

a) Kolik let bylo Johnu Taylorovi, kdyÏ byl pokfitûn? KdyÏ byl
zranûn v Ïaláfii v Carthage? KdyÏ zemfiel president
Brigham Young? KdyÏ zemfiel? 

b) Jaké zastával postavení v Církvi, kdyÏ byly zorganizovány
Primárky? 

c) Jaké dvû dÛleÏité události se staly na generální konferenci
v fiíjnu 1880? 

¤iìte se jeho pfiíkladem

Z jednotliv˘ch odstavcÛ 19–26 si vypi‰te nûco, co by mohl dûlat
ãlen Církve dnes, aby uplatÀoval uãení a rady presidenta Johna
Taylora. 

KdyÏ president Wilford Woodruff oznámil ukonãení plurál-
ního manÏelství, vût‰ina vládních taÏení proti Církvi usta-
la. Utah se stal státem s pln˘m zastoupením ve vládû
Spojen˘ch státÛ a chrám Salt Lake byl koneãnû dokonãen a
zasvûcen. Av‰ak negativní kampaÀ v místních a celostát-
ních novinách i nadále usilovala o zdiskreditování Církve a
jejích ãlenÛ. 

JEHO ÎIVOT (1807–1898) 
1807 Narodil se 1. bfiezna v Avonu 

(dnes Farmington), stát 
Connecticut, Apheku a Beulah
Thompson Woodruffov˘m 

1833 26 let, 31. prosince pokfitûn
v ledovém potoce 
poblíÏ Richlandu ve 
státû New York

1834–36 27–29 let, slouÏil na misii na 
jihu Spojen˘ch státÛ

1837 30 let, 13. dubna se oÏenil s Phoebe Carterovou,
zemfiela v roce 1885

1837–38 30–31 let, slouÏil na misii na v˘chodû Spojen˘ch
státÛ a na Li‰ãích ostrovech

1839 32 let, 26. dubna ho Brigham Young vysvûtil apo-
‰tolem

1839–41 32–34 let, slouÏil na misii ve Velké Británii

1843 36 let, slouÏil na misii na v˘chodû Spojen˘ch státÛ

President
Wilford Woodruff

Manifest

D
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O presidentovi Wilfordu Woodruffovi
1. „Wilford Woodruff byl jedním z nejúspû‰nûj‰ích misionáfiÛ
v Církvi a byl také znám sv˘mi proroctvími a svou oddaností
Církvi. Peãlivû si vedl deník, kter˘ je obrovsk˘m zdrojem infor-
mací o rané historii Církve. Po smrti Johna Taylora slouÏil jako
president Kvora dvanácti apo‰tolÛ a témûfi o dva roky pozdûji
mu byla vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve. 

2. Bûhem jeho pÛsobení politic-
ké taÏení proti Svat˘m posled-
ních dnÛ je‰tû zesílilo, Církev
ale postupovala kupfiedu. Ve
tfiech mûstech v Utahu – St.
George, Logan a Manti – jiÏ
byly v provozu chrámy a
chrám Salt Lake byl témûfi
dokonãen. Tyto domy Pánû
umoÏnily tisícÛm Svat˘ch pfii-
jmout vlastní obdarování a vykonat obfiady za jejich zesnulé pfií-
buzné. President Woodruff se po cel˘ Ïivot zajímal o chrám a o
práci na rodinné historii. Pfii mnoha pfiíleÏitostech nabádal
Svaté, aby v chrámu vykonávali obfiady za své pfiedky. 

3. Následující událost zdÛrazÀuje dÛleÏitost práce, kterou Svatí
vykonávali pro své zesnulé. Jednou v kvûtnu v roce 1884 sedûl
Henry Ballard, biskup druhého sboru v Loganu, doma a pode-
pisoval chrámová doporuãení. Henryho devítiletá dcerka, která
si na chodníku poblíÏ jejich domu povídala s kamarády, zpozo-
rovala, jak se k ní blíÏí dva star‰í páni. Oslovili ji, podali jí novi-
ny a fiekli, aby je zanesla svému otci. 

4. Dívka udûlala to, o co ji poÏádali. Biskup Ballard zjistil, Ïe
noviny, Newbury Weekly News, které byly vyti‰tûny v Anglii,
obsahovaly jména více neÏ 60 jeho pfiátel a pfiátel jeho otce

1844–46 36–39 let, slouÏil jako president Evropské misie

1847 40 let, 24. ãervence vstoupil spolu s Brighamem
Youngem do údolí Velkého Solného jezera

1887 80 let, po smrti presidenta Johna Taylora 25. ãer-
vence vedl Církev jako president Kvora dvanácti
apo‰tolÛ

1889 82 let, 7. dubna mu byla vyjádfiena podpora jako
presidentovi Církve, jako rádce v Pvním pfied-
sednictvu si ponechal George Q. Cannona a
Josepha F. Smitha

1898 91 let, 2. záfií zemfiel v San Francisku ve státû
Kalifornie po devíti letech sluÏby jako president
Církve

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1887–1898) 
1888 17. kvûtna zasvûtil chrám v Manti v Utahu

1890 Církvi byl dán „Manifest“ (Oficiální prohlá‰ení
1); ãinnost zahájily tfiídy náboÏenského vzdûlává-
ní, které se scházely ve v‰edních dnech

1893 Zasvûtil chrám Salt Lake

1894 ZdÛraznil genealogii (práci na rodinné historii) a
chrámovou práci pro mrtvé

1896 První nedûle v kaÏdém mûsíci byla zvolena jako
postní den pro Církev

spolu s genealogick˘mi údaji. Tyto noviny s datem 15. kvûtna
1884 mu byly pfiedány jiÏ tfii dny poté, co byly vyti‰tûny.
V dobû, kdy je‰tû zdaleka neexistovala letecká doprava a kdy
dopis ‰el z Anglie do západní Ameriky nûkolik t˘dnÛ, to byl
zázrak. 

5. Pfií‰tí den si biskup Ballard vzal noviny do chrámu a
Marrineru W. Merrillovi, presidentovi chrámu, povûdûl o tom,
jak˘m zpÛsobem je získal. President Merrill mu na to fiekl:
,Bratfie Ballarde, nûktefií na druhé stranû se nemohli doãkat, aÏ
za nû budou vykonány obfiady, a vûdûli, Ïe je vykoná‰, dosta-
nou-li se ti do rukou tyto noviny.‘ [Viz Melvin J. Ballard: Crusader
for Righteousness (1966), 16–17.] Tyto noviny jsou uchovány
v Knihovnû historie Církve v Salt Lake City v Utahu. 

6. Církevní vedoucí, i pfies pronásledování, stále vyz˘vali
k osídlování nezalidnûn˘ch oblastí na americkém západû.
Poãínaje rokem 1885 se mnoho rodin Svat˘ch posledních dnÛ
usadilo v Sonofie a Chihuahuanû v Mexiku, kde zaloÏily napfií-
klad mûsta Colonia Juárez a Colonia Díaz. âlenové Církve se
usadili i v dal‰ích oblastech severního Mexika. 

7. âlenové Církve také vzhlíÏeli na sever ke Kanadû, kterou
povaÏovali za vhodné místo k osídlení. Charles O. Card, kter˘
slouÏil jako president kÛlu Cache Walley, zaloÏil v roce 1886
osadu Svat˘ch posledních dnÛ v JiÏní Albertû. Do zimy roku
1888 Ïilo v západní Kanadû více neÏ 100 Svat˘ch a dal‰í pfii‰li
v 90. letech devatenáctého století, aby pomohli pfii budování
zavodÀovacího systému a Ïeleznice. Z Alberty vze‰lo mnoho
církevních vedoucích.“ (Na‰e dûdictví, 99–100.) 

Porozumûní ãetbû
O presidentovi Wilfordu Woodruffovi

Manifest
8. „Na konci 80. let devatenáctého století vláda Spojen˘ch státÛ
schválila doplÀkové zákony, které zbavily ãleny praktikující
plurální manÏelství práva volit a zasedat v porotû a které váÏnû
omezily mnoÏství majetku, kter˘ mohla Církev vlastnit. Rodiny
Svat˘ch posledních dnÛ trpûly, protoÏe dal‰í otcové se museli
zaãít skr˘vat. President Woodruff se k Pánu modlil o radu.
Veãer 23. záfií 1890 pak prorok, veden inspirací, napsal manifest,
dokument, kter˘ ukonãoval plurální manÏelství ãlenÛ Církve.

Obdarování (odst. 2) –
Obfiady a smlouvy vykonáva-
né v chrámu
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Pán presidentu Woodruffovi ve vidûní ukázal, Ïe pokud by
praktikování plurálního manÏelství nebylo zastaveno, vláda
Spojen˘ch státÛ by zabavila chrámy a práce pro Ïijící i zesnulé
by tak byla ukonãena. 

9. První pfiedsednictvo a Kvorum dvanácti apo‰tolÛ podpofiily
manifest 24. záfií 1890. Svatí ho schválili na fiíjnové generální
konferenci v roce 1890. Tento dokument je dnes obsaÏen
v Nauce a smlouvách pod hlaviãkou Oficiální prohlá‰ení 1. 

10. Federální vláda poté, co Církev
podnikla tento krok, omilostnila
Svaté posledních dnÛ odsouzené za
poru‰ování protipolygamních záko-
nÛ a vût‰ina pronásledování ustala.
President Woodruff ov‰em vysvûtlil:
,Byl bych dovolil, aby v‰echny chrá-
my ode‰ly z na‰ich rukou; já sám
bych ‰el do vûzení a byl bych dovo-
lil, aby kaÏd˘ dal‰í muÏ tam ‰el,
kdyby mi BÛh nebe nebyl pfiikázal
uãiniti to, co jsem uãinil; a kdyÏ pfii‰la ta hodina, kdy mi bylo
pfiikázáno, abych to uãinil, bylo mi to v‰echno jasné. ·el jsem
pfied Pána a napsal jsem to, co mi Pán fiekl, abych napsal.‘
(„V˘Àatky ze tfií proslovÛ presidenta Wilforda Woodruffa t˘kají-
cí se Manifestu“, uvedeno po Oficiálním prohlá‰ení 1.) BÛh, a
nikoli kongres Spojen˘ch státÛ, zapfiíãinil oficiální ukonãení
praxe plurálního manÏelství.“ (Na‰e dûdictví, 100–101.) 

Porozumûní ãetbû
Manifest

Genealogická spoleãnost
11. „JiÏ dlouho pfiedtím, neÏ Svatí
zaloÏili genealogickou spoleãnost,
shromaÏìovali ãlenové Církve
záznamy o Ïivotû sv˘ch zesnu-
l˘ch pfiedkÛ. Wilford Woodruff,
Orson Pratt a Heber J. Grant patfií
mezi ty, ktefií získali jména tisícÛ
pfiedkÛ a vykonali za nû chrámo-
vé obfiady. První pfiedsednictvo
v roce 1894 vydalo pokyn, na
jehoÏ základû byla zaloÏena gene-
alogická spoleãnost, star‰í
Franklin D. Richards se stal jejím
prvním vedoucím. Byla zaloÏena
knihovna a pfiedstavitelé spoleãnosti se rozjeli po svûtû, aby
pátrali po jménech tûch, za které by mohly b˘t vykonány chrá-
mové obfiady. Díky této spoleãnosti bylo vytvofieno Oddûlení
rodinné historie Církve. 

12. Bûhem dubnové generální konference v roce 1894 president
Woodruff oznámil, Ïe obdrÏel zjevení o genealogické práci.
Prohlásil, Ïe BÛh chce, aby Svatí posledních dnÛ ,vypátrali svou
genealogii co nejdále do minulosti a aby byli pfiipeãetûni ke
sv˘m otcÛm a matkám. Nechejte dûti pfiipeãetit ke sv˘m rodi-
ãÛm a tento fietûz propojte co nejdále... Toto je vÛle Pána ohled-

Manifest (odst. 8) –
Prohlá‰ení o zásadách ohled-
nû plurálního manÏelství

nû jeho lidu,‘ fiekl, ,a já myslím, Ïe kdyÏ se nad tím zamyslíte,
zjistíte, Ïe je to pravda.‘ [Clark, comp., Messages of the First
Presidency, 3:256–257.] Svatí posledních dnÛ jsou stále povzbu-
zováni, aby vyhledávali záznamy o sv˘ch zemfiel˘ch pfiedcích a
vykonávali za nû chrámové obfiady. 

13. V letech 1885 aÏ 1900 slouÏilo mnoho ãlenÛ Církve na genea-
logick˘ch misiích. Byli pozváni do Salt Lake City, kde pro svou
misii obdrÏeli poÏehnání od nûkteré generální autority. Byl jim
také dán misionáfisk˘ prÛkaz a povûfiující dopis. Nav‰tûvovali
pfiíbuzné, opisovali jména z náhrobních kamenÛ, pátrali ve far-
ních záznamech a v rodinn˘ch Biblích a domÛ se vraceli s cen-
n˘mi informacemi, které umoÏÀovaly, aby byla vykonána dal‰í
chrámová práce. Mnoho misionáfiÛ mûlo duchovní záÏitky,
které upevnily jejich pfiesvûdãení, Ïe Pán je s nimi a Ïe je ãasto-
krát pfiivádí k potfiebnému pramenu nebo pfiíbuznému. [Viz
James B. Allen, Jessie L. Embry, Kahlile B. Mehr, Hearts Turned to
the Fathers: A History of the Genealogical Society of Utah, 1894–1994
(1995), 39–41.]“ (Na‰e dûdictví, 101–102.) 

Porozumûní ãetbû
Genealogická spoleãnost

Zasvûcení chrámu Salt Lake
14. „President Wilford Woodruff zasvûtil velkou ãást svého Ïivo-
ta chrámové práci. Byl prvním presidentem chrámu St. George a
zasvûtil chrám Manti. Nyní, 40 let poté, co byl poloÏen základní
kámen chrámu Salt Lake, president Woodruff s velk˘m napûtím
oãekával zasvûcení tohoto skvostného chrámu. Zasvûcovací
obfiady probíhaly od 6. dubna do 18. kvûtna 1893 a zúãastnilo
se jich pfiibliÏnû 75 000 lidí. [Viz Roberts, Comprehensive History
of the Church, 6:236.] 

15. Po úvodním zasvûcovacím obfiadu dne 6. dubna si president
Woodruff napsal do svého deníku: ,Spoãinul na nás duch a moc
BoÏí. Mûli jsme ducha proroctví a zjevení a srdce lidí byla
obmûkãena a mnoho vûcí nám bylo ukázáno‘ [„Wilford
Woodruff Journals“ (1833–98), 6 Apr. 1893; v LDS Church
Archives; pravopis a interpunkce modernizovány.] Nûktefií Svatí
posledních dnÛ vidûli andûly, zatímco jiní spatfiili zesnulé presi-

Fara (odst. 13) – Oblast
s vlastním kostelem
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denty Církve a dal‰í církevní vedoucí [viz Richard Neitzel
Holzapfel, Every Stone a Sermon (1992), 71, 75, 80]. 

16. KdyÏ president Woodruff oslavoval své devadesáté naroze-
niny, tisíce dûtí z Nedûlní ‰koly zaplnily Tabernacle na
Chrámovém námûstí, aby mu vzdaly ãest. Byl hluboce dojat a
s velk˘m rozechvûním sv˘m mlad˘m posluchaãÛm vyprávûl o
tom, Ïe kdyÏ mu bylo deset let, nav‰tûvoval protestantskou
Nedûlní ‰kolu, kde se doãetl o apo‰tolech a prorocích. KdyÏ se
toho dne vrátil domÛ, modlil se, aby mohl Ïít aÏ do doby, kdy
po zemi budou opût kráãet apo‰tolové a proroci. Nyní stál v pfií-
tomnosti muÏÛ, ktefií byli jak apo‰tolové, tak proroci, jeho mod-
litba byla mnohanásobnû vyplnûna. [Viz Matthias F. Cowley,
Wilford Woodruff (1909), 602.] 

17. O rok pozdûji, 2. záfií 1898 president Woodruff zemfiel bûhem
své náv‰tûvy ve mûstû San Francisco.“ (Na‰e dûdictví, 102–103.) 

Uãení a svûdectví Wilforda Woodruffa
18. „Pfiejeme si, aby Svatí posledních dnÛ od tohoto okamÏiku
pátrali ve své genealogii tak daleko, jak to jen bude moÏné, a aby
byli peãetûni ke sv˘m otcÛm a matkám. Nechejte dûti zpeãetit ke
sv˘m rodiãÛm a tento fietûz propojte co nedále.“ (The Discourses
of Wilford Woodruff, ed. G. Homer Durham [1990], 157.) 

19. „Chci vás vyzvat, mladí pfiátelé, a poradit vám, abyste
naslouchali hlasu BoÏímu a abyste ho byli poslu‰ni, i kdyÏ jste
mladí, stejnû jako Samuel, abyste mohli b˘t v˘znamn˘mi, dob-
r˘mi a uÏiteãn˘mi a abyste mohli b˘t tûmi, které miluje Pán,
va‰i rodiãe a v‰ichni dobfií lidé. Poslouchejte své rodiãe a ctûte
je, neboÈ tím získáte ona velká poÏehnání, která vám BÛh slíbil... 

20. ... Nyní kladete základ v rozkvûtu a kráse mládí a v jitru
sv˘ch dnÛ, abyste vkroãili na jevi‰tû Ïivota a sehráli vynikající
úlohu uprostfied nejdÛleÏitûj‰í dispensace a generace, ve které
kdy ãlovûk Ïil. A já mohu pravdivû a jistû fiíci, Ïe v˘sledek va‰e-
ho budoucího Ïivota, vliv, kter˘ budete mít na lidi, a nakonec
vá‰ vûãn˘ osud na ãas i vûãnost, bude ve velké mífie záviset na
základu, kter˘ pokládáte ve dnech svého mládí.“ (Discourses of
Wilford Woodruff, 265–266.) 

21. „Na zemi a uprostfied obyvatel zemû jsou dvû síly – síla BoÏí
a síla ìáblova. V na‰í historii jsme mûli urãité velmi zvlá‰tní
zku‰enosti. KdyÏ mûl BÛh na zemi lid, nehledû na to, v které
dobû, Lucifer, syn jitra, a miliony padl˘ch duchÛ, ktefií byli
vyvrÏeni z nebes, bojovaly proti Bohu, proti Kristu, proti dílu
BoÏímu a proti lidu BoÏímu. A nezaostávají v tom ani v na‰í
dobû a pokolení. Kdykoli Pán vztáhl ruku, aby vykonal nûjaké
dílo, tyto síly pracovaly, aby ho zmafiily.“ („Remarks Made at
the General Conference on the Afternoon of Monday, October 5,
1896, in the Tabernacle, Salt Lake City“, Deseret Evening News, 17
Oct. 1896, 9.) 

22. „Îijeme v jedné z nejdÛleÏitûj‰ích generací, ve kter˘ch kdy
ãlovûk Ïil na zemi, a máme psát záznam o tûchto dÛleÏit˘ch
událostech, které se odehrávají pfied na‰ima oãima pfii naplÀo-
vání proroctví a zjevení BoÏího.“ (Wilford Woodruff’s Journal,
1833–1898 Typescript, ed. Scott G. Kenney, 9 vols. [1983–85],
4:444; pravopis modernizován.) 

23. „VloÏte svou dÛvûru v Boha, spoléhejte na jeho sliby a Ïijte
podle svûtla a poznání, které máte; a v‰e s vámi bude v pofiádku,
aÈ jiÏ Ïijete, nebo umíráte.“ (Discourses of Wilford Woodruff, 260.) 

24. „VÏdy jsem hledûl na Ïivot
na‰eho Spasitele – kter˘ sestou-
pil pod v‰echny vûci, aby mohl
nad v‰echny vûci povstat – jako
na pfiíklad pro své následovní-
ky... V tom v‰em je nûco, co se
zdá bolestné; ale ukázalo se,
Ïe je nutné, aby Spasitel sestou-
pil pod v‰echny vûci, aby mohl
nad v‰echny vûci vystoupit.“
(Discourses of Wilford Woodruff, 4.)

25. „Obãas jsem byl poÏehnán
urãit˘mi dary a milostmi, urãi-
t˘mi zjeveními a pfiisluhováním,
ale v tom v‰em jsem nikdy nenalezl nic, na co bych se mohl
spolehnout více neÏ na tich˘ a jemn˘ hlas Ducha Svatého.“
(Discourses of Wilford Woodruff, 45.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Wilforda Woodruffa

Dal‰í v˘znamné události ze Ïivota Wilforda Woodruffa
V roce 1838 povolal Pán Wilforda Woodruffa, aby byl ãlenem
Kvora dvanácti apo‰tolÛ, a také povolal jeho a dal‰í ãleny Kvora
Dvanácti, aby ‰li na misii do Velké Británie (viz NaS 118, záhlaví,
3–4, 6). Star‰í Woodruff se pfieplavil pfies „velké vody“ do Velké
Británie a pomohl pfiivést do Církve tisíce lidí. V roce 1840, bûhem
pûtimûsíãního období, bylo díky úsilí star‰ího Woodruffa a jeho
spoleãníkÛ pokfitûno více neÏ 1800 lidí v oblasti Herefordshire
v Anglii. Mezi nû patfiila i jedna skupina témûfi 600 lidí, ktefií se
spoleãnû scházeli a modlili, aby nalezli pravdu. Star‰í Woodruff
napsal: „Celá historie této misie v Herefordshire ukazuje, jak je
dÛleÏité naslouchat tichému a jemnému hlasu Ducha BoÏího a zje-
vením Ducha Svatého. Lidé se modlili o svûtlo a pravdu a Pán jim
poslal mû.“ (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, Fourth President
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: History of His Life
and Labors As Recorded in His Daily Journals [1964], 120.) 

V roce 1856 byl star‰í Woodruff povolán církevním historikem
a Církev má témûfi 7000 stránek jeho osobních deníkÛ, které
obsahují mnohá uãení a události ze Ïivota Josepha Smitha.
Cítil, Ïe psaní historie Církve je jedním z jeho povolání: „ëábel
mi usiloval o Ïivot ode dne, kdy jsem se narodil, aÏ do dne‰ka,
a to více neÏ usiluje o Ïivot jin˘ch lidí. Mám dojem, Ïe jsem
v˘znaãná obûÈ protivníka. Napadá mû pro to jedin˘ dÛvod –
ìábel vûdûl, Ïe kdyÏ se dostanu do Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ, budu psát historii této Církve a zanechám
záznam o dílech a uãení prorokÛ, apo‰tolÛ a star‰ích.“ (Cowley,
Wilford Woodruff, 477.) 

Milosti (odst. 25) –
PoÏehnání od Boha, v˘sady

Spoléhat (odst. 25) – Vûfiit
nebo dÛvûfiovat
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KdyÏ byl star‰í Woodruff presidentem chrámu St. George,
nav‰tívili ho duchové muÏÛ, ktefií pomáhali vytvofiit vládu
Spojen˘ch státÛ. Îádali, aby za nû byla vykonána chrámová
práce. Star‰í Woodruff pomohl vykonat práci za tyto muÏe a za
dal‰í lidi z historie, vãetnû Kry‰tofa Kolumba a v˘znamn˘ch
náboÏensk˘ch vedoucích, ktefií zemfieli pfied znovuzfiízením
evangelia. (Viz Journal of Discourses, 19:229.) 

KdyÏ president Wilford Woodruff pfiem˘‰lel o svém Ïivotû,
napsal: „MÛj Ïivot je hojn˘ na události, které mi jistû naznaãují
pfiímé zásahy Boha, kter˘, jak pevnû vûfiím, mû vedl na kaÏdém
kroku. Pfii dvaceti sedmi rÛzn˘ch událostech jsem byl zachrá-
nûn pfied nebezpeãím, které mi ohroÏovalo Ïivot.“ (Cowley,
Wilford Woodruff, vi.) 

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Wilford Woodruff“ proveìte dvû
z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Vysvûtlete to pfiíteli

Církev pfied více neÏ sto lety ukonãila praktikování plurálního
manÏelství. Nûktefií lidé v‰ak stále této nauce nerozumûjí a i
dnes se na ni ptají. Prostudujte si odstavce 8–10 a zapi‰te si, co
byste fiekli pfiíteli, kter˘ vás poÏádal, abyste mu vysvûtlili plurál-
ní manÏelství. Uveìte urãité podrobnosti z historie Církve a také
to, jaké máte pocity díky tomu, Ïe máme novodobé proroky. 

Prostudujte si Ïivot presidenta
Woodruffa

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 118:1, 6; 124:127–129; 136:13;
138:53 a Oficiální prohlá‰ení 1. Vypi‰te si z jednotliv˘ch ver‰Û
to, co jste se dozvûdûli o Wilfordu Woodruffovi. 

2. Prostudujte si odstavce 1–7, 11–17 a informace v pfiehledu
jeho Ïivota a pfiedsednictví (str. 168–169). Vypi‰te si vûci, díky
nimÏ bychom si ho mûli pfiipomínat, a struãnû vysvûtlete,
proã si máme pfiipomínat kaÏdou z nich. 

B

A

Uãení presidenta Woodruffa

President Wilford Woodruff uãil: „Budete-li konat svou povin-
nost a budu-li já konat svou povinnost, budeme mít ochranu a
projdeme souÏením v pokoji a bezpeãí.“ („A Remarkable
Statement“, Improvement Era, Oct. 1914, 1165.) Prostudujte si
odstavce 18–25 a udûlejte toto: 

1. Vypi‰te si povinnosti ãlenÛ Církve, o nichÏ mluvil president
Woodruff. 

2. Ze svého v˘ãtu si vyberte tfii povinnosti a struãnû si napi‰te,
jak byste kaÏdou z nich mohli dûlat lépe. 

Církev zaãala praktikovat plurální manÏelství poté, co ho
Pán zjevil proroku Josephu Smithovi (viz NaS 132:1–6).
KvÛli intenzivnímu pronásledování a zákonÛm, které proti
plurálnímu manÏelství vydala vláda Spojen˘ch státÛ, se
president Wilford Woodruff tázal Pána, co má Církev dûlat.
Pozdûji fiekl: 

„Pán mi ukázal vidûním a
zjevením pfiesnû to, co by
nastalo, kdybychom neu-
konãili toto praktikování... 

Byl bych dovolil, aby
v‰echny chrámy ode‰ly
z na‰ich rukou; já sám
bych ‰el do vûzení a byl
bych dovolil, aby kaÏd˘
dal‰í muÏ tam ‰el, kdyby
mi BÛh nebe nebyl pfiikázal
uãiniti to, co jsem uãinil...

·el jsem pfied Pána a napsal jsem, co mi Pán fiekl, abych
napsal.“ („V˘Àatky ze tfií proslovÛ presidenta Wilforda
Woodruffa t˘kající se Manifestu“, [uvedeno po Oficiálním
prohlá‰ení 1], odstavce 6–7.) Zjevení, které obdrÏel, bylo
pfiedneseno ãlenÛm Církve a ti mu vyjádfiili podporu. Bylo
nazváno „Manifest“ a nyní se jmenuje „Oficiální prohlá‰e-
ní 1“. Následuje po Nauce a smlouvách 138. 

Oficiální prohlá‰ení 1 
a „V˘Àatky 

ze tfií proslovÛ...“ 
Pán ukonãuje praktikování

plurálního manÏelství

C
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Porozumûní písmÛm
Oficiální prohlá‰ení 1

„V˘Àatky ze tfií proslovÛ...“ 

Oficiální prohlá‰ení 1 – Byla uzavírána plurální
manÏelství i po vydání manifestu? 
Nûktefií ãlenové Církve pokraãovali v praktikování plurálního
manÏelství mimo hranice Spojen˘ch státÛ. Mysleli si, Ïe budou
moci b˘t uzavírána nová plurální manÏelství, pokud se tak
bude dít mimo Spojené státy. President Lorenzo Snow 8. ledna
1900 prohlásil, Ïe „manifest platí na kaÏdém místû a Ïe ,Církev
pozitivnû opustila praktikování polygamie nebo posvûcování
plurálního manÏelství zde v [Utahu] a v kaÏdém dal‰ím státû a
Ïe Ïádn˘ její ãlen nebo úfiedník nemá Ïádnou pravomoc aÈ jiÏ
uzavírat plurální manÏelství nebo do takového vztahu vstupo-
vat‘.“ („Slanders Are Refuted by First Presidency“, Millennial
Star, 4 May 1911, 275.) 

Z cesty (odst. 1) – ·patn˘m
smûrem

Konfiskace a ztráta (odst. 5)
– Zabavení majetku vládou

Lnutí (odst. 5) – Poslu‰nost

Hloubali (odst. 8) –
Pfiem˘‰leli, pfiemítali

Byl naklonûn (odst. 9) – Byl
ochoten

Ustanovil (odst. 9) – Pfiikázal

Zmafií (odst. 9) – Zabrání

Tisková sdûlení (odst. 1) –
Novinové zprávy

Posvûcen (odst. 2) – Vykonán

Teritorium (odst. 2) – Oblast
Utahu pfiedtím neÏ se stala
státem

Obdarovací dÛm (odst. 3) –
Budova na Chrámovém
námûstí, která se pfied dokon-

ãením chrámu Salt Lake pou-
Ïívala pro chrámové obfiady

Ústavní (odst. 4) – Zákonné,
fiídící se ústavou Spojen˘ch
státÛ

Podvoliti se (odst. 4) –
Uposlechnout

Vykládáno jako nabádání
(odst. 5) – Pochopeno jako
uãení nebo schvalování

Nûktefií odmítli fiídit se Pánov˘m pfiikázáním. V dubnu 1904 uãi-
nil president Joseph F. Smith na generální konferenci oficiální
prohlá‰ení: „Tímto prohla‰uji, Ïe v‰echna [plurální] manÏelství
jsou zakázána, a pokud si nûjak˘ úfiedník nebo ãlen Církve
dovolí posvûtit takové manÏelství nebo do nûho vstoupit, bude
povaÏován za provinilce proti Církvi a bude podroben jejím pra-
vidlÛm a pfiedpisÛm a bude z ní vylouãen.“ (Conference Report,
Apr. 1904, 75.) Od té doby kaÏd˘ president Církve zopakoval
tento pokyn proti praktikování plurálního manÏelství. 

Studium písem
Pfii studiu Oficiálního prohlá‰ení 1 proveìte ãinnost A nebo B. 

Uãte lekci

Pfiedstavte si, Ïe máte uãit lekci o Oficiálním prohlá‰ení 1 a o
v˘Àatcích z proslovÛ, které jsou s ním vyti‰tûny v písmech.
Zapi‰te si, co byste uãili o oznámení presidenta Wilforda
Woodruffa, a uveìte odpovûdi na tyto otázky: 

1. Co Pán zjevil presidentu Woodruffovi o plurálním manÏelství? 

2. Jak by mohlo poselství presidenta Lorenza Snowa, v té dobû
rádce v Prvním pfiedsednictvu, pomoci Svat˘m, aby toto zje-
vení pfiijali? 

3. Proã je dÛleÏité, aby ãlenové Církve následovali Ïijícího
proroka? 

4. Co si myslíte o slibu, kter˘ dal president Woodruff v prvním
odstavci „V˘ÀatkÛ ze tfií proslovÛ...“? 

Uveìte vysvûtlení

Prostudujte si Nauku a smlouvy 124:49–50 a struãnû vysvûtlete,
jak lze tyto ver‰e uplatnit na praktikování plurálního manÏelství
v dobû presidenta Wilforda Woodruffa. 

B

A
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V letech 1898 aÏ 1951 pfiedsedali roz‰ifiující se Církvi ãtyfii proro-
ci – Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber J. Grant a George
Albert Smith. „Za pÛsobení tûchto presidentÛ svût pfiesedlal
z koní a koãárÛ k [cestování vzduchem]. Svatí byli postiÏeni
dvûma svûtov˘mi válkami a globální ekonomickou krizí. Bûhem
této doby bylo vystavûno devût chrámÛ. V roce 1901 mûla
Církev pfiibliÏnû 300 000 ãlenÛ v 50 kÛlech.“ (Na‰e dûdictví, 105.)
V roce 1951 mûla Církev více neÏ 1 111 000 ãlenÛ, ktefií se shro-
maÏìovali ve 180 kÛlech po celém svûtû. 

President Wilford Woodruff zemfiel v roce 1898 a prorock˘
plá‰È padl na zku‰ená ramena presidenta Lorenza Snowa,
kterému tehdy bylo osmdesát pût let. Îádn˘ pfiedchozí presi-
dent Církve nenastoupil do úfiadu v tak pokroãilém vûku.
Svatí posledních dnÛ s velkou nadûjí a optimismem vyhlíÏeli
nové století. Misionáfiská a chrámová práce se i nadále roz-
víjela a pozornost se soustfieìovala na váÏn˘ finanãní dluh
Církve, kter˘ byl vyfie‰en. 

JEHO ÎIVOT (1814–1901) 
1814 Narodil se 3. dubna Oliveru 

a Rosettû Leonofie Pettibone 
Snowov˘m v Mantuy ve 
státû Ohio

1836 22 let, 19. ãervna pokfitûn 
v fiece Chagrin, která 
protéká Kirtlandem ve 
státû Ohio

1837 23 let, slouÏil na misii v Ohiu

1838–39 24–25 let, slouÏil na misii ve státech Missouri,
Illinois, Kentucky a Ohio

1840–43 26–29 let, slouÏil na misii ve Velké Británii

1845 31 let, 17. ledna se oÏenil s Charlotte Merrill
Squiresovou, Mary Adelaine Goddardovou,
Sarah Ann Prichardovou a Harriet Amelií
Squiresovou

1849 34 let, 12. února ho Heber C. Kimball vysvûtil
apo‰tolem 

1849–52 35–38 let, slouÏil na misii v Itálii, Anglii,
·v˘carsku a na Maltû

1864 50 let, slouÏil na krátké misii na Sandwichov˘ch
(Havajsk˘ch) ostrovech

1873–77 59–63 let, slouÏil jako rádce presidenta Brighama
Younga

President 
Lorenzo Snow

Zjevení o desátku

President Lorenzo Snow a desátek
1. „Po smrti presidenta Woodruffa se presidentem Církve stal
Lorenzo Snow, president Kvora Dvanácti. Byl to moudr˘ a lás-
kypln˘ vedoucí, kter˘ byl dobfie pfiipraven na své povinnosti.
Znal v‰echny proroky posledních dnÛ, ktefií ho pfiede‰li, a oni
ho uãili. V listopadu 1900 fiekl Svat˘m, ktefií se shromáÏdili
v Tabernaclu, Ïe ãasto nav‰tûvoval proroka Josepha Smitha a
jeho rodinu, jedl u jeho stolu a mûl s ním soukromé rozhovory.
Vûdûl, Ïe Joseph byl prorokem BoÏím, protoÏe mu tuto pravdu
Pán ,zcela jasnû a dokonale‘ ukázal. [„The Redemption of Zion“,
Millennial Star, 29 Nov. 1900, 754.] 

2. V dobû pÛsobení presidenta Snowa Církev ãelila váÏn˘m
finanãním obtíÏím, které byly zpÛsobeny zákony federální
vlády vydan˘mi proti plurálnímu manÏelství. President Snow
nad tím pfiem˘‰lel a modlil se o radu, jak Církev osvobodit od
jejího tíÏivého dluhu. Po dubnové generální konferenci v roce
1899 se cítil inspirován k tomu, aby nav‰tívil mûsto St. George
v Utahu. KdyÏ tam promlouval na shromáÏdûní, na chvíli
ustal, a kdyÏ opût promluvil, oznámil, Ïe obdrÏel zjevení. Lidé
v Církvi zanedbávali zákon desátku a Pán mu fiekl, Ïe budou-
-li ãlenové Církve vûrnûji platit pln˘ desátek, budou na nû
vylita poÏehnání. 

1885 71 let, slouÏil na misii u IndiánÛ na severozápadû
Spojen˘ch státÛ

1898 84 let, 13. záfií, poté co 2. záfií zemfiel president
Wilford Woodruff, mu byla vyjádfiena podpora
jako presidentovi Církve, jako rádce si ponechal
George Q. Cannona a Josepha F. Smitha

1901 87 let, 10. fiíjna zemfiel v Salt Lake City poté, co
tfii roky slouÏil jako president Církve

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1898–1901) 
1898 V chrámu Salt Lake se mu zjevil JeÏí‰ Kristus a

fiekl mu, aby neãekal s reorganizací Prvního
pfiedsednictva; byly povolány první sestry misio-
náfiky na pln˘ úvazek

1899 ObdrÏel zjevení, aby uãil dÛleÏitosti zákona
desátku

1901 Byly otevfieny nové misie: v Mexiku, v Japonsku,
na Novém Zélandu a v Nûmecku
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3. Prorok kázal o dÛleÏitosti
desátku na shromáÏdûních po
celém Utahu. Svatí uposlechli
jeho v˘zvu a v tom roce ode-
vzdali v desátcích dvakrát tolik,
co v roce minulém. Do roku

1907 tak Církev získala dostateãné zdroje, aby mohla vyplatit
v‰echny své vûfiitele a osvobodit se od dluhÛ. 

4. President George Q. Cannon v roce 1898 bûhem recepce gene-
rální komise Vzájemného osvûtového sdruÏení Mlad˘ch Ïen
oznámil, Ïe První pfiedsednictvo rozhodlo povolat ,nûkteré
z na‰ich moudr˘ch a rozváÏn˘ch Ïen do misionáfiského pole‘.
[„Biographical Sketches: Jennie Brimhall and Inez Knight“,
Young Women’s Journal, June 1898, 245.] Do té doby nûkolik ses-
ter pouze doprovázelo na misii své manÏely, toto bylo ale
poprvé, kdy Církev oficiálnû povolala a ustanovila sestry jako
misionáfiské vyslankynû Pána JeÏí‰e Krista. Aãkoli sestry nemají
povinnost slouÏit na misii, v uplynul˘ch desetiletích jich tisíce
vyuÏily této v˘sady a odváÏnû slouÏily Pánu jako misionáfiky
na pln˘ úvazek. 

5. President Lorenzo Snow pfiivedl Církev do dvacátého století.
Na zaãátku nového století mûla Církev 43 kÛlÛ, 20 misií a 967
sborÛ a odboãek. Církev tehdy mûla 283 765 ãlenÛ, z nichÏ vût‰i-
na Ïila v oblasti Skalist˘ch hor ve Spojen˘ch státech. V provozu
byly ãtyfii chrámy a ãasopisy Juvenile Instructor, Improvement Era
a Young Women’s Journal pfiiná‰ely ãlenÛm ãlánky o Církvi. V té
dobû obíhaly zvûsti, Ïe mÛÏe dojít k otevfiení alespoÀ jedné
nové misie, a Svatí posledních dnÛ si mohli jen stûÏí pfiedstavit,
co pfiinese pfií‰tích sto let. Pfiesto dÛvûfiovali tomu, Ïe proroctví
o budoucnosti Církve budou naplnûna.“ (Na‰e dûdictví, 103–104.) 

Porozumûní ãetbû
President Lorenzo Snow a desátek

Uãení a svûdectví Lorenza Snowa
6. President Lorenzo Snow napsal o „situaci, ke které do‰lo krát-
ce [pfied misií v Anglii v roce 1840] – takové, která se mi v‰típila
do pamûti, která nebude nikdy vymazána, tak mimofiádn˘ to
byl projev. V té dobû jsem byl u star‰ího H. G. Sherwooda
doma; on se snaÏil vysvûtlit podobenství na‰eho Spasitele, kdy
hovofiil o hospodáfii, kter˘ si najal sluÏebníky a vyslal je v rÛz-
nou hodinu dne, aby pracovali na jeho vinici. 

7. KdyÏ jsem pozornû naslouchal jeho vysvûtlení, mocnû na mnû
spoãinul Duch Pánû – oãi mého porozumûní byly otevfieny a já
jsem vidûl tak jasnû jako slunce o polednách, s údivem a úÏa-
sem, stezku Boha a ãlovûka. Vytvofiil jsem toto dvojver‰í, které
vyjadfiuje zjevení tak, jak mi bylo ukázáno... 

8. Jak˘m je ãlovûk nyní, BÛh kdysi byl –
Jak˘m je BÛh nyní, ãlovûk mÛÏe b˘t.

9. Pocítil jsem, Ïe je to posvátné sdûlení.“ (Eliza R. Snow,
Biography and Family Record of Lorenzo Snow [1884], 46.) 

10. „Sestry, pfiedpokládám, Ïe jste ãetly onu báseÀ, kterou pfied
lety sloÏila moje sestra, Eliza R. Snow Smithová, a která se nyní

Vzájemné osvûtové sdruÏení
Mlad˘ch Ïen (odst. 4) –
Jméno první organizace mla-
d˘ch Ïen v Církvi

Vyslankynû (odst. 4) –
Oficiální zástupkynû

docela ãasto zpívá na na‰ich shromáÏdûních [viz „Nebeská
vlast“, ZNPPD 1, str. 71]. Ta nám fiíká, Ïe na onom vysokém a
slavném místû máme nejenom Otce, ale Ïe tam máme také
Matku; a vy, sestry, se stanete tak v˘znamn˘mi, jako je va‰e
Matka, budete-li vûrné.“ (LeRoi C. Snow, „Devotion to a Divine
Inspiration“, Improvement Era, June 1919, 658.) 

11. Pfiedtím, neÏ Wilford Woodruff obdrÏel zjevení, které ukon-
ãilo praktikování plurálního manÏelství (viz Oficiální prohlá‰ení 1),
se mnoho ãlenÛ Církve rozhodlo pfiestat platit desátek kvÛli
vydan˘m zákonÛm, které Církvi odnímaly peníze a majetek.
KvÛli této situaci vûzela Církev hluboko v dluzích. President
Lorenzo Snow hovofiil 8. kvûtna 1899, krátce poté, co se stal pre-
sidentem Církve, na konferenci kÛlu v St. George ve státû Utah.
Bûhem fieãi se odmlãel, protoÏe obdrÏel zjevení od Pána. Potom
fiekl, Ïe pochopil to, co si nikdy pfiedtím neuvûdomil , Ïe je
ignorován zákon desátku. ¤ekl: „Slovo Pánû k vám není niãím
nov˘m, zní prostû takto: NYNÍ P¤I·EL âAS, ABY KAÎD¯
SVAT¯ POSLEDNÍCH DNÒ, KTER¯ SE DOMNÍVÁ, ÎE JE P¤I-
PRAVEN NA BUDOUCNOST A ÎE STOJÍ NOHAMA PEVNù
NA SPRÁVNÉM ZÁKLADù, âINIL VÒLI PÁNù A PLATIL
PLNù SVÒJ DESÁTEK. Toto je slovo Pánû k vám a bude to
slovo Pánû pro kaÏdou osadu v celé zemi Sion.“ („Discourse by
President Lorenzo Snow“, Millennial Star, 24 Aug. 1899, 533.) 

12. Lorenzo Snow se asi dva t˘dny po svém kfitu odebral do
lesíka, aby se modlil o vût‰í svûdectví. Napsal: „Jakmile jsem
otevfiel ústa ve snaze se modlit, usly‰el jsem pfiesnû nad hlavou
zvuk jako ‰ustûní hedvábn˘ch rób a okamÏitû na mnû sestoupil
Duch BoÏí, úplnû mne celého zahalil, naplnil mne od hlavy aÏ
k patû a pociÈoval jsem nezmûrnou radost a ‰tûstí! ... Tehdy jsem
obdrÏel dokonalé poznání o tom, Ïe BÛh Ïije, Ïe JeÏí‰ Kristus je
Syn BoÏí, a poznání o znovuzfiízení svatého knûÏství a plnosti
evangelia.“ (Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow,
8.) 

13. Allie Young Pondová, vnuãka presidenta Snowa, vyprávûla
tento pfiíbûh: 

14. „Jednou veãer, kdyÏ jsem nav‰tívila dûdeãka Snowa v jeho
místnosti v chrámu Salt Lake, jsem u nûj zÛstala do doby, kdy
dvefiníci jiÏ ode‰li, ale noãní stráÏní je‰tû nepfii‰li, a tak dûda
fiekl, Ïe mû vezme k hlavnímu ãelnímu vchodu a nechá mû vyjít
tudy. Ze stolku si vzal svazek klíãÛ. KdyÏ jsme ode‰li z jeho
místnosti a kdyÏ jsme je‰tû byli ve velké chodbû vedoucí do
celestiální místnosti, ‰la jsem nûkolik krokÛ pfied dûdou, kdyÏ
mû zastavil a fiekl: ,Allie, poãkej chvilku, chci ti nûco fiíci. Právû
zde se mi zjevil JeÏí‰ Kristus, kdyÏ zemfiel president Woodruff.
Pouãil mû, abych se do toho dal hned a abych okamÏitû zreorga-
nizoval První pfiedsednictvo Církve a neãekal, jako se to dûlo po
smrti pfiedchozích presidentÛ, a Ïe mám nahradit presidenta
Woodrufa.‘ 
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15. Potom dûda popo‰el ke mnû, vztáhl levou ruku a fiekl: ,Stál
právû zde, asi tfii stopy nad podlahou. Vypadalo to, jako by stál
na plátu masivního zlata.‘ 

16. Dûda mi fiekl, jak nádhernou osobností Spasitel je a popsal
Jeho ruce, nohy, obliãej a nádhern˘ bíl˘ ‰at, kter˘ byl cel˘ tak
úÏasnû bíl˘ a záfiiv˘, Ïe na Nûho sotva mohl pohledût. 

17. Potom pfiistoupil ke mnû,
poloÏil mi pravou ruku na hlavu
a fiekl: ,Holãiãko moje, chci, aby
sis pamatovala, Ïe toto je svû-
dectví tvého dûdeãka, které ti
fiekl vlastními ústy, Ïe skuteãnû
vidûl Spasitele, zde v chrámu, a
hovofiil s Ním tváfií v tváfi.‘“
(LeRoi C. Snow, „An Experience
of My Father’s“, Improvement
Era, Sept. 1933, 677.) 

Chodba chrámu Salt Lake

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Lorenza Snowa

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Lorenzo Snow“ proveìte ãinnost
A nebo B. 

Pfiíprava na misionáfiskou sluÏbu

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 4:1–7 a z vlastností, které tam
jsou uvedeny, si vypi‰te pût vlastností, které povaÏujete za
dÛleÏité pro úspû‰ného misionáfie. 

2. Ze Ïivota presidenta Lorenza
Snowa si vyberte pût pfiíbûhÛ,
událostí nebo uãení, které podle
vás ukazují, Ïe tyto vlastnosti mûl. 

3. Vyberte si z tûchto vlastností
jednu, kterou byste chtûli v Ïivotû
plnûji rozvinout, a vysvûtlete, proã
je pro vás dÛleÏitá a co mÛÏete
dûlat, abyste v této oblasti byli
lépe pfiipraveni. 

Uveìte struãné vysvûtlení

Star‰í Dallin H. Oaks, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:
„Nûktefií lidé fiíkají: ,Nemohu si dovolit platit desátek.‘ Ti, ktefií
vkládají svou víru v Pánovy sliby, fiíkají: ,Nemohu si dovolit
desátek neplatit.‘“ (Conference Report, Apr. 1994, 44; nebo
Ensign, May 1994, 34.) 

1. Prostudujte si Malachiá‰e 3:8–12 a vypi‰te si poÏehnání, která
tam jsou pro ty, ktefií platí poctiv˘ desátek. 

B

A

Dvojver‰í (odst. 7) – Dva
ver‰e tvofiící my‰lenkov˘ celek

·ustûní (odst. 12) – Jemné
jasné zvuky
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2. Na základû své ãetby „Uãení a svûdectví Lorenza Snowa“
(odstavce 6–17) popi‰te poÏehnání, která vidíte, Ïe pfiicházejí do
Církve díky vûrn˘m Svat˘m, ktefií Ïijí podle zákona desátku. 

3. Jaká poÏehnání jste obdrÏeli a obdrÏíte z placení poctivého
desátku? 

„President Joseph F. Smith slouÏil 52 let jako generální
autorita Církve – jako ãlen Kvora Dvanácti, jako rádce ãtyfi
presidentÛ Církve a 17 let jako president Církve. Uãil zno-
vuzfiízenému evangeliu JeÏí‰e Krista s v˘mluvností, jem-
ností a pfiesvûdãením a vyz˘val lidi, aby ,Ïili v souladu se
zámûry na‰eho Nebeského Otce‘. Jeho sluÏba se vyznaãovala
jeho mocn˘m svûdectvím o JeÏí‰i Kristu: ,ObdrÏel jsem svû-
dectví Ducha ve svém srdci a svûdãím pfied Bohem, andûly
a lidmi... Ïe vím, Ïe mÛj Vykupitel Ïije.‘“(Uãení presiden-
tÛ Církve – Joseph F. Smith [1998], v.) 

JEHO ÎIVOT (1838–1918) 
1838 Narodil se 13. listopadu ve 

Far Westu ve státû Missouri 
Hyrumovi (bratr proroka 
Josepha Smitha) a Mary 
Fielding Smithov˘m

1844 5 let, jeho otec zemfiel 
muãednickou smrtí v
Ïaláfii v Carthage ve státû 
Illinois

1848 9 let, fiídil vÛz taÏen˘ voly z Winter Quarters
ve státû Iowa do údolí Solného jezera (asi 1600
kilometrÛ) 

1852 13 let, 21. kvûtna pokfitûn v potoku City Creek
v Salt Lake City; 21. záfií umírá jeho matka

1854–57 15–19 let, slouÏil na misii na Havaji

1860–63 21–24 let, slouÏil na misii v Anglii

1866 27 let, 5. kvûtna se oÏenil s Julinou Lambsonovou.
1. ãervence ho Brigham Young vysvûtil apo‰tolem
a ustanovil ho jako rádce v Prvním pfiedsednic-
tvu. SlouÏil jako rádce presidentÛ Brighama
Younga, Johna Taylora (1880), Wilforda Woodruffa
(1889) a Lorenza Snowa (1898) 

1874–75 35–36 let, slouÏil jako president Evropské misie

1877 38 let, slouÏil opût jako president Evropské misie

1901 62 let, byla mu vyjádfiena podpora jako presiden-
tovi Církve

President
Joseph F. Smith
Uãitel nauky evangelia
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Îivot presidenta Josepha F. Smitha
1. „Joseph F. Smith se narodil v roce 1838 bûhem vrcholného
pronásledování v Missouri v malém srubu ve Far Westu poblíÏ
místa, na kterém mûl b˘t postaven chrám. V dobû, kdy pfii‰el na
svût, byl jeho otec, Hyrum Smith, ve vûzení v Richmondu ve
státû Missouri a jeho matka, Mary Fielding Smithová, se musela
sama starat o dûti. 

2. Mlad˘ Joseph se s rodinou pfiestûhoval z Missouri do Nauvoo
ve státû Illinois, kde do‰lo k události, na kterou nikdy v Ïivotû
nezapomnûl – jeho otec a str˘c byli zavraÏdûni ve vûzení
v Carthage. Joseph nikdy nezapomnûl na okamÏik, kdy naposle-
dy spatfiil svého otce, jak na koni odjíÏdí do Carthage. Otec ho
zvedl, políbil a postavil zpût na zem. Ani nikdy nezapomnûl na
hrÛzu noci, kdy soused zaklepal na okno a fiekl matce, Ïe
Hyrum byl zabit. Obraz otce a str˘ce leÏících v rakvích na rad-
nici v Nauvoo mu nikdy nevymizel z pamûti. 

1918 80 let, 19. listopadu zemfiel v Salt Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1901–1918) 
1902 Církev vydala první církevní ãasopis pro dûti

(The Children’s Friend [Pfiítel dûtí]) 

1907 Církev se vymanila z dluhÛ

1911 Církev zaãala pouÏívat skautsk˘ program Boy
Scouts of America jako souãást organizace mla-
d˘ch muÏÛ

1912 Zaãal semináfi

1914 Vydán první církevní ãasopis pro Ïeny

1915 Zaãal rodinn˘ domácí veãer

1918 ObdrÏel „Vidûní o vykoupení mrtv˘ch“ (viz NaS
138) 

3. Chlapec Joseph se stal témûfi pfies
noc muÏem. KdyÏ Mary Fielding
Smithová se svou rodinou odcháze-
la z Nauvoo, sedmilet˘ Joseph koãí-
roval jeden z jejích vozÛ. KdyÏ mu
bylo 13, jeho matka zemfiela a on se
stal sirotkem a je‰tû pfied sv˘mi 16.
narozeninami odjel na misii na
Sandwichské ostrovy (pozdûji pfiej-
menované na Havajské ostrovy). Za
tfii mûsíce po pfiíjezdu do Honolulu
jiÏ plynule mluvil místním jazykem,
coÏ byl duchovní dar, kter˘ mu pfie-
dali star‰í Parley P. Pratt a Orson
Hyde z Kvora Dvanácti, kdyÏ ho
ustanovovali. KdyÏ mu bylo 21 let,
odjel na dal‰í misii, tentokrát na tfii
roky na Britské ostrovy. 

4. Josephovi bylo teprve 28 let, kdyÏ byl president Brigham
Young inspirován k tomu, aby ho vysvûtil za apo‰tola. V násle-
dujících letech pak slouÏil jako rádce ãtyfi presidentÛ Církve.
KdyÏ v fiíjnu roku 1901 zemfiel Lorenzo Snow, Joseph F. Smith se
stal ‰est˘m presidentem Církve. Byl povûstn˘ svou schopností
vysvûtlovat a obhajovat pravdy evangelia. Jeho kázání a spisy
byly sebrány a vydány v knize Gospel Doctrine [Nauka evange-
lia], která se stala jednou z dÛleÏit˘ch knih o nauce Církve. 

5. V prvních desetiletích dvacátého století uãinila Církev pokrok
v nûkolika dÛleÏit˘ch oblastech. Díky pokraãujícímu dÛrazu na
desátek a díky vûrné odezvû Svat˘ch byla Církev schopna spla-
tit ve‰keré dluhy. Následovalo období prosperity, které Církvi
umoÏnilo postavit chrámy, kaple a náv‰tûvnická stfiediska a také
zakoupit místa, která byla spjata s historií Církve. Církev také
vybudovala administrativní budovu v Salt Lake City, ve které
dodnes sídlí ústfiedí Církve. 
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6. President Smith si uvûdomoval, Ïe je nutné postavit chrámy po
celém svûtû. V roce 1906 bûhem konference v Bernu ve ·v˘carsku
napfiáhl ruku a prohlásil: ,Pfiijde doba, kdy tato zemû bude poseta
chrámy, ve kter˘ch budete moci vykoupit své zesnulé.‘ [citováno
v Serge F. Ballif, in Conference Report, Oct. 1920, 90.] První chrám
posledních dnÛ postaven˘ v Evropû, chrám ve ·v˘carsku, byl
témûfi o pÛl století pozdûji zasvûcen na okraji mûsta, ve kterém
president Smith pronesl své proroctví. V roce 1913 zasvûtil presi-
dent Smith pozemek pro chrám v Cardstonu, v kanadské Albertû,
a v roce 1915 pro chrám na Havaji. 

7. Od poãátku dvacátého století
zaãali vedoucí Církve vyz˘vat
Svaté, aby zÛstali ve své zemi a
neodcházeli do Utahu. Joseph F.
Smith a jeho rádci v Prvním
pfiedsednictvu vydali v roce
1911 toto prohlá‰ení: ,Je Ïádoucí,
aby na‰i lidé zÛstávali ve své
rodné zemi a vytváfieli tam spo-
leãenství trvalého charakteru,
aby tak podporovali ‰ífiení evan-
gelia.‘ [Clark, comp., Messages of
the First Presidency, 4:222.] 

8. President Smith obdrÏel ‰est t˘dnÛ pfied svou smrtí dÛle-
Ïité zjevení o vykoupení mrtv˘ch. V tomto vidûní spatfiil
Spasitelovu sluÏbu v duchovním svûtû a dozvûdûl se, Ïe vûrní
Svatí mají pfiíleÏitost vyuãovat evangeliu i ve svûtû duchÛ. Toto
zjevení bylo v roce 1976 pfiidáno k Drahocenné perle a v roce
1979 bylo pfiesunuto do Nauky a smluv jako 138. oddíl.“ (Na‰e
dûdictví, 105–107.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Josepha F. Smitha

Uãení a svûdectví Josepha F. Smitha
9. „KdyÏ byl [Joseph F. Smith]
presidentem Církve, snaÏil se
objasnit identitu a úlohy Otce a
Syna, zejména protoÏe nûkteré
pasáÏe v písmech oznaãují
JeÏí‰e Krista za Otce. Ve snaze
pomoci Svat˘m lépe porozumût
v písmu urãit˘m ver‰Ûm t˘kají-
cím se Otce a Syna, vydaly
První pfiedsednictvo a Kvorum
Dvanácti dne 30. ãervna 1916
naukové vysvûtlení nazvané

,Otec a Syn‘. Toto prohlá‰ení potvrdilo jednotu mezi Bohem
Otcem a Jeho Synem, JeÏí‰em Kristem, a objasnilo odli‰né úlohy
kaÏdého z nich v plánu spasení. Také vysvûtlilo zpÛsoby, jak˘mi
se pojem Otec v písmech t˘ká na‰eho Otce v nebi i JeÏí‰e Krista.“
(Uãení presidentÛ Církve – Joseph F. Smith, 353.) Tento naukov˘
v˘klad vysvûtlil tfii zpÛsoby, kter˘mi pojem Otec platí pro JeÏí‰e

Koãíroval (odst. 3) – ¤ídil
konû nebo voly

Plynule (odst. 3) – Velmi
dobfie, snadno

Spoleãenství trvalého charak-
teru (odst. 7) – Stálé odboãky
a sbory

Vykoupení (odst. 8) – Spasení

Krista: Je Otcem nebe a zemû, je Otcem tûch, ktefií zÛstávají
v Jeho evangeliu, a je Otcem skrze boÏské udûlení pravomoci. 

10. „[Jedním] v˘znamem slova ,Otec‘ v písmech je Stvofiitel... 

11. ...JeÏí‰ Kristus, kterého také známe jako Jehovu, byl v˘kon-
n˘m pracovníkem Otce, Elohima, pfii díle stvofiení... JeÏí‰
Kristus, jsa Stvofiitelem, je v souladu s tím naz˘ván Otcem nebe
i zemû...; a protoÏe Jeho stvofiení jsou vûãné podstaty, je velmi
pfiíhodnû naz˘ván Vûãn˘m Otcem nebe a zemû... 

12. [Dal‰í] v˘znam, v nûmÏ je JeÏí‰ Kristus povaÏován za ,Otce‘,
má co ãinit se vztahem mezi Ním a tûmi, jiÏ pfiijímají Jeho evan-
gelium, a tím se stávají dûdici vûãného Ïivota…

13. Lidé [se] skrze poslu‰nost evangelia mohou stát syny
BoÏími, syny JeÏí‰e Krista a, skrze Nûho, i syny Jeho Otce, je
prohlá‰eno v mnoha zjeveních dan˘ch v souãasné dispensaci
[viz NaS 11:28–30; 34:1–3; 35:1–2; 39:1–4; 45:7–8]… 

14. Nov˘m zrozením – tím z vody a z Ducha – se lidstvo mÛÏe
stát dûtmi JeÏí‰e Krista... 

15. [Dal‰í] dÛvod pro uplatnûní titulu ,Otec‘ na JeÏí‰e Krista se
nachází ve skuteãnosti, Ïe ve v‰em svém jednání s lidskou rodi-
nou JeÏí‰ Syn pfiedstavoval a je‰tû pfiedstavuje svého Otce
Elohima v moci a pravomoci. To platí o Kristu v Jeho preexis-
tenãním, pfiedsmrtelném neboli nevtûleném stavu, v nûmÏ byl
znám jako Jehova; také bûhem Jeho pobytu v tûle a bûhem Jeho
práce jako ducha bez tûla v fií‰i mrtv˘ch; a od této doby v Jeho
vzkfií‰eném stavu [viz Jan 5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11, 22; 3. Nefi
20:35; 28:10; NaS 50:43]. A tak Otec vloÏil své jméno na Syna; a
JeÏí‰ Kristus hovofiil a slouÏil v Otcovû jménu a skrze nûj; a
pokud se t˘ãe moci, pravomoci a BoÏství, Jeho slova a skutky
byly a jsou skutky Otce.“ („The Father and the Son: A Doctrinal
Exposition by the First Presidency and the Twelve“, Improvement
Era, Aug. 1916, 935–937, 939–940.) 

16. V roce 1909 president Joseph F. Smith a jeho rádci v Prvním
pfiedsednictvu vydali prohlá‰ení, aby odpovûdûli na otázky
„ohlednû postoje Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ...
ve vztahu k pÛvodu ãlovûka... 

17. ... Nyní se ptejme: Jaká byla podoba ãlovûka v duchovním
svûtû a v tûle, kdyÏ byl na zaãátku stvofien? Odpovûì je obecnû
vyjádfiena slovy vybran˘mi jako text tohoto pojednání. ,Stvofiil
BÛh ãlovûka k obrazu svému.‘ ... JestliÏe tedy mÛÏeme zjistit
podobu ,Otce duchÛ‘, ,Boha duchÛ v‰elikého tûla‘, budeme
schopni objevit podobu pÛvodního ãlovûka. 

18. JeÏí‰ Kristus, Syn BoÏí, je ‚[obrazem] osoby‘ svého Otce
(ÎidÛm 1:3). Kráãel po zemi jako lidská bytost, jako dokonal˘
ãlovûk, a v odpovûì na otázku, která Mu byla poloÏena, fiekl:
,KdoÏ vidí mne, vidí Otce.‘ (Jan 14:9.) Toto samotné by mûlo
vyfie‰it problém k uspokojení kaÏdé pfiem˘‰livé, uctivé mysli.
Závûr je velmi pfiesvûdãiv˘ – pokud je Syn BoÏí dokonal˘m
obrazem (to jest podobou) osoby svého Otce, potom Jeho Otec je
v podobû ãlovûka; neboÈ ta byla podobou Syna BoÏího, nejenom
bûhem Jeho smrtelného Ïivota, ale i pfied Jeho narozením do
smrtelnosti a po Jeho vzkfií‰ení... Tedy, jestliÏe BÛh uãinil ãlovû-
ka – prvního ãlovûka – ke svému vlastnímu obrazu a podobû,
musel ho uãinit podobného Kristu, a v dÛsledku toho podobné-
ho lidem v Kristovû dobû i v souãasnosti... 

19. Adam, ná‰ velk˘ pfiedek, ,první ãlovûk‘, byl, stejnû jako
Kristus, preexistenãním duchem a stejnû jako Kristus na sebe
vzal pfiíslu‰né tûlo, tûlo ãlovûka, a tak se stal ,du‰í Ïivou‘. Nauka
o preexistenci – tak jasnû a pfiesnû zjevená v posledních dnech,
vylévá úÏasn˘ pfiíval svûtla na jinak tajemn˘ problém pÛvodu
ãlovûka. Ukazuje, Ïe ãlovûk jako duch byl poãat a zrozen
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z nebesk˘ch rodiãÛ a Ïe byl vychován do dospûlosti ve vûãn˘ch
pfiíbytcích Otce, dfiíve neÏ pfii‰el na zem v ãasném tûle, aby pro-
‰el zku‰eností smrtelnosti. Uãí, Ïe v‰ichni lidé existovali
v duchu pfiedtím, neÏ nûjak˘ ãlovûk existoval v tûle, a Ïe v‰ich-
ni, ktefií ob˘vali zemi od Adama, na sebe stejn˘m zpÛsobem
vzali tûlo a stali se du‰í. 

20. Nûktefií zastávají názor, Ïe Adam nebyl prvním ãlovûkem na
této zemi a Ïe pÛvodní lidská bytost se vyvinula z niÏ‰ích fiádÛ
Ïivoãi‰ného stvofiení. Toto v‰ak jsou teorie lidí. Slovo Pánû pro-
hla‰uje, Ïe Adam byl první ,ze v‰ech lidí‘ (MojÏí‰ 1:34), a my
tedy máme povinnost povaÏovat ho za prvního otce na‰í rasy... 

21. Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ zakládá své
pfiesvûdãení na boÏském zjevení, dávném i novodobém, a pro-
hla‰uje, Ïe ãlovûk je pfiím˘m potomkem BoÏství. BÛh sám je
oslaven˘ ãlovûk, zdokonalen˘, sedící na trÛnu a nejvy‰‰í...
Uãinil pulce i opici, lva i slona, neuãinil je ale ke svému obrazu
ani je neobdafiil BoÏsk˘m rozumem a inteligencí.“ („The Origin
of Man“, Improvement Era, Nov. 1909, 75, 77–78, 80–81.) 

22. „[Prorok] Joseph Smith uãil nauce, Ïe dítû, které zemfielo,
povstane pfii vzkfií‰ení jako dítû; a ukázal na matku mrtvého
dítûte a fiekl jí: ,Budete mít radost, potû‰ení a uspokojení
z v˘chovy tohoto dítûte po jeho vzkfií‰ení, dokud nedosáhne
plné postavy svého ducha.‘ Po vzkfií‰ení ze smrti existuje napra-
vení, existuje rÛst, existuje rozvoj. Miluji tuto pravdu. Pfiiná‰í
mé du‰i obrovské ‰tûstí, radost a vdûãnost. Díky Pánu, Ïe nám
zjevil tyto zásady.“ („Status of Children in the Resurrection“,
Improvement Era, May 1918, 571.) 

23. V roce 1915 vydal president Joseph F. Smith a jeho rádci
v Prvním pfiedsednictvu dopis „presidentÛm kÛlÛ, biskupÛm a
rodiãÛm v Sionu“. 

24. „Radíme, a naléháme na to, aby byl zaveden ,domácí veãer‘
v celé Církvi, v kteréÏto dobû mohou otcové a matky kolem
sebe doma shromáÏdit své chlapce a dívky a uãit je slovu Pánû... 

25. Budou-li Svatí poslu‰ni této rady, slibujeme, Ïe to pfiinese veli-
ká poÏehnání. Láska v rodinû vzroste a dûti budou více poslou-
chat rodiãe. V srdci mládeÏe Izraele se bude rozvíjet víra a oni
získají moc bojovat se zl˘mi vlivy a poku‰eními, které je trápí.“
(„Home Evening“, Improvement Era, June 1915, 733–734.) 

26. „âlovûku, kter˘ proÏije své mládí ve zlovolnosti a hfiíchu a
potom, v pozdûj‰ích letech, se obrátí ke spravedlivosti, vÏdy
nûco chybí. Samozfiejmû Pán ctí jeho pokání a je daleko lep‰í,
aby se ãlovûk odvrátil od zla pozdû, neÏ aby pokraãoval v hfií-
chu po v‰echny své dny, ale je jasné to, Ïe ta nejlep‰í ãást jeho
Ïivota a síly je promrhána a zÛstává pouze uboh˘ zlomek sluÏ-
by, kterou je moÏné nabídnout Pánu. Pokání z po‰etilostí a hfií-
chÛ mládí pozdû v Ïivotû pfiiná‰í v˘ãitky a zármutek, ale
sluÏba Pánu v energick˘ch dnech raného muÏství pfiiná‰í útû-
chu a bohatou odmûnu.“ („A Lesson for the Boys“, Improvement
Era, Feb. 1906, 338.) 

27. President Joseph F. Smith si zaznamenal sen, kter˘ mûl jako
mlad˘ muÏ na misii: 

28. „Zdálo se mi, Ïe jsem na cestû, a mûl jsem dojem, Ïe mám
spûchat... nakonec jsem dorazil k nádhernému sídlu... KdyÏ
jsem se k nûmu vydal, tak rychle, jak jsem mohl, uvidûl jsem
v˘vûsku ,LázeÀ‘. Rychle jsem zaboãil stranou a ve‰el do láznû a
doãista se omyl. Otevfiel jsem ten uzlíãek, kter˘ jsem mûl, a tam
byl pár bíl˘ch, ãist˘ch garmentÛ... Oblékl jsem si je. Potom jsem
pospíchal k tomu, co se zdálo b˘t velk˘m vchodem nebo dvefi-
mi. Zaklepal jsem a dvefie se otevfiely, a muÏ, kter˘ v nich stál,
byl prorok Joseph Smith. Trochu vyãítavû se na mne podíval a
jeho první slova byla: ,Josephe, jde‰ pozdû.‘ Pfiesto jsem nabyl
sebedÛvûry a fiekl jsem: 

29. ,Ano, ale jsem ãist˘ – jsem ãist˘!‘ 

30. Stiskl mi ruku, vtáhl mû dovnitfi a potom zavfiel velké
dvefie.“ (Gospel Doctrine, 542.) 

31. Jednoho dne, kdyÏ se Joseph F. Smith vracel domÛ ze své
první misie, „poté, co malá skupina vozÛ urazila pouze krát-
kou vzdálenost a utábofiila se, vjelo do tábora na koních nûko-
lik opil˘ch muÏÛ, ktefií kleli, nadávali a vyhroÏovali, Ïe zabijí
kaÏdého ,mormona‘, kter˘ jim pfiijde do cesty. Údûlem Josepha
F. Smitha bylo, aby se s tûmito nájezdníky setkal jako první...
Joseph F. byl nedaleko od tábora a sbíral dfievo na oheÀ, kdyÏ
se tito muÏi pfiihnali. KdyÏ je spatfiil, nejprve ho napadlo, aby
udûlal to, co ostatní bratfií, a ukryl se v lese nebo se zachránil
útûkem. Potom mu bleskla hlavou my‰lenka: ,Proã bych pfied
tûmito lidmi utíkal?‘ S touto my‰lenkou odváÏnû kráãel s plnou
náruãí dfieva k ohni‰ti. KdyÏ se chystal dfievo sloÏit, jeden
z násilníkÛ, jenÏ stále drÏel v ruce pistoli, ukázal na mladého
star‰ího a s klením, jakého jsou schopni pouze opilí v˘trÏníci,
prohlásil, Ïe je jeho povinností vyhladit kaÏdého ,mormona‘,
kterého potká, a hlasit˘m a rozzufien˘m hlasem se zeptal:
,Nejsi ty „mormon“?‘ 

32. Joseph F. Smith se bez jedi-
ného zaváhání podíval v˘trÏ-
níkovi do oãí a odváÏnû
odpovûdûl: ,Ano, pane, vá‰niv˘,
nefal‰ovan˘, skrz naskrz.‘ 

33. Odpovûì pronesená odváÏnû
a bez jakékoli známky strachu
agresivního muÏe naprosto
odzbrojila, a ten ve svém ohro-
mení uchopil misionáfie za ruku
a fiekl: 

34. ,Teda, ty jsi ten... nejmilej‰í
ãlovûk, kterého jsem kdy pot-
kal! Ruku na to, mlad˘ pfiíteli!
Jsem rád, kdyÏ vidím chlapa,
jak stojí za sv˘m pfiesvûdãením.‘ 

179

34190_121_08_LS-HBL.qxd  08-14-2006  9:37 AM  Page 179



35. Joseph F. v pozdûj‰ích letech fiekl, Ïe naprosto jistû oãekával,
Ïe ten muÏ s pistolí na nûj vystfielí, ale nemohl jednat jinak, i
kdyÏ se zdálo, Ïe ho to bude stát Ïivot. Tento muÏ, zfiejmû
vÛdce tlupy, potom odjel a ostatní ho následovali a mormonská
v˘prava jiÏ nebyla obtûÏována.“ (Joseph Fielding Smith, comp.,
Life of Joseph F. Smith, 2nd ed. [1969], 188–189.) 

36. „Vûfiíme ve spravedlivost. Vûfiíme ve ve‰kerou pravdu bez
ohledu na to, ãeho se mÛÏe t˘kat. Îádná sekta nebo náboÏenská
denominace na svûtû nevlastní jedinou zásadu pravdy, kterou
nepfiijímáme nebo kterou zavrhneme. Jsme ochotni pfiijmout
ve‰kerou pravdu, aÈ pochází z jakéhokoli zdroje, neboÈ pravda
obstojí, pravda vytrvá. Víra Ïádného ãlovûka, náboÏenství Ïád-
ného ãlovûka, Ïádná náboÏenská organizace na celém svûtû se
nikdy nemÛÏe povznést nad pravdu. Pravda musí b˘t základem
náboÏenství, jinak je marné a nesplní svÛj úãel. ¤íkám, Ïe prav-
da je základem, dnem i vrcholkem tohoto velkého díla Pánû,
které bylo zaloÏeno prostfiednictvím Josepha Smitha, proroka,
a zcela jím prostupuje. BÛh bdí nad tímto dílem; je to Jeho dílo,
nikoli dílo ãlovûka; a bude slavit úspûch bez ohledu na to, jaké
mÛÏe b˘t protivenství.“ (Conference Report, Apr. 1909, 7.) 

37. „Vím, Ïe mÛj Vykupitel Ïije. Cítím to kaÏd˘m vláknem svého
bytí. Jsem si tím právû tak jist, jako jsem si jist svou vlastní exi-
stencí. Svou vlastní existencí si nemohu b˘t jist více neÏ tím, Ïe
mÛj Vykupitel Ïije a Ïe Ïije mÛj BÛh, Otec mého Spasitele. Cítím
to ve své du‰i, jsem k tomu obrácen cel˘m sv˘m bytím.“ (Gospel
Doctrine, 69.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Josepha F. Smitha

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Joseph F. Smith“ proveìte dvû
z níÏe uveden˘ch ãinností (A–D). 

Projdûte si Ïivot presidenta Smitha

Prostudujte si Ïivot a pfiedsednictví Josepha F. Smitha a vypi‰te
si, kolik mu bylo let, kdyÏ do‰lo k tûmto událostem: 

1. Jeho otec, Hyrum Smith, byl v Ïaláfii v Liberty (viz také
záhlaví NaS 121). 

2. Jeho otec a jeho str˘c prorok Joseph Smith byli zabiti (viz
také NaS 135:1). 

3. ¤ídil vÛz do údolí Solného jezera. 

4. Byl pokfitûn presidentem Heberem C. Kimballem. 

A

Pfiedsmrteln˘ (odst. 15) –
Pfied pozemsk˘m Ïivotem

Ob˘vali (odst. 19) – Îili na

Pfiím˘ potomek BoÏství (odst.
21) – Pfiím˘ potomek Boha

Obdafiil (odst. 21) – PoÏehnal,
udûlil

Postavy (odst. 22) – Velikosti

Zaveden (odst. 24) – Zahájen

Garmenty (odst. 28) – Obleãení

Vyãítavû (odst. 28) – Mírnû
káravû

Prostupuje (odst. 36) –
NaplÀuje

Vláknem svého bytí (odst.
37) – âástí své du‰e

5. Zemfiela mu matka. 

6. Ode‰el na první misii. 

7. Byl vysvûcen apo‰tolem. 

8. OÏenil se se svou první manÏelkou. 

9. Církev pfiijala Oficiální prohlá‰ení 1. 

10. ObdrÏel vidûní zaznamenané v Nauce a smlouvách 138. 

11. Zemfiel. 

Najdûte pfiíklady

President Joseph F. Smith napsal: „B˘t Svat˘m posledních dnÛ
vyÏaduje obûÈ svûtsk˘ch cílÛ a potû‰ení; vyÏaduje to vûrnost,
sílu charakteru, lásku k pravdû, poctivost vÛãi zásadám a horli-
vou touhu spatfiit triumfující a postupující pochod pravdy.“
(„Principle, Not Popularity“, Improvement Era, July 1906, 733.)
Uveìte tfii pfiíklady z jeho Ïivota, které ukazují, Ïe byl vûrn˘m
Svat˘m posledních dnÛ. 

Udûlejte si seznam

Z pfiehledu Ïivota a pfiedsednictví presidenta Josepha F. Smitha
(str. 176–177) si vypi‰te, kdy byly poprvé zorganizovány semi-
náfie, kdy Církev pfiijala skautsk˘ program a kdy byl zaveden
rodinn˘ domácí veãer. Zapi‰te si, jak kaÏd˘ z tûchto programÛ
mÛÏe pomáhat rodinám i jednotlivcÛm odolávat nebo se vyh˘-
bat poku‰ením v dne‰ním svûtû. 

První tfiídy církevního semináfie vyuãované bûhem ‰kolního 
vyuãování se konaly v semináfii Granite v Salt Lake City. 

Pfiemítejte o jeho uãení

Projdûte si uãení presidenta Josepha F. Smitha v odstavcích 9–37
a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Kdo hovofiil k Emmû Smithové v Nauce a smlouvách 25:1 –
Nebesk˘ Otec nebo JeÏí‰ Kristus? 

2. Jaké jsou urãité Bohem dané rozdíly mezi ãlovûkem a v‰emi
ostatními formami Ïivoãi‰ného Ïivota? 

3. Budou malé dûti, které zemfiely, vzkfií‰eny jako malé dûti
nebo jako dospûlí? 

4. Jaká poÏehnání jsou pfiislíbena za to, Ïe konáme rodinné
domácí veãery? 

5. Proã jsou léta mládí dÛleÏitou souãástí Ïivota a jak mohou b˘t
promarnûna? 

D

C

B
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„Presidentu Josephu F. Smithovi
bylo dáno slavné zjevení t˘kající
se práce spravedliv˘ch ve svûtû
duchÛ. KdyÏ president Smith 3.
fiíjna 1918 pfiemítal o usmífiení
JeÏí‰e Krista, otevfiel Bibli a
v 1. Petrovû 3:18–20 a 4:6 ãetl
o Spasitelovû kázání duchÛm ve
vûzení. KdyÏ o tûchto pasáÏích
hloubal, spoãinul na nûm Duch
Pánû a on ve vidûní spatfiil
,zástupy mrtv˘ch‘, ktefií byli

shromáÏdûni v duchovním svûtû. Mezi nimi spatfiil
Spasitele, jak káÏe evangelium spravedliv˘m. Bylo mu uká-
záno, Ïe Pán povûfiil dal‰í, aby pokraãovali v tomto díle
kázání, a Ïe vûrní star‰í v souãasné dispensaci také káÏí mrt-
v˘m, kdyÏ opustí smrtelnost. Tímto zpÛsobem mohou b˘t
vykoupeni v‰ichni mrtví. 

President Smith toto ,Vidûní o vykoupení mrtv˘ch‘ pfiedlo-
Ïil Prvnímu pfiedsednictvu a Dvanácti, ktefií je jednomysl-
nû pfiijali jako zjevení. V roce 1976 bylo toto zjevení
oficiálnû pfiidáno ke standardním dílÛm Církve a brzy poté
bylo oznaãeno jako oddíl 138 v Nauce a smlouvách.“
(Church History in the Fulness of Times, 493.) 

Porozumûní písmÛm
Nauka a smlouvy 138

Studium písem
Pfii studiu Nauky a smluv 138 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

UvaÏuje (v. 2) – Pfiem˘‰leje,
pfiemítaje

Vykoupení (v. 2) – Spasení

Prvotní (v. 5) – Dávní, pÛvod-
ní, nejdfiívûj‰í

Podobenství (v. 13) –
Podobnost nebo pfiirovnání

Spící prach (v. 17) – Mrtvé
fyzické tûlo

Poskvrnili se (v. 20) – Zvolili
si hfií‰n˘ Ïivot

Záfie (v. 24) – Sláva, svûtlo

Zástupn˘ kfiest (v. 33) – Kfiest
vykonan˘ Ïijícím v zastoupe-
ní mrtvého

Nauka a 
smlouvy 138

Vidûní o vykoupení mrtv˘ch

Napi‰te dopis

Pfiedstavte si, Ïe je fiíjen 1918 a vy pí‰ete pfiíteli a vysvûtlujete
mu události související s vidûním presidenta Josepha F. Smitha.
ZahrÀte do dopisu odstavec o tom, co president Smith dûlal
pfied vidûním a bûhem nûho, struãn˘ souhrn vidûní a to, co
Nauka a smlouvy 138:1–6, 11, 28–29 uãí o pfiípravû na zjevení
od Boha a o jeho pfiijímání. 

âemu se president Smith nauãil? 

Na základû toho, ãemu jste se nauãili v Nauce a smlouvách 138,
odpovûzte na tyto otázky: 

1. Kam podle 1. Petrovy 3:18–20 a 4:6 (viz NaS 138:7–10) ode‰el
JeÏí‰ mezi svou smrtí a vzkfií‰ením? 

2. Co se v Nauce a smlouvách 138:11–22 dovídáme o tûch, které
Spasitel nav‰tívil, a o tûch, které nenav‰tívil? 

3. O jaké otázce t˘kající se JeÏí‰ovy náv‰tûvy v duchovním svûtû
president Smith pfiem˘‰lel? Jakou odpovûì obdrÏel? (Viz
v. 25–37.) 

4. Co se president Smith dovûdûl o dÛleÏitosti chrámÛ? (Viz
v. 50–60.) 

Ohromné shromáÏdûní spravedliv˘ch

1. Z Nauky a smluv 138:38–52 si vypi‰te jména lidí, ktefií zemfie-
li a které president Smith vidûl v duchovním svûtû.
Vysvûtlete, co se jim stalo. 

2. Z ver‰Û 53–56 si vypi‰te jména lidí z církevní historie, které
president Smith vidûl v duchovním svûtû, a napi‰te, co na
nich president Smith „zpozoroval“. 

3. Vypi‰te si jména dal‰ích pûti lidí, ktefií mohli b˘t v onom
„ohromném shromáÏdûní“ (viz v. 39, 49). 

4. Vypi‰te si slova a v˘razy, které popisují lidi, o nichÏ je zmínka
ve ver‰ích 38–56, a vypi‰te si, jak byste jim mohli b˘t podob-
nûj‰ími. 

C

B

A
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President James E. Faust, rádce v Prvním pfiedsednictvu,
fiekl: „Heber J. Grant byl prvním presidentem Církve, se kte-
r˘m jsem mûl v˘sadu se setkat. Byl to skuteãnû velk˘ muÏ.
Obdivovali jsme ho, protoÏe souãástí jeho síly bylo velké
odhodlání pro sebeovládání.“ President Faust pokraãoval a
vysvûtlil, jak Heber J. Grant, jako mlad˘ muÏ, neumûl hrát
baseball, mûl ‰patn˘ rukopis a pfii zpûvu neudrÏel tón.
„CeloÏivotním nacviãováním se ponûkud zlep‰il ve zpûvu,
ale pravdûpodobnû ne tolik jako v baseballu nebo krasopisu,
které ovládl dokonale. President Grant mûl oblíben˘ citát od
Ralpha Waldo Emersona, podle kterého Ïil: ,To, co dûláme a
v ãem vytrváváme, se pro nás stává snadnûj‰ím; ne proto, Ïe
by se zmûnila podstata vûci samé, ale protoÏe se zv˘‰ila na‰e
schopnost ji dûlat.‘“ (Conference Report, Apr. 2000, 56–57;
nebo Liahona, ãervenec 2000, 54–55.) Odhodlání zdokona-
lovat se Ïehnalo presidentu Grantovi po cel˘ Ïivot. 

Star‰í John Longden, kter˘ byl asistentem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, se podûlil o zku‰enost, kterou mu vyprávûl star‰í
Clifford E. Young, rovnûÏ asistent Kvora Dvanácti: „Tfii
nebo ãtyfii t˘dny pfiedtím neÏ [President Grant] zemfiel,
nav‰tívil ho bratr Young u nûj doma. President Grant pro-
nesl tuto modlitbu: ,Ó BoÏe, poÏehnej mi, abych neztratil
svûdectví a [abych mohl zÛstat] vûrn˘ aÏ do
konce!‘“(Conference Report, Oct. 1958, 70.) 

JEHO ÎIVOT (1856–1945) 
1856 Narodil se 22. listopadu v

Salt Lake City Jedediahovi 
Morganu Grantovi a Rachel 
Ridgeway Ivans Grantové. 
Devût dnÛ po jeho narození 
jeho otec, rádce presidenta 
Brighama Younga, zemfiel. 

1872 16 let, dokonãil stfiední 
‰kolu a zaãal pracovat v
bankovnictví a v obchodû

1877 20 let, 1. listopadu se oÏenil s Lucy Stringhamovou,
zemfiela v roce 1893

1880 23 let, povolán presidentem kÛlu

1882 25 let, president George Q. Cannon, rádce
v Prvním pfiedsednictvu, ho vysvûtil apo‰tolem 

1883–84 26–27 let, slouÏil na misii u americk˘ch IndiánÛ

1901–1906 43–48 let slouÏil jako president první misie
v Japonsku, potom jako president Britské misie a
Evropské misie.

President 
Heber J. Grant
Odhodlán slouÏit Pánu

Îivota presidenta Hebera J. Granta
1. „President Joseph F. Smith vzal krátce pfied svou smrtí v fiíjnu
1918 Hebera J. Granta, tehdej‰ího presidenta Dvanácti, za ruku
a fiekl mu: ,Pán ti Ïehnej, chlapãe, Pán ti Ïehnej, má‰ velkou
zodpovûdnost. VÏdy si pamatuj, Ïe toto je Pánovo dílo, a ne dílo
lidské. Pán je mocnûj‰í neÏ jak˘koli ãlovûk. On ví, koho má
povûfiit vedením své Církve, a nikdy neudûlá chybu.‘
[„Editorial“, Improvement Era, Nov. 1936, 692.] Heber J. Grant se
stal sedm˘m presidentem Církve ve vûku 62 let, jako apo‰tol
slouÏil jiÏ od roku 1882. 

2. Heber jako mlad˘ muÏ, a téÏ po cel˘ svÛj Ïivot, projevoval
neobvyklé odhodlání pfii dosahování sv˘ch cílÛ. Jako jediné dítû
ovdovûlé matky byl do jisté míry ochuzen o ãinnosti chlapcÛ
svého vûku. KdyÏ se chtûl nechat zapsat do baseballového druÏ-
stva, dobírali si ho pro jeho neohrabanost a ne‰ikovnost, a proto
nebyl do druÏstva pfiijat. Místo aby ho to odradilo, Heber
mnoho hodin vytrvale cviãil nahazování míãe a nakonec se stal
ãlenem jiného druÏstva, které nûkolikrát vyhrálo místní pfiebor. 

3. Jako chlapec se rozhodl, Ïe se stane úãetním, protoÏe se
dozvûdûl, Ïe by dostával daleko více penûz neÏ za le‰tûní bot,
které aÏ dosud provádûl. Úãetní v té dobû musel umût velice
pûknû psát, jeho rukopis ale vypadal tak hroznû, Ïe o nûm dva
jeho pfiátelé prohlásili, Ïe pfiipomíná slepiãí ‰krábance. Opût ho
to neodradilo a strávil mnoho hodin procviãováním krasopisu.
Brzy byl znám svou schopností krásnû psát a nakonec krasopis

1916 60 let, stal se presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1918 62 let, po smrti presidenta Josepha F. Smitha je
mu vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve

1945 88 let, 14. kvûtna zemfiel v Salt Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1918–1945) 
1919, 1923, 1927 Zasvûtil chrámy na Havaji, v Albertû a

v Arizonû

1924 První rozhlasov˘ pfienos generální konference

1925 Zorganizována první misie v JiÏní Americe

1926 Zaãal program institutu náboÏenství

1930 Církev oslavila sté v˘roãí svého vzniku (mûla asi
670 000 ãlenÛ) 

1936 Zorganizován církevní program blaha a soci-
ální péãe

1941–44 Zaãaly programy na pomoc ãlenÛm Církve slou-
Ïícím ve vojenské sluÏbû bûhem 2. svûtové války
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vyuãoval na univerzitû a byl ãasto povoláván, aby zapsal dÛle-
Ïité dokumenty. Stal se velk˘m pfiíkladem pro mnohé, ktefií
znali jeho odhodlání slouÏit co nejlépe Pánu a bliÏním. 

4. President Grant byl moudr˘m a úspû‰n˘m obchodníkem a
tyto dovednosti mu pomohly vést Církev v dobû celosvûtové
finanãní krize a fie‰it problémy, které lidem tato krize zpÛsobila.
Pevnû vûfiil, Ïe je dÛleÏité b˘t sobûstaãn˘m a spoléhat se na
Pána a na vlastní tvrdou práci, a ne na vládu. Mnoha potfieb-
n˘m lidem poÏehnal penûzi, které sám vydûlal. 

5. Ve tfiicát˘ch letech Svatí, podobnû jako mnoho dal‰ích lidí ve
svûtû, trpûli nezamûstnaností a chudobou kvÛli hospodáfiské
krizi. V roce 1936 president Grant na základû zjevení od Pána
ustanovil církevní program blaha a sociální péãe, aby pomohl
tûm, ktefií byli v nouzi, a aby v‰em ãlenÛm pomáhal stát se
sobûstaãn˘mi. První pfiedsednictvo o tomto programu prohlási-
lo: ,Na‰ím hlavním cílem bylo vytvofiit tak dalece, jak jen to je
moÏné, systém, kter˘ by odÀal kletbu lenivosti, kter˘ by odstra-
nil zla plynoucí ze Ïití z podpory a kter˘ by znovu mezi na‰ím
lidem ustanovil sobûstaãnost, pracovitost, hospodárnost a sebe-
úctu. Cílem Církve je pomoci lidem, aby si pomohli sami. Práce
má b˘t znovunastolena jako vládnoucí zásada Ïivota ãlenÛ
Církve.‘ [First Presidency, in Conference Report, Oct. 1936, 3.] 

6. [Star‰í Albert E. Bowen, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ,] zdÛraznil toto: ,Prav˘m dlouhodob˘m cílem Plánu blaha
a sociální péãe je budovat charakter ãlenÛ Církve, dárcÛ i pfií-
jemcÛ, uvolnit to nejãist‰í, co dfiímá v hloubi jejich du‰e, a
nechat tyto zárodky krásy ducha rozvinout se a pfiinést plody.‘
[The Church Welfare Plan (Gospel Doctrine course of study, 1946),
44.] 

7. V roce 1936 byl zaloÏen Generální v˘bor sociální péãe, kter˘
mûl dohlíÏet na církevní úsilí v oblasti sociální péãe. Harold B.
Lee, president kÛlu Pioneer, se stal vrchním fieditelem tohoto
v˘boru. Pozdûji byly zaloÏeny obchody Deseret Industries, které
pomáhaly nezamûstnan˘m a postiÏen˘m, a byly také zaloÏeny
zemûdûlské a v˘robní projekty urãené na pomoc tûm, ktefií byli
v nouzi. Program sociální péãe pfiiná‰í dnes po celém svûtû
poÏehnání tisícÛm lidí, ktefií se dostali do tíÏivé situace, jak ãle-
nÛm Církve, tak ostatním. [Dal‰í informace viz Glen L. Rudd,
Pure Religion: The Story of Church Welfare Since 1930 (1995).] 

8. Zatímco misionáfiská práce stále rychleji pokraãovala a zvy‰o-
vala tempo, sám president Grant se stal nástrojem pfii jednom
velmi neobvyklém obrácení. KdyÏ Vincenzo di Francesca, ital-
sk˘ knûz, ‰el jednoho dne po ulici v New Yorku do kostela, uvi-
dûl na sudu plném popela knihu, která byla vytrÏená z vazby.
Zvedl ji, prolistoval a poprvé uvidûl jména Nefi, Mosiá‰, Alma a
Moroni. Aãkoli neznal jméno této knihy ani její pÛvod, pocítil,
Ïe by si ji mûl pfieãíst a pomodlit se o to, je-li pravdivá. Poté, co
tak uãinil, fiekl: ,Pocit radosti, jako kdyÏ nalezneme nûco drahé-
ho nebo zvlá‰tního, utû‰il mou du‰i a vyvolal ve mnû radost,
kterou nelze popsat slovy Ïádného lidského jazyka.‘ Vincenzo
zaãal ãleny své církve uãit zásadám z této knihy. Jeho nadfiízení
ho proto kárali a dokonce mu nafiídili, aby knihu spálil, coÏ on
odmítl. 

9. Pozdûji se vrátil do Itálie, kde se v roce 1930 dozvûdûl, Ïe
kniha byla vydána Církví JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.
Církvi v Utahu napsal dopis, kter˘ byl doruãen presidentu
Grantovi. President Grant mu poslal v˘tisk Knihy Mormonovy
v ital‰tinû a jeho jméno pfiedal presidentovi Evropské misie.
KvÛli problémÛm zpÛsoben˘m válkou nemohl b˘t Vincenzo po
mnoho let pokfitûn, 18. ledna 1951 se ale koneãnû stal ãlenem
Církve, byl pokfitûn jako první ãlovûk na Sicílii. O pût let pozdûji
obdrÏel obdarování v chrámu ve ·v˘carsku. [Viz Vincenzo di
Francesca, „I Will Not Burn the Book!“ Ensign, Jan. 1988, 18.] 

10. Dne 6. kvûtna 1922 zasvûtil
president Grant první církevní
rozhlasovou stanici. Tato stani-
ce zaãala o dva roky pozdûji
pfiená‰et zasedání generálních
konferencí a mnohem více
ãlenÛ Církve tak mûlo moÏnost
vyslechnout poselství generál-
ních autorit. Nedlouho poté,
v ãervenci 1929, pûveck˘ sbor
Tabernaclu poprvé vysílal pro-
gram Hudba a mluvené slovo,

program inspirující hudby a mluveného slova. Tento program,
vysílan˘ kaÏd˘ t˘den, se uchoval aÏ do dne‰ní doby. 

11. President Grant zemfiel 14. kvûtna 1945. Jako president
Církve slouÏil cel˘ch 27 let a pouze Brigham Young slouÏil
v této funkci déle.“ (Na‰e dûdictví, 107–110.) 
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Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Hebera J. Granta

Uãení a svûdectví Hebera J. Granta

13. Bûhem 2. svûtové války mnozí ãlenové Církve z rÛzn˘ch
národÛ museli odejít do války a nûkdy dokonce proti sobû
navzájem bojovat. V prohlá‰ení pfieãteném na generální konfe-
renci v dubnu 1942 president Heber J. Grant a jeho rádci
v Prvním pfiedsednictvu prohlásili: 

14. „Kristovo evangelium je evangeliem lásky a pokoje, trpûli-
vosti a shovívavosti, sná‰enlivosti a odpu‰tûní, laskavosti a dob-
r˘ch skutkÛ, pravé lásky a bratrské lásky... 

15. Nenávist nemÛÏe mít Ïádné místo v du‰i spravedliv˘ch... 

16. ... Nenávist pochází od Satana, láska je dítûtem BoÏím.
KaÏd˘ z nás musí vypudit nenávist ze srdce a nesmí jí dovolit
opût vstoupit... 

17. Po jedno sto let byla Církev vedena tûmito zásadami: [Citují
Nauku a smlouvy 134:1–6, 8.] 

18. âlenové Církve, poslu‰ni tûchto zásad, vÏdy cítili povinnost
jít bránit svou vlast, kdyÏ volá do zbranû... 

19. ... V souãasné válce umírají spravedliví muÏi Církve v obou
táborech, nûktefií s velk˘m hrdinstvím, pro vûc své vlasti.
V tomto v‰em na‰i lidé pouze oddanû slouÏí zemi, které jsou
obãany nebo poddan˘mi, na základû zásad, které jsme jiÏ
uvedli... 

20. ... KdyÏ... ústavní zákon poslu‰n˘... zásad [uãen˘ch v Nauce
a smlouvách 98:4–7] povolává muÏe Církve do vojenské sluÏby
jakékoli zemû, které jsou povinováni vûrností, jejich nejvy‰‰í
obãanská povinnost vyÏaduje, aby tohoto povolání uposlechli.
KdyÏ uposlechnou tohoto povolání a budou poslu‰ni sv˘ch
velitelÛ a budou brát Ïivot tûm, ktefií proti nim bojují, neuãiní to
z nich vrahy.... 

12. V roce 1925 vydal president Heber J.
Grant a jeho rádci v Prvním pfiedsednic-

tvu toto prohlá‰ení t˘kající se hazard-
ních her: „Církev nemûnila a nemûní
svÛj postoj proti hraní hazardních
her v jakékoli moÏné formû. Je proti
jakékoli hfie zaloÏené na náhodû,
zamûstnání nebo takzvanému podni-
kání, které bere peníze od toho, kdo

tyto peníze vlastní, aniÏ by dostal na
oplátku nûco odpovídající hodnoty. Je

proti ve‰ker˘m praktikám, které mají
tendenci podporovat ducha hazardní speku-

lace a zejména tûm, které mají sklon sniÏovat ãi oslabovat vysoká
morální mûfiítka, která ãlenové Církve, a obecnû na‰e spoleãen-
ství, vÏdy zachovávalo.“ (Citováno v „Gambling“, Improvement
Era, Sep. 1926, 1100.) 

Hospodáfiská krize (odst. 5) –
Období nesmírné chudoby na
celém svûtû

Sobûstaãní (odst. 5) –
Schopní postarat se o sebe

Podpora (odst. 5) – Peníze a
sluÏby od vlády pro lidi bez
práce

Znovunastolena (odst. 5) –
Má znovu získat moc

21. Cel˘ svût se nachází uprostfied války, která se zdá b˘t ze
v‰ech nejhor‰í. Tato Církev je celosvûtová Církev. Její oddaní ãle-
nové jsou v obou táborech. Jsou nevinn˘m nástrojem své válãící
svrchovanosti. Na kaÏdé stranû vûfií, Ïe bojují za domov, vlast a
svobodu. Na kaÏdé stranû se na‰i bratfií modlí ke stejnému
Bohu, ve stejném jménu, o vítûzství. Obû strany nemohou b˘t
zcela v právu, pravdûpodobnû ani jedna není bez chyby. BÛh
vyfie‰í ve svém vlastním pfiíhodném ãase a sv˘m suverénním
zpÛsobem spravedlnost a právo konfliktu... 

22. Na‰im mlad˘m muÏÛm, ktefií nastupují do vojenské sluÏby,
nehledû na to, komu nebo kde slouÏí, fiíkáme – Ïijte ãistû, dodr-
Ïujte pfiikázání Pánû, neustále se k Nûmu modlete, aby vás
zachovával v pravdû a spravedlivosti, Ïijte podle sv˘ch modli-
teb a potom, aÈ se vám pfiihodí cokoli, Pán bude s vámi a nesta-
ne se vám nic, co by nebylo ke cti a slávû BoÏí a k va‰emu
spasení a oslavení.“ (Conference Report, Apr. 1942, 90–91, 93–96.) 

23. „Zanechávám s vámi své svûdectví, Ïe BÛh Ïije, Ïe JeÏí‰ je
Kristus, Ïe Joseph Smith byl a je prorok BoÏí... Jak to vím? Vím
to právû tak, jako vím, Ïe pfied vámi dnes veãer stojím. Znám
Ïár, znám chlad; znám radost a znám zármutek; a fiíkám vám,
Ïe v hodinû zármutku, v hodinû souÏení, v hodinû smrti BÛh
sly‰el a zodpovûdûl mé modlitby a já vím, Ïe Ïije. Zanechávám
s vámi své svûdectví.“ („Farewell Address of Apostle Heber J.
Grant“, Improvement Era, July 1901, 691.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Hebera J. Granta

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Heber J. Grant“ proveìte ãinnost A
a B. 

Stanovte si dva cíle

1. Prostudujte si odstavce 1–11 a vypi‰te si pût úspûchÛ presi-
denta Hebera J. Granta, které povaÏujete za dÛleÏité. 

2. Napi‰te krátk˘ odstavec o tom, proã podle va‰eho názoru
dokázal tyto úkoly splnit a proã se dokázal vyrovnat s tûÏk˘-
mi pfiekáÏkami, které musel kvÛli tomu pfiekonat. 

3. Zapi‰te si dva cíle, kter˘ch byste rádi dosáhli, a popi‰te obtí-
Ïe, které by vám pfii jejich dosahování mohly leÏet v cestû.
Vysvûtlete, co máte v plánu dûlat, abyste sv˘ch cílÛ dosáhli,
a jak dlouho si myslíte, Ïe vám jejich dosaÏení bude trvat. 

A

Svrchovanosti (odst. 21) –
Zemû

Suveréní (odst. 21) –
Svrchovan˘
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Vedení pro dÛleÏité rozhodování

Pfieãtûte si níÏe uvedené situace a potom urãete, které uãení
nebo svûdectví presidenta Hebera J. Granta by jednotliv˘m situ-
acím nejlépe odpovídalo. Také struãnû vysvûtlete, co si myslíte,
Ïe by ãlovûk mûl v jednotliv˘ch situacích dûlat, a proã. 

1. Oliviina nejlep‰í pfiítelkynû nedávno zahynula pfii autonehodû.
Olivia je rozzlobená a pfiem˘‰lí, zda BÛh skuteãnû existuje. 

2. James pfiem˘‰lí, Ïe si koupí tiket loterie s jackpotem milion
dolarÛ. Ty peníze by skuteãnû dokázal vyuÏít. 

3. Stephen slouÏí v armádû bûhem války. Dûlá si starosti, Ïe
moÏná bude muset zabíjet nepfiátelské vojáky. 

4. Maria si obtíÏnû shání práci. ¤íká si, zda by nebylo snaz‰í
kaÏd˘ mûsíc poÏádat o ‰ek od vlády, takÏe by nemusela
pracovat. 

President Thomas S. Monson, rádce v Prvním pfiedsednic-
tvu, vyprávûl tento pfiíbûh o presidentu Georgi Albertu
Smithovi: „Junius Burt ze Salt Lake City, dlouholet˘ pra-
covník Oddûlení údrÏby ulic, vylíãil tento dojímav˘ a
inspirující záÏitek. Vyprávûl, Ïe jednoho chladného zimní-
ho rána pouliãní úklidová ãeta, jejímÏ byl ãlenem, odklízela
velké kusy ledu z odtokov˘ch ÏlabÛ. Pravideln˘m dûlníkÛm
pomáhali doãasní pracovníci, ktefií zoufale potfiebovali
práci. Jeden z nich mûl pouze lehk˘ svetr a trpûl zimou.
Vedle dûlníkÛ se zastavil ‰tíhl˘ muÏ s pûstûnou bradkou a
pracovníka se zeptal: ,Dnes ráno potfiebujete víc neÏ jenom
svetr. Kde máte kabát?‘ MuÏ odpovûdûl, Ïe Ïádn˘ kabát
nemá. Pfiíchozí si potom sundal zimník a podal ho muÏi
se slovy: ,Tento kabát je vá‰. Je ze silné vlny a bude vám
v nûm teplo. Já pracuji hned pfies ulici.‘ Tou ulicí byla JiÏní
chrámová. Milosrdn˘m Samaritánem, kter˘ bez kabátu
kráãel do Církevní administrativní budovy za svou denní
prací, byl president Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ George Albert Smith. Jeho nesobeck˘ skutek ‰tû-
drosti odhalil jeho nûÏné srdce. Jistû byl stráÏcem svého
bratra.“ (Conference Report, Mar.–Apr. 1990, 62; nebo
Ensign, May 1990, 47.) 

President
George Albert Smith

U‰lechtil˘ sluÏebník

B

Îivot presidenta George Alberta Smitha
1. „Po Heberu J. Grantovi nastoupil na místo presidenta Církve
George Albert Smith. President Smith, kter˘ byl pfiíkladem toho,
Ïe Ïivotem podle evangelia ãlovûk dosáhne ‰tûstí, vydal toto
svûdectví: ,KaÏdé opravdové ‰tûstí a kaÏdá opravdová radost
jsou v˘sledkem dodrÏování pfiikázání BoÏích a následování jeho
rad.‘ [Conference Report, Apr. 1948, 162.] 

2. Poslu‰nost pfiikázání BoÏích a rad církevních vedoucích byla
v rodinû presidenta Smitha po celé generace povaÏována za
ideál spravedlivosti. George byl pojmenován po svém dûdeãkovi
z otcovy strany Georgi A. Smithovi, kter˘ byl bratrancem proro-
ka Josepha a rádcem presidenta Brighama Younga. GeorgeÛv
otec, John Henry Smith, slouÏil v Prvním pfiedsednictvu jako
rádce Josepha F. Smitha. George Albert Smith byl ve vûku 33 let
povolán do Kvora Dvanácti. Od roku 1903 do roku 1910 slouÏili
John Henry Smith a George Albert Smith v Kvoru Dvanácti spo-
leãnû. V této dispensaci je to jedin˘ pfiíklad toho, kdy otec a syn
slouÏili v tomto kvoru spoleãnû. 

JEHO ÎIVOT (1870–1951) 
1870 Narodil se 4. dubna Johnu 

Henrymu Smithovi a 
Sarah Farr Smithové v Salt 
Lake City

1891 21 let, slouÏil na misii v jiÏním 
Utahu

1892 22 let, oÏenil se s Lucy Emily 
Woodruffovou; zemfiela 
v roce 1937

1892–94 22–24 let, slouÏil na misii na jihov˘chodû Spojen˘ch
státÛ, jeho manÏelka Lucy pracovala s ním

1903 33 let, president Joseph F. Smith ho vysvûtil apo-
‰tolem

1919–21 49–51 let, slouÏil jako president Evropské misie

1921 51 let, stal se vedoucím programu mlad˘ch
muÏÛ Církve

1943 73 let, stal se presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1945 75 let, po smrti presidenta Hebera J. Granta je
mu vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve

1951 81 let, 4. dubna, na své narozeniny, umírá v Salt
Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1945–1951) 
1945 Zaãal vysílat misionáfie do mnoha ãástí svûta,

kam nemohli jít kvÛli 2. svûtové válce; zasvûtil
chrám v Idaho Falls ve státû Idaho

1946 Zaãal posílat jídlo a dal‰í zásoby Svat˘m
v Evropû, ktefií trpûli po 2. svûtové válce 

1950 Zaãaly ranní semináfie
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3. George Albert Smith strávil v Kvoru Dvanácti 42 let, které
naplnil u‰lechtilou sluÏbou i pfies to, Ïe ãasto trpûl zdravotní-
mi problémy. Pfii vymûfiování Ïeleznice v jiÏním Utahu od
slunce témûfi oslepl, a operací se to nepodafiilo napravit.
Rostoucí nátlak a poÏadavky, které na nûho byly kladeny, osla-
bily jeho kfiehkou konstituci a zpÛsobily, Ïe se v roce 1909
zhroutil vyãerpáním. LékafiÛv pfiíkaz absolutního klidu nahlo-
dal jeho sebedÛvûru, vyvolal pocit bezcennosti a jeho stav
je‰tû zhor‰il. 

4. Bûhem tohoto obtíÏného období mûl George sen, ve kterém
spatfiil krásn˘ les poblíÏ velkého jezera. KdyÏ u‰el kus cesty
lesem, zahlédl svého milovaného dûdeãka George A. Smitha,
kter˘ k nûmu mífiil. George se rozbûhl, kdyÏ se v‰ak k nûmu pfii-
blíÏil, dûdeãek se zastavil a fiekl: ,Chtûl bych vûdût, jak jsi naloÏil
s m˘m jménem.‘ Georgeovi pfied oãima probûhl jeho Ïivot a on
s pokorou odpovûdûl: ,Nikdy jsem s tv˘m jménem neudûlal nic,
za co by ses musel stydût.‘ Tento sen pomohl obnovit
Georgeova ducha a jeho fyzickou sílu a brzy byl schopen opût
pracovat. Pozdûji o tomto záÏitku ãasto hovofiil jako o rozhodu-
jícím okamÏiku svého Ïivota [George Albert Smith, Sharing the
Gospel with Others, sel. Preston Nibley (1948), 110–112]. 

5. Bûhem pÛsobení presidenta Georgea Alberta Smitha, které
trvalo od roku 1945 do roku 1951, dosáhl poãet ãlenÛ hranice
jednoho milionu, do‰lo k zasvûcení chrámu v Idaho Falls ve
státû Idaho a misionáfiská práce po druhé svûtové válce byla
obnovena. 

6. Byly také podniknuty kroky na pomoc Svat˘m v Evropû,
ktefií kvÛli válce trpûli nedostatkem. âlenové Církve ve
Spojen˘ch státech byli vyzváni, aby darovali o‰acení a dal‰í
vûci. President Smith se setkal s Harrym S. Trumanem, presi-
dentem Spojen˘ch státÛ, aby získal povolení zaslat do Evropy
sbírky potravin, o‰acení a loÏního prádla. President Smith ono
setkání popsal takto: 

President George Albert Smith, president Spojen˘ch státÛ Harry S. Truman
a guvernér Utahu Herbert Maw

7. ,President Truman fiekl: „Za co jim to tam chcete poslat? Jejich
peníze nejsou k niãemu.“ 

8. Já jsem fiekl: „My nechceme jejich peníze.“ Podíval se na mne
a zeptal se: „Snad se jim to nechystáte jen tak dát?“ 

9. ¤ekl jsem: „Samozfiejmû, Ïe jim to chceme dát. Jsou to na‰i
bratfii a sestry a jsou v nouzi. BÛh nám poÏehnal nadbytkem, a
my jim to rádi po‰leme, budeme-li moci poãítat s pomocí
vlády.“ 

10. Odpovûdûl: „Jste na správném místû.“ A dodal: „Rádi vám
pomÛÏeme, ãímkoli budeme moci.“‘ [Conference Report, Oct.
1947, 5–6.] 

11. Zatímco byly darované
vûci v Utahu tfiídûny a bale-
ny, aby mohly b˘t odeslány
do zámofií, president Smith
se pfii‰el podívat na to, jak
probíhají pfiípravy. KdyÏ
uvidûl, jak velké mnoÏství
vûcí bylo shromáÏdûno,
zaãaly mu téct slzy. Po
nûkolika minutách si sundal

svÛj nov˘ kabát a fiekl: ,Prosím, po‰lete ho.‘ Aãkoli ho nûkolik
lidí, ktefií stáli kolem, pfiesvûdãovalo o tom, Ïe v tom chladném
zimním dni kabát potfiebuje, trval na tom, aby ho poslali. [Viz
Rudd, Pure Religion, 248.] 

12. „Star‰í Ezra Taft Benson z Kvora Dvanácti byl urãen, aby
znovu otevfiel misie v Evropû, dohlédl na rozdûlování zaslan˘ch
zásob a pomohl uspokojit duchovní potfieby Svat˘ch. Jednou
z prvních náv‰tûv star‰ího Bensona byla úãast na konferenci
Svat˘ch v Karlsruhe, v nûmeckém mûstû leÏícím na R˘nu. Star‰í
Benson o tomto záÏitku fiekl: 

13. ,Koneãnû jsme se dostali na místo, kde se shromáÏdûní kona-
lo. Bylo to uvnitfi bloku, v budovû, která byla z ãásti rozbombar-
dovaná. Konference probíhala jiÏ dvû hodiny a Svatí s nadûjí
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oãekávali ná‰ pfiíchod, neboÈ se k nim doneslo, Ïe se konference
moÏná zúãastníme. A pak jsem poprvé ve svém Ïivotû uvidûl
shromáÏdûní, na kterém se témûfi v‰em lidem, kdyÏ jsme
vystoupili na pódium, zalily oãi slzami, a oni si uvûdomili, Ïe
koneãnû, po ‰esti nebo sedmi dlouh˘ch letech, se k nim navrátili
pfiedstavitelé Sionu, jak nás naz˘vali... KdyÏ jsem se jim díval
do tváfií, bled˘ch a pohubl˘ch, mnozí tito Svatí mûli na sobû jen
hadry, nûktefií byli bosí, zatímco vydávali svûdectví o tomto
velikém díle posledních dnÛ a projevovali vdûãnost za poÏehná-
ní, která jim udûlil Pán, a vidûl jsem, Ïe v oãích mûli svûtlo víry.‘
[Conference Report, Apr. 1947, 154.] 

14. Jednou z mnoha povinností star‰ího Bensona bylo dohlíÏet
na rozdûlení 127 vagónÛ pln˘ch jídla, o‰acení, loÏního prádla a
lékÛ po celé Evropû. KdyÏ president Thomas S. Monson po
letech zasvûcoval novou kapli v nûmeckém Zwickau, pfii‰el
k nûmu star‰í bratr a se slzami v oãích ho poÏádal, aby od nûho
pozdravoval prezidenta Ezru Tafta Bensona. ¤ekl: ,¤eknûte mu,
Ïe tím jídlem a o‰acením, které nám pfiivezl od ãlenÛ Církve
v Americe, mi zachránil Ïivot, i Ïivot mnoha bratrÛ a sester
v mé rodné zemi.‘ [Citováno v Gerry Avant, „War Divides, but
the Gospel Unites“, Church News, 19 Aug. 1995, 5.] 

15. Holand‰tí Svatí mûli pfiíleÏitost poskytnout pravou kfiesÈan-
skou sluÏbu hladovûjícím Svat˘m v Nûmecku. Svatí v Holandsku,
ktefií bûhem války hodnû trpûli, obdrÏeli po jejím skonãení huma-
nitární pomoc od ãlenÛ Církve ve Spojen˘ch státech. Na jafie roku
1947 byli poÏádáni, aby zaãali s vlastními pomocn˘mi projekty,
coÏ s nad‰ením vykonali. Nejvíce úsilí vûnovali nasázení brambor
a oãekávali velkou sklizeÀ. 

16. V tomto období pfiijel do Holandska president
V˘chodonûmecké misie Walter Stover a se slzami v oãích
vyprávûl o hladu a bídû, která panuje mezi ãleny Církve
v Nûmecku. President Cornelius Zappey, president holandské
misie, se zeptal místních ãlenÛ, zda by poskytli své brambory
NûmcÛm, ktefií byli bûhem války jejich nepfiáteli. âlenové ochot-
nû souhlasili a s je‰tû vût‰í péãí dohlíÏeli na rostoucí brambory.
Úroda byla mnohem vût‰í, neÏ kdokoli oãekával, a holand‰tí
Svatí tak mohli sv˘m bratrÛm a sestrám v Nûmecku poslat 75
tun brambor. O rok pozdûji jim poslali 90 tun brambor a 9 tun
sleìÛ. [Dal‰í informace viz Rudd, Pure Religion, 254–261.] 

17. Pro presidenta George Alberta Smitha, z nûhoÏ v˘jimeãn˘m
zpÛsobem vyzafiovala láska Kristova, bylo typické projevovat
kfiesÈanskou lásku tak, jak ji projevovali tito Svatí. ¤ekl: ,Mohu
vám fiíci, bratfii a sestry, Ïe nej‰Èastnûj‰í lidé na tomto svûtû jsou
ti, ktefií milují své bliÏní jako sebe samé a ktefií zpÛsobem svého
Ïivota prokazují vdûãnost za BoÏí poÏehnání.‘ [Conference
Report, Apr. 1949, 10.]“ (Na‰e dûdictví, 110–114.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta George Alberta Smitha

Uãení a svûdectví George Alberta Smitha
18. „KdyÏ jsem byl dítûtem, tak jsem poznal, nebo jsem se
domníval, Ïe jsem to poznal, Ïe pfiikázání Pánû jsou Jeho záko-
ny a pfiedpisy pro mé vedení. Domníval jsem se, Ïe jsem poznal,
Ïe za neposlu‰nost tûchto zákonÛ bude následovat trest, a pfied-
pokládám, Ïe jako dítû jsem mohl mít pocit, Ïe Pán vûci a záleÏi-
tosti v Ïivotû ustanovil a uspofiádal tak, Ïe musím b˘t poslu‰n˘
urãit˘ch zákonÛ, nebo Ïe pfiijde rychlá odplata. Jak ale stárnu,
vidím tuto lekci z jiného pohledu – a zákony Pánû jsou nyní pro
mne... pouze jemnou hudbou hlasu na‰eho Otce v nebi, kterou
projevuje své milosrdenství vÛãi nám. Jsou pouze radou milují-
cího rodiãe... a v dÛsledku toho to, co mi kdysi pfiipadalo jako
tvrd˘ zákon, povaÏuji nyní za milující a nûÏnou radu v‰emou-
drého Nebeského Otce.“ (Conference Report, Oct. 1911, 43–44;
viz také Mosiá‰ 2:41.) 

19. „Jednou z nádhern˘ch vûcí v evangeliu JeÏí‰e Krista je pro
mne to, Ïe nás v‰echny staví na stejnou úroveÀ. Není nutné, aby
byl ãlovûk presidentem kÛlu nebo ãlenem Kvora Dvanácti, aby
získal vysoké místo v celestiálním království. Ten nejobyãejnûj‰í
ãlen Církve, pokud zachovává pfiikázání BoÏí, získá oslavení
v celestiálním království stejnû jako kdokoli jin˘. Krása evange-
lia JeÏí‰e Krista spoãívá v tom, Ïe nás ãiní rovn˘mi, pokud
dodrÏujeme Pánova pfiikázání. Tak dalece, jak zachováváme
zákony Církve, máme stejnou pfiíleÏitost pro oslavení.“
(Conference Report, Oct. 1933, 25.) 

20. „MÛj dûdeãek [apo‰tol George A.
Smith] své rodinû fiíkával: ,Existuje
dobfie definovaná dûlicí linie mezi
územím Pána a ìábla. ZÛstanete-li
na Pánovû stranû linie, budete pod
jeho vlivem a nebudete mít touhu
ãinit zlo; ale pfiekroãíte-li na stranu
ìábla, byÈ pouze o píì, jste v moci
poku‰itele, a bude-li mít úspûch,
nebudete schopni správnû myslet

ani uvaÏovat, protoÏe jste ztratili ducha Pánû.‘ 

21. KdyÏ jsem byl nûkdy pokou‰en nûco udûlat, zeptal jsem se
sám sebe: ,Na které stranû linie jsem?‘ KdyÏ jsem se rozhodl b˘t
na bezpeãné stranû, na stranû Pánovû, udûlal jsem vÏdy to, co je
správné. A tak kdyÏ pfiijde poku‰ení, s modlitbou o problému
pfiem˘‰lejte a vliv ducha Pánû vás uschopní rozhodnout se
moudfie. Bezpeãní jsme pouze na Pánovû stranû linie. 

22. Chcete-li b˘t ‰Èastní, mûjte na pamûti, Ïe ve‰keré ‰tûstí
hodné toho jména je na Pánovû stranû linie a ve‰ker˘ zármutek
a zklamání jsou na ìáblovû stranû linie.“ (Sharing the Gospel with
Others, comp. Preston Nibley (1948), 42–43.) 

23. „NemÛÏeme lidi k nûãemu donutit, ale láskou je mÛÏeme
pohnout k tomu, co je správné, a ke spravedlivosti.“ (Citoval
star‰í Arwell L. Pierce, b˘val˘ president Mexické misie,
Conference Report, Apr. 1951, 114.) 

Dûdeãek z otcovy strany
(odst. 2) – Otec jeho otce

Nahlodal (odst. 3) – Podlomil

Sleì (odst. 16) – Malá ryba
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24. „Vzpomínám si, jak mi pfii jedné
pfiíleÏitosti jeden ãlovûk poté, co
jsme spolu nûjakou dobu hovofiili,
fiekl: ,Z toho, co se dovídám, je va‰e
církev stejnû tak dobrá jako kteráko-
li jiná církev.‘ Pfiedpokládám, Ïe si
myslel, Ïe nám sloÏil velkou poklo-
nu, ale já jsem mu fiekl: ,Pokud cír-
kev, kterou zde reprezentuji, není
pro dûti lidské dÛleÏitûj‰í neÏ která-
koli jiná církev, potom zde ‰patnû

konám svou povinnost. Nepfiicházíme proto, abychom vám
odÀali pravdu a ctnost, kterou máte. Nepfiicházíme proto, aby-
chom na vás hledali chyby nebo vás kritizovali. Nepfiicházíme
sem proto, abychom vám spílali pro to, co jste neudûlali, ale pfii-
cházíme sem jako va‰i bratfii. Dobrovolnû vûnujeme svÛj ãas a
prostfiedky a pfii‰li jsme do va‰í zemû s láskou v srdci, s touhou
prokázat vám dobro, povzbudit vás k pokání z va‰ich hfiíchÛ,
kter˘mi hfie‰íte, a povzbudit vás k tomu, abyste si zachovali ty
ctnosti, ve kter˘ch jste ctnostní, a fiíci vám: ,Ponechejte si v‰ech-
no dobro, které máte, a dovolte nám, abychom vám pfiinesli
dobro dal‰í, abyste mohli b˘t ‰Èastnûj‰í a abyste mohli b˘t pfii-
praveni vstoupit do pfiítomnosti na‰eho Nebeského Otce.‘“
(Sharing the Gospel with Others, 12–13.) 

25. „Právû tento den, kdy se zde scházíme k uctívání,... sabat, se
stal voln˘m dnem tohoto velkého národa – dnem ustanoven˘m
tisíci, aby poru‰ovali pfiikázání, které BÛh dal pfied dávnou, dáv-
nou dobou, a já jsem pfiesvûdãen, Ïe mnoho zármutku a úzkosti,
které postihují, a i nadále budou postihovat lidstvo, má svÛj
poãátek ve skuteãnosti, Ïe lidé ignorují jeho napomenutí, aby
svûtili den sabatu.“ (Conference Report, Oct. 1935, 120.) 

26. „Po osmdesáti letech ve
smrtelnosti, poté, co jsem
cestoval do mnoha ãástí
svûta, co jsem se setkal
s mnoha velk˘mi a dobr˘-
mi muÏi a Ïenami, vám
vydávám svûdectví, Ïe
dnes vím lépe, neÏ jsem
vûdûl kdy dfiíve, Ïe BÛh
Ïije, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Ïe
Joseph Smith byl prorok
Ïijícího Boha a Ïe Církev,

kterou zorganizoval pod vedením Nebeského Otce, Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ – Církev, která byla
zahnána do pustiny – pracuje pod mocí a pravomocí téhoÏ

knûÏství, které bylo udûleno Petrem, Jakubem a Janem Josephu
Smithovi a Oliveru Cowderymu. Toto vím, stejnû jako vím to,
Ïe Ïiji, a uvûdomuji si, Ïe vydávat vám toto svûdectví je velmi
závaÏná záleÏitost a Ïe za toto a za v‰echno dal‰í, ãemu jsem
uãil v jeho jménu, budu Nebesk˘m Otcem volán k zodpovûd-
nosti. Uvûdomuji si to a vím, Ïe kdybych vás vedl ‰patnû,
budu za to volán k zodpovûdnosti, a s láskou a laskavostí
v srdci ke v‰em vydávám toto svûdectví ve jménu JeÏí‰e
Krista, na‰eho Pána.“ („After Eighty Years“, Improvement Era,
Apr 1950, 263–264.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví George Alberta Smitha

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President George Albert Smith“ proveìte ãin-
nost A a B. 

Jak by asi odpovûdûl? 

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiíleÏitost udûlat rozhovor s presidentem
Georgem Albertem Smithem. Po studiu odstavcÛ 1–17 napi‰te,
jak by podle va‰eho názoru asi odpovûdûl na tyto otázky: 

1. Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í úspûch? 

2. Kter˘ ãlen va‰í rodiny na vás mûl nejvût‰í vliv? Proã? 

3. Na kterou sluÏbu, kterou jste prokázal sv˘m bliÏním, si nejlé-
pe pamatujete? 

4. Co si myslíte, proã je dÛleÏité vyzafiovat lásku a projevovat
druh˘m pravou lásku? 

Uplatnûte uãení

Na základû ãetby oddílu „Uãení a svûdectví George Alberta
Smitha“ vyberte pût v˘ÀatkÛ z jeho uãení, které jsou pro vás
v˘znamné a dÛleÏité. U kaÏdého v˘Àatku popi‰te nûjakou sou-
ãasnou situaci, kterou by tento v˘Àatek mohl pomoci vyfie‰it
nebo na kterou by pomohl reagovat na základû toho, ãemu uãil
president Smith. U kaÏdé situace vysvûtlete, jak by nauka, které
president Smith uãil, mohla nûkomu pomoci dûlat to, co je
správné. 

B

A

Odplata (odst. 18) – Trest Spílali (odst. 24) – Nadávali
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Druhá polovina dvacátého století se vyznaãovala doposud neví-
dan˘m rÛstem Církve. Pod vynikajícím a inspirovan˘m vede-
ním presidentÛ Církve od Davida O. McKaye po Gordona B.
Hinckleyho se roz‰ífiila misionáfiská práce a poãet ãlenÛ Církve
pfiekroãil jedenáct milionÛ. Zemû nyní zaãíná b˘t poseta chrámy,
které zpfiístupÀují nejvy‰‰í obfiady evangelia vût‰ímu poãtu
Svat˘ch a jejich pfiedkÛm v mnoha zemích. Skuteãnû, v rámci
naplÀování Pánova plánu zaãíná Církev vycházet „z mrákoty a
z temnoty“ (NaS 1:30). KdyÏ president Gordon B. Hinckley
hovofiil o na‰í dobû, fiekl: 

„Ono dílo posledních dnÛ, dílo V‰emohoucího, to, o nûmÏ mluvi-
li ti zastara a o nûmÏ prorokovali proroci a apo‰tolové, pfii‰lo. Je
zde. Z jistého dÛvodu, nám neznámého, av‰ak podle moudrosti
BoÏí, se nám dostalo v˘sady pfiijít na zem v této slavné dobû.
Do‰lo k velikému rozkvûtu vûdy. Nastal velkolep˘ rozvoj pozná-
ní. Toto je nejvût‰í období lidského úsilí a lidského úspûchu... 

Stojíme na vrcholu vûkÛ, s úctou pfied velkolep˘m a slavnost-
ním vûdomím historie. Toto je poslední a koneãná dispensace,
k níÏ smûfiovalo v‰e v minulosti... 

V urãitém bodû ve‰kerého tohoto postupu vpfied se zjeví JeÏí‰
Kristus, aby v nádhefie vládl zemi. Nikdo neví, kdy to bude.
Ani andûlé v nebi neznají ãas Jeho pfiíchodu. Ale bude to víta-
n˘ den.“ (Conference Report, Oct. 1999, 94–95; nebo Liahona,
leden 2000, 90.) 

KdyÏ byl David O. McKay
v roce 1898 misionáfiem ve
Skotsku, zastesklo se mu po
domovû. ¤ekl, Ïe kdyÏ kráãel
po mûstû: „Uvidûl jsem nedo-
stavûnou budovu, která stála
nûkolik yardÛ od chodníku.
Nad hlavním vchodem byl
kamenn˘ oblouk, coÏ bylo
neobvyklé u obydlí, a co bylo
je‰tû neobvyklej‰í, z chodníku
jsem vidûl, Ïe na tom oblouku
je vytesán nápis. 

Spoleãníkovi jsem fiekl: ,To je zvlá‰tní! Jdu se podívat, co je
tam napsáno.‘ KdyÏ jsem se dostateãnû pfiiblíÏil, obdrÏel
jsem toto poselství, nejenom v kameni, ale jako kdyby pfii‰lo
od Toho, v jehoÏ sluÏbû jsme byli: ,AÈ jsi k˘mkoli, hraj dobfie
svou roli.‘

Obrátil jsem se a zamy‰lenû jsem odcházel, a kdyÏ jsem
do‰el ke svému spoleãníkovi, to poselství jsem mu zopakoval.

President
David O. McKay
„Îádn˘ jin˘ úspûch nemÛÏe

vynahradit selhání v domovû“ 

Onoho rána to pro mne bylo poselství, abych hrál dobfie svou
roli misionáfie Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.“
(Cherished Experiences from the Writings of
President David O. McKay, comp. Clare Middlemiss
[1955], 174–175.) 

Îivot presidenta Davida O. McKaye
1. „David O. McKay slouÏil jako rádce presidenta George
Alberta Smitha v Prvním pfiedsednictvu. Na jafie roku 1951,
kdyÏ se zdálo, Ïe se zdravotní stav presidenta Smitha o trochu
zlep‰il, se president McKay se svou Ïenou Emmou Rae rozhodli
odjet na dlouho odkládanou dovolenou do Kalifornie. Na cestû
se zastavili v St. George v Utahu, aby tam strávili noc. KdyÏ se
president McKay ráno pfií‰tího dne probudil, zcela jasnû cítil, Ïe
se má vrátit do ústfiedí Církve. Nûkolik dní poté, co se vrátil do

JEHO ÎIVOT (1873–1970) 
1873 Narodil se 8. záfií v

Huntsville ve státû Utah 
Davidu a Jennettû Evans 
McKayov˘m

1881 8 let, v den sv˘ch 
narozenin byl pokfitûn, 
jeho otec slouÏil na 
misii ve Velké Británii 

1897–99 24–26 let, slouÏil na misii ve 
Skotsku

1901 27 let, 2. ledna se oÏenil s Emmou Ray
Riggsovou, svou láskou z vysoké ‰koly; zemfiela
v roce 1970

1906 32 let, president Joseph F. Smith ho vysvûtil apo-
‰tolem

1918–34 45–61 let, presidentem Nedûlní ‰koly

1920–21 47–48 let, cesta po misiích na celém svûtû, zasvû-
til mnoho zemí pro kázání evangelia

1922–24 49–51 let, presidentem Evropské misie

1934–51 61–77 let, rádcem presidentÛ Hebera J. Granta a
George Alberta Smitha

1950 77 let, stal se presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1951 77 let, po smrti presidenta George Alberta Smitha
je mu vyjádfiena podpora jako presidentovi
Církve

1970 96 let, 18. ledna zemfiel v Salt Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1951–1970) 
1955–56 Zasvûtil chrámy ve ·v˘carsku a v Los Angeles

v Kalifornii

1958 Otevfiel církevní vysoké ‰koly na Novém
Zélandu a na Havaji, zasvûtil chrámy na Novém
Zélandu a v Lond˘nû v Anglii; byl zorganizován
první kÛl mimo Severní Ameriku (na Novém
Zélandu) 

1961 Oznámení korelaãního programu v Církvi

1964 Zasvûtil chrám v Oaklandu v Kalifornii

1966 Zorganizován první kÛl v JiÏní Americe (v Brazílii) 
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Salt Lake City, president Smith prodûlal mrtvici, která nakonec
vedla k jeho úmrtí dne 4. dubna 1951. David O. McKay se pak
stal devát˘m presidentem Církve. 

2. President McKay byl velmi dobfie pfiipraven na to, aby vedl
Církev. KdyÏ mu bylo osm let, byl jeho otec povolán na misii
na Britské ostrovy a on doma pfievzal povinnosti muÏe. Krátce
pfiedtím zemfiely dvû jeho star‰í sestry, matka ãekala dal‰í dítû a
otec se domníval, Ïe je nemoÏné, aby se Davidova matka stara-
la i o farmu. Za tûchto okolností fiekl bratr McKay své Ïenû:
,Samozfiejmû je nemoÏné, abych odejel.‘ Sestra McKayová se na
nûho podívala a fiekla: ,Je jasné, Ïe to musí‰ pfiijmout; o mne se
strachovat nemusí‰. David a já to dobfie zvládneme!‘ [Citováno
v Llewelyn R. McKay, Home Memories of President David O.
McKay (1956), 5–6.] Víra a odhodlání jeho rodiãÛ v‰típily mla-
dému Davidovi pfiání slouÏit Pánu po cel˘ Ïivot. V roce 1906,
kdyÏ mu bylo 32 let, byl povolán do Rady Dvanácti a v této
radû a v Prvním pfiedsednictvu (jako rádce presidenta Hebera J.
Granta a presidenta George Alberta Smitha) slouÏil cel˘ch 45
let aÏ do doby, kdy se stal presidentem Církve. 

3. President McKay zaãal hodnû cestovat, aby nav‰tívil ãleny
Církve, která se stala svûtovou. Nav‰tívil Svaté ve Velké Británii
a v Evropû, v JiÏní Africe, v Latinské Americe, v jiÏním
Tichomofií a na dal‰ích místech. KdyÏ byl v Evropû, podnikl
první kroky v pfiípravû v˘stavby chrámÛ v Lond˘nû a ve
·v˘carsku. Za dobu svého pÛsobení procestoval témûfi cel˘ svût,
aby poÏehnal ãleny Církve a aby je inspiroval. 

4. Svou v˘zvou, aby se kaÏd˘ ãlen zavázal pfiivést do Církve
alespoÀ jednoho nového ãlena za rok, poloÏil president McKay
znovu dÛraz na misionáfiskou práci. Proslul sv˘m ãasto opako-
van˘m rãením: ,KaÏd˘ ãlen misionáfiem.‘ 

5. V roce 1952, v rámci snahy o zv˘‰ení efektivnosti misionáfiÛ
slouÏících na pln˘ úvazek, byl misionáfiÛm na celém svûtû roze-
slán první oficiální v˘ukov˘ materiál. Nesl název Systematick˘
program v˘uky evangelia. Obsahoval sedm misionáfisk˘ch lekcí,
které zdÛrazÀovaly uãení s Duchem a které jasnû uãily o podsta-
tû BoÏstva, plánu spásy, odpadlictví a znovuzfiízení a o dÛleÏi-
tosti Knihy Mormonovy. Poãet lidí, ktefií byli pokfitûni do Církve,
po celém svûtû pozoruhodnû vzrostl. V roce 1961 uspofiádali
Církevní vedoucí pro v‰echny misijní presidenty první semináfi,
na kterém je uãili, Ïe mají povzbuzovat rodiny v budování pfiá-
telsk˘ch vztahÛ se znám˘mi a se sousedy, aby pak misionáfii
mohli tyto lidi uãit u nich doma. Program v˘uky jazykÛ pro
novû povolané misionáfie byl zaloÏen v roce 1961 a pozdûji bylo
postaveno Misionáfiské v˘cvikové stfiedisko. 

6. Bûhem pÛsobení presidenta McKaye poloÏili ãlenové Církve
slouÏící v ozbrojen˘ch silách základy rÛstu Církve v Asii. Mlad˘
vojín z mûsta American Fork v Utahu slouÏící v JiÏní Koreji si
v‰iml, Ïe ameriãtí vojáci nutí korejské civilisty, aby uskoãili stra-
nou z cesty, kdyÏ oni procházejí. Tento mlad˘ ãlen Církve se
tedy naopak vÏdy uhnul a nechal nejdfiíve projít Korejce. Také si
dal práci s tím, aby se nauãil jejich jména, a pfiátelsky je zdravil,
kdyÏ se míjeli. Jednoho dne s pûti pfiáteli ve‰el do jídelny. Fronta
na jídlo byla velmi dlouhá, a tak se na chvíli posadil ke stolu.
Netrvalo dlouho a korejsk˘ pracovník mu pfiinesl tác s jídlem.
Voják ukázal na jeden prouÏek na rameni a fiekl: ,Mnû nemÛÏete
slouÏit, já jsem pouze vojín.‘ Korejec odpovûdûl: ,Já vám slouÏit.
Vy nejlep‰í kfiesÈan.‘ [George Durrant, „No. 1 Christian“,
Improvement Era, Nov. 1968, 82–84.] 

7. Misionáfii a pfiíslu‰níci ozbrojen˘ch sil byli natolik úspû‰ní
v ‰ífiení evangelia v Koreji, Ïe v roce 1967 mohla b˘t do korej‰ti-
ny pfieloÏena Kniha Mormonova a zemû byla brzy zaplnûna
kÛly a sbory. 

8. Misionáfii mûli také velk˘ úspûch
v Japonsku. Po druhé svûtové válce
mûli ãlenové Církve v Japonsku po
nûkolik let jen obãasné styky s pfied-
staviteli Církve. Svatí posledních
dnÛ, ktefií slouÏili v ozbrojen˘ch
silách a ktefií byli po válce umístûni
v Japonsku, v‰ak napomohli Církvi

v rÛstu. V roce 1945 udûlali na Tatsuie Sata velk˘ dojem ãlenové
Církve slouÏící v ozbrojen˘ch silách, ktefií odmítli pít ãaj. PoloÏil
jim nûkolik otázek a to poté vedlo k tomu, Ïe byl spolu s nûkoli-
ka ãleny své rodiny v následujícím roce pokfitûn. Elliot Richards
pokfitil Tatsuiho a Boyd K. Packer, pfiíslu‰ník ozbrojen˘ch sil,
kter˘ se pozdûji stal ãlenem Kvora Dvanácti, pokfitil sestru Sato.
DÛm Satoov˘ch se stal místem, kde mnoho JaponcÛ poprvé sly-
‰elo o poselství znovuzfiízeného evangelia. Misionáfii Církve,
ktefií proti JaponcÛm bojovali ve druhé svûtové válce, zakrátko
zaãali pracovat v japonsk˘ch mûstech. 

9. Aãkoli roz‰ífiení Církve na Filipínách mÛÏe b˘t téÏ pfiisuzová-
no úsilí americk˘ch pfiíslu‰níkÛ ozbrojen˘ch sil a dal‰ích lidí po
druhé svûtové válce, mohutn˘ rÛst Církve tam zapoãal aÏ v roce
1961. Mladá Filipínka, která nebyla ãlenkou Církve, se doslechla
o Knize Mormonovû a setkala se s nûkolika Svat˘mi posledních
dnÛ. Na základû toho setkání pocítila, Ïe musí poÏádat vládní
úfiedníky, se kter˘mi se dobfie znala, aby povolili misionáfiÛm
Svat˘ch posledních dnÛ pfiijít na Filipíny. Souhlas byl udûlen a
jen o nûkolik mûsícÛ pozdûji star‰í Gordon B. Hinckley z Kvora
Dvanácti znovu zasvûtil zemi pro misionáfiskou práci. 

10. President McKay, ovlivnûn mocn˘m rÛstem Církve, ke kte-
rému do‰lo v 50. letech, pfiedstavil program knûÏské korelace.
V˘bor, kterému pfiedsedal star‰í Harold B. Lee z Kvora
Dvanácti, byl povûfien dÛkladn˘m a modlitbou provázen˘m
prostudováním v‰ech církevních programÛ, aby zjistil, do jaké
míry naplÀují nejdÛleÏitûj‰í církevní cíle. V roce 1961 star‰í Lee
se souhlasem Prvního pfiedsednictva oznámil, Ïe budou stano-
veny zásady plánování, tvorby a pouÏívání v‰ech církevních
materiálÛ patfiících do studijních osnov. Mnohé z tûchto mate-
riálÛ byly aÏ do této doby vytváfieny pomocn˘mi organizace-
mi Církve. Tyto nové zásady mûly zabránit zbyteãnému
opakování programÛ a námûtÛ úloh, aby ãlenové v‰ech vûko-
v˘ch kategorií a jazykÛ v celosvûtové Církvi mohli b˘t úãinnûji
vyuãováni evangeliu. 
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11. Církev také podnikla dal‰í kroky, aby úãinnûji zkoordinova-
la v‰echny programy a ãinnosti – vãetnû programÛ sociální
péãe, misionáfiské práce a práce na rodinné historii – a tak lépe
plnila své poslání. Program domácího uãení, kter˘ byl souãástí
Církve jiÏ od doby Josepha Smitha, byl v 60. letech znovu zdÛ-
raznûn jako zpÛsob, jak zajistit duchovní a ãasné potfieby v‰ech
ãlenÛ Církve. Pro obohacení v˘uky byly zaloÏeny knihovny
sborov˘ch domÛ a do‰lo také k zaloÏení programu zdokonalo-
vání uãitelÛ. V roce 1971 zaãala Církev pod dohledem generál-
ních autorit vydávat v angliãtinû tfii ãasopisy: Friend pro dûti,
New Era pro mládeÏ a Ensign pro dospûlé. PfiibliÏnû v téÏe dobû
sjednotila Církev své cizojazyãné ãasopisy, které byly aÏ do té
doby nezávisle vydávány jednotliv˘mi misiemi. Jeden ãasopis
je nyní pfiekládán do mnoha jazykÛ a rozesílán ãlenÛm Církve
po celém svûtû. 

12. President David O.
McKay ãasto zdÛrazÀoval,
Ïe domov a rodinn˘ Ïivot
jsou dÛleÏit˘m zdrojem
‰tûstí a nejjistûj‰í ochranou
pfied tûÏkostmi a poku‰ení-
mi souãasného Ïivota.
âasto mluvil o lásce, kte-
rou choval ke své rodinû, a
o neochabující podpofie,

kterou získával od své Ïeny Emmy Rae. Bûhem pÛsobení presi-
denta McKaye byla znovu zdÛraznûna potfieba pofiádat kaÏd˘
t˘den rodinn˘ domácí veãer, bûhem nûhoÏ by se rodiãe mohli
více sblíÏit se sv˘mi dûtmi a bûhem nûhoÏ by je mohli uãit zása-
dám evangelia. 

13. Pomocné sdruÏení podporovalo proroka v kladení dÛrazu
na posilování domova a rodiny. Pomocné sdruÏení vyrostlo ze
sv˘ch poãátkÛ v Nauvoo ve sdruÏení, které zahrnovalo stovky
tisíc Ïen po celém svûtû. Díky poznatkÛm a pfiátelství, které jim
zprostfiedkovalo Pomocné sdruÏení, obdrÏely tyto Ïeny osobní
poÏehnání a poÏehnání pro své rodiny. Od roku 1945 do roku
1974 byla generální presidentkou Pomocného sdruÏení sestra
Belle S. Spaffordová, schopná vedoucí, které se téÏ dostalo
národního uznání, kdyÏ v letech 1968 aÏ 1970 slouÏila jako pre-
sidentka Národní rady Ïen Spojen˘ch státÛ. 

14. President McKay zemfiel v lednu 1970 ve vûku 96 let.
Pfiedsedal Církvi témûfi 20 let, bûhem jeho pÛsobení se poãet
ãlenÛ Církve zv˘‰il témûfi tfiikrát a v úsilí pfiedat evangelium
celému svûtu bylo dosaÏeno velkého pokroku.“ (Na‰e dûdictví,
114–119.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Davida O. McKaye

Vojín (odst. 6) – NejniÏ‰í
hodnost v armádû Spojen˘ch
státÛ

Jeden prouÏek na rameni
(odst. 6) – Hodnostní oznaãe-
ní vojína v americké armádû

Uãení a svûdectví Davida O. McKaye
15. „Domov je prvním a nejefektivnûj‰ím místem, kde se dûti
mohou nauãit Ïivotním lekcím: pravdû, cti, ctnosti, sebeovládá-
ní; hodnotû vzdûlávání, poctivé práci a smyslu Ïivota a v˘sadû
Ïivot mít. Nic nemÛÏe nahradit domov pfii v˘chovû a v˘uce dûtí
a Ïádn˘ jin˘ úspûch nemÛÏe vyváÏit selhání v domovû.“ (Family
Home Evening Manual [1968], iii.) 

16. „Seménka ‰Èastného manÏelského Ïivota jsou zaseta v mládí.
·tûstí nezaãíná u [manÏelského] oltáfie, zaãíná v období mládí a
váÏné známosti.“ (Pathways to Happiness, comp. Llewelyn R.
McKay [1957], 49.) 

17. „Nejvy‰‰ím ze v‰ech ideálÛ
je uãení, a zejména Ïivot, JeÏí‰e
Nazaretského, a Ïe zcela jistû
velik˘m je ten, kdo se Kristu co
nejvíce podobá. 

18. To, co si v srdci upfiímnû
myslíte o Kristu, rozhodne o
tom, ãím budete, velkou mûrou
to rozhodne o tom, jaké budou
va‰e skutky.“ (Conference
Report, Apr. 1951, 93.) 

19. „Opravdov˘ mormonsk˘
domov je takov˘, ve kterém by
se Kristus, kdyby mûl moÏnost
tam vejít, s potû‰ením zdrÏel a
odpoãinul si.“ (Gospel Ideals
[1953], 169.) 

20. „KdyÏ ãlovûk pov˘‰í své obchodní záleÏitosti, potû‰ení nebo
vydûlávání dal‰ího pfiíjmu nad svÛj domov, v tom okamÏiku
zaãíná klesat smûrem ke slabosti du‰e. KdyÏ se pro ãlovûka
stane klub pfiitaÏlivûj‰ím neÏ jeho domov, je ãas, aby si s hofikou
hanbou pfiiznal, Ïe nedocenil nejvy‰‰í pfiíleÏitost svého Ïivota a
Ïe propadl v rozhodující zkou‰ce pravého muÏství. 

21. Nejchud‰í ch˘‰e, kde ve sjednocené rodinû vládne láska, má
pro Boha a budoucí lidství daleko vût‰í cenu neÏ jakékoli jiné
bohatství. V takovém domovû BÛh mÛÏe, a bude, konat zázraky.
âistá srdce v ãistém domovû jsou vÏdy v doslechu ‰epotu
nebes.“ („A Prophet‘s Counsel“, Church News, 7 Sept. 1968, 4.) 

22. „Vskutku je moÏné uãinit domov kouskem nebe; nebe si pfied-
stavuji jako pokraãování ideálního domova.“ (Gospel Ideals, 490.) 

23. KdyÏ byl star‰í Gordon B. Hinckley ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, citoval tuto radu presidenta McKaye: „Otec nemÛÏe
pro dûti udûlat nic dÛleÏitûj‰ího, neÏ Ïe jim dá pocítit, Ïe miluje
jejich matku.“ (Conference Report, Apr. 1971, 82; nebo Ensign,
June 1971, 72.) 

24. „Îádn˘ rodiã nemÛÏe
dÛslednû uãit vífie v Krista,
pokud znesvûcuje jméno
BoÏství. V dobfie uspofiádaném
domovû nikdy neusly‰íte zne-
svûcující slova. Klení je nefiest,
která prozrazuje nízké mûfiítko
vychování. Rouhavé v˘kfiiky
vyhánûjí ducha ve‰keré úcty.“
(Gospel Ideals, 420.) 

25. „BoÏe, pomáhej nám
v tom, abychom byli vûrni ve
sv˘ch zodpovûdnostech, ve
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svém povolání a zejména v zodpovûdnosti pfiiná‰et radostné
zvûsti evangelia sv˘m pfiátelÛm a bliÏním. Zmûní to Ïivot
muÏÛ, a Ïeny a dûti to uãiní lep‰ími, neÏ byly kdy dfiíve. Toto je
poslání evangelia JeÏí‰e Krista – uãinit zlovolné lidi dobr˘mi a
dobré lidi lep‰ími.“ („Every Member a Missionary“, Millennial
Star, Oct. 1961, 469.) 

26. KdyÏ byl star‰í Robert L. Simpson asistentem Kvora dvanác-
ti apo‰tolÛ, hovofiil o vyh˘bání se zahálce a uvedl tento citát od
presidenta McKaye: „Skuteãn˘m mûfiítkem ãlovûka je to, jak
tráví svÛj ãas, kdyÏ nemusí nic dûlat.“ (Conference Report, Oct.
1972, 146; nebo Ensign, Jan. 1973, 113.) 

27. President Marion G. Romney, kter˘ byl rádcem v Prvním
pfiedsednictvu, hovofiil o tom, jak se jako mlad˘ v misijním poli
zdráhal naslouchat Duchu a jak kvÛli tomu ztratil jednu pfiíle-
Ïitost: „Jediná vûc, která kdy zpÛsobila, Ïe jsem pocítil, Ïe mi
Pán odpustil, byla ta, kdyÏ jsem sly‰el presidenta McKaye fiíci:
,Jednou, kdyÏ jsem byl v misijním poli, jsem byl inspirován
k tomu, abych nûco udûlal, ale neudûlal jsem to. Od té doby
toho stále lituji. Nikdy neignorujte na‰eptávání Ducha. Îijte
tak, abyste ho mohli vnímat, a potom mûjte odvahu podle jeho
pokynÛ jednat.‘“ (Conference Report, Apr. 1975, 110; nebo
Ensign, May 1975, 74.) 

28. „Moje svûdectví o vzkfií‰eném Pánu je právû tak skuteãné
jako svûdectví [JeÏí‰ova uãedníka] Tomá‰e, kter˘ vzkfií‰enému
Kristu, kdyÏ se zjevil apo‰tolÛm, fiekl: ,Pán mÛj a BÛh mÛj!‘ (Jan
20:28.) Vím, Ïe Ïije... 

29. Vím, Ïe bude rozmlouvat se sv˘mi sluÏebníky, ktefií ho
v pokofie a spravedlivosti hledají. Vím to, protoÏe jsem sly‰el
jeho hlas, a obdrÏel jsem jeho vedení v záleÏitostech t˘kajících
se jeho království zde na zemi. 

30. Vím, Ïe jeho Otec, ná‰ Stvofiitel, Ïije. Vím, Ïe se ukázali pro-
roku Josephu Smithovi... Toto poznání je pro mne tak skuteãné
jako to, co se dûje v na‰em kaÏdodenním Ïivotû. KdyÏ se veãer
ukládáme k spánku, víme – máme uji‰tûní – Ïe ráno vyjde slun-
ce a vylije svou slávu po celé zemi. Stejnû blízká je pro mne
vûdomost o Kristovû existenci a o boÏskosti této znovuzfiízené
Církve.“ (Conference Report, Apr. 1968, 9–10.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Davida O. McKaye

Klub (odst. 20) – Místo pro
spoleãensk˘ styk

Znesvûcuje (odst. 24) –
PouÏívá nesprávnû, bez úcty

Rouhavé v˘kfiiky (odst. 24) –
Nesvatá slova

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President David O. McKay“ proveìte dvû
z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Napi‰te esej

Prostudujte si odstavce 1–14. Napi‰te struãn˘ esej o tom, co
obdivujete na Ïivotû presidenta McKaye, a o tom, jak vám jeho
pfiíklad mÛÏe pomoci pfiijít k JeÏí‰i Kristu. 

Nakreslete mapu

1. Nakreslete jednoduchou mapu svûta, jako vodítko pouÏijte
mapu ve sv˘ch písmech. 

2. Vybarvûte oblasti svûta, které president McKay nav‰tívil
a v nichÏ Církev za jeho pfiedsednictví zaznamenala
mocn˘ rÛst. 

3. Do oblastí svûta, kde zorganizoval kÛly, nakreslete hvûzdiãku. 

4. Oblasti svûta, kde bûhem jeho pfiedsednictví zaãala v˘uka na
církevních ‰kolách, oznaãte písmenem X. 

5. Oblasti, kde byly bûhem jeho pfiedsednictví zasvûceny chrá-
my, oznaãte písmenem CH. 

Vyzdobte svÛj domov

Pfiedstavte si, Ïe jste byli nedávno oddáni v chrámu, a promluv-
te si se sv˘m manÏelsk˘m partnerem o tom, jak si chcete vyzdo-
bit svÛj domov. 

1. Do se‰itu si nakreslete pÛdorys svého domu znázorÀující jeho
jednotlivé místnosti. 

2. Na základû ãetby oddílu „Uãení a svûdectví Davida O.
McKaye“ napi‰te ãísla odstavcÛ kaÏdého z tûchto prohlá‰ení
do místnosti, ve které si myslíte, Ïe by bylo nejlep‰í je vysta-
vit. (Nûkterá prohlá‰ení mají více odstavcÛ. Do jednotliv˘ch
místností mÛÏete umístit více prohlá‰ení.) 

3. Pod nákres vysvûtlete své rozhodnutí. Napfiíklad uãení presi-
denta McKaye v odstavci 19 by mohlo viset u hlavního vcho-
du, aby vám pfiipomínalo, Ïe vá‰ domov má b˘t místem, kam
by Kristus s potû‰ením vstoupil. 

President Joseph Fielding Smith „byl vysvûcen k apo‰tolství
7. dubna 1910 sv˘m otcem, presidentem Josephem F.
Smithem, kter˘ byl v té dobû ‰est˘m presidentem Církve... 

President Smith, vnuk Hyruma Smitha... [byl]tfietím presi-
dentem Církve, kter˘ se jmenoval Joseph Smith. 

Sv˘mi mnoha spisy o církevní nauce a církevní historii
v˘znamnû pfiispûl k souboru církevní literatury. 

President
Joseph Fielding Smith

Teolog a autor mnoha pojednání
na témata z evangelia

C

B

A
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[Byl] velice milovan˘m vedoucím, kterého pro celoÏivotní
oddanost zásadám evangelia popisovali ãlenové Rady
Dvanácti jako skuteãnû spravedlivého muÏe.“(„President
Joseph Fielding Smith Becomes Tenth President of the
Church“, Improvement Era, Feb. 1970, 3.) AÏ budete ãíst
o Ïivotû a uãení presidenta Smitha, hledejte fakta z jeho
raného Ïivota, která by mohla pomoci vysvûtlit, proã a jak se
stal takov˘m muÏem, jak˘m byl. 

Îivot presidenta Josepha Fieldinga Smitha
1. „KdyÏ David O. McKay zemfiel, president Joseph Fielding
Smith, kterému bylo témûfi 93 let, nastoupil na jeho místo. Byl to
syn Josepha F. Smitha, dfiívûj‰ího presidenta Církve. 

JEHO ÎIVOT (1876–1972) 
1876 Narodil se 19. ãervence 

Josephu F. a Julinû 
Lambson Smithov˘m 
v Salt Lake City

1884 8 let, v den jeho narozenin 
ho otec pokfitil v Salt 
Lake City

1893 16 let, zúãastnil se 
zasvûcení chrámu Salt Lake

1898 21 let, oÏenil se s Louie Emily Shurtliffovou

1899–1901 22–24 let, slouÏil na misii v Anglii

1901 24 let, zaãal pracovat v kanceláfii církevního his-
torika

1908 32 let, po smrti své první Ïeny se oÏenil s Ethel
Reynoldsovou

1910 33 let, president Joseph F. Smith ho vysvûtil apo-
‰tolem

1921–70 44–93 let, slouÏil jako církevní historik

1938 61 let, po smrti své druhé Ïeny se oÏenil s Jesse
Evansovou

1945–49 68–72 let, presidentem chrámu Salt Lake

1951 74 let, presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1970 93 let, po smrti presidenta Davida O. McKaye je
mu vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve

1971 94 let, zemfiela jeho tfietí manÏelka

1972 95 let, 2. ãervence zemfiel v Salt Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1970–1972) 
1970 Zorganizován první kÛl v Africe (v Jihoafrické

republice) 

1970 Zorganizován první kÛl v Asii (v Japonsku) 

1971 Konala se první církevní územní konference
(v Anglii) 

1972 Byly zasvûceny chrámy v Ogdenu a v Provu
v Utahu

1972 Poãet ãlenÛ Církve byl 3 218 908

2. Jako chlapec si Joseph Fielding Smith pfiál dozvûdût se vÛli
Pánû, a proto mûl ve sv˘ch deseti letech Knihu Mormonovu jiÏ
dvakrát pfieãtenou, a proto také s sebou vÏdy nosil písma. KdyÏ
chybûl pfii fotbale, jeho kamarádi ho vût‰inou na‰li na seníku,
jak si ãte písma. Pozdûji fiekl: ,Kam aÏ má pamûÈ sahá, od první-
ho okamÏiku, kdy jsem se nauãil ãíst, jsem pokaÏdé pocítil vût‰í
radost a uspokojení ze studia písma a z ãetby o Pánu JeÏí‰i
Kristu a o proroku Josephu Smithovi a o práci, která byla vyko-
nána pro spasení lidstva, neÏ z ãehokoli jiného na celém svûtû.‘
[Conference Report, Apr. 1930, 91.] 

3. Toto rané studium
poloÏilo základ jeho
rozsáhlé znalosti
písem a historie
Církve, kterou pouÏil
pfii kázáních a pfii
psaní více neÏ dvou
desítek knih a mnoha
dÛleÏit˘ch ãlánkÛ
pojednávajících o
nauce Církve. 

4. Bûhem jeho pÛsobení byly zaloÏeny první kÛly v Asii (Tokio,
Japonsko) a v Africe (Johannesburg, Jihoafrická republika). Jak
poãet ãlenÛ Církve rostl, president Smith a jeho rádci zahájili
tradici pofiádání územních konferencí po celém svûtû, na kte-
r˘ch ‰kolili místní vedoucí a na kter˘ch mûli ãlenové moÏnost
setkat se s generálními autoritami. První taková konference byla
uspofiádána v Manchesteru v Anglii. Aby mohla Církev lépe
slouÏit lidem po celém svûtû, zaãali b˘t povoláváni zdravotní
misionáfii, ktefií uãili o základních zdravotních a hygienick˘ch
zásadách. Brzy bylo povoláno více neÏ 200 zdravotních misio-
náfiÛ, ktefií slouÏili v mnoha zemích. 

5. Církev od roku 1912 podporovala tfiídy semináfiÛ v budovách
sousedících se stfiedními ‰kolami v západní ãásti Spojen˘ch
státÛ. Na vysok˘ch ‰kolách a universitách nav‰tûvovan˘ch vût-
‰ím mnoÏstvím Svat˘ch posledních dnÛ zahájily ve 20. letech
v˘uku instituty náboÏenství. Na poãátku 50. let byl v oblasti Los
Angeles v Kalifornii zahájen ranní semináfi, do kterého brzy
zaãalo chodit více neÏ 1800 studentÛ. Pozorovatelé z fiad neãle-
nÛ byli pfiekvapeni, Ïe mladí ãlenové Církve ve vûku od 15 do
18 let byli ochotni pût dnÛ v t˘dnu vstávat v 5.30 ráno, aby se
zúãastnili náboÏenské v˘uky. Na poãátku 70. let byl zaloÏen
seminární program domácího studia, aby tak ãlenové Církve po
celém svûtû mohli studovat církevní nauku. Bûhem pÛsobení
presidenta Smitha velmi vzrost poãet studentÛ pfiihlá‰en˘ch do
semináfie a institutu. 

6. Ve svém posledním vefiejném projevu proneseném na dubno-
vé generální konferenci v roce 1972 president Smith fiekl:
,Neexistuje jin˘ lék na nemoci svûta neÏ evangelium Pána
JeÏí‰e Krista. Na‰e nadûje na mír, na ãasnou a duchovní prospe-
ritu a na koneãn˘ podíl v království BoÏím se nachází a existuje
jedinû ve znovuzfiízeném evangeliu. Îádná jiná práce není tak
dÛleÏitá, jako hlásání evangelia a budování Církve a království
BoÏího na zemi.‘ [Conference Report, Apr. 1972, 13; nebo
Ensign, July 1972, 27.] 

7. Poté, co dva a pÛl roku slouÏil jako president Církve, Joseph
Fielding Smith v domû své dcery ti‰e opustil tento svût. Îil 95
let a po cel˘ Ïivot odváÏnû slouÏil Pánu.“ (Na‰e dûdictví,
121–123.) 
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První územní konference Církve se konala v srpnu 1971 v Anglii pod vede-
ním presidenta Josepha Fieldinga Smitha. U mikrofonu je star‰í Howard W.
Hunter. 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Josepha Fieldinga Smitha

Uãení a svûdectví Josepha Fieldinga Smitha
8. „Odkládání, ve vztahu k zásadám
evangelia, je zlodûjem vûãného Ïivota,
coÏ je Ïivot v pfiítomnosti Otce a Syna.
Jsou mezi námi mnozí, dokonce ãlenové
Církve, ktefií mají pocit, Ïe není tfieba
spûchat pfii zachovávání zásad evangelia
a dodrÏování pfiikázání.“ (Conference
Report, April 1969, 121.) 

9. „Chcete-li plnost spasení, coÏ je osla-
vení v království BoÏím, abyste se mohli stát jeho syny a dcera-
mi, musíte jít do chrámu Pánû a obdrÏet tyto posvátné obfiady,
které k tomuto domu patfií a které nelze získat jinde. Îádn˘
muÏ neobdrÏí plnost vûãnosti, oslavení, sám; Ïádná Ïena neob-
drÏí toto poÏehnání sama; pouze muÏ a manÏelka, kdyÏ obdrÏí
peãeticí moc v chrámu Pánû, pokud poté zachovávají v‰echna
pfiikázání, pÛjdou dál k oslavení a budou pokraãovat a stanou
se podobn˘mi Pánu. A toto je osud lidí, toto si Pán pfieje pro své
dûti.“ (Doctrines of Salvation, 2:44.) 

10. „NezáleÏí na tom, co je psáno nebo co nûkdo fiekl, pokud to,
co bylo fieãeno, je v rozporu s tím, co zjevil Pán, mÛÏeme to
odloÏit. Moje slova, a uãení kteréhokoli jiného ãlena Církve,
vysokého nebo nízkého, pokud nejsou v souladu se zjeveními,
nemusíme pfiijímat. NechÈ je nám toto jasné. Pfiijali jsme ãtyfii
standardní díla jako mûfiítko nebo váhy, kter˘mi pomûfiujeme
nauku kaÏdého ãlovûka.“ (Doctrines of Salvation, 3:203.) 

11. „Zdá se mi, Ïe Ïádn˘ ãlen této Církve nemÛÏe b˘t nikdy
uspokojen, dokud znovu a znovu nebude ãíst Knihu
Mormonovu a nebude o ní dÛkladnû uvaÏovat tak, aby o ní
mohl vydávat svûdectví, Ïe to je vskutku záznam, na kterém
spoãívá inspirace V‰emohoucího, a Ïe její historie je pravdivá... 

PÛsobení (odst. 4) –
Pfiedsednictví

12. ... Îádn˘ ãlen této Církve nemÛÏe oprávnûnû stát v pfiítom-
nosti BoÏí, pokud váÏnû a peãlivû neãetl Knihu Mormonovu.“
(Conference Report, Oct. 1961, 18.) 

13. „Pfieji si vydat svûdec-
tví o znovuzfiízení evange-
lia, o poslání Vykupitele, o
povolání proroka Josepha
Smitha a o zaloÏení tohoto
díla v dispensaci, ve které
Ïijeme, známé jako dis-
pensace plnosti ãasÛ. Vím
naprosto jistû, Ïe JeÏí‰
Kristus je Jednorozen˘m
Synem BoÏím,
Vykupitelem svûta,
Spasitelem lidí, nakolik

budou ãinit pokání ze sv˘ch hfiíchÛ a pfiijmou evangelium.
Svou smrtí vykoupil v‰echny lidi a vzal na sebe tuto obûÈ, která
nás osvobozuje z na‰ich hfiíchÛ, abychom se z nich nemuseli
zodpovídat, pokud ho pfiijmeme a budeme vûrní jeho uãení.“
(Conference Report, Apr. 1956, 58.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Josepha Fieldinga Smitha

Odstavec 13 – Co je „dispensace plnosti ãasÛ“? 
President Spencer W. Kimball uãil: „V prÛbûhu vûkÛ byla ãaso-
vá období, kdy Pán shromáÏdil svÛj lid a ustavil mezi nimi
evangelium a urãité spásné obfiady. Tato období naz˘váme dis-
pensacemi evangelia.“ („The Things of Eternity—Stand We in
Jeopardy?“ Ensign, Jan. 1977, 3.) Îijeme v „dispensaci plnosti
ãasÛ“ (viz Efezsk˘m 1:10), neboli v poslední dispensaci pfied
druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Krista. 

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Joseph Fielding Smith“ proveìte
ãinnost A a B nebo C. 

Najdûte lék

1. Kdybyste byli lékafiem, jaká nemoc by podle vás byla nejob-
tíÏnûji léãitelná? Proã? 

2. Projdûte si odstavce 2–3 a 5–6 a udûlejte toto: 

a) Vypi‰te si nûkteré duchovní „nemoci“ svûta. 

b) Jak˘ „recept“ nabídl president Joseph Fielding Smith, aby
pomohl tyto nemoci léãit? 

c) Jak se president Smith ve svém mládí vyh˘bal duchovním
onemocnûním? 

d) Jak vám semináfi poskytl pfiíleÏitost mít v Ïivotû tuto
„léãbu“? 

Zastavte zlodûje

Ukradl vám nûkdy nûkdo nûco cenného? Jaké jste z toho mûli
pocity? 

B

A

Oslavení (odst. 9) – BoÏskost
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1. Projdûte si odstavec 8 a odpovûzte na tyto otázky: 

a) Jaké cenné vlastnictví nám mÛÏe b˘t ukradeno? 

b) Jak je ukradeno? 

c) Kdo je zlodûjem? 

2. Projdûte si odstavce 11–12 a udûlejte toto: 

a) Najdûte v Knize Mormonovû ver‰, kter˘ varuje pfied odklá-
dáním, a dal‰í ver‰, kter˘ hovofií o vûãném Ïivotû. 

b) Napi‰te, co mÛÏete dûlat, abyste „oprávnûnû [stáli] v pfií-
tomnosti BoÏí“. 

Napi‰te si záznam do deníku

Projdûte si odstavec 9 a napi‰te si záznam do deníku, jako kdy-
byste byli nedávno oddáni v chrámu. V souvislosti s tímto
záznamem pfiem˘‰lejte o tûchto otázkách a odpovûzte na nû. 

1. V jakém chrámu byste chtûli b˘t zpeãetûni? 

2. Proã je pro vás, na základû uãení presidenta Smitha, zpeãetûní
v chrámu dÛleÏité? 

3. Kdo chcete, aby tam byl? Proã? 

4. Jak by vám mohlo pravidelné uctívání v chrámu pomoci více
se podobat Pánu? 

President Spencer W. Kimball popsal presidenta Harolda B.
Lee v proslovu proneseném na jeho pohfibu, jako „jednu
z BoÏích neju‰lechtilej‰ích, nejmocnûj‰ích, nejoddanûj‰ích a
pfiedustanoven˘ch obrovit˘ch sekvojí“(L. Brent Goates,
Harold B. Lee: Prophet and Seer [1985], 595). Pfii jiné
pfiíleÏitosti president Kimball popsal presidenta Lee jako
„vyzkou‰eného a vûrného, vzdûlaného v programu [Církve],
duchovního, a pfiedev‰ím povolaného Pánem... Vidûli jsme
tohoto muÏe, jiÏ vy‰koleného a duchovního, rÛst a zvelebo-
vat jeho povolání. KdyÏ ho vidíme ãinit prohlá‰ení a rozhod-
nutí, rozpoznáváme v tom hlas past˘fie, vedoucího lidí,
proroka Pánû, nositele plá‰tû.“ (Teachings of Spencer W.
Kimball, 467.) AÏ budete studovat Ïivot a uãení presidenta
Lee, pov‰imnûte si prostého osobního pfiesvûdãení, které cha-
rakterizovalo jeho Ïivot a o kterém vûfiil, Ïe by poÏehnalo
celému svûtu. 

President 
Harold B. Lee

Obrovitá sekvoj

C

Îivot presidenta Harolda B. Lee
1. „Následující den poté, co president Joseph Fielding Smith
zemfiel, se rodina presidenta Harolda B. Lee, sluÏebnû nejstar‰í-
ho ãlena Kvora Dvanácti, se‰la k domácímu veãeru. Jeden
z ãlenÛ rodiny se presidenta Lee zeptal, jak by mu mohli nejlépe
pomoci. ,Buìte vûrni své vífie; prostû Ïijte podle evangelia, jak

JEHO ÎIVOT (1899–1973) 
1899 Narodil se 28. bfiezna 

Samuelovi a Louise Bingham 
Leeov˘m v Cliftonu ve státû 
Idaho

1907 8 let, v nedûli 9. ãervna 
pokfitûn v rybníku Bybee

1916 17 let, zaãal pracovat jako 
uãitel v Idahu

1920–22 21–23 let, slouÏil na misii na 
západû Spojen˘ch státÛ

1923 24 let, oÏenil se s Fern Tannerovou

1932 33 let, stal se vedoucím v místní správû v Salt
Lake City

1935 36 let, povolán zorganizovat církevní program
blaha a sociální péãe

1941 42 let, president Heber J. Grant ho vysvûtil apo-
‰tolem

1961 62 let, jmenován pfiedsedou Církevní korelace,
kterou zorganizovalo První pfiedsednictvo a
Kvorum dvanácti apo‰tolÛ. 

1963 64 let, po smrti své první Ïeny se oÏenil s Fredou
Jensenovou

1970 70 let, je mu vyjádfiena podpora jako presidento-
vi Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1970–72 71–73 let, prvním rádcem presidenta Josepha
Fieldinga Smitha

1972 73 let, byla mu vyjádfiena podpora jako presiden-
tovi Církve

1973 74 let, 26. prosince zemfiel v Salt Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1972–1973) 
1972 Nová organizace mlad˘ch dospûl˘ch pro svo-

bodné dospûlé

1973 Spoleãnû zorganizovány církevní zdravotní
sluÏby, sociální sluÏby a programy blaha a soci-
ální péãe; zemûdûl‰tí misionáfii vysláni do rÛz-
n˘ch ãástí svûta, aby pomohli lidem zdokonalit
jejich zemûdûlské metody; poãet ãlenÛ Církve
byl 3 306 658 
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jsem vás to uãil,‘ byla jeho odpovûì. Toto poselství se vztahuje
na v‰echny ãleny Církve. KdyÏ Harold B. Lee poprvé vystoupil
na tiskové konferenci jako president Církve, prohlásil:
,DodrÏujte pfiikázání BoÏí. V tom spoãívá spasení jednotlivcÛ a
národÛ v této obtíÏné dobû.‘ [Francis M. Gibbons, Harold B. Lee:
Man of Vision, Prophet of God [1993], 459.] 

2. KdyÏ se Harold B. Lee stal 7. ãervence 1972 presidentem
Církve, bylo mu 73 let. Od doby Hebera J. Granta to byl nejniÏ‰í
vûk, ve kterém se stal apo‰tol presidentem Církve. Od roku
1935, kdy byl povolán, aby fiídil církevní program sociální péãe,
hrál v˘znamnou úlohu v církevní správû. Hlavní úlohu sehrál
téÏ pfii revizi církevních programÛ a materiálÛ zafiazen˘ch do
studijních osnov. Tato revize vedla ke zjednodu‰ení a sjednocení
programÛ Církve. Byl to velice duchovní ãlovûk a hbitû reagoval
na vnuknutí, která obdrÏel z nebes. 

3. President Lee a jeho rádci pfiedsedali druhé územní konferen-
ci, která se konala v Mexico City. âlenové Církve, ktefií se shro-
máÏdili na této konferenci, byli prvními Svat˘mi posledních
dnÛ, ktefií mûli moÏnost vyjádfiit podporu novému Prvnímu
pfiedsednictvu. President Lee vysvûtlil, Ïe shromáÏdûní se koná
v Mexico City proto, ,aby bylo vyjádfieno uznání a pochválena
skvûlá práce mnoh˘ch, ktefií... se stali nástroji pfii uskuteãÀování
obrovského rÛstu Církve‘.

4. KdyÏ se Svatí v Mexiku a ve Stfiední Americe dozvûdûli, Ïe se
územní konference bude konat v Mexico City, mnozí z nich
zaãali shánût prostfiedky na cestu. Jedna sestra chodila dÛm od
domu a nabízela, Ïe vypere prádlo. Pût mûsícÛ ‰etfiila pesos,
peníze, které si vydûlala ruãním praním prádla sv˘ch sousedÛ,
a díky tomu mohla jet na konferenci a zúãastnit se v‰ech zase-
dání. Mnozí Svatí se ve dnech konference dobrovolnû postili,
protoÏe nemûli peníze na jídlo – v‰echny peníze pouÏili na to,
aby se mohli konference zúãastnit. Ti, ktefií pfiinesli obûÈ, získali
jako odmûnu velkou duchovní sílu. Jeden ãlen prohlásil, Ïe kon-
ference byla ,nejkrásnûj‰ím záÏitkem mého Ïivota‘. Dal‰í muÏ
fiekl novináfii: ,Bude trvat mnoho let, neÏ zapomeneme na lásku,
kterou jsme zde cítili v tûchto dnech.‘ [Viz Jay M. Todd, „The
Remarkable Mexico City Area Conference“, Ensign, Nov. 1972,
89, 93, 95.] 

5. Bûhem svého pÛsobení president Lee nav‰tívil jako vÛbec
první president Církve v této dispensaci Svatou zemi. Oznámil
také, Ïe se budou stavût men‰í chrámy, které jednou zaplní svût. 

6. Den po Vánocích v roce 1973 president Lee zemfiel poté, co
slouÏil jako president Církve pouh˘ch osmnáct mûsícÛ.
Duchovní velikán se navrátil do svého vûãného domova.“ (Na‰e
dûdictví, 123–124.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Harolda B. Lee

Uãení a svûdectví Harolda B. Lee
7. KdyÏ byl Harold B. Lee
mal˘m chlapcem, vidûl plo-
tem na sousedovû dvorku
nûjaké zborcené budovy a
pfiedstavoval si, jak je pro-
zkoumává. KdyÏ plotem pro-
lézal, hlas mu fiekl: „Harolde,
nechoì tam.“ Pozdûji vysvût-
lil: „Rozhlédl jsem se na
v‰echny strany, abych vidûl,
kdo to mluví. Napadlo mû,
zda to není mÛj otec, ale on
mû nemohl vidût. Nikde

nikdo nebyl. Uvûdomil jsem si, Ïe mû nûkdo varuje pfied nevidi-
teln˘m nebezpeãím... Od oné chvíle nadále jsem bez v˘hrad pfii-
jal skuteãnost, Ïe existují procesy, které ãlovûku nejsou známy,
skrze nûÏ mÛÏeme sly‰et hlasy z neviditelného svûta, skrze nûÏ
se nám mÛÏe dostat vidûní vûãnosti.“ („The Way to Eternal
Life“, Ensign, Nov. 1971, 17.) 

8. „Nauãil jsem se nûãemu, ãemu uãil Duch, a nyní vím, Ïe bez-
peãné místo v tomto svûtû není na Ïádném konkrétním místû;
nezáleÏí pfiíli‰ na tom, kde Ïijeme; ale tím nejdÛleÏitûj‰ím je, jak
Ïijeme, a já jsem zjistil, Ïe bezpeãí mÛÏe k Izraeli [ãlenÛm
Církve] pfiijít pouze tehdy, kdyÏ zachovávají pfiikázání, kdyÏ Ïijí
tak, aby se mohli tû‰it ze spoleãenství, fiízení, útûchy a vedení
Svatého Ducha Pánû, kdyÏ jsou ochotni naslouchat tûmto
muÏÛm, které zde BÛh ustanovil, aby pfiedsedali jako Jeho
mluvãí, a kdyÏ jsme poslu‰ni rad Církve.“ (Conference Report,
Apr. 1943, 129.) 

9. „Tím nejtûÏ‰ím bfiemenem, které nûkdo musí nést v tomto
Ïivotû, je bfiemeno hfiíchu.“ (Conference Report, Apr. 1973, 177;
nebo Ensign, July 1973, 122.) 

10. „âím více rozumím Ïivotu, tím více jsem pfiesvûdãen o tom,
Ïe musíme vám, mlad˘m lidem, spí‰e v‰tûpovat do mysli ohav-
nost hfiíchu a Ïe se nesmíme spokojit s pouh˘m uãením cestû
pokání. Pfieji si, aby vás mohl nûkdo varovat pfied nocí pekla,
které následuje po spáchání mravního hfiíchu.“ (Youth and the
Church [1945], 90.) 

11. Star‰í Henry D. Taylor, kter˘ byl ãlenem Sedmdesáti, citoval
slova presidenta Lee t˘kající se dÛleÏitosti studia písem:
„Neãteme-li dennû písma, na‰e svûdectví se tenãí, na‰e duchov-
nost se neprohlubuje.“ (Conference Report, Oct. 1976, 89; nebo
Ensign, Nov. 1976, 62.) 

12. „Svûdectví není nûco, co máte dnes a co budete mít vÏdy.
Svûdectví je kfiehké. UdrÏet si ho je tak tûÏké jako udrÏet mûsíã-
ní paprsek. Je to nûco, co musíte získávat znovu, kaÏd˘ den
svého Ïivota.“ („President Harold B. Lee Directs Church; Led by
the Spirit“, Church News, 15 July 1972, 4.) 

Pesos (odst. 4) – Mexická
mûnová jednotka rovnající se
100 centavos, základní penûÏ-
ní jednotka v Mexiku

Tato dispensace (odst. 5) –
Poslední ãasové období pfied
druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e
Krista
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13. „V‰e, ãemu uãíme v této Církvi, má b˘t obsaÏeno v písmech.
Má se to nacházet v písmech. Své texty si máme vybírat
z písem. Chceme-li pomûfiovat pravdu, máme ji mûfiit ãtyfimi
standardními díly, bez ohledu na to, kdo ji pí‰e. Nenachází-li se
ve standardních dílech, mÛÏeme dobfie pfiedpokládat, Ïe to je
spekulace, osobní názor ãlovûka; a protifieãí-li to tomu, co je
v písmech, není to pravda. Toto je mûfiítko, jímÏ pomûfiujeme
ve‰kerou pravdu.“ („Using the Scriptures in Our Church
Assignments“, Improvement Era, Jan. 1969, 13.) 

14. „Kromû toho, co nám fiíkají písma, máme i to, co nám dnes
zde a nyní fiíkají proroci.“ (Teachings of Harold B. Lee, 471.) 

15. „Chcete-li vûdût, co by chtûl Pán, aby Svatí vûdûli, a chcete-li
mít jeho vedení a fiízení pro pfií‰tích ‰est mûsícÛ, vezmûte si pro-
slovy z [generální] konference a budete mít to nejnovûj‰í slovo
Pánû, pokud se Svat˘ch t˘ãe. A to je [také] v˘zva pro v‰echny
ostatní, ktefií nejsou ãleny na‰í Církve, ale ktefií vûfií, Ïe to, co
bylo fieãeno, je ,mysl Pánû, vÛle Pánû a hlas Pánû a moc BoÏí ke
spasení‘ (viz NaS 68:4).“ (Conference Report, Oct. 1973, 168;
nebo Ensign, Jan. 1974, 128.) 

16. „Chci vydat své posvátné svûdectví o
tom, Ïe vím, Ïe toto dílo zvítûzí, protoÏe
znám jeho boÏskost; i kdyÏ mohou b˘t
v Církvi i mimo ni nepfiátelé, ktefií se ji
snaÏí podkopávat a ktefií hledají chyby a
snaÏí se podkopávat vliv Církve ve svûtû,
tato církev triumfálnû zvítûzí a obstojí ve
zkou‰ce ãasu, aÏ v‰echno lidmi vynaloÏe-
né úsilí a zbranû ukuté proti Pánovu

slovu padnou podél cesty. Vím, Ïe ná‰ Pán a Mistr JeÏí‰ Kristus
je hlavou této církve, Ïe je dennû ve spojení zpÛsoby, které mu
jsou známy, nejenom s vedoucími Církve ve vysokém postavení,
ale také s jednotliv˘mi ãleny, kdyÏ dodrÏují pfiikázání BoÏí.“
(Conference Report, Apr. 1973, 10; nebo Ensign, July 1973, 6.)

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Harolda B. Lee

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Harold B. Lee“ proveìte ãinnost
A a B nebo C. 

Hledejte dÛkazy

1. Projdûte si odstavec 1 a hledejte radu, kterou president
Harold B. Lee dal své rodinû a ãlenÛm Církve a která by jim
pomohla v obtíÏn˘ch dobách. 

2. Projdûte si odstavec 4 a vypi‰te si dÛkazy, které ukazují, Ïe
Svatí v Mexiku a ve Stfiední Americe Ïili podle kaÏdého
z tûchto uãení presidenta Lee: 

a) „Buìte vûrni vífie.“ 

b) „DodrÏujte BoÏí pfiikázání.“ 

A

Procesy (odst. 7) – ZpÛsoby,
metody

Protifieãí (odst. 13) – Protiví
se, je v rozporu

Podkopává (odst. 16) –
Oslabuje, niãí

Ukuté (odst. 16) – Zhotovené

3. Pfiedstavte si, Ïe jste obhájce. V krátkém odstavci popi‰te, co
byste fiekli na obranu vûrnosti Svat˘ch v Mexiku a ve
Stfiední Americe. 

Pomozte pfiíteli

Pfiedstavte si, Ïe si dûláte starosti o pfiítele nebo pfiítelkyni, pro-
toÏe se zdá, Ïe je jejich nedávná rozhodnutí vedou k neviditel-
n˘m nebezpeãím. Projdûte si odstavce 7–10 a vypi‰te si, co byste
pfiíteli nebo pfiítelkyni fiekli, abyste jim pomohli. VyuÏijte i odpo-
vûdi na tyto otázky: 

1. Jaká existují neviditelná nebezpeãí, která by na nás mohla
vloÏit tûÏké bfiemeno? (Viz odst. 9–10.) 

2. Co pomohlo mladému Haroldu B. Lee, aby se vyhnul nevidi-
telnému nebezpeãí? (Viz odst. 7.) 

3. Co mÛÏeme dûlat, abychom se tû‰ili bezpeãí a jistotû, kterou
poskytuje Svat˘ Duch? (Viz odst. 8.) 

Zhotovte plakát

Pfiedstavte si, Ïe jste ãlenem v˘boru plánujícího konferenci mlá-
deÏe kÛlu nebo okrsku. Va‰ím úkolem je propagovat téma kon-
ference. Projdûte si odstavce 11–15 a navrhnûte plakát, kter˘
obsahuje tyto body: 

1. Téma zaloÏené na tom, co uãil president Lee v tûchto
odstavcích. 

2. Jednu vûtu nebo v˘raz presidenta Lee, které toto téma shrnují. 

3. Jeden nebo dva obrázky, které pfiedstavují to, co president Lee
uãil, a které pomáhají toto téma ilustrovat. 

4. ZpÛsoby, kter˘mi toto téma mÛÏe pomoci mlad˘m lidem
najít v Ïivotû sílu. 

KdyÏ byl president Gordon B. Hinckley rádcem v Prvním
pfiedsednictvu, fiekl o presidentu Spenceru W. Kimballovi
tato slova: „Jak úÏasn˘m pfiíkladem byl pro kaÏdého z nás!
Dal tomuto dílu impuls pozoruhodn˘m zpÛsobem. V odpo-
vûì na volání jeho polnice celá Církev zrychlila tempo a pro-
dlouÏila krok. Byl pro nás prorokem, prorokem, jehoÏ vidûní
a zjevení dosáhla k lidem celé zemû, bez ohledu na národ-
nost, barvu pleti nebo Ïivotní postavení a volnû nabídla ne-
srovnatelná poÏehnání evangelia JeÏí‰e Krista v‰em, ktefií je
chtûjí pfiijmout.“ (Conference Report, Apr. 1983, 3–4; nebo
Ensign, May 1983, 5.) AÏ budete uvaÏovat o Ïivotû presi-
denta Kimballa, hledejte dÛkazy jeho „vidûní a zjevení“,
která ovlivÀují Církev i v dne‰ní dobû. 

President
Spencer W. Kimball

„ProdluÏte krok“ 

C

B

197

34190_121_08_LS-HBL.qxd  08-14-2006  9:37 AM  Page 197



Îivot presidenta Spencera W. Kimballa
1. „Spenceru W. Kimballovi, sluÏebnû nejstar‰ímu ãlenovi Kvora
Dvanácti, muÏi, kter˘ dobfie znal bolest a trápení, byla po smrti
presidenta Lee vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve.
ProtoÏe mûl rakovinu hlasivek, byla mu vût‰í ãást hlasivek
odstranûna, a proto mluvil tich˘m, chraplav˘m hlasem, kter˘ si
Svatí posledních dnÛ zamilovali. President Kimball, kter˘ byl
znám svou pokorou, oddaností, pracovitostí a sv˘m osobním
heslem ,Udûlej to‘, se skuteãnû rozmachoval sv˘m srpem s ve‰-
kerou svou silou... 

JEHO ÎIVOT (1895–1985) 
1895 Narodil se 28. bfiezna v Salt 

Lake City Andrewovi a Olive 
Woolley Kimballov˘m

1903 8 let, v den jeho narozenin ho 
otec pokfitil

1916 11 let, zemfiela mu matka

1914–16 19–21 let, slouÏil na misii v
centrálních Spojen˘ch státech

1917 22 let, 16. listopadu se oÏenil s
Camillou Eyringovou

1943 48 let, president Heber J. Grant ho vysvûtil apo-
‰tolem

1946 51 let, povûfien prací s americk˘mi Indiány

1964–67 69–72 let, dohlíÏel na misionáfiskou práci v JiÏní
Americe

1972 77 let, je mu vyjádfiena podpora jako presidento-
vi Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1973 78 let, po smrti presidenta Harolda B. Lee je mu
vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve

1985 90 let, 5. listopadu zemfiel v Salt Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1973–1985) 
1974–85 Po celém svûtû bylo zasvûceno dvacet jedna

chrámÛ

1976 K písmÛm byla pfiidána zjevení daná proroku
Josephu Smithovi a presidentu Josephu F.
Smithovi (viz NaS 137–138); bylo reorganizováno
První kvorum Sedmdesáti

1978 ObdrÏel zjevení o knûÏství (viz Oficiální
prohlá‰ení 2) 

1979 Zasvûtil Pamûtní zahrady Orsona Hyda zbudova-
né v Jeruzalémû v Izraeli; byl zorganizován 1000.
kÛl Církve; byla vydána Bible ve verzi krále
Jakuba s doplnûn˘mi studijními pomÛckami

1982 Ke Knize Mormonovû byl pfiidán podtitul „Dal‰í
svûdectví o JeÏí‰i Kristu“ 

1984 Poprvé byla povolána územní pfiedsednictva;
Církev má 5 641 054 ãlenÛ

2. President Kimball vysvûtlil vedou-
cím, Ïe ‚Církev neÏije v takové vûr-
nosti, kterou Pán od svého lidu oãeká-
vá, a Ïe jsme se do urãité míry nechali
ukolébat duchem samolibosti a uspo-
kojení se souãasn˘m stavem vûcí.
Právû pfii této pfiíleÏitosti pronesl dnes
jiÏ slavn˘ v˘rok „Musíme prodlouÏit
krok“. Vyzval posluchaãe, aby posílili
svÛj závazek hlásat evangelium náro-
dÛm zemû. Také vyzval k tomu, aby
se podstatnû zv˘‰il poãet misionáfiÛ,
ktefií by slouÏili ve své rodné zemi. Po
ukonãení proslovu president Ezra Taft

Benson prohlásil: ,V Izraeli je skuteãnû prorok.‘ [Viz W. Grant
Bangerter, Conference Report, Oct. 1977, 38–39; nebo Ensign,
Nov. 1977, 26–27.] 

3. Pod dynamick˘m vedením presidenta Kimballa slouÏilo na
misii na pln˘ úvazek mnohem více ãlenÛ a Církev na celém
svûtû zaznamenala dal‰í pokrok. V srpnu 1977 president
Kimball odcestoval do Var‰avy, kde zasvûtil polskou zemi a
poÏehnal její lid, aby se tam dílo Pánû mohlo pohnout vpfied.
V Brazílii, Chile, Mexiku, Japonsku a na Novém Zélandû byla
zfiízena misionáfiská v˘cviková stfiediska. V ãervnu 1978 presi-
dent Kimball oznámil, Ïe obdrÏel BoÏí zjevení, které mûlo mít
obrovsk˘ vliv na misionáfiskou práci v celosvûtovém mûfiítku.
Po mnoho let nemohlo b˘t ãlenÛm afrického pÛvodu udûleno
knûÏství, nyní ale mûlo b˘t knûÏství spolu s poÏehnáními chrá-
mu poskytováno v‰em bratrÛm, ktefií toho jsou hodni... 

4. President Kimball po mnoho mûsícÛ pfied obdrÏením zjevení
v ãervnu 1978 diskutoval se sv˘mi rádci a s dvanácti apo‰toly o
skuteãnosti, Ïe osobám afrického pÛvodu nebyla udûlována
knûÏská pravomoc. Církevní vedoucí váhali s otevfiením misií
v tûch oblastech svûta, kde ãlenÛm Církve, ktefií toho byli hodni,
nemohla b˘t udûlena v‰echna poÏehnání evangelia. Na oblastní
konferenci v Jihoafrické republice president Kimball prohlásil:
,Modlil jsem se velice usilovnû. Vûdûl jsem, Ïe je pfied námi
nûco, co je nesmírnû dÛleÏité pro mnohé dûti BoÏí. Vûdûl jsem,
Ïe od Pána mÛÏeme obdrÏet zjevení pouze tehdy, jsme-li toho
hodni a jsme-li na nû pfiipraveni, a jsme-li pfiipraveni je pfiijmout
a Ïít podle nich. Den za dnem jsem sám s váÏností vstupoval do
horních místností v chrámu, kde jsem Bohu vyléval svou du‰i a
zpravoval ho o své snaze pohnout se v té otázce vpfied. Chtûl
jsem udûlat to, co si pfiál on. Vysvûtlil jsem mu to a fiekl jsem:
„Pane chci pouze to, co je správné.“‘ [Teachings of Spencer W.
Kimball, 451.] 

5. V chrámu, bûhem zvlá‰tního setkání se sv˘mi rádci a Kvorem
dvanácti apo‰tolÛ, vyzval president Kimball pfiítomné, aby
v‰ichni bez zábran vyjádfiili svÛj názor na udûlování knûÏství
muÏÛm ãerné pleti. Pak se spoleãnû pomodlili u oltáfie, presi-
dent Kimball proná‰el modlitbu. Star‰í Bruce R. McConkie,
kter˘ byl pfiítomen, pozdûji fiekl: ,Pfii této pfiíleÏitosti, na základû
naléhavé Ïádosti a víry, a protoÏe doba dozrála, vylil Pán ve své
prozfietelnosti na První pfiedsednictvo a na Kvorum Dvanácti
Ducha Svatého zázraãn˘m a nádhern˘m zpÛsobem, kter˘ pfie-
konal v‰e, co kdokoli z pfiítomn˘ch kdy pfiedtím zaÏil.‘ [„All
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Are Alike unto God“, Charge to Religious Educators, 2nd ed.
(1981), 153.] Vedoucím Církve bylo objasnûno, Ïe pfii‰el ãas,
aby kaÏd˘ muÏ, kter˘ je toho hoden, obdrÏel plnost poÏehnání
knûÏství. 

6. První pfiedsednictvo zaslalo vedoucím knûÏství dopis s datem
8. ãervna 1978, v nûmÏ vysvûtlilo, Ïe Pán zjevil, Ïe ,v‰ichni zpÛ-
sobilí muÏ‰tí ãlenové Církve mohou b˘t vysvûceni ke knûÏství
bez ohledu na rasu nebo barvu pleti‘. Dne 30. záfií 1978 Svatí na
generální konferenci jednohlasnû podpofiili krok, kter˘ jejich
vedoucí podnikli. Tento dopis se nyní nachází v Nauce a smlou-
vách pod titulem Oficiální prohlá‰ení 2…

7. Bûhem pÛsobení presidenta Kimballa bylo reorganizováno
První kvorum Sedmdesáti, do‰lo k zavedení tfiíhodinového pro-
gramu nedûlních shromáÏdûní a zv˘‰ila se rychlost budování
chrámÛ. V roce 1982 probíhala v˘stavba a nebo se pfiipravovaly
stavební plány 22 chrámÛ po celém svûtû, coÏ byl v té dobû zda-
leka nejvût‰í poãet v celé historii Církve. President Kimball si
také vytvofiil velice nároãné cestovní plány, díky nimÏ se dostal
do mnoha zemí, ve kter˘ch pofiádal územní konference. Na
tûchto shromáÏdûních nedbal na své vlastní potfieby a vyuÏíval
jakékoli pfiíleÏitosti k tomu, aby se setkal s místními Svat˘mi a
mohl je posilovat a Ïehnat jim. 

8. âlenové Církve v mnoha zemích touÏili obdrÏet posvátné spás-
né obfiady poskytované v chrámu. Mezi nimi byl i Svat˘ posled-
ních dnÛ ze ·védska, kter˘ slouÏil na mnoha misiích a pracoval
v misijním pfiedsednictvu. NeÏ zemfiel, dlouho pfiedtím, neÏ
Církev oficiálnû oznámila zámûr vybudovat chrám v jeho zemi,
odkázal ‰védskému chrámovému fondu znaãnou ãást svého
majetku. V dobû, kdy president Kimball oznámil stavbu chrámu,
penûÏní dar tohoto muÏe spolu s úroky jiÏ tvofiil velkou ãástku.
Brzy po zasvûcení chrámu byl tento vûrn˘ bratr, kter˘ obdrÏel
obdarování je‰tû za svého Ïivota, pfiipeãetûn ke sv˘m rodiãÛm
právû v tom chrámu, k jehoÏ postavení pfiispûl sv˘mi penûzi. 

Bûhem pÛsobení presidenta Kimballa byly chrámy ve zv˘‰eném poãtu
budovány po celém svûtû. Chrám Frankfurt v Nûmecku je jedním z mnoha
chrámÛ, které nyní Ïehnají Ïivot ãlenÛ Církve a jejich pfiedkÛ. 

9. Jedni rodiãe v Singapuru se rozhodli, Ïe svou rodinu vezmou
do chrámu, aby mohli b˘t zpeãetûni a obdrÏet chrámová
poÏehnání. Pfiinesli velké obûti, aby nashromáÏdili potfiebné
peníze a byli schopni vykonat cestu a nav‰tívit chrám. Po pfií-
jezdu se ubytovali u misionáfie, kter˘ je pfied lety uãil. KdyÏ
pak procházeli nákupním stfiediskem, matka rodiny zÛstala
pozadu za sv˘m manÏelem a misionáfiem. KdyÏ ji na‰li, drÏela
láhev ‰amponu a plakala. Vysvûtlila jim, Ïe jednou z obûtí, kte-
rou pfiinesla, aby mohla nav‰tívit chrám, bylo to, Ïe po sedm let
nepouÏívala ‰ampon. Její obûti, aãkoli byly nemalé, vypadaly
nyní nepatrnû, neboÈ vûdûla, Ïe její rodina je navûky spojena
obfiady vykonan˘mi v domû Pánû. 

10. K dal‰ímu velkému pokroku bûhem pÛsobení presidenta
Kimballa do‰lo v roce 1979, kdy Církev vydala nové anglické
vydání Bible krále Jakuba. Text nebyl zmûnûn, byly k nûmu ale
pfiidány poznámky pod ãarou, v nichÏ byly uvedeny odkazy na
Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou perlu.
Rozsáhl˘ rejstfiík a biblick˘ slovník napomáhají jedineãn˘m
zpÛsobem pochopit novodobá písma. Toto vydání obsahovalo
nová záhlaví v‰ech kapitol a také úryvky z inspirované revize
pfiekladu Bible krále Jakuba, kterou provedl Joseph Smith. 

11. V roce 1981 vy‰la také nová vydání Knihy Mormonovy,
Nauky a smluv a Drahocenné perly. Obsahovala nov˘ systém
poznámek pod ãarou, nová záhlaví kapitol a oddílÛ, mapy a
rejstfiík. PfiibliÏnû v téÏe dobû Církev také zaãala klást zv˘‰en˘
dÛraz na to, aby písma posledních dnÛ byla pfieloÏena do
mnoha dal‰ích jazykÛ... 

12. Pfiíhoda, která dobfie
zobrazuje jeho starost o
kaÏdého ãlovûka, se ode-
hrála v pfieplnûné leti‰tní
hale. Mladá matka se
svou dvouletou dcerkou
pro‰la jiÏ nûkolik front ve
snaze sehnat letenku do
cílové stanice, protoÏe pro
‰patné povûtrnostní pod-
mínky byl její let zru‰en.
Byla v druhém mûsíci
tûhotenství a podle nafií-
zení lékafie nesmûla zve-
dat své dítû, které jiÏ bylo
unavené a hladové.

Nikdo jí nenabídl pomoc, pfiestoÏe nûktefií lidé mûli kritické
poznámky t˘kající se jejího plaãícího dítûte. Pak se podle jejích
slov stalo toto: 

13. ,Pfii‰el k nám jak˘si muÏ a s laskav˘m úsmûvem se zeptal:
„Mohu vám s nûãím pomoci?“ S vdûãn˘m povzdechnutím jsem
jeho nabídku pfiijala. Zvedl mou vzlykající dcerku ze studené
zemû a láskyplnû ji k sobû pfiivinul a jemnû ji pohladil po zádech.
Zeptal se, zdali by jí mohl dát Ïv˘kaãku. KdyÏ se uklidnila, stále
ji drÏel v náruãí a lidem, ktefií stáli pfiede mnou, laskav˘m zpÛ-
sobem vysvûtlil, Ïe potfiebuji jejich pomoc. Zdálo se, Ïe souhlasi-
li, a tak za‰el dopfiedu pfiímo k pfiepáÏce a dohodl s úfiedníkem,
aby mû umístil do letadla, které mûlo brzy odlétat. Doprovodil
nás k laviãce a chvíli si s námi povídal, dokud se neujistil, Ïe uÏ
je o mne postaráno. Pak ‰el svou cestou. Asi o t˘den pozdûji
jsem uvidûla fotku apo‰tola Spencera W. Kimballa a poznala
jsem, Ïe on byl tím cizincem na leti‰ti.‘ [Spencer W. Kimball, ed.
Edward L. Kimball and Andrew Kimball Jr. (1977), 334.] 
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14. Po nûkolik mûsícÛ pfied svou smrtí trpûl president Kimball
váÏn˘mi zdravotními problémy, ale v dobû zkou‰ek byl vÏdy
pfiíkladem trpûlivosti, pokory a píle. Zemfiel 5. listopadu 1985
poté, co jako president Církve slouÏil pln˘ch 12 let.“ (Na‰e
dûdictví, 124–129, 131.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Spencera W. Kimballa

Uãení a svûdectví Spencera W. Kimballa
15. „Sl˘cháváme otázku: Má kaÏd˘ mlad˘ muÏ slouÏit na misii?
A odpovûì Církve zní ano, a odpovûì Pána zní ano. KdyÏ roz-
vineme tuto odpovûì, fiíkáme: KaÏd˘ muÏsk˘ ãlen Církve má
urãitû jít na misii, stejnû jako má platit desátek, stejnû jako má
nav‰tûvovat svá shromáÏdûní, stejnû jako má udrÏovat svÛj
Ïivot ãist˘ a neposkvrnûn˘ ohavností svûta a plánovat si celesti-
ální sÀatek v chrámu Pánû.“ (Conference Report, Apr. 1974, 125;
nebo Ensign, May 1974, 87.) 

16. „Jsem pfiesvûdãen, Ïe kaÏd˘
z nás, v urãitém období Ïivota,
musí pro sebe objevit písma – a
nejenom je objevit jednou, ale obje-
vovat je stále znovu.“ („How Rare
a Possession—the Scriptures!“
Ensign, Sept. 1976, 4.) 

17. „Shledávám, Ïe kdyÏ se mÛj
vztah s boÏskostí stává povrchním
a kdyÏ se zdá, Ïe Ïádné boÏské
ucho nenaslouchá a Ïádn˘ boÏsk˘

hlas nepromlouvá, Ïe jsem daleko, tak daleko. JestliÏe se pono-
fiím do písem, vzdálenost se zkracuje a duchovnost se navrací.“
(Teachings of Spencer W. Kimball, 135.) 

18. „Jako lidé bychom ze svého Ïivota vylouãili fyzickou bolest
a du‰evní úzkost a zajistili si nepfietrÏit˘ klid a pohodu, ale kdy-
bychom zavfieli dvefie pfied bolestí a zármutkem, mohlo by se
stát, Ïe bychom nepoznali nejvût‰í pfiátele a dobrodince. KdyÏ
se lidé v utrpení uãí trpûlivosti a sebeovládání, mÛÏe je to uãinit
svat˘mi.“ (Faith Precedes the Miracle, 98.) 

19. „BÛh nás sleduje a dohlíÏí na nás. Na‰e potfieby ale obvykle
uspokojuje prostfiednictvím druhého ãlovûka. TudíÏ je nezbytné,
abychom si v království navzájem slouÏili.“ („Small Acts of
Service“, Ensign, Dec. 1974, 5.) 

20. KdyÏ byl star‰í Gordon B. Hinckley ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, hovofiil o situaci, kdy se snaÏil zpomalit presidenta
Kimballa. President Kimball mu fiekl: „MÛj Ïivot je jako mé
boty – má b˘t opotfiebován ve sluÏbû.“ („He Is at Peace“,
Ensign, Dec. 1985, 41.) 

21. „Sabat je svat˘ den, ve kterém dûláme to, co je svaté, a to, co
je vhodné pro sabat. ZdrÏet se práce a zábavy je dÛleÏité, ale to
nestaãí. Sabat volá po konstruktivních my‰lenkách a skutcích, a

Rozmachoval se srpem (odst.
1) – Pracoval na Pánovû díle,
pracoval houÏevnatû 

Dynamick˘m (odst. 3) –
Energick˘m

Prozfietelnost (odst. 5) –
Velká dobrota

PÛsobení (odst. 7) –
Pfiedsednictví

pokud nûkdo o sabatu pouze leno‰í a nic nedûlá, poru‰uje ho.
Ten, kdo ho svûtí, poklekne v modlitbû, bude si pfiipravovat lekci,
studovat evangelium, rozjímat, nav‰tûvovat nemocné a zarmou-
cené, bude spát, ãíst hodnotné materiály a zúãastní se v‰ech shro-
máÏdûní toho dne, na kter˘ch se jeho úãast oãekává. Nedûlat to,
co je vhodné, je pfiestupek.“ (Miracle of Forgiveness, 96–97.) 

22. „Ke svûdectvím tûchto dávn˘ch mocn˘ch muÏÛ a apo‰tolÛ –
na‰ich bratfií ve sluÏbû stejnému Mistrovi – pfiidávám své svû-
dectví. Vím, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn Ïijícího Boha a Ïe byl ukfiiÏo-
ván pro hfiíchy svûta. 

23. On je mÛj pfiítel, mÛj Spasitel, mÛj Pán, mÛj BÛh. 

24. Cel˘m sv˘m srdcem se modlím, aby Svatí mohli dodrÏovat
jeho pfiikázání, mít jeho Ducha a získat u nûj vûãné dûdictví
v celestiální slávû.“ (Conference Report, Oct. 1978, 110; nebo
Ensign, Nov. 1978, 73.) 

25. „ ,Vím, Ïe BÛh Ïije. Vím, Ïe JeÏí‰
Kristus Ïije,‘ fiekl mÛj pfiedchÛdce John
Taylor, ,neboÈ jsem ho vidûl.‘ Toto svû-
dectví vám, bratfií, vydávám ve jménu
JeÏí‰e Krista. Amen.“ (Conference
Report, Apr. 1978, 72; nebo Ensign,
May 1978, 48.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Spencera W. Kimballa

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Spencer W. Kimball“ proveìte
ãinnost A a z dal‰ích ãinností (B–D) proveìte ãinnosti dvû. 

BoÏskost (odst. 17) – BÛh 

Úzkost (odst. 18) – Utrpení

Dobrodinci (odst. 18) – Ti,
ktefií nám pomáhají

Dûdictví (odst. 24) – Místo
k pfieb˘vání, odmûna
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Udûlejte si seznam

1. Pfieãtûte si odstavce 1–2 a vyhledejte dvû rãení, která pouÏíval
president Kimball. 

2. Projdûte si odstavce 7–9 a vypi‰te si pfiíklady toho, jak presi-
dent Kimball a dal‰í Svatí tato rãení naplÀovali. 

3. Projdûte si odstavce 15 a 21 a vypi‰te si, jak president Kimball
uãil Svaté tato rãení uplatÀovat. 

4. Vypi‰te si to, co mÛÏete dûlat, abyste tato rãení uãinili souãás-
tí svého Ïivota. 

Napi‰te novinov˘ ãlánek

Pfiedstavte si, Ïe jste reportérem
místních novin. Projdûte si
odstavce 10–11, 16–17, jako
kdybyste dûlali rozhovor s pre-
sidentem Kimballem, a napi‰te
ãlánek o novém vydání písem
SPD. V rámci rozhovoru odpo-
vûzte na tyto otázky: 

1. „Proã jsou písma pro vás tak
dÛleÏitá?“ 

2. „Jaké jedineãné prvky
poskytne vydání písem SPD
va‰im ãlenÛm?“ 

3. „Jak˘mi zpÛsoby by mohla písma SPD pomáhat Svat˘m
posledních dnÛ a jak˘mi zpÛsoby by jim mohla poÏehnat?“ 

Nakreslete obrázek

1. Pfieãtûte si odstavec 20. K ãemu president Kimball pfiirovnal
svÛj Ïivot? 

2. Nakreslete obrázek, kter˘ znázorÀuje prohlá‰ení presidenta
Kimballa o jeho Ïivotû naplnûném sluÏbou. 

3. Projdûte si odstavce 12–14 a napi‰te si struãn˘ odstavec popi-
sující uãení presidenta Kimballa o sluÏbû. 

Uveìte vysvûtlení

1. Projdûte si odstavce 22–24 a do se‰itu si napi‰te vûtu, která
popisuje, co pro presidenta Kimballa znamenal JeÏí‰ Kristus. 

2. Uveìte nûjak˘ pfiíklad ze svého Ïivota a vypi‰te si odkaz na
písma, kter˘ vysvûtluje, jak se ve va‰em Ïivotû projevují
následující role JeÏí‰e Krista: 

a) Pfiítel

b) Spasitel

c) Pán

d)BÛh

D

C

B

A

Jednou zásadou, která odli‰uje Svaté
posledních dnÛ od kaÏdého jiného
náboÏenství, je to, Ïe vûfiíme v novo-
dobé zjevení. Bez nûho: Co bychom
vûdûli o BoÏstvu? Jak bychom vûdûli,
kdo má b˘t presidentem Církve nebo
biskupem sboru? Uãil o tom také
Jákob, prorok Knihy Mormonovy:
„Nikdo nezná cesty [BoÏí], ledaÏe
mu to bylo zjeveno; proãeÏ,... neopo-

vrhujte zjeveními BoÏími.“ (Jákob 4:8.) Pfii studiu
Oficiálního prohlá‰ení 2 pfiemítejte o velkém poÏehnání, kte-
r˘m je toto zjevení pro ãleny Církve na celém svûtû. 

Porozumûní písmÛm
Oficiální prohlá‰ení 2

Oficiální prohlá‰ení 2 (odst. 8) – „Slovo a vÛli Pánû“ 
Pán skrze proroka Josepha
Smitha zjevil, Ïe slovo pro-
mlouvané tûmi, kter˘m je
vyjádfiena podpora jako pro-
rokÛm, vidoucím a zjevovate-
lÛm, „kdyÏ jsou pohnuti
Duchem Svat˘m, bude písmo,
bude vÛle Pánû, bude mysl
Pánû, bude slovo Pánû“ (NaS
68:4). Pfii jiné pfiíleÏitosti Pán
ãlenÛm Církve slíbil, Ïe kdyÏ
budou poslu‰ni inspirova-
n˘ch rad prorokÛ, „brány

pekelné [je] nepfiemohou; ano, a Pán BÛh rozpt˘lí pfied [nimi]
moci temnoty“ (NaS 21:6). 

Dlouhé meditování (odst. 2)
– Dlouhá doba váÏného pfie-
mítání

Zastupitelské shromáÏdûní
(odst. 8) – ShromáÏdûní

Svat˘ch na generální konfe-
renci Církve

Oficiální prohlá‰ení 2
KaÏd˘ zpÛsobil˘ muÏ mÛÏe

b˘t nositelem knûÏství
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Studium písem
Pfii studiu Oficiálního prohlá‰ení 2 proveìte ãinnost A. 

Napi‰te dopis vydavateli

Star‰í David B. Haight, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰to-
lÛ, fiekl, Ïe brzy poté, co bylo oznámení o knûÏství sdûleno
tisku, byl na leti‰ti v Chicagu ve státû Illinois: „Na novinovém
stánku jsem si v‰iml vydání listu Chicago Tribune. Novinov˘ titu-
lek znûl ,Mormoni dávají ãernochÛm knûÏství‘. A podtitulek
fiíkal ,President Kimball tvrdí, Ïe obdrÏel zjevení‘. Noviny jsem
si koupil. Hledûl jsem na jedno slovo tohoto podtitulku – tvrdí.
Bylo tak nápadné, jako by to byl ãerven˘ neon. KdyÏ jsem krá-
ãel halou, abych nastoupil do letadla, pomyslel jsem si: Nyní
jsem zde v Chicagu a procházím tímto ru‰n˘m leti‰tûm, nicménû byl
jsem svûdkem onoho zjevení. Byl jsem tam. Byl jsem u toho. Pocítil
jsem onen nebesk˘ vliv. ZaÏil jsem to... Vydavatel tûchto novin si
pramálo uvûdomoval pravdu onoho zjevení... Pramálo vûdûl on,
nebo tiskafi nebo ten, kdo do tiskafiského stroje dává ãerÀ, nebo
ten, kdo noviny doruãoval – kdokoli z nich vûdûl pramálo o
tom, Ïe to je skuteãnû zjevení od Boha. Pramálo vûdûli o tom,
co jsem vûdûl já, protoÏe jsem toho byl svûdkem.“ (Conference
Report, Apr. 1996, 31; nebo Ensign, May 1996, 23.) 

Pfiedstavte si, Ïe v ãervnu 1978 Ïijete v Chicagu ve státû Illinois
a pfieãtete si novinov˘ titulek, o kterém hovofiil star‰í Haight.
Projdûte si odstavce 3–6 v oddíle „Îivot presidenta Spencera W.
Kimballa“ (str. 198–199) a odstavce 3–8 Oficiálního prohlá‰ení 2.
Potom napi‰te dopis vydavateli listu Chicago Tribune a uveìte
dÛkazy a dÛvody toho, proã vûfiíte, Ïe toto zjevení je více neÏ
pouhé „tvrzení“. 

Dfiíve neÏ Sheri L. Dewová napsala Ïivotopis presidenta
Ezry Tafta Bensona, prozkoumala jeho Ïivot. KdyÏ tento
projekt dokonãila, do‰la k tomuto závûru: „Peãlivû prozkou-
mat, dokonce pro‰etfiit, prorokÛv Ïivot je pokofiující zku‰e-
nost. Îivotopisec toho vidí pfiíli‰ mnoho – dobré a ‰patné,
zkou‰ky a triumfy, radosti i bolesti. Îivotopisec má závaÏ-
nou zodpovûdnost analyzovat, zasazovat Ïivot ãlovûka do
souvislostí, naãrtávat závûry o pfiínosu ãlovûka, jeho snech
a úsilí, jeho motivech a tak dále. Od poãátku jsem si presi-
denta Bensona váÏila jako muÏe s boÏsk˘m povoláním. âím
více jsem ale zkoumala, ãetla a pfiemítala, tím více jsem si
zaãala uvûdomovat, jak skuteãnû pozoruhodn˘ Ezra Taft
Benson je.“ Sestra Dewová také svûdãila o tom, Ïe jednou
z mnoha vûcí, které díky tomuto projektu poznala, bylo to,
„Ïe Ezra Taft Benson, stejnû jako jeho pfiedchÛdci, je skuteã-
nû prorok BoÏí“ (Ezra Taft Benson: A Biography
[1987], xi). 

President
Ezra Taft Benson

Zaplavení zemû Knihou
Mormonovou

A

Îivot presidenta Ezry Tafta Bensona
1. „Ezra Taft Benson se stal presidentem Církve po smrti
Spencera W. Kimballa. Na zaãátku svého pÛsobení zdÛrazÀoval,
jak je dÛleÏité ãíst a studovat Knihu Mormonovu. Vydal svûdec-
tví o tom, Ïe ,Kniha Mormonova pfiivádí lidi ke Kristu‘, a znovu
potvrdil v˘rok Josepha Smitha, kter˘ fiekl, Ïe tato kniha je
,závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství a Ïe se ãlovûk dodrÏo-
váním jejích pfiedpisÛ pfiiblíÏí Bohu více neÏli prostfiednictvím
kterékoli jiné knihy‘. [A Witness and a Warning (1988), 3, 21; viz
také History of the Church, 4:461.] 

2. Na generální konferenci v dubnu 1986 president Benson pro-
hlásil: ,Pán inspiroval svého sluÏebníka Lorenza Snowa, aby
znovu zdÛraznil zásadu desátku a vykoupil tak Církev z finanã-
ní tísnû... Nyní, v dne‰ní dobû, Pán zjevil potfiebu znovu zdÛraz-
nit Knihu Mormonovu... Slibuji vám, Ïe budeme-li poãínaje
tímto okamÏikem dennû hodovat na jejích slovech a budeme-li
se drÏet jejích nafiízení, BÛh vylije na kaÏdé dítko Sionu a na
Církev poÏehnání aÏ dosud nepoznané.‘ [Conference Report,
Apr. 1986, 100; nebo Ensign, May 1986, 78.] Miliony lidí po celém
svûtû pfiijaly tuto v˘zvu a obdrÏely pfiislíbené poÏehnání. 

JEHO ÎIVOT (1899–1994) 
1899 Narodil se 4. srpna ve 

Whitney ve státû Idaho 
Georgeovi T. a Sarah 
Dunkley Bensonov˘m

1907 8 let, v den sv˘ch narozenin 
byl pokfitûn v Logan River 
Canal ve Whitney ve státû Idaho

1921–23 21–24 let, misie ve Velké Británii

1926 27 let, 10. záfií se oÏenil s Florou Smith
Amussenovou, zemfiela v roce 1992

1943 44 let, president Heber J. Grant ho vysvûtil
apo‰tolem

1946 46 let, zaãal slouÏil jako president Evropské misie.
Po druhé svûtové válce pomáhal uspokojovat
potfieby ãlenÛ Církve ve válkou zniãené Evropû. 

1952–60 53–61 let, ministrem zemûdûlství Spojen˘ch státÛ

1964–65 64–66 let, presidentem Evropské misie

1973 74 let, je mu vyjádfiena podpora jako presidento-
vi Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1985 86 let, po smrti presidenta Spencera W. Kimballa je
mu vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve

1994 94 let, 30. kvûtna zemfiel v Salt Lake City

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1985–1994) 
1985–93 Po celém svûtû bylo zasvûceno devût chrámÛ

1990–92 Byly vytvofieny misie v âeskoslovensku,
Maìarsku, Polsku, Bulharsku, Rusku, na
Ukrajinû a ve v˘chodním Berlínû v Nûmecku
(jsou to v‰echno oblasti, kde vlády pfiedtím
nedovolovaly misionáfiskou práci); Arménie,
Uganda, KeÀa, Zimbabwe, Ukrajina, Zambie,
Botswana, Namibie a Kongo byly zasvûceny pro
hlásání evangelia

1992 Byl zorganizován 1900. kÛl Církve

1994 Poãet ãlenÛ Církve byl 9 024 368
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3. Dal‰ím hlavním tématem bylo to, jak je dÛleÏité vyvarovat se
p˘chy. Na generální konferenci v dubnu 1989 vyzval president
Benson ãleny Církve, aby ,vyãistili své vnitfiní nádoby tím, Ïe
porazí p˘chu‘, která, jak upozornil, byla pfiíãinou zniãení nefit-
ského národa. Dal nám radu, Ïe ,lékem proti p˘‰e je pokora –
mírnost, poddajnost‘. [Conference Report, Apr. 1989, 6–7; nebo
Ensign, May 1989, 6–7.] 

4. KdyÏ Ezra Taft Benson
slouÏil v Kvoru Dvanácti,
získal neobvyklou pfiíleÏi-
tost b˘t pfiíkladem ãlovû-
ka Ïijícího podle evange-
lia. V roce 1952 mu
Dwight D. Eisenhower,
president Spojen˘ch státÛ,
nabídl funkci ministra

zemûdûlství a on ji se souhlasem presidenta Davida O. McKaye
pfiijal. Bylo to jedinkrát v historii Církve, kdy ãlen Kvora Dvanácti
slouÏil ve vládû Spojen˘ch státÛ. Bûhem osmi let své sluÏby zís-
kal ‰iroké uznání doma i v cizinû pro svou bezúhonnost a pro své
odborné znalosti, se kter˘mi vedl a provádûl zemûdûlskou politi-
ku vlády Spojen˘ch státÛ. Setkával se s vedoucími pfiedstaviteli
státÛ a tím po celém svûtû otevíral dvefie pfiedstavitelÛm Církve. 

5. Pod vedením presidenta Bensona vykonala Církev dÛleÏit˘
pokrok v celosvûtovém mûfiítku. 28. srpna 1987 zasvûtil chrám
Frankfurt ve Spolkové republice Nûmecko. Tato v˘sada pro
nûho mûla velk˘ v˘znam, neboÈ jako president Evropské misie
sídlil v letech 1964 aÏ 1965 právû ve Frankfurtu. 

6. Chrám Freiberg v Nûmecké demokratické republice byl
zasvûcen 29. ãervna 1985. Toto zasvûcení bylo vyvrcholením
mnoha zázrakÛ, které umoÏnily jeho postavení. Star‰í Thomas
S. Monson z Kvora Dvanácti pfii své první náv‰tûvû v Nûmecké
demokratické republice v roce 1968 Svat˘m pfiislíbil: ,ZÛstanete-
-li vûrní a poctiví v dodrÏování pfiikázání BoÏích, kaÏdé poÏeh-
nání, ze kter˘ch se radují ãlenové Církve v kterékoli jiné zemi,
pfiijde i k vám.‘ KdyÏ star‰í Monson v roce 1975 tuto zemi opût
nav‰tívil, byl Duchem inspirován k tomu, aby zemi zasvûtil
Pánu tûmito slovy: ,Otãe, nechÈ je toto poãátek nov˘ch dnÛ pro
ãleny Tvé církve, ktefií Ïijí v této zemi.‘ PoÏádal Ho, aby vyplnil
upfiímné pfiání Svat˘ch ,získat poÏehnání chrámu‘. Jeho inspiro-
van˘ slib a prorocká zasvûcovací modlitba byly naplnûny.
[Conference Report, Apr. 1989, 66; nebo Ensign, May 1989, 51;
viz také Conference Report, Oct. 1985, 44; nebo Ensign, Nov.
1985, 34.] 

7. 31. bfiezna 1989 bylo misionáfiÛm Církve umoÏnûno vstoupit
do Nûmecké demokratické republiky. Víra a modlitby mnoha
Svat˘ch byly zodpovûzeny 9. listopadu 1989, kdy se zaãaly roz-
padat bariéry mezi v˘chodní a západní Evropou. Díky tomu

vzrostl poãet kfitÛ a bylo vybudováno mnoho církevních budov.
Jeden z obrácen˘ch se poprvé dozvûdûl o Církvi, kdyÏ se 1.
kvûtna 1990 zúãastnil dne otevfien˘ch dvefií v novû postavené
kapli v DráÏìanech v Nûmecku. Za necel˘ t˘den byl pokfitûn
poté, co obdrÏel misionáfiské lekce, co dvakrát pfieãetl celou
Knihu Mormonovu a získal pevné svûdectví o pravdivosti evan-
gelia. [See Garold and Norma Davis, „The Wall Comes Down“,
Ensign, June 1991, 33.] 

8. Zástupce presidenta Ruské sovûtské federativní socialistické
republiky oznámil na slavnostním veãírku uspofiádaném dne
24. ãervna 1991 po moskevském koncertu pûveckého sboru
Mormon Tabernacle Choir, Ïe Církev byla v jeho zemi oficiálnû
uznána. To umoÏnilo, aby Církev v této rozsáhlé zemi zaloÏila
své odboãky. Bûhem 90. let bylo pro kázání evangelia zasvûce-
no mnoho b˘val˘ch sovûtsk˘ch republik a také zemí stfiední a
v˘chodní Evropy, mimo jiné Albánie, Arménie, Bûlorusko,
Bulharsko, Estonsko, Maìarsko, Loty‰sko, Litva, Rumunsko,
Rusko a Ukrajina. V kaÏdé z tûchto zemí se pronajímají a budu-
jí církevní budovy a mnoho lidí získává svûdectví o pravdivosti
evangelia. Pfii zasvûcení prvního sborového domu Svat˘ch
posledních dnÛ v Polsku od doby pfied druhou svûtovou vál-
kou star‰í Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti pronesl modlit-
bu, aby se sborov˘ dÛm stal ,ostrÛvkem pokoje pro ztrápené
du‰e a útoãi‰tûm nadûje pro ty, ktefií hladovûjí a Ïízní po spra-
vedlivosti‘. [Church News, 29 June 1991, 12.] Toto poÏehnání se
naplÀuje v Ïivotû Svat˘ch v mnoha zemích, ktefií nalézají pokoj
a radost pramenící z evangelia. 

Bûhem pÛsobení presidenta Bensona zasvûtili církevní vedoucí nûkolik zemí
pro kázání evangelia. 

9. Díky obrovskému rÛstu poãtu ãlenÛ Církve a díky dÛrazu,
kter˘ president Benson kladl na misionáfiskou práci, slouÏilo na
sklonku jeho Ïivota témûfi 48 000 misionáfiÛ v 295 misiích
Církve. 

10. Za jeho pÛsobení zaãal také církevní program sociální péãe
poskytovat zv˘‰enou humanitární pomoc ãlenÛm jin˘ch církví
po celém svûtû. Tato pomoc je poskytována proto, aby zmírnila
trápení a aby podporovala dlouhodobou sobûstaãnost. Velké
mnoÏství potravin, odûvÛ, lékafisk˘ch potfieb, pfiikr˘vek, penûz
a dal‰ích potfieb je rozdûlováno mezi potfiebné a dlouhodobé
projekty zaji‰Èují zdravotní péãi, uãí lidi ãíst a psát a poskytují
dal‰í sluÏby. Tato soucitná sluÏba pomáhá v dne‰ní dobû tisí-
cÛm lidí v mnoha ãástech svûta. 

Moskva

ALBÁNIE

ARMÉNIE

POLSKO

ESTONSKO
LOTY·SKO

LITVA

BùLORUSKO

UKRAJINA

RUMUNSKO

BULHARSKO

MAëARSKO

RUSKO

âerné mofie

Stfiedozemní mofie

Kaspické m
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11. President Benson, kter˘ trpûl chorobami stáfií a také ztrátou
své milované Ïeny Flory, zemfiel 30. kvûtna 1994 ve vûku 94 let,
kdyÏ dokonale naplnil své poslání jako prorok Pánû. Na jeho
místo nastoupil Howard W. Hunter, kter˘ v tu dobu slouÏil jako
president Kvora Dvanácti.“ (Na‰e dûdictví, 133–136.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Ezry Tafta Bensona

Uãení a svûdectví Ezry Tafta Bensona
12. „Pokud neãteme Knihu
Mormonovu a nedbáme na její uãení,
tak na celé Církvi, jak Pán prohlásil
v oddíle 84 Nauky a smluv, spoãívá
odsouzení: ,A toto odsouzení spoãívá
na dûtech Sionu, vpravdû na v‰ech‘
(NaS 84:56). Pán pokraãuje: ,A zÛsta-
nou pod tímto odsouzením, dokud
nebudou ãiniti pokání a pamatovati na

novou smlouvu, a to Knihu Mormonovu, a dfiívûj‰í pfiikázání,
jeÏ jsem jim dal, aby nejenom fiíkaly, ale aby ãinily podle toho,
co jsem napsal‘ (NaS 84:57). 

13. Musíme o Knize Mormonovû nejenom více mluvit, ale musí-
me ji i více vyuÏívat. Proã? Pán odpovídá: ,Aby mohly pfiinésti
plody vhodné pro království jejich Otce; jinak zÛstává metla a
soud, aby byly vylity na dûti Sionu.‘ (NaS 84:58.) Tuto metlu a
soud pociÈujeme!“ (Conference Report, Apr. 1986, 4; nebo
Ensign, May 1986, 5.) 

14. „Kniha Mormonova nás nejenom uãí pravdû, i kdyÏ to
vskutku ãiní. Kniha Mormonova nejenom vydává svûdectví o
Kristu, i kdyÏ to vskutku také ãiní. To v‰ak není v‰echno. V této
knize je síla, která vám zaãne proudit do Ïivota v okamÏiku,
kdy ji zaãnete dÛkladnû studovat. Naleznete vût‰í sílu odolávat
poku‰ení. Naleznete sílu vyvarovat se klamu. Naleznete sílu
zÛstat na úzké a tûsné stezce. PísmÛm se fiíká ‚slova Ïivota‘ (viz
NaS 54:85), a nikde není tento název tak pravdiv˘ jako v pfiípa-
dû Knihy Mormonovy. KdyÏ zaãnete hladovût a Ïíznit po tûchto
slovech, poãnete objevovat Ïivot ve vût‰í a vût‰í hojnosti... 

15. Bratfií a sestry, naléhavû vás z celého srdce prosím, abyste
s velkou váÏností uvaÏovali o v˘znamu Knihy Mormonovy pro
vás osobnû i pro Církev jako celek.“ (Conference Report, Oct.
1986, 6; nebo Ensign, Nov. 1986, 7.) 

16. „Kniha Mormonova je závûrn˘m kamenem v na‰em svûdec-
tví o JeÏí‰i Kristu, kter˘ sám je úheln˘m kamenem v‰eho, co
dûláme. Vydává s mocí a jasností svûdectví o Jeho skuteãnosti.
Narozdíl od Bible, která pro‰la generacemi opisovaãÛ, pfieklada-
telÛ a zkaÏen˘ch církevníkÛ, ktefií manipulovali s textem, Kniha
Mormonova pfie‰la od pisatele ke ãtenáfii v pouhém jediném
inspirovaném kroku pfiekladu. TudíÏ její svûdectví o Mistru je
jasné, nerozfiedûné a plné moci. Ale ãiní dokonce je‰tû více.
Vût‰ina kfiesÈanského svûta dnes odmítá boÏství Spasitele.

Pfiedpisy (odst. 1) – Uãení,
pfiikázání

Hodovat (odst. 2) – Jíst
(obrazné vyjádfiení vedoucí
nás ke kaÏdodennímu studiu
Knihy Mormonovy) 

Vnitfiní nádoba (odst. 3) –
Jejich Ïivot, my‰lenky, zámû-
ry a touhy

Bariéry (odst. 7) – Zdi, zábrany

Útoãi‰tû (odst. 8) – Bezpeãné
místo k odpoãinku

ZpochybÀují Jeho zázraãné narození, Jeho dokonal˘ Ïivot a sku-
teãnost Jeho slavného vzkfií‰ení. Kniha Mormonova uãí jasn˘mi
a neomyln˘mi slovy o pravdû tohoto v‰eho. Poskytuje také nej-
úplnûj‰í vysvûtlení nauky o usmífiení. Skuteãnû, tato boÏsky
inspirovaná kniha je závûrn˘m kamenem pfii vydávání svû-
dectví svûtu, Ïe JeÏí‰ je Kristus (viz titulní strana Knihy
Mormonovy).“ (Conference Report, Oct. 1986, 4; nebo Ensign,
Nov. 1986, 5.) 

17. „âasto vynakládáme veliké úsilí ve snaze zv˘‰it úroveÀ
aktivity v na‰ich kÛlech. Pilnû pracujeme, abychom zv˘‰ili pro-
cento tûch, ktefií nav‰tûvují shromáÏdûní svátosti. Pracujeme,
abychom získali vût‰í procento na‰ich mlad˘ch muÏÛ na misii.
SnaÏíme se zvy‰ovat poãet tûch, ktefií jsou oddáni v chrámu.
Toto v‰e je chvályhodné úsilí a je to dÛleÏité pro rÛst králov-
ství. KdyÏ se ale jednotliví ãlenové a rodiny budou pravidelnû
a dÛslednû nofiit do písem, tyto ostatní oblasti aktivity se dosta-
ví automaticky. Svûdectví vzrostou. Oddanost se posílí. Rodiny
budou upevnûny. Bude proudit osobní zjevení.“ („The Power of
the Word“, Ensign, May 1986, 81.) 

18. „NemÛÏete dûlat to, co je ‰patné, a cítit se dobfie. To není
moÏné!“ („To the Rising Generation“, New Era, June 1986, 5; viz
také Pro posílení mládeÏe, 4.) 

19. „Ve svûtsk˘ch nebo
posvátn˘ch spisech neexistu-
je posvátnûj‰í slovo neÏ je
matka. Neexistuje u‰lechtilej‰í
práce, neÏ práce dobré a
bohabojné matky... 

20. Pokud jde o vûãnou rodi-
nu, BÛh ustanovil, Ïe otcové
mají v tomto domovû pfiedse-
dat. Otcové mají svou rodinu
zaopatfiovat v‰ím potfiebn˘m,
mají ji milovat, uãit a fiídit. 

21. Ale i role matky je ustanovená Bohem. Matky mají poãít,
rodit, Ïivit, milovat a ‰kolit. Tak to prohla‰ují zjevení.“ (To the
Mothers in Zion [pamphlet, 1987], 1–3.) 

22. „P˘cha je v‰eobecnû roz‰ífien˘ hfiích
a pfiedstavuje velkou nefiest... 

23. Protilékem na p˘chu je pokora –
mírnost, poddajnost. (Viz Alma 7:23.)... 

24. BÛh bude mít pokorn˘ lid. Buì se
mÛÏeme rozhodnout, Ïe budeme pokor-
ní, nebo mÛÏeme b˘t k pokofie pfiinuce-
ni. Alma fiekl: ,PoÏehnaní jsou ti, ktefií se

pokofií, aniÏ by byli donuceni b˘ti pokorn˘mi.‘ (Alma 32:16.) 

25. Rozhodnûme se, Ïe budeme pokorní. 

26. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe pfiemÛÏeme
nepfiátelství vÛãi sv˘m bratfiím a sestrám, tím, Ïe si jich budeme
váÏit jako sebe sama, a tím, Ïe je budeme pozvedat tak vysoko,
jako jsme my, nebo v˘‰e. (Viz NaS 38:24; 81:5; 84:106.) 

27. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe budeme pfii-
jímat radu i pokárání. (Viz Jákob 4:10; Helaman 15:3; NaS 63:55;
101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Pfiísloví 9:8.) 

28. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe budeme
odpou‰tût tûm, ktefií nás urazili. (Viz 3. Nefi 13:11, 14; NaS 64:10.) 

29. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe budeme
nesobecky slouÏit. (Viz Mosiá‰ 2:16–17.) 
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30. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe pÛjdeme na
misii a budeme kázat slovo, které mÛÏe pokofiit ostatní. (Viz
Alma 4:19; 31:5; 48:20.) 

31. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe budeme
ãastûji nav‰tûvovat chrám. 

32. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe budeme
vyznávat své hfiíchy a zanecháme jich, a tím, Ïe se narodíme
z Boha. (Viz NaS 58:43; Mosiá‰ 27:25–26; Alma 5:7–14, 49.) 

33. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pokofiíme tím, Ïe budeme
milovat Boha, Ïe budeme podrobovat svou vÛli Jeho vÛli, a tím,
Ïe Ho dáme na první místo ve svém Ïivotû. (Viz 3. Nefi 11:11;
13:33; Moroni 10:32.) 

34. Rozhodnûme se, Ïe budeme pokorní. MÛÏeme tak uãinit.
Vím, Ïe mÛÏeme.“ (Conference Report, Apr. 1989, 6; nebo
Ensign, May 1989, 6–7.) 

35. „Duch je to, na ãem v tomto díle záleÏí – aÈ slouÏíme kdeko-
li. Vím, Ïe se musím spoléhat na Ducha. Získejme tohoto Ducha
a buìme vûrn˘mi ãleny Církve.“ (Conference Report, Apr. 1986,
98; nebo Ensign, May 1986, 77.) 

36. „V tomto díle není nic dÛleÏitûj‰ího neÏ Duch.“ (Conference
Report, Oct. 1986, 60; nebo Ensign, Nov. 1986, 46.) 

37. „Svûdãím, Ïe za nemnoho let bude zemû oãi‰tûna (viz NaS
76:41). JeÏí‰ Kristus pfiijde znovu, tentokrát v moci a velké slávû,
aby porazil své nepfiátele a aby vládl a panoval na zemi (viz
NaS 43:26–33). V pfiíslu‰n˘ ãas v‰ichni lidé budou vzkfií‰eni a
potom budou stát tváfií v tváfi Mistru pfii posledním soudu (viz
2. Nefi 9:15, 41). BÛh kaÏdého odmûní podle skutkÛ, které vyko-
nal v tûle (viz Alma 5:15).“ (Conference Report, Oct. 1988, 104;
nebo Ensign, Nov. 1988, 87.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Ezry Tafta Bensona

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Ezra Taft Benson“ proveìte ãinnost
A nebo B. 

Odsouzení (odst. 12) –
Obvinûní, nelibost

Pfiedsedat (odst. 20) – Vést

Zhotovte koláÏ

Na základû ãetby odstavcÛ 1–10
nakreslete nebo v nûjak˘ch ãasopi-
sech nebo novinách najdûte obráz-
ky, které podle vás pfiedstavují ty
události, ke kter˘m do‰lo bûhem
Ïivota presidenta Bensona. KaÏd˘
obrázek nadepi‰te a nalepte si je
jako koláÏ do se‰itu nebo na arch
tvrdého papíru. 

Pfiifiazování

1. Do se‰itu do sloupce si napi‰te tyto odkazy na písma: 

a) Alma 31:5

b) Alma 41:10

c) Nauka a smlouvy 42:13–14

d)Nauka a smlouvy 84:54–57

e) 3. Nefi 27:5–8

f) Izaiá‰ 64:1–3

g) Alma 5:22–23

h) Alma 56:47–48

2. Vedle kaÏdého odkazu napi‰te ãísla odstavcÛ z odstavcÛ
12–37, které podle vás nejlépe odpovídají danému ver‰i.
K ver‰i mÛÏete pfiifiadit více odstavcÛ. 

3. Vyberte si jeden z námûtÛ, kterému uãil president Benson,
kter˘ na vás zapÛsobil, a vysvûtlete, co pro vás znamená. 

President Howard W. Hunter uãil: „Mûjte prosím na pamûti
tuto jednu vûc. Pokud se ná‰ Ïivot a na‰e víra soustfiedí na
JeÏí‰e Krista a jeho znovuzfiízené evangelium, nemÛÏe jít
nikdy nic trvale ‰patnû.“ („,Fear Not, Little Flock‘“,
Brigham Young University 1988–89 Devotional and
Fireside Speeches [1989], 112.) President Hunter této
dÛleÏité zásadû nejenom uãil, ale také podle ní Ïil. KdyÏ byl
star‰í James E. Faust ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:
„Snad nejpozoruhodnûj‰í událostí bûhem jeho krátké doby
jako presidenta Církve bylo to, Ïe ãlenové Církve na celém
svûtû si k nûmu zvlá‰tním zpÛsobem vytvofiili pouto jako ke
svému proroku, vidoucímu a zjevovateli. Spatfiovali v nûm
zosobnûní vlastností samotného Spasitele. Pozoruhodn˘m
zpÛsobem zareagovali na jeho prorocká poselství, abychom
uãinili svÛj Ïivot podobnûj‰ím Kristu a abychom z chrámu
vytvofiili stfied svého uctívání.“ („Howard W. Hunter: Man
of God“, Ensign, Apr. 1995, 26.) 

Jeden pfiíklad jeho povahy podobné Kristu uvedl star‰í Neal
A. Maxwell, b˘val˘ ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ: ¤ekl, Ïe

President
Howard W. Hunter

MuÏ naplnûn˘ kfiesÈanskou láskou

B

A
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president Hunter „je mírn˘ muÏ. Jednou jako mlad˘ muÏ
odmítl zamûstnání, které potfieboval, protoÏe by to znamena-
lo, Ïe by o nû pfii‰el jin˘ ãlovûk. Je to t˘Ï pokorn˘ muÏ, kter˘
mi v tichosti, kdyÏ jsem se probudil po únavném a pra‰ném
dni, kter˘ jsem spoleãnû s ním trávil pfii plnûní úkolu
v Egyptû, ãistil boty a doufal, Ïe to nikdo neuvidí.“ („,Meek
and Lowly‘“, Brigham Young University 1986–87
Devotional and Fireside Speeches [1987], 61.) 

Îivot presidenta Howarda W. Huntera
1. „President Howard W. Hunter urãil na své první tiskové kon-
ferenci 6. ãervna 1994 nûkterá základní témata, na která se ve
své práci zamûfií. ¤ekl: ,Chtûl bych vyzvat v‰echny ãleny
Církve, aby v Ïivotû upínali stále vût‰í pozornost na Ïivot a pfií-
klad Pána JeÏí‰e Krista, a zvlá‰tû na lásku, nadûji a soucit, které
On projevoval. 

2. Modlím se, abychom se k sobû navzájem chovali s vût‰í las-
kavostí, zdvofiilostí, s vût‰í pokorou, trpûlivostí a ochotou
odpou‰tût si.‘ 

JEHO ÎIVOT (1907–1995) 
1907 Narodil se 14. listopadu 

v Boise ve státû Idaho 
Johnu Williamovi a Nellie 
Marie Rasmussen 
Hunterov˘m

1919 12 let, 4. dubna pokfitûn 
(ãekal na svolení od 
svého otce); 21. ãervna 
ho jeho biskup vysvûtil jáhnem

1931 23 let, 10. ãervna se oÏenil s Clarou (Claire) May
Jeffsovou

1950 42 let, pfiedsedou v˘boru zavádûjícího ranní
semináfi v Kalifornii 

1959 51 let, president David O. McKay ho vysvûtil
apo‰tolem

1964–72 56–64 let, presidentem církevní genealogické spo-
leãnosti

1970–72 62–64 let, církevním historikem

1975–93 67–85 let, mnohokrát nav‰tívil Izrael, zasvûtil
Jeruzalémské stfiedisko BYU

1983 75 let, zemfiela jeho první manÏelka

1988 80 let, je mu vyjádfiena podpora jako presidento-
vi Kvora dvanácti apo‰tolÛ

1989 81 let, 10. dubna se oÏenil s Inis Bernice Eganovou

1994 86 let, byla mu vyjádfiena podpora jako presiden-
tovi Církve

1995 87 let, 3. bfiezna zemfiel v Salt Lake City, jako pre-
sident Církve slouÏil devût mûsícÛ

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1994–1995) 
1994 Zasvûtil chrám Orlando na Floridû a zorganizo-

val 2000. kÛl Církve

1995 Zasvûtil chrám Bountiful v Utahu; poãet ãlenÛ
Církve byl 9 338 859

3. Také fiekl: ,Vyz˘vám ãleny Církve,
aby z chrámu Pánû uãinili velik˘
symbol svého ãlenství a nadpozem-
ské místo pro své nejposvátnûj‰í
smlouvy. KéÏ by se splnila nejhlub‰í
touha mého srdce a kéÏ by byl
kaÏd˘ ãlen Církve hoden vstupu do
chrámu.‘ [Church News, 11 June
1994, 14.] Tisíce ãlenÛ Církve si
vzalo toto poselství k srdci a bylo

poÏehnáno vût‰í hloubkou duchovnosti. 

4. President Hunter mûl bystrou mysl, která byla velmi cenná
pro Církev. Ke konci 70. let minulého století obdrÏel úkol, na
jehoÏ splnûní musel pouÏít v‰echny svoje schopnosti a doved-
nosti. Sehrál v˘znamnou úlohu v jednáních o získání pÛdy pro
hlavní budovu Církve ve Svaté zemi – pro Jeruzalémské cen-
trum studia Blízkého v˘chodu University Brighama Younga – a
pfii dohlíÏení nad její v˘stavbou. Toto stfiedisko je umístûno na
hofie Scopus, na v˘bûÏku Olivové hory. Jsou v nûm koleje a pro-
bíhají v nûm studijní programy zkoumající do hloubky tuto
vyvolenou zemi, její obyvatele (Îidy a Araby) a místa, po nichÏ
chodil JeÏí‰ a jeho dávní proroci. Toto stfiedisko je poÏehnáním
pro ty, ktefií v nûm studují, a jeho krása je inspirující pro mnohé,
ktefií ho nav‰tívili... 

Jeruzalémské stfiedisko BYU

5. President Hunter ãelil bûhem svého Ïivota mnohému proti-
venství. S vírou a s duchovní silou pfiestál váÏná a bolestivá
onemocnûní, dlouhodobou oslabující nemoc a úmrtí své první
manÏelky a dal‰í tûÏkosti. Pfies v‰echny tyto pfiekáÏky pilnû
slouÏil Pánu, hodnû cestoval a tvrdû pracoval pfii správû církev-
ních záleÏitostí. Sv˘m pfiíkladem podpofiil své poselství: ,Máte-li
doma problémy s dûtmi, které bloudí, trápí-li vás citová krize a
finanãní potíÏe, které ohroÏují va‰i rodinu a va‰e ‰tûstí, postih-
ne-li vás ztráta Ïivota nebo zdraví, nechÈ pokoj naplní va‰i du‰i.
Nebudeme zkou‰eni nad své síly. Na‰e zajíÏìky a zklamání jsou
jen pfiímou a úzkou cestou k Nûmu.‘ [Conference Report, Oct
1987, 71; nebo Ensign, Nov. 1987, 60.] 

6. Dne 11. prosince 1994 pfiedsedal president Hunter shromáÏ-
dûní v Mexiko City v Mexiku, na kterém byl vytvofien 2000. kÛl.
Byl to dÛleÏit˘ mezník v historii Církve. Pfiítomn˘m fiekl: ,Pán,
prostfiednictvím sv˘ch sluÏebníkÛ, uskuteãnil tento zázrak. Toto
dílo pÛjde neustále vpfied s velkou mocí a silou. Slib dan˘ otci
Lehimu a jeho dûtem ohlednû jejich potomkÛ byl naplnûn, a
stále je v Mexiku naplÀován.‘ [Church News, 17 Dec. 1994, 3.]
Bûhem období, kdy president Hunter slouÏil jako generální
autorita, se Církev v Latinské Americe velice rozrostla. V dobû,
kdy se stal presidentem Církve, Ïilo jen v Mexiku, Brazílii a
v Chile víc neÏ 1, 5 milionu Svat˘ch posledních dnÛ, coÏ bylo
více ãlenÛ Církve, neÏ kolik jich v té dobû Ïilo v Utahu. 
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7. Aãkoli president Hunter slouÏil jako president Církve pouze
devût mûsícÛ, mocnû ovlivnil Svaté, ktefií na nûho vzpomínají
pro jeho soucit, trpûlivost v protivenství a pro jeho opravdov˘
pfiíklad kfiesÈanského Ïivota.“ (Na‰e dûdictví, 136, 138–139.) 

8. KdyÏ byl star‰í James E. Faust ãlenem Kvora dvanácti apo‰to-
lÛ, vyprávûl tento pfiíbûh z mládí presidenta Huntera: „Jeho
sestra, Dorothy Hunter Rasmussenová,... vzpomínala na tuto
dojemnou událost, která se pfiihodila bûhem jejich dûtství.
,Howard chtûl vÏdy dûlat dobro a vÏdy chtûl b˘t dobr˘m. MÛj
bájeãn˘ bratr na mû dával pozor. Byl vlídn˘ k na‰í matce a
k otci. Howard miloval zvífiata a pravidelnû vodil domÛ ta,
která se zabûhla.‘ U jejich domu byl zavlaÏovací pfiíkop a jedno-
ho dne nûkolik chlapcÛ ze sousedství... hodilo do tohoto pfiíko-
pu kotû. KdyÏ vylezlo, hodili je tam znovu. Tak to opakovali
stále dokola, dokud se svou hrou neunavili. ,Howard ‰el kolem
a [kotû] zvedl; leÏelo tam skoro mrtvé, a pfiinesl je domÛ. Matka
mûla obavy, Ïe je mrtvé, ale zabalili je do deky, poloÏili je blízko
teplé pece a peãovali o nû.‘ PfieÏilo, a oni mûli tu koãku po celá
léta. ,Byl také velice laskav˘,‘ fiekla Dorothy. ,Nejsem si vûdoma
toho, Ïe by mÛj bratr udûlal bûhem mého Ïivota nûco ‰patné-
ho.‘“ („Let orla“, Liahona, záfií 1994, 5.) 

9. Star‰í Rulon G. Craven,
kter˘ byl ãlenem
Sedmdesáti, vyprávûl
tento pfiíbûh: „Mnozí si
vzpomenou, Ïe pfied
lety bylo presidentu
Hunterovi oznámeno,
Ïe jiÏ nebude chodit.
Nicménû jeho víra a
odhodlání byly silnûj‰í
neÏ tato zpráva. KaÏd˘
den, bez fanfár a aniÏ by
o tom druzí vûdûli, se

odhodlanû s vírou a s vizí podroboval urãit˘m velmi namáha-
v˘m rehabilitaãním cviãením, aby mohl znovu chodit. Bûhem
tûchto obtíÏn˘ch mûsícÛ se za nûho Bratfií z Dvanácti kaÏd˘ den
modlili pfii shromáÏdûních svého kvora i ve sv˘ch osobních
modlitbách. 

10. Za nûkolik mûsícÛ, ve ãtvrtek ráno, jsem pfii‰el do kancelá-
fie presidenta Huntera... Zjistil jsem, Ïe jiÏ ode‰el, a bylo mi
fieãeno, Ïe jde do chrámu. Pochyboval jsem o té informaci a
potom jsem pospíchal, abych ho dohonil. KdyÏ jsem ho dosti-
hl, kráãel s pomocí chodítka... KdyÏ jejich president ve‰el do
[shromaÏìovací] místnosti, Dvanáct se postavilo a zaãalo tles-
kat... President Hunter jim podûkoval a fiekl: ,Nemyslel jsem si,
Ïe budu opût chodit, ale s pomocí Pánû, se sv˘m odhodláním
a, co je nejdÛleÏitûj‰í, s vírou sv˘ch Bratfií z Dvanácti, znovu
chodím.‘“ (Conference Report, Apr 1991, 35–36; nebo Ensign,
May 1991, 28–29.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Howarda W. Huntera

Nadpozemské (odst. 3) –
Nebeské

Fanfáry (odst. 9) – Vefiejné
ohla‰ování

Uãení a svûdectví Howarda W. Huntera
11. „Spasitel nikdy nedával oãekávaje, Ïe za to nûco dostane.
Dával upfiímnû a s láskou, a jeho dary mûly neocenitelnou hod-
notu. Dal zrak slepému, sluch hluchému a nohy chromému, ãis-
totu neãistému, zdraví nemocnému a dech tomu, kter˘ byl bez
Ïivota. 

12. Jeho dary byly pfiíleÏitost pro sklíãeného, svoboda pro utla-
ãeného, odpu‰tûní pro kajícného, nadûje pro zoufalého a svûtlo
v temnotû. Dal nám svou lásku, svou sluÏbu a svÛj Ïivot. A co je
nejdÛleÏitûj‰í, dal nám, a v‰em smrtelníkÛm, vzkfií‰ení, spasení
a vûãn˘ Ïivot. 

13. Máme usilovat o to, abychom dávali tak, jako dával On...
Dávat sebe samého je posvátn˘ dar. Na‰e dávání je pfiipomín-
kou v‰eho, co dal Spasitel... 

14. ... O tûchto Vánocích uti‰te spory. Vyhledejte zapomenutého
pfiítele. Rozptylte nedÛvûru a nahraìte ji dÛvûrou. Napi‰te dopis.
Poskytnûte jemnou odpovûì. Povzbuìte mladé lidi. Projevte
svou oddanost slovem a skutkem. DodrÏte slib. Zfieknûte se zá‰tû.
OdpusÈte nepfiíteli. Omluvte se. SnaÏte se pochopit. Pfiezkoumejte
své poÏadavky na druhé. Myslete nejprve na nûkoho jiného.
Buìte laskaví. Buìte jemní. Trochu více se smûjte. Vyjádfiete svou
vdûãnost. Uvítejte neznámého. Potû‰te srdce dítûte. Tû‰te
se z krásy a zázraku zemû. Vyjádfiete lásku a potom ji vyjádfiete
znovu. [Upraveno – autor neznám˘.]“ („ ,To Give of Oneself Is a
Holy Gift‘, Prophet Tells Christmas Gathering“, Church News, 10
Dec. 1994, 4.) 

15. „Pevnû vûfiím, Ïe pokud bychom jako jednotlivci, jako rodiny,
obce a národy mohli, jako Petr, upfiít svÛj zrak na JeÏí‰e, mohli
bychom i my triumfálnû kráãet pfies vzdouvající se vlny nevíry a
mohli bychom zÛstat nezastra‰ení uprostfied zesilujících vûtrÛ
pochybností. Odvrátíme-li ale zrak od toho, v nûhoÏ musíme
vûfiit, je to tak snadné se odvrátit a svût k tomu tolik pokou‰í,
hledíme-li na moc a zufiivost tûchto stra‰liv˘ch a niãiv˘ch prvkÛ
kolem nás spí‰e neÏ k tomu, kter˘ nám mÛÏe pomoci a mÛÏe
nás zachránit, potom se nevyhnutelnû utopíme v mofii konfliktÛ,
bolesti a zoufalství. 

16. Modlím se, abychom v takov˘ch chvílích, uprostfied boufie
a temnoty, kdy máme pocit, Ïe povodnû nás stáhnou dolÛ a Ïe
hlubina spolkne zmítající se loìku na‰í víry, vÏdy sly‰eli sladká
slova Spasitele svûta: ,[Buìte dobré mysli; jsem to já;] nebojte
se.‘ (Matou‰ 14:27.)“ (Conference Report, Oct. 1992, 24; nebo
Ensign, Nov. 1992, 19; upraveno z Frederic W. Farrar, The Life of
Christ [1964], 313.) 
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17. „KaÏdé pokolení od poãátku ãasu muselo pfiekonat urãité
tûÏkosti a vyfie‰it urãité problémy. Kromû toho má kaÏd˘ ãlovûk
fiadu zkou‰ek, a nûkdy se zdá, Ïe jsou urãeny pfiímo pro nûho.
Tomu jsme rozumûli ve své pfiedsmrtelné existenci. 

18. KdyÏ nás tyto zku‰enosti pokofií, vytfiíbí a pouãí, uãiní z nás
lep‰í lidi, vdûãnûj‰í, láskyplnûj‰í a pozornûj‰í k druh˘m lidem,
ktefií procházejí tûÏk˘m obdobím. 

19. I v nejtûÏ‰ích dobách nebyly problémy a proroctví nikdy
zam˘‰leny k niãemu jinému neÏ k poÏehnání spravedliv˘ch a
k pomoci tûm, ktefií jsou ménû spravedliví, aby zaãali ãinit
pokání.“ („Why Try?“ New Era, Jan. 1994, 6.) 

20. „Na cokoli JeÏí‰ vloÏí své ruce, to Ïije. KdyÏ JeÏí‰ vloÏí své
ruce na manÏelství, to Ïije. Pokud je mu dovoleno vloÏit ruce na
rodinu, ta Ïije.“ (Conference Report, Oct. 1979, 93; nebo Ensign,
Nov. 1979, 65.) 

21. „Svûdãím, Ïe JeÏí‰ je jedin˘m opravdov˘m zdrojem trvalé
radosti, Ïe v nûm je ná‰ jedin˘ trval˘ pokoj. Pfieji si, aby byl
,na‰í slávou nyní‘, slávou, po které kaÏd˘ z nás jednotlivû dych-
tivû touÏí, a jedinou odmûnou, kterou mohou lidé a národy
trvale povaÏovat za drahou. On je na‰í odmûnou v ãase i ve vûã-
nosti. KaÏdá dal‰í odmûna je nakonec neplodná. KaÏdá dal‰í
majestátnost uvadá s ãasem a rozpadá se s prvky. Nakonec...
poznáme, Ïe není Ïádná pravá radost kromû radosti, která je
v Kristu.“ (Conference Report, Apr. 1993, 80–81; nebo Ensign,
May 1993, 65.) 

22. „Jako ten, kter˘ byl povolán a vysvûcen vydávat svûdectví
o jménu JeÏí‰e Krista celému svûtu, svûdãím v tento velikonoã-
ní ãas, Ïe on Ïije. Má oslavené, nesmrtelné tûlo z masa a kostí.
Je Jednorozen˘m Synem Otce v tûle. Je Spasitelem, svûtlem a
Ïivotem svûta. Po svém ukfiiÏování a smrti se ukázal jako vzkfií-
‰ená bytost Marii, Petrovi, Pavlovi a mnoha dal‰ím. Ukázal se
NefitÛm. Ukázal se Josephu Smithovi, chlapci prorokovi, a
mnoha dal‰ím v na‰í dispensaci. Toto je jeho Církev.“
(Conference Report, Apr. 1988, 19; nebo Ensign, May 1988, 17.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Howarda W. Huntera

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Howard W. Hunter“ proveìte
ãinnost A nebo B a ãinnost C nebo D. 

Neocenitelnou (odst. 11) –
Nezmûfiitelnou

Zfieknûte se zá‰tû (odst. 14) –
UpusÈte od pocitÛ kfiivdy

Majestátnost (odst. 21) –
Krása, sláva

Poznejte presidenta Huntera

Prostudujte si pfiehled Ïivota a pfiedsednictví presidenta
Howarda W. Huntera (str. 206) a odstavce 1–10 ãetby a
najdûte odpovûì na tyto otázky: 

1. Kolik let bylo presidentu
Hunterovi, kdyÏ byl pokfitûn za
ãlena Církve? 

2. Kolik let mu bylo, kdyÏ byl
vysvûcen apo‰tolem? 

3. Kolik let mu bylo, kdyÏ se
podruhé oÏenil? 

4. Které chrámy zasvûtil? 

5. Kter˘m protivenstvím ãelil?
Vyjmenujte alespoÀ dvû. 

6. Ve které zemi se nacházel dvou-
tisící kÛl? 

7. Které tfii latinskoamerické zemû mûly v roce 1994 více ãlenÛ
Církve neÏ Utah? 

8. Jak dlouho president Hunter slouÏil jako president Církve? 

Hledejte úspûchy

1. Vypi‰te si pût úspûchÛ v Ïivotû presidenta Huntera, které na
vás zapÛsobily. Za kaÏd˘m úspûchem zapi‰te nûjakou charak-
terovou vlastnost, kterou by ãlovûk obzvlá‰tû potfieboval, aby
onen úkol splnil. Neopakujte stejné charakterové vlastnosti. 

2. Struãnû vysvûtlete, kterou charakterovou vlastnost ze svého
v˘ãtu byste chtûli více rozvinout a jak máte v plánu toho
dosáhnout. 

Opravujte

1. KaÏdé z následujících prohlá‰ení je nesprávnou verzí toho, co
uãil president Hunter. KaÏdé prohlá‰ení pfiepi‰te tak, aby
znûlo správnû. 

a) „Chtûl bych vyzvat v‰echny lidi, aÈ jsou kdekoli, aby ve
svém Ïivotû upínali stále vût‰í pozornost na Ïivot a pfiíklad
sv˘ch pfiátel“ (viz odst. 1). 

b) „Modlím se, abychom se k sobû navzájem chovali s vût‰í
laskavostí, zdvofiilostí, s vût‰í radostí, trpûlivostí a ochotou
odpou‰tût si“ (viz odst. 2). 

c) „KéÏ by se splnila nejhlub‰í touha mého srdce a kaÏd˘
ãlen byl misionáfiem“ (viz odst. 3). 

d) „Na‰e zajíÏìky a zklamání jsou jen hrboly na cestû k na‰e-
mu Spasiteli“ (viz odst. 5). 

e) „Spasitel zfiídka dával oãekávaje, Ïe za to nûco dostane.
Dával ‰tûdfie a bez posuzování a Jeho dary mûly malou
svûtskou hodnotu“ (viz odst. 11). 

2. Vyberte si z tûchto prohlá‰ení jedno a vysvûtlete, proã je
správná verze lep‰í neÏ nesprávná. 

PrÛzkum o Spasiteli

1. Kolik prohlá‰ení v oddíle „Uãení a svûdectví Howarda W.
Huntera“ (viz odst. 11–22) hovofií o Spasiteli? 

2. Vypi‰te si, co president Hunter uãil o JeÏí‰i Kristu.
ZakrouÏkujte si ty my‰lenky svého v˘ãtu, které na vás nejvíce
zapÛsobily. 

3. Struãnû vysvûtlete, co president Hunter chtûl, abychom vûdûli
o Spasiteli, a co chtûl, abychom k Nûmu pociÈovali. 

D

C

B

A
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Bûhem sv˘ch prvních pûti let jako president Církve nav‰tívil
president Gordon B. Hinckley ãleny Církve na v‰ech konti-
nentech s v˘jimkou Antarktidy. „,Nemám rád cestování,...‘
fiekl bûhem generální konference v fiíjnu 1996. ,Rád ale hle-
dím do tváfií vûrn˘ch Svat˘ch posledních dnÛ a potfiásám si
s nimi rukama.‘ …

... [O nûkolik let pozdûji fiekl:] ,Rozhodl jsem se, Ïe v tom
budu pokraãovat tak dlouho, jak mi síly budou staãit.
Stárnu. V ãervnu mi bude 90. UÏ se to blíÏí. Obãas to cítím
v nohách. [Ale]touÏím [b˘t mezi ãleny]. Myslím si, Ïe lidé
Církve mají nárok na to, aby mûli pfiíleÏitost setkat se s pre-
sidentem Církve.“ („,Looking into the Faces of Faithful
Latter-day Saints‘“, Church News, 4 Mar. 2000, 8, 13.) 

JEHO ÎIVOT (1910 –)
1910 Narodil se 23. ãervna v Salt 

Lake City Bryantu S. a Adû 
Bitner Hinckleyov˘m

1919 8 let, 28. dubna ho jeho otec 
pokfitil v Salt Lake City

1930 20 let, zemfiela mu matka

1933–35 23–25 let, slouÏil na misii ve 
Velké Británii

1935–58 25–47 let, pracoval na pln˘ úvazek pro Církevní
misionáfisk˘ v˘bor, potom v dal‰ích funkcích
v církevních oddûleních

1937 26 let, 29. dubna se oÏenil s Marjorií Payovou;
povolán slouÏit v Generální komisi Nedûlní ‰koly

1958 47 let, vysvûcen jako asistent Kvora dvanácti
apo‰tolÛ

1961 51 let, vysvûcen apo‰tolem

1981–95 71–84 let, rádcem v Prvním pfiedsednictvu presi-
dentÛ Spencera W. Kimballa (1981), Ezry Tafta
Bensona (1985) a Howarda W. Huntera (1994) 

1995 84 let, byla mu vyjádfiena podpora jako presiden-
tovi Církve

JEHO P¤EDSEDNICTVÍ (1995 –)
1995 Oznámil uvolnûní v‰ech oblastních reprezentan-

tÛ Dvanácti a nové povolání územní autority;
vydáno prohlá‰ení „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“

President
Gordon B. Hinckley

„Jsem optimista. Myslím, Ïe
budoucnost vypadá dobfie.“ 

Îivot presidenta Gordona B. Hinckleyho
1. „KdyÏ se Gordon B. Hinckley stal po smrti presidenta
Huntera presidentem Církve, byl dotázán, na co se jeho pfied-
sednictvo zamûfií. Odpovûdûl: ,Budeme pokraãovat. Ano.
Na‰ím hlavním tématem bude pokraãovat v tomto velikém
díle podporovaném na‰imi pfiedchÛdci, ktefií slouÏili tak obdi-
vuhodnû, tak vûrnû a tak dobfie. Ano, budeme posilovat rodin-
né hodnoty. Ano, budeme podporovat vzdûlání. Ano, v‰ude
mezi lidmi budeme ‰ífiit ducha tolerance a shovívavosti. A
budeme hlásat evangelium JeÏí‰e Krista.‘ [Church News, 18
Mar. 1995, 10.] 

2. Rozsáhlé zku‰enosti s vedením Církve, které president
Hinckley získal, ho dobfie pfiipravily na jeho pfiedsednictví.
V roce 1961 mu byla vyjádfiena podpora jako ãlenovi Kvora
dvanácti apo‰tolÛ. Od roku 1981 slouÏil jako rádce v Prvním
pfiedsednictvu tfií presidentÛ Církve – Spencera W. Kimballa,
Ezry Tafta Bensona a Howarda W. Huntera. Nûkolikrát bûhem
tûchto let nesl neobvykle tûÏkou zodpovûdnost, kdyÏ tito pre-
sidenti Církve trpûli nemocemi stáfií. 

1996 Zapoãal s programem v˘stavby men‰ích chrámÛ
po celém svûtû, aby v‰ichni ãlenové mohli mít
poÏehnání plynoucí z pravidelné náv‰tûvy chrámu

1997 Zorganizoval dal‰í kvora Sedmdesáti z vedou-
cích nazvan˘ch územní autority; poãet celosvûto-
vû pÛsobících kvor Sedmdesáti dosáhl poãtu pûti

1998 Cestoval po celém svûtû a setkával se se Svat˘mi
v Africe, Evropû, Asii, Severní a JiÏní Americe,
Austrálii a v jiÏním Pacifiku. 

1999 Reprezentoval Církev v nûkolika televizních
pofiadech; oznámil opûtovné zbudování chrámu
Nauvoo. 

2000 Zasvûtil nové Konferenãní centrum v Salt Lake
City; na poãátku roku byl poãet ãlenÛ Církve 10
752 986 – v létû pfiekroãil 11 milionÛ

Bûhem prvních pûti let svého pÛsobení jako president
Církve procestoval asi 400 tisíc kilometrÛ, nav‰tívil 58
zemí, hovofiil k 2,2 milionÛm ãlenÛ Církve a dal‰ích lidí
a zasvûtil 24 chrámÛ. 
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3. KdyÏ mlad˘ Gordon B.
Hinckley slouÏil na misii
v Anglii, obdrÏel radu,
která mu dobfie pomáhala
v letech pln˘ch nároãn˘ch
povinností. Byl ponûkud
rozãarován, a tak svému
otci napsal dopis, ve kte-
rém uvedl: ,Marním svÛj
ãas a Tvé peníze. Nevidím

Ïádn˘ dÛvod k tomu, proã bych zde mûl zÛstat.‘ Za nûjakou
dobu obdrÏel od svého otce struãnou odpovûì: ,Drah˘
Gordone! ObdrÏel jsem TvÛj dopis... Mám pouze jednu radu.
ZapomeÀ na sebe a jdi pracovat. S láskou TvÛj Otec.‘ 

4. President Hinckley o tomto okamÏiku fiekl: ,Pfiem˘‰lel jsem
o tom a pak, pfií‰tího rána pfii studiu písem, jsme ãetli toto nád-
herné Pánovo prohlá‰ení: „Nebo chtûl-li by kdo du‰i svou
zachovati, ztratíÈ ji; pakli by kdo ztratil du‰i svou pro mne a
pro evangelium, tenÈ ji zachová.“ (Marek 8:35.) ZapÛsobilo to
na mne. Toto prohlá‰ení, tento slib spolu s dopisem od mého
otce mû pfiimûlo odejít nahoru,... poklekl jsem a uzavfiel jsem
s Pánem smlouvu, Ïe se pokusím zapomenout na sebe a pÛjdu
pracovat. PovaÏuji to za rozhodující den svého Ïivota. V‰e
dobré, co mne od té doby potkalo, má svÛj poãátek v rozhod-
nutí, které jsem tehdy uãinil.‘ [Gordon B. Hinckley: Bezúhonn˘
muÏ, patnáct˘ president Církve, videokazeta (1994).] 

5. President Hinckley je znám jako muÏ
neotfiesitelného optimismu, kter˘ je
vÏdy naplnûn vírou v Boha a v budouc-
nost. ,„Problémy se vyfie‰í,“ to je
moÏná jeho nejãastûji opakované uji‰tû-
ní rodinû, pfiátelÛm a spoleãníkÛm.
„Nepfiestávejte se snaÏit,“ bude fiíkat.
„Buìte vûfiící, Buìte ‰Èastní. Nenechte
se odradit. Problémy se vyfie‰í“. ‘
[Jeffrey R. Holland, „President Gordon
B. Hinckley“, Ensign, June 1995, 5.] 

6. KdyÏ ho jeden reportér poÏádal, aby
urãil nejnároãnûj‰í úkoly, pfied kter˘mi
Církev stojí, fiekl: ,Tûmi nejzávaÏnûj‰í-
mi úkoly, pfied kter˘mi stojíme, a záro-
veÀ tûmi nejkrásnûj‰ími, jsou úkoly,
které pfiiná‰í rÛst.‘ Vysvûtlil, Ïe rychlej-
‰í rÛst pfiedstavuje potfiebu dal‰ích
budov a také dal‰ích chrámÛ: ,Pro
budování chrámÛ je toto období tím
nejvût‰ím obdobím v historii Církve.
Nikdy pfiedtím se v˘stavba chrámÛ
nedala tak do pohybu jako nyní. Máme 47 funkãních chrámÛ.
Dal‰ích tfiináct chrámÛ je v rÛzn˘ch stádiích v˘stavby nebo pro-
jektování. Chrámy stavût nepfiestaneme.‘ [Church News, 18 Mar.
1995, 10.] Díky rychlej‰ímu rÛstu Církve bylo také nutno pfielo-
Ïit Knihu Mormonovu do mnoha jazykÛ. 

7. Sám president Hinckley získal osobní zku‰enost s rychl˘m
rÛstem Církve. KdyÏ se v roce 1967 úãastnil konference v Ósace
v Japonsku, podíval se na shromáÏdûné, mezi kter˘mi bylo
mnoho mlad˘ch lidí, a fiekl: ,Ve vás vidím budoucnost Církve
v Japonsku. A vidím skvûlou budoucnost. Prozatím jsme sotva
pod povrchem. Cítím se ale inspirován fiíci to, co cítím jiÏ po
dlouhou dobu, totiÏ Ïe není daleko den, kdy v této nádherné
zemi budou kÛly Sionu.‘ [„Addresses“, AV 1801; LDS Church

Archives.] Staãilo, aby dospûla dal‰í generace, a v Japonsku je
jiÏ 100 000 Svat˘ch posledních dnÛ, mnoho kÛlÛ, misií, okrskÛ
a chrám. 

8. President Hinckley se také velmi zajímá o rÛst Církve na
Filipínách, kde byl první kÛl vytvofien v roce 1973 v Manile. O
dvû desetiletí pozdûji, kdyÏ se stal presidentem Církve, se
z poÏehnání evangelia a z chrámu v zemi tû‰ilo více neÏ 300 000
filipínsk˘ch ãlenÛ. President Hinckley projevil velk˘ zájem o
rÛst Církve i v dal‰ích ãástech Asie, mimo jiné v Koreji, âínû a
v jihov˘chodní Asii. 

9. Duchovnost mnoha ãlenÛ v Asii lze ukázat na záÏitku jedné
generální autority. Tento bratr mûl za úkol povolat nového pre-
sidenta jednoho filipínského kÛlu. Po pohovorech s mnoha nosi-
teli knûÏství se cítil inspirován povolat za presidenta kÛlu muÏe,
kterému bylo kolem pûtadvaceti let. PoÏádal mladého bratra,
aby ‰el do vedlej‰í místnosti a pfiem˘‰lel nad tím, koho si zvolí
za své rádce. On se vrátil asi za 30 vtefiin. Bratr, generální auto-
rita, se domníval, Ïe mu mlad˘ bratr nerozumûl, nov˘ president
kÛlu ale fiekl: ,Ne. Prostfiednictvím Ducha Pánû jsem jiÏ pfied
mûsícem vûdûl, Ïe budu presidentem kÛlu. Své rádce jsem si jiÏ
vybral.‘ 

10. Je pfiíznaãné, Ïe president Hinckley, kter˘ toho tolik vykonal,
aby napomohl roz‰ífiení Církve po celém svûtû, mohl bûhem
svého pÛsobení oznámit: ,Na‰i statistici mi fiíkají, Ïe bude-li v˘voj
pokraãovat souãasn˘m tempem, pak nûkdy v únoru 1996, tedy jiÏ
za nûkolik mûsícÛ, bude poãet ãlenÛ Ïijících mimo Spojené státy
pfievy‰ovat poãet ãlenÛ, ktefií ve Spojen˘ch státech Ïijí. Pfiekroãení
této hranice je úÏasnû v˘znamná vûc. Pfiedstavuje plody obrovské
snahy oslovit co nejvíc lidí.‘ [Conference Report, Oct 1995, 92–93;
nebo Ensign, Nov. 1995, 70.]... 

11. Jedna z generálních autorit vysvûtlila, jak mÛÏe kaÏd˘ Svat˘
nejlépe podporovat presidenta Hinckleyho, muÏe, kter˘ ‚se
ujímá tohoto posvátného úfiadu, ke kterému byl povolán jako
prorok, vidoucí, zjevovatel, pfiedsedající vysok˘ knûz a presi-
dent Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ... tím nejlep-
‰ím, co mÛÏeme udûlat, abychom ho podporovali v jeho úfiadu
je: „Pokraãovat, pokraãovat, pokraãovat!“‘ [Jeffrey R. Holland,
„President Gordon B. Hinckley,“ 13.]“ (Na‰e dûdictví, 139–143.) 

Porozumûní ãetbû
Îivot presidenta Gordona B. Hinckleyho

Na‰i pfiedchÛdci (odst. 1) –
Ti, ktefií nás pfiede‰li

Shovívavost (odst. 1) –
Trpûlivost

Neotfiesiteln˘ (odst. 5) –
Neustávající

Optimismus (odst. 5) –
Nadûjn˘ pfiístup
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Uãení a svûdectví Gordona B. Hinckleyho
12. „KdyÏ byl president Hinckley dotázán na nadcházející léta,
fiekl: ,Vidím na‰e mladé lidi v Církvi. Vidím jich hodnû. Vidím je
v‰ude. Jsem naprosto nad‰en˘ z kvality jejich Ïivota, jejich síly,
jejich dobroty, jejich vûrnosti. KdyÏ vidím na‰e mladé lidi,
nemám ani nejmen‰í obavu o budoucnost této Církve. Studují
písma. Chodí do semináfie a institutu. Modlí se o svá rozhodnu-
tí. SdruÏují se mezi sebou v úÏasném ovzdu‰í vûrnosti. Smûfiují
k tomu, aby se stali siln˘mi, vûrn˘mi a schopn˘mi Svat˘mi
posledních dnÛ, ktefií budou pfiipraveni pfiispût, aÏ k tomu
budou vyzváni.‘“ („ ,We Must Look After the Individual,‘“
Church News, 4 Mar. 2000, 13.) 

13. „Îivot na‰ich lidí se musí stát jedin˘m smyslupln˘m vyjád-
fiením na‰í víry... 

14. ... ProtoÏe ná‰ Spasitel Ïije, nepouÏíváme symbol Jeho smrti
[kfiíÏ] jako symbol své víry. Co ale máme pouÏívat? Îádné zna-
mení, umûlecké dílo ani zpodobnûní nemÛÏe uspokojivû vyjád-
fiit slávu a zázrak Ïijícího Krista. Povûdûl nám, co má b˘t tím
symbolem, kdyÏ fiekl: ,Milujete-li mne, pfiikázání m˘ch ostfiíhej-
te.‘ (Jan 14:15.) 

15. Jako Jeho následovníci nemÛÏeme udûlat zl˘, podvodn˘
nebo nelaskav˘ skutek, aniÏ bychom poskvrnili Jeho obraz. Ani
nemÛÏeme udûlat dobr˘, laskav˘ a ‰tûdr˘ skutek, aniÏ by se jas-
nûji zaleskl symbol toho, jehoÏ jméno jsme na sebe vzali. 

16. A tak se ná‰ Ïivot musí stát smyslupln˘m v˘razem, symbo-
lem, kter˘ vyjadfiuje na‰e svûdectví o Ïijícím Kristu, Vûãném
Synu Ïijícího Boha.“ („Na‰e jediná nadûje“, Liahona, duben
1995, 4, 7.) 

17. „KaÏdá z vás byla obdarována Otcem v nebi ohromnou
schopností ãinit dobro ve svûtû. Cviãte svou mysl a své ruce,
abyste mohly b˘t vybaveny dobfie slouÏit ve spoleãnosti, jejíÏ jste
souãástí. Pûstujte umûní b˘t laskav˘mi, b˘t starostliv˘mi, b˘t
uÏiteãn˘mi. Zu‰lechÈujte v sobû vlastnost milosrdenství, které
pfiichází jako souãást boÏsk˘ch vlastností, které jste zdûdily... 

18. Nikdy nemusíte mít pocit, Ïe jste ménûcenné. Nikdy nemusí-
te mít pocit, Ïe jste se narodily bez talentÛ nebo bez pfiíleÏitostí
k jejich vyjádfiení. Pûstujte v‰echny talenty, které máte, a ony
porostou, budou se tfiíbit a stanou se vyjádfiením va‰eho pravé-
ho já, kterého si budou druzí váÏit.“ („The Light within You“,
Ensign, May 1995, 99; proslov na generálním shromáÏdûní
Mlad˘ch Ïen.) 

19. „Pfiipomínám, Ïe pfii‰el ãas, abychom si dali do pofiádku své
domovy. 

20. Pfiíli‰ mnoho na‰ich lidí Ïije na samé hranici sv˘ch pfiíjmÛ.
Ve skuteãnosti nûktefií Ïijí z vypÛjãen˘ch penûz…

21. ·ífiíme poselství o sobûstaãnosti v celé Církvi. Sobûstaãnosti
nelze dosáhnout, visí-li nad domácností váÏn˘ dluh. âlovûk
není ani nezávisl˘ ani svobodn˘ od podruãí, kdyÏ má závazky
vÛãi druh˘m.“ (Conference Report, Oct. 1998, 70–71; nebo
Liahona, leden 1999, 65.) 

22. „Není snadné stát se ãlenem této Církve. Ve vût‰inû pfiípadÛ
to zahrnuje odloÏení star˘ch zvykÛ, opu‰tûní star˘ch pfiátel a
vztahÛ a vstup do nové spoleãnosti, která je jiná a ponûkud
nároãná. 

23. S neustále narÛstajícím poãtem obrácen˘ch musíme vynaklá-
dat narÛstající a znaãné úsilí, abychom jim pomáhali, kdyÏ si
hledají cestu. KaÏd˘ z nich potfiebuje tfii vûci: pfiítele, zodpovûd-
nost a v˘Ïivu ,dobr˘m slovem BoÏím‘ (Moroni 6:4). Máme
povinnost a moÏnost tyto vûci opatfiit... 

24. Nynûj‰í v˘zva je vût‰í neÏ jakákoli dfiívûj‰í, protoÏe poãet
obrácen˘ch je vût‰í, neÏ byl kdykoli pfiedtím... KaÏd˘ obrácen˘
je syn nebo dcera BoÏí. KaÏd˘ obrácen˘ je velkou a závaÏnou
zodpovûdností.“ (Conference Report, Apr. 1997, 66–67; nebo
Ensign, May 1997, 47–48.) 

25. „[BÛh] se rozhlédl po celé této [stvofiené zemi] a prohlásil, Ïe
je dobrá. Potom stvofiil muÏe podle své vlastní podoby a obra-
zu. Potom, jako své závûreãné stvofiení, korunu svého slavného
díla, stvofiil Ïenu. Rád povaÏuji Evu za jeho mistrovské dílo po
v‰em, co pfiedcházelo, závûreãné dílo pfiedtím, neÏ si odpoãinul
od sv˘ch prací.“ („Daughters of God“, Ensign, Nov. 1991, 99.) 

26. „Dûkuji Pánu za poznání, které mi
dal, Ïe Joseph Smith byl prorok BoÏí.
JiÏ dfiíve jsem hovofiil o záÏitku, kter˘
jsem mûl jako dvanáctilet˘ chlapec,
ãerstvû vysvûcen˘ jáhen. S otcem jsem
‰el na knûÏské shromáÏdûní na‰eho
kÛlu. Otec sedûl na pódiu jako ãlen
pfiedsednictva kÛlu a já jsem sedûl
v zadní fiadû kaple. MuÏi tohoto velké-
ho shromáÏdûní se postavili a zpívali
[„Chvalte proroka“]. 

27. KdyÏ jsem je sly‰el s mocí a pfiesvûdãením zpívat tuto nábo-
Ïenskou píseÀ, do srdce mi vstoupilo svûdectví o boÏském
povolání chlapce Josepha a já jsem vdûãn˘ za to, Ïe Pán toto
svûdectví podporoval v prÛbûhu více neÏ sedmdesáti let, které
od té doby uplynuly.“ (Conference Report, Oct. 1993, 70; nebo
Ensign, Nov. 1993, 51.) 

28. „Mezi tím v‰ím, za co dnes dopoledne pociÈuji vdûãnost,
vyniká vysoko jedna vûc. Je jí Ïivoucí svûdectví o JeÏí‰i Kristu,
Synu V‰emohoucího Boha, KníÏeti pokoje, o tomto Svatém... 

29. ... Stal jsem se Jeho apo‰tolem, povûfien˘m ãinit Jeho vÛli a
uãit jeho slovu. Stal jsem se Jeho svûdkem svûtu. Vám i v‰em,
ktefií sly‰íte mÛj hlas..., opakuji ono svûdectví víry. 

30. JeÏí‰ je mÛj pfiítel. Nikdo jin˘ mi nedal tolik... 

31. On je mÛj pfiíklad...
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32. On je mÛj uãitel... 

33. On je mÛj uzdravovatel... 

34. On je mÛj vÛdce... 

35. On je mÛj Spasitel a Vykupitel. Tím,
Ïe dal svÛj Ïivot, v bolesti a v nev˘-
slovném utrpení, vztáhl ke mnû ruku,
aby pozvedl mû, a kaÏdého z nás, a
v‰echny syny a dcery BoÏí, z propasti
vûãné temnoty pfiicházející po smrti... 

36. On je mÛj BÛh a mÛj Král... Pro Jeho
slávu nebude nikdy noc... 

37. On je Beránek BoÏí, pfied kter˘m se
skláním a skrze NûhoÏ pfiistupuji ke
svému Otci v nebi.“ (Conference Report, Apr. 2000, 86–88; nebo
Liahona, ãervenec 2000, 83–85.) 

Porozumûní ãetbû
Uãení a svûdectví Gordona B. Hinckleyho

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „President Gordon B. Hinckley“ proveìte
ãinnost A a B a buì ãinnost C, nebo D. 

Seznamte se s presidentem Hinckleyem

Odpovûzte na níÏe uvedené otázky za pomocí informací o Ïivo-
tû a pfiedsednictví presidenta Gordona B. Hinckleyho: 

1. Kde slouÏil na misii na pln˘ úvazek? 

2. Jak˘ ver‰ mu pomohl uzavfiít na misii smlouvu s Pánem? 

3. S kolika presidenty Církve byl ve styku od doby, kdy se stal
zamûstnancem Církve na pln˘ úvazek a generální autoritou? 

4. Jak dlouho slouÏil jako rádce v Prvním pfiedsednictvu? 

5. Co je podle star‰ího Hollanda nejlep‰ím zpÛsobem, jak mÛÏe-
me podporovat proroka? 

Buìte optimisty

1. Jaké tfii dÛvody, které se t˘kají existujících podmínek nebo
okolností ve státû nebo ve svûtû, jsou pfiíãinou toho, Ïe se lidé
nechávají znervóznit? 

2. President Hinckley popsal sám sebe jako optimistu. Struãnû
vysvûtlete, kdo je to optimista. Projdûte si odstavec 5 a vysvût-
lete, proã si myslíte, Ïe je president Hinckley optimista. 

B

A

Pûstujte (odst. 17–18) –
Rozvíjejte

Propast (odst. 35) – Jáma

3. Prostudujte si odstavce 6–11 a vypi‰te si tfii dÛvody, proã má
ãlen Církve b˘t optimistou. 

4. Popsali byste sami sebe jako optimistu? Proã ano nebo proã ne? 

Vytvofite osm titulkÛ

Napi‰te titulek pro kaÏdé z osmi prohlá‰ení uveden˘ch
v „Uãení a svûdectví Gordona B. Hinckleyho“ (odst. 12, 13–16,
17–18, 19–21, 22–24, 25, 26–27, 28–37). U kaÏdého titulku pouÏij-
te v˘raz z toho, co fiekl president Hinckley, a kter˘ vyjadfiuje
hlavní my‰lenku prohlá‰ení. Napfiíklad titulkem pro odstavce
13–16 by mohlo b˘t „Symbol na‰í víry“. 

Rozhodnûte se, Ïe se zlep‰íte

President Hinckley ãasto vyz˘val ãleny Církve, aby se zlep‰ili.
Z odstavcÛ 12–37 si vypi‰te deset oblastí, v nichÏ, jak nám radí,
se máme zlep‰it. Ze svého v˘ãtu si vyberte jednu oblast, v níÏ
byste se chtûli zlep‰it pfií‰tí t˘den. Struãnû vysvûtlete, co budete
dûlat, abyste se fiídili jeho radou. 

Pfiedtím, neÏ president Gordon B. Hinckley na generálním
shromáÏdûní Pomocného sdruÏení v záfií 1995 pfieãetl doku-
ment „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, fiekl: „... KdyÏ vidíme
tolik sofistiky, která je vydávána za pravdu, kdyÏ vidíme
tak mnohé klamné názory na mûfiítka a hodnoty, tak mnoho
svodÛ a lákadel, které vedou ke hfiíchÛm svûta, máme pocit,
Ïe musíme upozornit a varovat pfiedem. My, První pfiedsed-
nictvo a Rada dvanácti apo‰tolÛ, ve snaze b˘t nápomocni
v této vûci, vydáváme nyní prohlá‰ení Církvi a svûtu jako
vysvûtlení a znovupotvrzení mûfiítek, nauk a postupÛ t˘ka-
jících se rodiny, které prorokové, vidoucí a zjevovatelé této
Církve opakovanû hlásali bûhem její historie.“ („Stand
Strong against the Wiles of the World“, Ensign, Nov.
1995, 100.) 

Rodina –
Prohlá‰ení svûtu

D

C
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Rodina – Prohlá‰ení svûtu
1. „My, První pfiedsednictvo a Rada dvanácti apo‰tolÛ Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ slavnostnû prohla‰ujeme,
Ïe manÏelství mezi muÏem a Ïenou je ustanoveno Bohem a Ïe
rodina je stfiedem Stvofiitelova plánu pro vûãn˘ osud Jeho dûtí. 

2. V‰echny lidské bytosti – muÏi a Ïeny – jsou stvofieny podle
obrazu BoÏího. KaÏd˘ je milovan˘ duchovní syn nebo dcera
nebesk˘ch rodiãÛ a jako takov˘ má kaÏd˘ boÏskou podstatu a
urãení. Pohlaví je základní charakteristikou pfiedpozemské, smr-
telné a vûãné totoÏnosti a úãelu jednotlivce.

3. V pfiedpozemské fií‰i duchovní synové a dcery znali Boha a
uctívali ho jako svého Vûãného Otce a pfiijali jeho plán, podle
kterého jeho dûti mohou obdrÏet hmotné tûlo a získat pozem-
skou zku‰enost, aby pokroãily smûrem k dokonalosti a nakonec
naplnily své boÏské urãení jako dûdicové vûãného Ïivota.
BoÏsk˘ plán ‰tûstí umoÏÀuje, aby rodinné vztahy pokraãovaly
vûãnû, i za hrob. Posvátné obfiady a smlouvy, které lze obdrÏet
ve svat˘ch chrámech, umoÏÀují jedincÛm vrátit se do pfiítom-
nosti BoÏí a rodinám umoÏÀují, aby byly sjednoceny na vûãnost.

4. První pfiikázání, které dal BÛh Adamovi a Evû, se t˘kalo jejich
moÏnosti b˘t rodiãi, a to jako manÏel a manÏelka. Prohla‰ujeme,
Ïe pfiikázání, které BÛh dal sv˘m dûtem, aby se mnoÏily a naplni-
ly zemi, je stále v platnosti. Dále prohla‰ujeme, Ïe BÛh pfiikazuje,
aby posvátné síly tvofiení bylo pouÏíváno pouze mezi muÏem a
Ïenou, ktefií jsou zákonnû oddáni jako manÏel a manÏelka.

5. Prohla‰ujeme, Ïe zpÛsob, kter˘m je tvofien smrteln˘ Ïivot, je
boÏsky urãen˘. Potvrzujeme posvátnost Ïivota a jeho dÛleÏitost
ve vûãném BoÏím plánu.

Toto prohlášení přečetl president Gordon B. Hinckley jako součást svého poselství na generálním shromáždění Pomocného sdružení, 
které se konalo 23. září 1995 v Salt Lake City v Utahu.

vávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich
tělesné a duchovní potřeby, učit je vzájemně se milovat
a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být
občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Manželé a
manželky — matky a otcové — budou voláni k zodpověd-
nosti před Bohem za nesplnění těchto povinností.

RODINA je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem
a ženou je základem jeho věčného plánu. Děti mají právo
na to, aby se narodily v manželském svazku a byly vycho-
vávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí
manželské smlouvy. Štěstí v rodinném životě dosáhneme
s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na
učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny
jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby,
pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a
hodnotných odpočinkových činností. Otcové jsou božsky
určeni, aby v lásce a spravedlnosti předsedali svým
rodinám, a jsou zodpovědni za to, že se postarají o životní
potřeby a ochranu svých rodin. Matky jsou zodpovědny
především za výchovu svých dětí. V těchto posvátných
zodpovědnostech jsou otcové a matky povinni pomáhat
jeden druhému jako rovnocenní partneři. Postižení, smrt
nebo jiné okolnosti mohou vést k nutným individuálním
úpravám. V případě potřeby má poskytnout podporu
příbuzenstvo.

VARUJEME ty jedince, kteří porušují smlouvy morální
čistoty, kteří zneužívají manželky nebo své potomstvo nebo
kteří neplní rodinné povinnosti, že jednoho dne se budou
zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že rozpad rodiny
přivede na jedince, obce a národy pohromy předpověděné
dávnými i současnými proroky.

VYZÝVÁME odpovědné občany a vládní úředníky, ať
jsou kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené
k udržení a posilování rodiny jako základní jednotky
společnosti.

MY, PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO a Rada dvanácti
apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
slavnostně prohlašujeme, že manželství mezi mužem a
ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem
Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí.

VŠECHNY LIDSKÉ BYTOSTI — muži a ženy — jsou
stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní
syn nebo dcera nebeských rodičů a jako takový má každý
božskou podstatu a určení. Pohlaví je základní charakteris-
tikou předpozemské, smrtelné a věčné totožnosti a účelu
jednotlivce.

V PŘEDPOZEMSKÉ ŘÍŠI duchovní synové a dcery znali
Boha a uctívali ho jako svého Věčného Otce a přijali jeho
plán, podle kterého jeho děti mohou obdržet hmotné
tělo a získat pozemskou zkušenost, aby pokročily směrem
k dokonalosti a nakonec naplnily své božské určení jako
dědicové věčného života. Božský plán štěstí umožňuje,
aby rodinné vztahy pokračovaly věčně, i za hrob. Posvátné
obřady a smlouvy, které lze obdržet ve svatých chrámech,
umožňují jedincům vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám
umožňují, aby byly sjednoceny na věčnost.

PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ, které dal Bůh Adamovi a Evě, se
týkalo jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a
manželka. Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým
dětem, aby se množily a naplnily zemi, je stále v platnosti.
Dále prohlašujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné síly
tvoření bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří
jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka.

PROHLAŠUJEME, že způsob, kterým je tvořen smrtelný
život, je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života
a jeho důležitost ve věčném Božím plánu.

MANŽEL S MANŽELKOU mají posvátnou zodpověd-
nost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a
pečovat o své děti. „Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky.“
(Žalmy 127:3.) Rodiče mají posvátnou povinnost vycho-

RODINA
PROHLÁ·ENÍ SVùTU

PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO A RADA DVANÁCTI APOŠTOLŮ 
CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ
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(The Family: A Proclamation to the World [Letter-Size] Czech) 10/95 (10/95) Printed in Germany 35602121

6. ManÏel s manÏelkou mají
posvátnou zodpovûdnost vzá-
jemnû se milovat a vzájemnû o
sebe peãovat a peãovat o své
dûti. ,Aj, dûdictví od Hospodina
jsou dítky‘ (Îalmy 127:3). Rodiãe
mají posvátnou povinnost vycho-
vávat své dûti v lásce a spraved-
livosti, starat se o jejich tûlesné a
duchovní potfieby, uãit je vzájem-
nû se milovat a slouÏit jeden dru-

hému, dodrÏovat pfiikázání BoÏí a b˘t obãany, ktefií dodrÏují
zákony, kdekoli Ïijí. ManÏelé a manÏelky – matky a otcové –
budou voláni k zodpovûdnosti pfied Bohem za nesplnûní tûchto
povinností.

7. Rodina je ustanovena Bohem.
ManÏelství mezi muÏem a Ïenou
je základem jeho vûãného plánu.
Dûti mají právo na to, aby se
narodily v manÏelském svazku a
byly vychovávány otcem a mat-
kou, ktefií s naprostou vûrností
ctí manÏelské smlouvy. ·tûstí
v rodinném Ïivotû dosáhneme
s nejvût‰í pravdûpodobností
tehdy, kdyÏ je zaloÏeno na uãení
Pána JeÏí‰e Krista. Úspû‰ná manÏelství a rodiny jsou zaloÏeny a
udrÏovány na zásadách víry, modlitby, pokání, odpu‰tûní, úcty,
lásky, soucitu, práce a hodnotn˘ch odpoãinkov˘ch ãinností.
Otcové jsou boÏsky urãeni, aby v lásce a spravedlnosti pfiedse-
dali sv˘m rodinám, a jsou zodpovûdni za to, Ïe se postarají o
Ïivotní potfieby a ochranu sv˘ch rodin. Matky jsou zodpovûdny
pfiedev‰ím za v˘chovu sv˘ch dûtí. V tûchto posvátn˘ch zodpo-
vûdnostech jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhé-
mu jako rovnocenní partnefii. PostiÏení, smrt nebo jiné okolnosti
mohou vést k nutn˘m individuálním úpravám. V pfiípadû
potfieby má poskytnout podporu pfiíbuzenstvo.

8. Varujeme ty jedince, ktefií poru‰ují smlouvy morální ãistoty,
ktefií zneuÏívají manÏelky nebo své potomstvo nebo ktefií nepl-
ní rodinné povinnosti, Ïe jednoho dne se budou zodpovídat
pfied Bohem. Dále varujeme, Ïe rozpad rodiny pfiivede na
jedince, obce a národy pohromy pfiedpovûdûné dávn˘mi i sou-
ãasn˘mi proroky.

9. Vyz˘váme odpovûdné obãany a vládní úfiedníky, aÈ jsou kde-
koli, aby podporovali ty kroky, které jsou urãené k udrÏení a
posilování rodiny jako základní jednotky spoleãnosti.“ (Liahona,
fiíjen 2004, zadní vnitfiní strana obálky.) 

Porozumûní ãetbû
Rodina – Prohlá‰ení svûtu

Slavnostnû (odst. 1) – VáÏnû
a dÛstojnû

Dûdic (odst. 3) – Ten, kdo
dûdí nebo pfiijímá

MnoÏily se a naplnily zemi
(odst. 4) – Mûli dûti, zalidnili
zemi

Tvofiení (odst. 4) – Schopnost
mít dûti

Posvátnost (odst. 5) – Svatost
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Studium ãetby
Pfii studiu dokumentu „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“ proveìte
dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Nauãte se jeden odstavec nazpamûÈ

Vyberte si jeden z devíti odstavcÛ prohlá‰ení a nauãte se ho naz-
pamûÈ. Mohli byste to udûlat tak, Ïe si ho tfiikrát napí‰ete, a
budete-li potfiebovat pomoc, podíváte se do prohlá‰ení. Potom
ho napi‰te zpamûti pod dohledem nûkterého ãlena své rodiny.
Nebo byste si ho mohli nûkolikrát nahlas zopakovat, a budete-li
potfiebovat pomoc, podívejte se do prohlá‰ení. Potom ho zpa-
mûti zopakujte nûkterému ãlenovi své rodiny. 

Pfiifiazování

Do se‰itu si do sloupce pod sebe napi‰te ãíslice od 1 do 9 a
kaÏdé z následujících témat pfiifiaìte k jednomu z devíti odstav-
cÛ dokumentu „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“. Nûkteré odstavce
obsahují uãení o více neÏ jednom tématu. 

Vypi‰te námûty pro budování silného
manÏelství

1. Z odstavce 7 prohlá‰ení o rodinû si vypi‰te deset námûtÛ,
které povaÏujete za dÛleÏité pro úspû‰né manÏelství a rodinu. 

2. Struãnû popi‰te, co nyní dûláte nebo co doufáte, Ïe budete
dûlat, abyste se kaÏd˘m z tûchto námûtÛ fiídili. Napfiíklad:
Modlitba – Modlím se osobnû i se svou rodinou. 

Star‰í Russell M. Nelson, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ a
proslul˘ kardiochirurg, napsal: 

Îijící Kristus –
Svûdectví apo‰tolÛ

C

a) Interrupce

b) Rodinn˘ domácí veãer

c) UkázÀování dûtí

d) ·ir‰í rodina

e) Otcovství

f) ManÏelství lidí stejného
pohlaví

g) Chrámov˘ sÀatek

h) Role muÏe a Ïeny
v manÏelství

i) Rozhodování v rodinû

j) CizoloÏství

k) BoÏí soudy

l) Chrámová práce za
mrtvé

m) Bohem dané pohlavní
touhy

n) Smrt z milosti

o) Kontrola porodnosti

p) Plán spasení

q) SebevraÏda

r) Vládní zákony

s) T˘rání a zneuÏívání dûtí

t) Rozvod

B

A

„V mém celoÏivotním zájmu o lidské srdce nastal neoãeká-
van˘ zvrat v dubnu 1984, kdy jsem byl povolán, abych
opustil operaãní sál v nemocnici a vstoupil do hofiej‰í míst-
nosti chrámu. Tam jsem se stal vysvûcen˘m apo‰tolem Pána
JeÏí‰e Krista. Neusiloval jsem o toto povolání, ale pokornû
jsem se snaÏil b˘t hodn˘m této dÛvûry a v˘sady b˘t Jeho
pfiedstavitelem v nadûji, Ïe nyní budu uzdravovat srdce
duchovnû, jako jsem to pfiedtím ãinil chirurgicky. 

Jako ten, kter˘ byl povolán, kterému byla vyjádfiena podpo-
ra a kter˘ byl vysvûcen – jeden z 15 zvlá‰tních svûdkÛ
na‰eho Pána a Mistra – se fiídím tímto Ïivotnû dÛleÏit˘m
námûtem z Knihy Mormonovy: ,Mluvíme o Kristu, raduje-
me se v Kristu, káÏeme o Kristu [a] prorokujeme o Kristu.‘
(2. Nefi 25:26.)“(„JeÏí‰ Kristus – ná‰ Mistr a nejen to“,
Liahona, duben 2000, 4.) 

Îijící Kristus – Svûdectví apo‰tolÛ
Toto svûdectví s datem 1. ledna 2000 bylo podepsáno ãleny
Prvního pfiedsednictva a Kvora dvanácti apo‰tolÛ: 

1. „KdyÏ si pfiipomínáme narození JeÏí‰e Krista, ke kterému
do‰lo pfied dvûma tisíci lety, pfiedkládáme své svûdectví o sku-
teãnosti Jeho nesrovnatelného Ïivota a o nekoneãné moci Jeho
velké smírné obûti. Nikdo jin˘ nemûl tak hlubok˘ vliv na v‰ech-
ny ty, ktefií Ïili a ktefií je‰tû budou na zemi Ïít.

2. Byl velk˘m Jehovou Starého zákona a Mesiá‰em zákona
Nového. Pod vedením svého Otce se stal stvofiitelem zemû.
‚V‰ecky vûci‘ skrze nûho uãinûny jsou, a ‚bez nûho nic není uãi-
nûno, coÏ uãinûno jest.‘ (Viz Jan 1:3.) Aãkoli byl bez hfiíchu, byl
pokfitûn, aby naplnil ve‰kerou spravedlnost. ‚Chodil, dobfie ãinû‘
(Skutkové 10:38), a pfiesto byl za to opovrhován. Jeho evangeli-
um bylo poselstvím míru a dobré vÛle. Naléhavû v‰echny Ïádal,
aby následovali Jeho pfiíklad. Kráãel stezkami Palestiny, uzdra-
voval nemocné, navracel zrak slep˘m a kfiísil mrtvé. Uãil prav-
dám vûãnosti, skuteãnosti na‰í pfiedpozemské existence, úãelu
na‰eho Ïivota na zemi a moÏnostem, které budou mít synové a
dcery BoÏí v Ïivotû, kter˘ pfiijde.

3. Zavedl svátost jako pfiipomínku své velké smírné obûti. Byl
uvûznûn a souzen na základû fale‰n˘ch obvinûní, uznán vin-
n˘m, aby se uspokojil dav, a odsouzen k smrti na kfiíÏi Kalvárie.
Obûtoval Ïivot, aby usmífiil hfiíchy celého lidstva. Byl to velk˘
zástupn˘ dar za v‰echny ty, ktefií kdy Ïili na zemi.

4. Se v‰í váÏností vydáváme svûdectví, Ïe Jeho Ïivot, kter˘ je
ústfiedním bodem celé lidské historie, nezaãal v Betlémû, ani
neskonãil na Kalvárii. On byl Prvorozen˘m Otce, Jednorozen˘m
Synem v tûle, Vykupitelem svûta.
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5. Povstal z hrobu, aby se stal ‚[prvotinou] tûch, ktefiíÏ zesnuli‘
(1. Korintsk˘m 15:20). Jako vzkfií‰en˘ Pán nav‰tívil ty, které za
Ïivota miloval. Také slouÏil mezi sv˘mi ‚jin˘mi ovcemi‘ (viz Jan
10:16) ve starovûké Americe. V nynûj‰ím svûtû se se sv˘m
Otcem zjevili chlapci Josephu Smithovi a uvedli dlouho zaslíbe-
nou dispenzaci ‚plnosti ãasÛ‘ (Efezsk˘m 1:10). 

6. Prorok Joseph Smith o Ïijícím Kristu napsal: ‚Oãi jeho byly
jako plamen ohnû; vlasy na hlavû jeho byly bílé jako ãist˘ sníh;
tváfi jeho záfiila nad jas slunce; a hlas jeho byl jako zvuk valících
se velik˘ch vod, a to hlas JehovÛv, fikoucí: 

7. ,Já jsem první i poslední; jsem ten, kdo Ïije, jsem ten, kdo byl
zabit; jsem pfiímluvcem va‰ím u Otce.‘ (NaS 110:3–4.) 

8. Prorok o Nûm také prohlásil: ‚A nyní, po mnoh˘ch svûdec-
tvích, jeÏ o nûm byla dána, toto je svûdectví poslední ze v‰ech,
jeÏ my o nûm dáváme: Îe on Ïije! 

9. NeboÈ jsme ho vidûli, vpravdû na pravici BoÏí; a sly‰eli jsme
hlas vydávající svûdectví, Ïe je Jednorozen˘m Otcov˘m –

10. Ïe jím a skrze nûho a od nûho svûty jsou a byly stvofieny a
obyvatelé jejich jsou syny a dcerami Bohu zplozen˘mi.‘ (NaS
76:22–24.) 

11. S váÏností prohla‰ujeme, Ïe Jeho knûÏství a Jeho Církev byly
znovuzfiízeny na zemi – postaveny ‚na základ apo‰tolsk˘ a pro-
rock˘, kdeÏ jest gruntovní úheln˘ kámen sám JeÏí‰ Kristus‘
(Efezsk˘m 2:20). 

12. Vydáváme svûdectví, Ïe se jednoho dne vrátí na zemi. ‚Nebo
se zjeví sláva Hospodinova, a uzfií [to] v‰eliké tûlo spolu.‘
(Izaiá‰ 40:5.) Bude kralovat jako Král králÛ a panovat jako Pán
pánÛ a kaÏdé koleno pfied Ním poklekne a kaÏd˘ jazyk promlu-
ví v uctívání. KaÏd˘ z nás bude pfiedveden, aby byl od Nûho
souzen podle sv˘ch skutkÛ a tuÏeb svého srdce.

13. Jako Jeho fiádnû vysvûcení apo‰tolo-
vé vydáváme svûdectví – Ïe JeÏí‰ je
Ïijící Kristus, nesmrteln˘ Syn BoÏí. Je
velk˘m králem Immanuelem, kter˘
dnes stojí po pravici svého Otce. Je
svûtlem, Ïivotem a nadûjí svûta. Jeho
cesta je cestou, která vede ke ‰tûstí
v tomto Ïivotû a k vûãnému Ïivotu ve
svûtû pfií‰tím. Buì Bohu dík za nesrov-
nateln˘ dar Jeho boÏského Syna.“
(Liahona, duben 2000, 2–3).

Porozumûní ãetbû
Îijící Kristus – Svûdectví apo‰tolÛ

Opovrhován (odst. 2) –
Nenávidûn

Zástupn˘ dar (odst. 3) – Cena,
kterou JeÏí‰ Kristus zaplatil
utrpením za hfiíchy, abychom
ji nemuseli zaplatit my

Se v‰í váÏností (odst. 4) –
VáÏnû a upfiímnû

Prvotinou tûch, ktefiíÏ zesnuli
(odst. 5) – Bude vzkfií‰en jako
první

Uvedli (odst. 5) – Zahájili

Va‰ím pfiímluvcem (odst. 7) –
Tím, kdo hovofií ve vá‰ pro-
spûch

Zplozen˘mi (odst. 10) –
Duchovnû znovuzrozen˘mi

Tûlo (odst. 12) – Lidé

KdyΩ si p®ipomínáme narození JeΩíße Krista, ke kte-
rému doßlo p®ed dvƒma tisíci lety, p®edkládáme své
svƒdectví o skute™nosti Jeho nesrovnatelného

Ωivota a o nekone™né moci Jeho velké smírné obƒti. Nikdo
jin≥ nemƒl tak hlubok≥ vliv na vßechny ty, kte®í Ωili a kte®í
jeßtƒ budou na zemi Ωít.

Byl velk≥m Jehovou Starého zákona a Mesiáßem záko-
na Nového. Pod vedením svého Otce se stal stvo®itelem
zemƒ. “Vßecky vƒci” skrze nƒho u™inƒny jsou, a “bez nƒho
nic není u™inƒno, coΩ u™inƒno jest.” (Viz Jan 1:3.) A™koli
byl bez h®íchu, byl pok®tƒn, aby naplnil veßkerou spravedl-
nost. “Chodil, dob®e ™inƒ” (Skutkové 10:38), a p®esto byl
za to opovrhován. Jeho evangelium bylo poselstvím míru a
dobré vΔle. Naléhavƒ vßechny Ωádal, aby následovali Jeho
p®íklad. Krá™el stezkami Palestiny, uzdravoval nemocné,
navracel zrak slep≥m a k®ísil mrtvé. U™il pravdám vƒ™nos-
ti, skute™nosti naßí p®edpozemské existence, ú™elu naßeho
Ωivota na zemi a moΩnostem, které budou mít synové a
dcery BoΩí v Ωivotƒ, kter≥ p®ijde.

Zavedl svátost jako p®ipomínku své velké smírné obƒti.
Byl uvƒznƒn a souzen na základƒ faleßn≥ch obvinƒní,
uznán vinn≥m, aby se uspokojil dav, a odsouzen k smrti na
k®íΩi Kalvárie. Obƒtoval Ωivot, aby usmí®il h®íchy celého
lidstva. Byl to velk≥ zástupn≥ dar za vßechny ty, kte®í kdy
Ωili na zemi.

Se vßí váΩností vydáváme svƒdectví, Ωe Jeho Ωivot, kter≥
je úst®edním bodem celé lidské historie, neza™al v Betlémƒ,
ani neskon™il na Kalvárii. On byl Prvorozen≥m Otce,
Jednorozen≥m Synem v tƒle, Vykupitelem svƒta.

Povstal z hrobu, aby se stal “[prvotinou] tƒch, kte®íΩ
zesnuli” (1. Korintsk≥m 15:20). Jako vzk®íßen≥ Pán navßtí-
vil ty, které za Ωivota miloval. Také slouΩil mezi sv≥mi “jin≥-
mi ovcemi” (viz Jan 10:16) ve starovƒké Americe.
V nynƒjßím svƒtƒ se se sv≥m Otcem zjevili chlapci Josephu

Smithovi a uvedli dlouho zaslíbenou dispenzaci “plnosti
™asΔ” (Efezsk≥m 1:10).

Prorok Joseph Smith o Ωijícím Kristu napsal: “Jeho o™i
planuly leskem ohnƒ, vlas na Jeho hlavƒ se skvƒl bƒlostí a
™istotou snƒhu, Jeho tvá® p®ekonala jas slunce a Jeho hlas
znƒl jako ßumƒní povodnƒ, ano, hlas JehovΔv, kter≥ pravil:

Já jsem První a Poslední, já to jsem, kdoΩ Ωije, kter≥ byl
zabit; jsem vaßim orodovníkem u Otce.” (NaS 110:3–4.)

Prorok o Nƒm také prohlásil: “A nyní, po mnoh≥ch svƒ-
dectvích, jeΩ o nƒm byla vydána, toto je svƒdectví posled-
ní ze vßech, jeΩ my o nƒm dáváme: Ωe On Ωije.

Nebo¡ jsme Ho vidƒli, ano, po pravici BoΩí, a slyßeli jsme
Jeho hlas dosvƒd™ující, Ωe je Jednorozen≥m Otce — Ωe jím,
skrze nƒho a od nƒho svƒty byly a jsou stvo®eny, a Ωe
jejich obyvatelé jsou syny a dcerami Bohu zplozen≥mi.”
(NaS 76:22–24.)

S váΩností prohlaßujeme, Ωe Jeho knƒΩství a Jeho Církev
byly znovuz®ízeny na zemi — postaveny “na základ apoß-
tolsk≥ a prorock≥, kdeΩ jest gruntovní úheln≥ kámen sám
JeΩíß Kristus.” (Efezsk≥m 2:20.)

Vydáváme svƒdectví, Ωe se jednoho dne vrátí na zemi.
“Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uz®í [to] vßeliké tƒlo
spolu.” (Izaiáß 40:5.) Bude kralovat jako Král králΔ a pano-
vat jako Pán pánΔ a kaΩdé koleno p®ed Ním poklekne a
kaΩd≥ jazyk promluví v uctívání. KaΩd≥ z nás bude p®edve-
den, aby byl od Nƒho souzen podle sv≥ch skutkΔ a tuΩeb
svého srdce.

Jako Jeho ®ádnƒ vysvƒcení apoßtolové vydáváme svƒ-
dectví — Ωe JeΩíß je Ωijící Kristus, nesmrteln≥ Syn BoΩí. Je
velk≥m králem Immanuelem, kter≥ dnes stojí po pravici
Otce. Je svƒtlem, Ωivotem a nadƒjí svƒta. Jeho cesta je
cestou, která vede ke ßtƒstí v tomto Ωivotƒ a k vƒ™nému
Ωivotu ve svƒtƒ p®íßtím. Bu∂ Bohu dík za nesrovnateln≥ dar
Jeho boΩského Syna.

ÛIJÍCÍ KRISTUS
SVœDECTVÍ APOπTOL˛

CÍRKEV JEÛÍπE KRISTA SVAT≤CH POSLEDNÍCH DN˛

PRVNÍ PŸEDSEDNICTVO KVORUM DVANÁCTI

1. leden 2000
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Odstavce 4, 9 – „Jednorozen˘“ Syn
Star‰í Joseph B. Wirthlin, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, uãil:
„KdyÏ se JeÏí‰ narodil do smrtelnosti, jeho rodiãi byli BÛh Vûãn˘
Otec (viz 1. Nefi 11:21) a Maria, kterou Nefi spatfiil v nebeském
vidûní... On je BoÏí Jednorozen˘ Syn, jedin˘, kter˘ se kdy narodil
nebo narodí na zemi z takov˘ch rodiãÛ. Díky své smrtelné pod-
statû zdûdûné od své matky, mûl ,moc smrtelnosti, coÏ je moc
zemfiít,... oddûlit tûlo a ducha‘ [Bruce R. McConkie, The Promised
Messiah, 471]. Díky své boÏské podstatû, zdûdûné od svého Otce,
mûl ,moc nesmrtelnosti, coÏ je moc Ïít navûky; neboli, kdyÏ se
rozhodl zemfiít,... znovu povstat do nesmrtelnosti‘ [Promised
Messiah, 471].“ (Conference Report, Oct. 1993, 5; nebo Ensign,
Nov. 1993, 6.) 

Odstavec 5 – Co je „dispensace plnosti ãasÛ“? 
Viz oddíl „Porozumûní ãetbû“ pro odstavec 13 v „Uãení a svû-
dectví Josepha Fieldinga Smitha“ (str. 194).

Studium ãetby
Pfii studiu dokumentu „Îijící Kristus – Svûdectví apo‰tolÛ“
proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Jména a tituly

1. Projdûte si dokument „Îijící Kristus – Svûdectví apo‰tolÛ“ a
vypi‰te si alespoÀ deset jmen nebo titulÛ, které apo‰tolové
pouÏili pro JeÏí‰e Krista. 

2. U kaÏdého jména a titulu, které jste si zapsali do seznamu,
uveìte struãné vysvûtlení toho, co vás uãí o Spasiteli. 

3. Vyberte si jeden titul a vysvûtlete, proã je pro vás dÛleÏit˘. 

Jaké poslání má apo‰tol? 

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 107:23 a v se‰itû si doplÀte tuto
vûtu: „Apo‰tol je...“ 

2. Projdûte si odstavce 1, 4, 11–13 dokumentu „Îijící Kristus“.
Vypi‰te si v˘razy, které apo‰tolové pouÏili a které ukazují, Ïe
plní svou zodpovûdnost, o které se hovofií v Nauce a smlou-
vách 107:23. 

Îijící Kristus

1. Napi‰te vlastní svûdectví o Ïijícím Kristu. 

2. Napi‰te struãn˘ odstavec, v nûmÏ vysvûtlíte, jak jste do‰li
k poznání, Ïe JeÏí‰ je Ïijící Kristus. 

C

B

A

V roce 1842 se John
Wentworth, vydavatel novin,
dotazoval proroka Josepha
Smitha na historii a na to,
ãemu vûfií ãlenové Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ. Prorok mu napsal
dopis vysvûtlující „vzestup,
pokrok, pronásledování a víru
Svat˘ch posledních dnÛ“
(History of the Church,
4:535). Uvedl tfiináct krátk˘ch

prohlá‰ení o nûkter˘ch církevních naukách a o vífie. Tato
prohlá‰ení se stala znám˘mi jako âlánky víry a bûhem
generální konference v fiíjnu 1880 byla pfiijata jako písmo
(viz „Úvod“ k Drahocenné perle). 

Star‰í L. Tom Perry, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, o
âláncích víry fiekl: 

„Obsahují jasná a jednoduchá prohlá‰ení zásad na‰eho
náboÏenství a pfiesvûdãivû dokazují boÏskou inspiraci, která
spoãívala na proroku Josephu Smithovi. 

Povzbuzuji kaÏdého, aby studoval âlánky víry a nauky,
které uãí... Budete-li je pouÏívat jako vodítko pfii studiu
Spasitelovy nauky, zjistíte, Ïe jste pfiipraveni vydávat své
svûdectví o znovuzfiízené a pravé Církvi Pánû. Budete
schopni s pfiesvûdãením prohlásit: ,Vûfiíme tûmto vûcem.‘“
(Conference Report, Apr. 1998, 30; nebo Liahona, ãervenec
1998, 24.) 

âlánky víry
âemu vûfiíme
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Porozumûní písmÛm
âlánky víry

âlánky víry 1:1 – BoÏstvo
Star‰í Dallin H. Oaks, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:
„Spoleãnû se zbytkem kfiesÈanstva vûfiíme v BoÏstvo tvofiené
Otcem, Synem a Duchem Svat˘m. Av‰ak svûdãíme, Ïe tito tfii
ãlenové BoÏstva jsou tfii oddûlené a odli‰né bytosti. Také svûdãí-
me, Ïe BÛh Otec není pouh˘ duch, ale oslavená osoba s hmata-
teln˘m tûlem, stejnû jako jeho vzkfií‰en˘ Syn, JeÏí‰ Kristus.“
(Conference Report, Apr. 1995, 112; nebo Ensign, May 1995, 84;
viz také NaS 130:22.) 

âlánky víry 1:2 – Pád Adama a Evy
KdyÏ byl star‰í James E. Faust ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, uãil: 

„Adam a Eva, ktefií se rozhodli opustit svÛj stav nevinnosti
(viz 2. Nefi 2:23–25), byli pro svÛj pfiestupek vyhnáni z pfiítom-
nosti BoÏí. KfiesÈanstvo to naz˘vá pádem neboli pfiestupkem
Adamov˘m. Je to duchovní smrt, protoÏe Adam a Eva byli
odlouãeni z pfiítomnosti BoÏí... 

Ve‰keré jejich potomstvo bylo rovnûÏ vyhnáno z pfiítomnosti
BoÏí (viz 2. Nefi 2:22–26). Av‰ak potomci Adama a Evy nebyli
vinni prvotním hfiíchem [pojedením zakázaného plodu], protoÏe
se ho neúãastnili. TudíÏ by bylo pro celé lidstvo nespravedlivé,
aby vûãnû trpûlo za pfiestupky sv˘ch prvních rodiãÛ, Adama a
Evy. Bylo nutné tuto nespravedlnost vyfie‰it; proto je zapotfiebí
smírné obûti JeÏí‰e v Jeho úloze Spasitele a Vykupitele.“
(Conference Report, Oct. 1988, 13–14; nebo Ensign, Nov. 1988,
12; viz také Deuteronomium 24:16.) 

âlánky víry 1:3 – Usmífiení JeÏí‰e Krista
Star‰í Dallin H. Oaks uãil: 

„Ná‰ Spasitel nás vykoupil od Adamova hfiíchu, ale co násled-
ky na‰ich vlastních hfiíchÛ? ProtoÏe ,v‰ickniÈ zajisté zhfie‰ili‘
(¤ímanÛm 3:23), jsme v‰ichni duchovnû mrtví. A znovu, na‰í
jedinou nadûjí pro Ïivot je ná‰ Spasitel, kter˘, jak uãil prorok
Lehi, ,dává sebe jako obûÈ za hfiích, aby naplnil smysl zákona‘
(2. Nefi 2:7). 

Abychom si mohli ãinit nárok na SpasitelÛv Ïivotodárn˘ triumf
nad duchovní smrtí, které jsme podrobeni pro své vlastní hfií-
chy, musíme se fiídit podmínkami, které pfiedepsal... 

Ná‰ tfietí ãlánek víry popisuje Spasitelovy podmínky.“
(Conference Report, Oct. 1987, 77; nebo Ensign, Nov. 1987, 65;
viz také NaS 19:16–19.) 

Pfiestupek (v. 2) – Poru‰ení
pfiikázání

Proroctví (v. 5) – Zjevení

Prvotní Církev (v. 6) – Církev
zorganizovaná v dobách
Nového zákona

Doslovné (v. 10) – Skuteãné

Rajská sláva (v. 10) – Stav
jako v zahradû Eden, ráj

Svûdomí (v. 11) – Vnitfiní
smysl pro rozli‰ování dobra
a zla

Podfiízeni (v. 12) – Poslu‰ni,
poddáni

Vefiejní zástupci (v. 12) –
Soudci

Cudní (v. 13) – Pohlavnû ãistí

Dobrotiví (v. 13) – Laskaví a
dobroãinní

Nabádání (v. 13) – Rada

âlánky víry 1:4 – „První zásady a obfiady evangelia“ 
KdyÏ byl star‰í Howard W. Hunter ãlenem Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ, uãil: 

„Tyto ãtyfii [zásady a obfiady âlánkÛ víry 1:4] jsou pouze první
ze v‰ech zásad a obfiadÛ evangelia. Vrátíme-li se ke slovÛm
Spasitele k NefitÛm, dozvíme se, Ïe poté, co pfiijmeme tyto ãtyfii
zásady, musíme b˘t po cel˘ Ïivot v souladu se zákony a pfiiká-
záními Pánû, neboÈ on fiekl: ,... a vytrvá-li do konce, vizte, toho
budu povaÏovati pfied Otcem sv˘m za nevinného onoho dne,
kdy stanu, abych soudil svût‘. (3. Nefi 27:16.) 

Pouhé první zásady nestaãí; ãlovûk je poté zodpovûdn˘ pfii vûã-
ném soudu za to, co v Ïivotû uãinil, aÈ to bylo dobré, nebo aÈ to
bylo zlé.“ (Conference Report, Apr. 1973, 175; nebo Ensign, July
1973, 120; viz také 2. Nefi 31:10–15.) 

âlánky víry 1:5 – Jak jsme povoláni Bohem? 

President Gordon B. Hinckley fiekl: „Právo navrhnout [ãlena
k povolání v Církvi] spoãívá na nejvy‰‰ím úfiedníkovi nebo
úfiednících na kterékoli úrovni. Ale tomuto návrhu musí b˘t
vyjádfiena podpora – to znamená musí b˘t pfiijat a potvrzen –
ãlenstvem Církve. Tento postup je vlastní Pánovû církvi.
Neexistuje Ïádné usilování o úfiad, Ïádné manipulování pro
získání postavení, Ïádné kampanû na podporu nûãích ctností.
Postavte do kontrastu PánÛv zpÛsob se zpÛsobem svûta.
Pánova cesta je klidná; je to cesta pokoje; je bez fanfár i bez
penûÏních v˘dajÛ. Je bez samolibosti, je‰itnosti nebo ctiÏádosti.
Podle Pánova plánu ti, jiÏ mají zodpovûdnost vybírat úfiední-
ky, jsou vedeni jednou hlavní otázkou: ,Koho by chtûl Pán?‘
Dochází ke klidnému a dÛkladnému zvaÏování. A dochází
k mnoha modlitbám, aby bylo pfiijato potvrzení Svatého
Ducha, Ïe rozhodnutí je správné.“ (Conference Report, Apr.
1994, 73; nebo Ensign, May 1994, 53; viz také ÎidÛm 5:4.) 

âlánky víry 1:6 – Organizace pravé Církve
Star‰í David B. Haight, b˘val˘ ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
svûdãil: „Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ hlásá
svûtu, Ïe tato církev je znovuzfiízením Kristovy Církve.
Znovuzfiízení bylo nezbytné, protoÏe proroci a apo‰tolové,
ktefií byli základem Pánovy pÛvodní církve, byli usmrceni
nebo jinak odstranûni. Církev dnes je postavena na základ
prorokÛ a apo‰tolÛ, s JeÏí‰em Kristem jako hlavním úheln˘m
kamenem. Není to tudíÏ reformace, revize, reorganizace, ani
pouhá sekta. Je to Církev JeÏí‰e Krista znovuzfiízená v tûchto
posledních dnech.“ (Conference Report, Apr. 1986, 7; nebo
Ensign, May 1986, 7; viz také Efezsk˘m 4:11–14.) 
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âlánky víry 1:7 – Dary Ducha
Star‰í Dallin H. Oaks uãil: 

„Pfii knûÏském poÏehnání sluÏebník Pánû pouÏívá knûÏství, jak
je pohnut Duchem Svat˘m, aby ve prospûch osoby, která je Ïeh-
nána, pfiivolal moci nebes. Tato poÏehnání pfiedávají nositelé
Melchisedechova knûÏství, toto knûÏství má klíãe v‰ech duchov-
ních poÏehnání Církve (NaS 107:18, 67). 

Je mnoho druhÛ knûÏsk˘ch poÏehnání. Jak budu uvádût rÛzné
pfiíklady, mûjte prosím na pamûti, Ïe knûÏská poÏehnání jsou
k dispozici pro v‰echny ty, jiÏ je potfiebují, ale udílejí se pouze
na poÏádání... 

Lidé touÏící po vedení pfii dÛleÏitém rozhodování mohou obdr-
Ïet knûÏské poÏehnání. Lidé, ktefií potfiebují mimofiádnou
duchovní moc, aby pfiekonali nûjakou osobní v˘zvu, mohou
obdrÏet poÏehnání. Nastávající matky mohou b˘t poÏehnány
pfied porodem. Mnohé rodiny SPD si pfiipomínají posvátnou
pfiíleÏitost, kdy zpÛsobil˘ otec udûlil knûÏské poÏehnání synu
nebo dcefii, ktefií mûli pfied svatbou. Otcové jsou ãasto Ïádáni o
knûÏská poÏehnání pfiedtím, neÏ dûti odejdou z domova i
z jin˘ch dÛvodÛ, napfiíklad kvÛli ‰kole, vojenské sluÏbû nebo
dlouhé cestû... 

PoÏehnání udûlená v situacích, které jsem právû popsal, se
nûkdy naz˘vají poÏehnání útûchy nebo rady. Obvykle je udûlují
otcové nebo manÏelé nebo jiní star‰í v rodinû. Mohou b˘t
zaznamenána a uchovávána v rodinn˘ch záznamech pro osobní
duchovní vedení poÏehnané osoby.“ (Conference Report, Apr.
1987, 44; nebo Ensign, May 1987, 36; viz také NaS 46:11–26.) 

âlánky víry 1:8 – Jak mÛÏeme získat co nejvût‰í 
moc z písem? 
President Gordon B. Hinckley fiekl: „Dûkuji V‰emohoucímu za
své svûdectví o Knize Mormonovû, této úÏasné spoleãnici Bible
svaté... Zkou‰ka této knihy spoãívá v jejím ãtení. Hovofiím jako
ten, kdo ji ãte stále znovu a znovu a kdo ochutnal z její krásy,
hloubky a moci. Ptám se vás, mohl by Joseph Smith, mlad˘ muÏ
vychovan˘ v zemûdûlské oblasti státu New York, bez vût‰ího
vzdûlání, nadiktovat v tak krátké dobû knihu tak sloÏitou ve své
podstatû, a pfiesto tak harmonickou ve svém celku, s tak velkou
fiadou postav a tak obsáhlou ve svém rozsahu? Dokázal by se
sv˘mi vlastními schopnostmi vytvofiit jazyk, my‰lenky, pÛsobi-
vou inspiraci, která zpÛsobila, Ïe ji ãetly miliony lidí na celé
zemi a fiekli: ,To je pravda‘?“ (Conference Report, Oct. 1993, 71;
nebo Ensign, Nov. 1993, 51–52; viz také Ezechiel 37:15–17.) 

âlánky víry 1:9 – Vûfiíme v pokraãující zjevení
Star‰í David B. Haight fiekl: 

„V˘znaãn˘m rysem Církve je tvrzení o pokraãujícím zjevení
od Pána... Dnes je Pánova Církev vedena stejn˘m vztahem
s BoÏstvím, kter˘ existoval v pfiedchozích dispensacích. 

Toto tvrzení není proná‰eno lehkováÏnû. Vím, Ïe existuje zjeve-
ní, protoÏe jsem svûdkem posvátn˘ch vûcí, které proÏili rovnûÏ
dal‰í, ktefií pomáhají na Jeho díle. 

Zásada zjevení prostfiednictvím Ducha Svatého je základní zása-
dou Pánovy Církve. Proroci BoÏí pfiijímají zjevení tímto proce-
sem. Jednotliví ãlenové Církve mohou také obdrÏet zjevení pro
potvrzení pravdy.“ (Conference Report, Apr. 1986, 7; nebo
Ensign, May 1986, 7–8; viz také Amos 3:7.) 

âlánky víry 1:10 – Kristus bude panovat nad 
shromáÏdûn˘m Izraelem
President Spencer W. Kimball uãil: „ShromáÏdûní Izraele spoãí-
vá v tom, Ïe se lidé pfiipojí k pravé církvi a Ïe dojdou k poznání
pravého Boha... TudíÏ kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ pfiijal znovuzfiízené
evangelium a kter˘ se nyní snaÏí uctívat Pána ve svém jazyce a
se Svat˘mi v národû, kde Ïije, je v souladu se zákonem shro-
máÏdûní Izraele a je dûdicem v‰ech poÏehnání zaslíben˘ch
Svat˘m v tûchto posledních dnech.“ (Teachings of Spencer W.
Kimball, 439.) 

KdyÏ byl star‰í George Albert Smith ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, fiekl: „BÛh fiekl, Ïe budeme-li Ho ctít a dodrÏovat Jeho
pfiikázání – budeme-li zachovávat Jeho zákony, On bude bojovat
na‰e bitvy a zniãí zlovolné... a tato zemû, na níÏ pfieb˘váme,
bude celestiálním královstvím.“ (Conference Report, Oct. 1942,
49; viz také NaS 45:64–71.) 

âlánky víry 1:11 – NáboÏenská svoboda
Star‰í Bruce R. McConkie, b˘val˘ ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
napsal: „Vûfiíme ve svobodu uctívání pro v‰echny lidi, podporu-
jeme ji, stavíme se za ni a obhajujeme ji. A smûle prohla‰ujeme,
Ïe kaÏdá vláda, politick˘ systém, církev, sekta nebo skupina
uctívajících, která lidem buì upírá svobodu uctívat podle svého
rozhodnutí, nebo jim silou vnucuje systém nebo zpÛsob uctívá-
ní, není od Boha.“ (A New Witness for the Articles of Faith, 657; viz
také Alma 21:22.) 

âlánky víry 1:12 – Poslu‰nost zákonÛ zemû
Star‰í L. Tom Perry fiekl: „V‰ichni ãlenové Církve mají oddanû
poslouchat a ctít zákony zemû, v níÏ Ïijí. Máme b˘t pfiíkladem
ve své poslu‰nosti vládám, které nám vládnou. Církev, aby byla
nápomocná národÛm svûta, musí mít blahodárn˘ vliv na Ïivot
jednotlivce, kter˘ ji pfiijme za svou, jak v ãasn˘ch, tak v duchov-
ních záleÏitostech.“ (Conference Report, Oct. 1987, 86; nebo
Ensign, Nov. 1987, 71; viz také NaS 134:1, 5.) 

âlánky víry 1:13 – Jak mohu b˘t ctnostn˘(á)? 
President Gordon B. Hinckley radil: 

„Îijeme v dobû, kdy svût bere
ctnost na lehkou váhu... 

Buìte ãistí. Dávejte pozor na to,
co ãtete. Z ãetby pornografick˘ch
ãasopisÛ a podobné literatury
nemÛÏe vzejít nic dobrého, jedinû
mnoho zla. Budou ve vás pouze
povzbuzovat my‰lenky, které
oslabí va‰i sebekázeÀ. Nic dobré-
ho nevzejde z náv‰tûvy filmÛ,
které jsou natoãeny tak, aby vás

pfiipravily o peníze a v˘mûnou vám daly pouze oslabenou vÛli
a nízké touhy.“ (Conference Report, Oct. 1981, 58–59; nebo
Ensign, Nov. 1981, 41; viz také Filipensk˘m 4:8.) 

Studium písem
Pfii studiu âlánkÛ víry proveìte pût z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–G). 
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Odpovûzte na otázky t˘kající se toho,
ãemu vûfiíme

Napi‰te pût otázek, které vám o Církvi poloÏili pfiátelé-neãleno-
vé nebo které by vám neãlenové poloÏit mohli. U kaÏdé otázky
vypi‰te ãlánky víry, které byste mohli pouÏít k jejímu zodpovû-
zení. Napfiíklad neãlen by se mohl zeptat: „Vûfií Svatí posled-
ních dnÛ v JeÏí‰e Krista?“ Na tuto otázku lze odpovûdût pomocí
âlánkÛ víry 1:1, 3, 4, 6, 8 a 10. 

Nauãte se âlánky víry nazpamûÈ

Star‰í L. Tom Perry fiekl: „Jak velk˘m poÏehnáním by bylo,
kdyby se kaÏd˘ ãlen Církve nauãil âlánky víry nazpamûÈ a
seznámil se se zásadami, které jsou v jednotliv˘ch ãláncích
obsaÏeny.“ (Conference Report, Apr. 1998, 28; nebo Ensign, May
1998, 23.) 

1. Napi‰te struãn˘ odstavec vysvûtlující, jak by vám nauãení se
âlánkÛm víry nazpamûÈ mohlo pomoci v Ïivotû. 

2. Nauãte se nazpamûÈ ãtyfiem ze tfiinácti âlánkÛ víry a zpamûti
je napi‰te nebo zopakujte nûkterému ãlenovi rodiny. 

Uãte âlánkÛm víry

Pfiipravte si patnáctiminutovou lekci o v˘znamu nûkterého
z âlánkÛ víry, které byste mohli uãit svou rodinu nebo jinou
skupinu. Pfii v˘uce této lekce pouÏijte pfiíbûhy z písem, odkazy
na písma, otázky, osobní zku‰enosti, obrázky, pfiedmûty nebo
vlastní svûdectví. 

NáboÏenské písnû a âlánky víry

Za pouÏití zpûvníku náboÏensk˘ch písní a zpûvníku Primárek
vypi‰te pro kaÏd˘ âlánek víry alespoÀ jednu náboÏenskou píseÀ
nebo písniãku, která uãí stejné pravdû nebo nauce. Do sv˘ch
písem si také vedle pfiíslu‰ného âlánku víry mÛÏete zapsat ãíslo
náboÏenské písnû nebo název písniãky. (Potfiebujete-li pomoc,
pouÏijte rejstfiíky zpûvníku náboÏensk˘ch písní a rejstfiík ve
zpûvníku Primárek.) 

âásti plánu spasení

Pfieãtûte si âlánky víry 1:1–4 a vypi‰te si ãásti plánu spasení,
které tam jsou uvedeny. Nakreslete si obrázek nebo si zhotovte
pfiehled, kter˘ obsahuje tyto prvky a pomocí nûhoÏ byste mohli
uãit plánu spasení svou rodinu nebo nûkoho jiného. 

âemu vûfií druzí? 

Projdûte si âlánky víry 1:5–10 a vypi‰te si slova a v˘razy, které
popisují Pánovu Církev. Poproste pfiítele-neãlena, aby se podûlil
o své náboÏenské pfiesvûdãení t˘kající se my‰lenek ve va‰em
seznamu. (Buìte laskaví a mûjte úctu k pfiesvûdãení svého pfiíte-
le. Îádáte o informace, nepfiete se o rozdíly v náboÏenském pfie-
svûdãení.) Napi‰te odstavec o tom, ãemu jste se nauãili. 

Práva a zodpovûdnosti Svatého
posledních dnÛ

1. Do se‰itu si napi‰te seznam tûchto situací: 

a) Pfiekraãování povolené rychlosti pfii fiízení 

b) Vysmívání se nûkomu kvÛli tomu, Ïe nosí náboÏensk˘ odûv 

G

F

E

D

C

B

A
c) Vyvíjení tlaku na nûjakého ãlovûka kvÛli tomu, aby naslou-

chal misionáfisk˘m diskusím 

d)Odmítání fiídit se pokyny vedoucích své zemû

e) Odmítnutí pomoci ãlovûku, kter˘ ji potfiebuje

f) Neb˘t pfiátelsk˘ vÛãi nûkomu kvÛli tomu, Ïe není va‰í víry

g) Sledování jednoznaãnû sexuálnû zamûfieného filmu nebo
televizního programu

h) Bránûní v˘stavbû místa pro uctívání ve va‰í obci

i) PouÏívání vulgárních gest a jazyka

j) Pocit, Ïe lidé v‰ech náboÏenství, kromû toho va‰eho, jsou
zlovolní

2. Projdûte si âlánky víry 1:11–13 a ke kaÏdé situaci si napi‰te
ãlánek víry, kter˘ s ní úzce souvisí, a vysvûtlete, jak se té situ-
ace t˘ká. 

3. Napi‰te si osobní kodex jednání s alespoÀ tfiemi prohlá‰eními
toho, co budete dûlat, abyste Ïili podle uãení v âláncích víry
1:11–13. Svá prohlá‰ení zaãnûte „Budu (nûco dûlat)“ nebo
„Nebudu (nûco dûlat)“. 

Studium historie znovuzfiízené Církve nám mÛÏe povûdût
mnohé o vífie a oddanosti tûch, ktefií Ïili pfied námi. Ode dnÛ
proroka Josepha Smitha bylo mnoho ãlenÛ Církve inspirují-
cím pfiíkladem opravdov˘ch Svat˘ch posledních dnÛ. Ale ty
nejlep‰í a nejslavnûj‰í dny království BoÏího na zemi leÏí
pfied námi. Podobnû jako oni vûrní Svatí, ktefií Ïili dfiíve, i vy
mÛÏete zaujmout své místo v historii Církve svou vûrností,
pílí, obûtí a sluÏbou Bohu a Jeho prorokÛm. KoneckoncÛ his-
torie Církve v mnoha oblastech svûta nebyla je‰tû napsána. 

Va‰e místo v historii Církve
1. „KaÏd˘ z nás se podílí na historii Církve. Nûktefií ãlenové se
narodili do rodin, které po generace Ïijí podle evangelia a které
své dûti uãí cestám Pánû. Jiní sly‰í o evangeliu poprvé v Ïivotû
a vstupují do vod kfitu, aby uzavfieli posvátnou smlouvu, Ïe se
budou podílet na budování království BoÏího. Mnozí ãlenové
Ïijí v oblastech, kde se teprve zaãíná psát historie Církve, a
vytváfiejí odkaz víry pro své dûti. AÈ se nacházíme v jak˘chkoli
podmínkách, kaÏd˘ z nás se v˘znamnou mûrou podílí na budo-
vání Sionu a na pfiípravû na druh˘ pfiíchod Spasitele. JiÏ tedy
nejsme ,hosté a pfiíchozí, ale spolumû‰Èané svat˘ch a domácí
BoÏí‘ (Efezsk˘m 2:19). 

Na‰e místo
v historii Církve

Odkaz víry
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2. AÈ jsme dlouholetí ãlenové nebo ãlenové noví, v‰ichni jsme
zdûdili odkaz víry a obûti tûch, ktefií byli pfied námi. Stejnû tak
se stáváme novodob˘mi pion˘ry pro své dûti a pro miliony dûtí
na‰eho Nebeského Otce, které je‰tû o evangeliu JeÏí‰e Krista
nesly‰ely a které ho nepfiijaly. Pfiispíváme rÛzn˘mi zpÛsoby
v rÛzn˘ch ãástech svûta tím, Ïe vûrnû pracujeme na Pánovû díle. 

3. Otcové a matky s modlitbou vyuãují své dûti zásadám spra-
vedlivosti. Domácí uãitelé a nav‰tûvující uãitelky se starají o
potfiebné. Rodiny se louãí s misionáfii, ktefií se rozhodli zasvûtit
urãitou dobu svého Ïivota tomu, aby druh˘m pfiinesli poselství
evangelia. Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací nesobecky
pfiijímají povolání ke sluÏbû. Prostfiednictvím nespoãetn˘ch
hodin tiché sluÏby pfii vyhledávání jmen pfiedkÛ a pfii vykoná-
vání posvátn˘ch obfiadÛ v chrámu jsou Ïijícím i zesnul˘m
poskytnuta mnohá poÏehnání. 

4. KaÏd˘ z nás pomáhá Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ, aby dosáhla té budoucnosti, která byla zjevena proroku
Josephu Smithovi. V roce 1842 prorokoval: 

5. ,Korouhev pravdy byla vztyãena; Ïádná bezboÏná ruka
nemÛÏe zastavit pokrok tohoto díla; pronásledování mÛÏe bûs-
nit, nepfiátelé se mohou spiknout, armády shromáÏdit, pomlu-
vy mohou hanobit, ale BoÏí pravda pÛjde smûle, vzne‰enû a

nezávisle dál, dokud nepronikne kaÏd˘ svûtadíl, nenav‰tíví
kaÏd˘ kraj, nezaplaví kaÏdou zemi a dokud ji kaÏd˘ neusly‰í,
dokud nebude dosaÏeno BoÏích zámûrÛ a velk˘ Jehova nefiek-
ne, Ïe dílo je dokonáno.‘ [History of the Church, 4:540.] 

6. Aãkoli Církev byla za Ïivota Josepha Smitha velmi malá, on
vûdûl, Ïe je královstvím BoÏím na zemi, kterému je urãeno napl-
nit cel˘ svût pravdou evangelia JeÏí‰e Krista. V uplynul˘ch
letech jsme byli svûdky rychlého rÛstu Církve. Máme v˘sadu
Ïít v dobû, kdy mÛÏeme nabídnout svou víru a obûti, abychom
pomohli utvrdit království BoÏí, království, které bude trvat na
vûky.“ (Na‰e dûdictví, 145–146.) 

Porozumûní ãetbû
Va‰e místo v historii Církve

Studium ãetby
Pfii studiu oddílu „Na‰e místo v historii Církve“ proveìte
ãinnost A nebo B. 

Va‰e místo v království BoÏím

Vypi‰te si slova a v˘razy z odstavcÛ 1–6, které popisují vás,
va‰e zku‰enosti a va‰i úlohu v Církvi. Potom odpovûzte na
tyto otázky: 

1. Kolik ãlenÛ Církve bylo pfiibliÏnû ve va‰em mûstû pfied dese-
ti lety? Kolik jich je nyní? (Potfiebujete-li pomoc s tûmito
otázkami, zeptejte se sv˘ch rodiãÛ nebo místních církevních
vedoucích.) 

2. Kolik ãlenÛ tam podle vás bude za dva roky? Za pût let? Za
deset let? 

3. Jmenujte pût vûcí, které mÛÏete dûlat, abyste Církvi ve va‰í
oblasti pomohli rÛst? 

4. Jak byste chtûli, aby na vás vzpomínali lidé pfií‰tích pokolení? 

Napi‰te struãnou historii

Pohovofite si alespoÀ se dvûma lidmi, ktefií znají historii Církve
ve va‰í oblasti. Také se snaÏte získat nûjaké obrázky, Ïivotopisy,
deníky nebo novinové pfiíbûhy o místní historii Církve. Napi‰te
struãnou historii Církve ve své oblasti a vysvûtlete, jak vás to, co
jste se dozvûdûli, inspiruje k úãasti na budování království
BoÏího ve va‰í oblasti. 

B

A

Odkaz (odst. 2) – Tradice Pomluvy (odst. 5) – Fale‰ná a
zlomyslná prohlá‰ení
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President Ezra Taft Benson fiekl: „Nauka a smlouvy je pravdivá,
neboÈ jejím autorem je JeÏí‰ Kristus a Jeho poselství je urãeno
v‰em lidem.“ (Teachings of Ezra Taft Benson, 46.) 

Nauka a smlouvy obsahuje zjevení, která Pán dal v na‰í dobû, a
zmiÀuje se o mnoha lidech, místech a událostech v historii
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. NeÏ se zaãnete pfii-
pravovat na studium Nauky a smluv, pfieãtûte si níÏe uvedené
informace. PomÛÏe vám to porozumût historii a událostem sou-
visejícím se zjeveními. 

Lidé v Nauce a smlouvách
NíÏe uvedené odstavce jsou struãn˘mi Ïivotopisy nûkter˘ch
dÛleÏit˘ch lidí, o kter˘ch se doãtete v Nauce a smlouvách: 

Hyrum Smith byl star‰ím bratrem proroka
Josepha Smitha. Hyrum Smith od poãátku vûdûl,
Ïe BÛh jeho mlad‰ího bratra povolal, aby byl
prorokem, a tomuto svûdectví zÛstal vûrn˘ (viz
NaS 11 záhlaví, 6–26; 23:3; 52:8; 124:15, 124).

SlouÏil jako pomocn˘ president a jako ãlen
Prvního pfiedsednictva a byl patriarchou Církve

(viz NaS 124:91–95). PoloÏil svÛj Ïivot se sv˘m bratrem v Ïaláfii
v Carthage jako svûdectví, Ïe na zemi byla znovuzfiízena pravá
Církev (viz NaS 135:1–7). Jeden z jeho synÛ, Joseph F. Smith, a
vnuk, Joseph Fielding Smith, se stali presidenty Církve. 

Emma Hale Smithová se v lednu 1827 provdala za
proroka Josepha Smitha a zapisovala pro nûho,
kdyÏ zaãal pfiekládat Knihu Mormonovu. Byla
první presidentkou Pomocného sdruÏení a
vybrala náboÏenské písnû pro první zpûvník

Církve (viz NaS 25:1–15; viz také 132:51–56).
Vytrpûla mnoho pronásledování a souÏení. Zemfielo

jí nûkolik mal˘ch dûtí a jejího manÏela Josepha zavraÏdili
nepfiátelé. KdyÏ se Církev pfiestûhovala do Utahu, ona zÛstala
v Illinois. Zemfiela v Nauvoo ve státû Illinois v roce 1879. 

Joseph Smith ml., Prorok, „uãinil, kromû JeÏí‰e
samotného, pro spasení lidí na tomto svûtû více,
neÏ kter˘koli jin˘ ãlovûk, jenÏ na nûm kdy Ïil“
(NaS 135:3). Narodil se 23. prosince 1805. Struãn˘
Ïivotopis t˘kající se prvních let jeho Ïivota, jeho

vidûní Boha Otce a JeÏí‰e Krista a náv‰tûvy andû-
la Moroniho viz Joseph Smith–Îivotopis 1:5–54.

Joseph Smith dostal od nebesk˘ch poslÛ knûÏství a obdrÏel
mnohá zjevení. PfieloÏil a vydal Knihu Mormonovu a Pán JeÏí‰
Kristus skrze nûj znovuzfiídil svou pravou Církev. Podobnû jako
jiní proroci byl i on pronásledován nepfiáteli, mnohokrát
nespravedlivû uvûznûn a vytrpûl mnoho souÏení (viz NaS
121–123). On i jeho bratr Hyrum byli v roce 1844 zavraÏdûni
lÛzou pro své svûdectví o JeÏí‰i Kristu (viz NaS 135). 

Joseph Smith st. a Lucy Smithová mûli jedenáct
dûtí. Jejich prvním dítûtem byl syn, kter˘ nepfie-
Ïil porod. Jejich dal‰ími syny byli Alvin (viz
Joseph Smith–Îivotopis 1:56; NaS 137:5–6),
Hyrum (viz „Hyrum Smith“ v˘‰e), Joseph (viz

„Joseph Smith ml.“ v˘‰e), Samuel (viz NaS 23 záhlaví, 4; 61:35;
66:8; 75:13; 102:3, 34; 124:141), Ephraim (kter˘ Ïil pouze jedenáct
dnÛ), William (viz „Svûdectví Dvanácti apo‰tolÛ o pravdivosti
knihy Nauky a smluv“ na zaãátku Nauky a smluv; NaS 124:129)
a Don Carlos. Sophronia, Catherine a Lucy byly jejich dcery.
Samuel Smith byl prvním misionáfiem Církve a slouÏil v biskup-
stvu v Nauvoo. Vytrpûl mnoho pronásledování a zemfiel ve
vûku tfiiceti ‰esti let asi mûsíc poté, co byli zavraÏdûni jeho bratfii
Joseph a Hyrum. 

Martin Harris byl bohat˘ farmáfi v Palmyfie ve
státû New York. Spfiátelil se s mlad˘m Josephem
Smithem a pomáhal platit jeho v˘daje. Krátkou
dobu zapisoval pro Josepha Smitha, kdyÏ Prorok
pfiekládal Knihu Mormonovu. Pozdûji prodal

ãást své farmy, aby zaplatil za tisk prvních pûti
tisíc v˘tiskÛ Knihy Mormonovy (viz NaS 3 záhlaví,

12–13; 5:1–15, 24–32; 10 záhlaví; 19 záhlaví, 25–41). Byl jedním
ze tfií zvlá‰tních svûdkÛ zlat˘ch desek a tomuto svûdectví byl
po cel˘ Ïivot vûrn˘ (viz „Svûdectví tfií svûdkÛ“ na zaãátku
Knihy Mormonovy; NaS 17 záhlaví, 1–9; 58:35–39; 104:24–26;
Joseph Smith–Îivotopis 1:61–65). Martin Harris opustil v roce
1838 Církev, ale v roce 1870 pfii‰el do Utahu, aby byl s Církví, a
byl znovu pokfitûn. Zemfiel v roce 1875. 

Joseph Smith st. (viz Joseph Smith–Îivotopis
1:48–50; NaS 4 záhlaví; 23 záhlaví, 5; 90:20,
25–26; 102:3; 124:19; 137:5) se narodil 12. ãerven-
ce 1771 v Topsfieldu ve státû Massachusetts. Ve
vûku dvaceti ãtyfi let se oÏenil s Lucy Mack

Smithovou (viz NaS 137:5) a usadil se ve
Vermontu. Opakující se neúroda a finanãní ztráty

donutily Josepha st. k tomu, aby pfiestûhoval
svou rodinu do oblasti poblíÏ Palmyry ve státû
New York, do blízkosti pahorku Kumora.
Joseph Smith st. vÏdy velmi podporoval povo-
lání svého syna jako proroka Pánû (viz Joseph

Smith–Îivotopis 1:50). Byl pokfitûn v den, kdy
byla zorganizována Církev, 6. dubna 1830. Joseph

Smith st. a dva synové, Hyrum a Samuel, byli mezi svûdky zla-
t˘ch desek Knihy Mormonovy (viz „Svûdectví osmi svûdkÛ“ na
prvních stránkách Knihy Mormonovy). Joseph Smith st. byl
prvním patriarchou Církve a rádcem v Prvním pfiedsednictvu.
Zemfiel v Nauvoo ve státû Illinois v roce 1840. 
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Peter Whitmer st. a jeho manÏelka Mary
mûli tfii dcery a pût synÛ. Jedna dcera,
Elizabeth Ann, se provdala za Olivera
Cowderyho (viz „Oliver Cowdery“ v˘‰e);
jejich druhá dcera Nancy zemfiela ve vûku

pfiibliÏnû ãtyfi mûsícÛ a jejich tfietí dcera Catherine se provdala
za Hirama Pagea (viz NaS 28 záhlaví). Pût synÛ bylo svûdky
zlat˘ch desek Knihy Mormonovy (viz „Svûdectví tfií svûdkÛ“
a „Svûdectví osmi svûdkÛ“ na prvních stránkách Knihy
Mormonovy). David Whitmer byl jedním ze ‰esti muÏÛ, ktefií
podepsali dokument ustavující Církev jako náboÏenskou spo-
leãnost. Pozdûji, aÏ do svého odchodu z Církve v roce 1838,
slouÏil jako vedoucí Církve v Missouri (viz NaS 14 záhlaví, 11;
17 záhlaví, 1–9; 18 záhlaví, 9, 37–39; 30:1–4; 52:25). Whitmerova
rodina poskytovala bûhem pfiekládání Knihy Mormonovy
v roce 1829 peníze, jídlo a obydlí Josephu a Emmû Smithov˘m
a Oliveru Cowderymu. Ve Whitmerovû domû ve Fayette ve
státû New York byla v roce 1830 zorganizována Církev (viz NaS
21 záhlaví). 

Edward Partridge vstoupil do Církve v roce 1830
a byl jejím prvním biskupem (viz NaS 35 záhla-
ví; 36 záhlaví, 1–7; 41:9–11; 42:10; 50:39; 51:1–4,
18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10;
64:17; 82:11; 124:19). Biskup Partridge vytrpûl

v Missouri mnoho pronásledování a zemfiel
v roce 1840 v Nauvoo ve státû Illinois ve vûku

ãtyfiiceti sedmi let. 

Sidney Rigdon byl duchovním v Mentoru ve
státû Ohio, do Církve vstoupil v roce 1830 poté,
co s modlitbou ãetl Knihu Mormonovu. Od
roku 1833 do roku 1844 byl rádcem v Prvním
pfiedsednictvu a slouÏil v mnoha dal‰ích církev-

ních povoláních (viz NaS 35 záhlaví, 3–6; 36:2, 5;
58:50, 57–58; 63:65–66; 71:1; 76 záhlaví, 11–24;

82:11; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3; 124:125–126). Po smrti Josepha
Smitha pfiednesl svÛj nárok na vedení Církve jako její „poruã-
ník“, ale ãlenové podpofiili Dvanáct apo‰tolÛ. On Dvanáct
nepodporoval a v roce 1844 byl vylouãen. 

Oliver Cowdery se narodil ve Vermontu v roce
1806. Stal se uãitelem, o proroku Josephu Smithovi
se dozvûdûl a duchovní svûdectví o Prorokovû
povolání obdrÏel, kdyÏ Ïil u Josephov˘ch rodi-
ãÛ v Palmyfie ve státû New York (viz NaS 6

záhlaví, 14–24). V dubnu 1829 ode‰el do Harmony
ve státû Pensylvánie, aby se setkal s Prorokem. Stal

se písafiem, kdyÏ Prorok pfiekládal Knihu Mormonovu ze zlat˘ch
desek (viz NaS 8 záhlaví, 1–12; 9 záhlaví, 1–14). Byl jedním ze tfií
zvlá‰tních svûdkÛ zlat˘ch desek (viz „Svûdectví tfií svûdkÛ“ na
zaãátku Knihy Mormonovy; NaS 17 záhlaví, 1–9). Byl s prorokem
Josephem Smithem, kdyÏ byla znovuzfiízena knûÏská pravomoc
a kdyÏ bylo pfiijato mnoho dal‰ích zjevení (viz NaS 13 záhlaví;
18:37; 20:3–4; 21 záhlaví; 27:8, 12; 28 záhlaví, 1–16; 47 záhlaví; 69
záhlaví; 104:28–30; 110 záhlaví, 1–16; 111 záhlaví; viz také Joseph
Smith–Îivotopis 1:66–72). Také slouÏil jako pomocn˘ president
Církve (viz Smith, Doctrines of Salvation, 1:211). Oliver Cowdery
v roce 1838 opustil Církev, ale v roce 1848 se vrátil a byl znovu
pokfitûn (viz NaS 124:95). Zemfiel 3. bfiezna 1850 v Missouri.
Zemfiel dfiíve, neÏ se mohl pfiestûhovat do Utahu. 

Parley P. Pratt a jeho bratr Orson Pratt vstoupili
do Církve v roce 1830 a byli ãleny prvního Kvora
dvanácti apo‰tolÛ v této dispensaci. Parley P.
Pratt slouÏil pro Církev na mnoha misiích (viz
NaS 32 záhlaví, 1–2; 34 záhlaví; 49:1–3; 50:37;

52:26; 97:3–5; 103 záhlaví, 30, 37; 124:127–129).
Napsal mnoho kázání a náboÏensk˘ch písní, které
Církev vydala, a byl jedním z prvních pion˘rÛ,

ktefií dorazili do Utahu. Byl zavraÏdûn v roce
1857, kdyÏ slouÏil na misii v jiÏní ãásti
Spojen˘ch státÛ. Orson Pratt také slouÏil pro
Církev na mnoha misiích (viz NaS 34 záhlaví,

1–10; 52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129; 136:13).
Pod vedením presidenta Církve pfiidal k Nauce a

smlouvám dvacet ‰est zjevení, uspofiádal vûty a odstavce do
ver‰Û a do Knihy Mormonovy, Nauky a smluv a Drahocenné
perly vloÏil první poznámky pod ãarou. Napsal mnoho knih
s náboÏenskou a vûdeckou tematikou a byl jedním z prvních
pion˘rÛ, ktefií dorazili do Utahu. Apo‰tolem byl více neÏ ãtyfii-
cet pût let aÏ do své smrti v roce 1881. 

Thomas B. Marsh vstoupil do Církve v roce 1830
poté, co si pfieãetl prvních ‰estnáct stránek v˘tisku
Knihy Mormonovy, které právû vy‰ly z lisu E.
B. Grandina. Stal se prvním presidentem Kvora
dvanácti apo‰tolÛ (viz NaS 31 záhlaví, 1–13;

52:22; 56:5; 112 záhlaví, 1–19; 118:2). Rozhnûval
se na proroka Josepha Smitha a zaãal pronásledovat

Církev v Missouri. V roce 1838 opustil Církev a v roce 1839 byl
vylouãen, ale v roce 1857 byl znovu pokfitûn. 

Newel K. Whitney vlastnil obchod v Kirtlandu
ve státû Ohio. Do Církve vstoupil v roce 1830 a
stal se velk˘m pfiítelem proroka Josepha Smitha.
Prorok a jeho rodina po nûjakou dobu pfieb˘vali
v domû Whitneyov˘ch a bylo tam pfiijato nûko-

lik zjevení uveden˘ch v Nauce a smlouvách.
Newel K. Whitney byl povolán, aby byl druh˘m

biskupem Církve a v roce 1847 se stal pfiedseda-
jícím biskupem Církve (viz NaS 63:42–46; 72
záhlaví, 1–8; 78:8–10; 82:11–12; 84:112; 93:50; 96
záhlaví, 2; 104:39–42; 117:1–2, 11). Zemfiel v roce

1850 v Utahu. Jeho manÏelka Elizabeth Ann
Whitneyová byla rádkyní Emmy Smithové v prv-

ním pfiedsednictvu Pomocného sdruÏení. 

Joseph Knight st. se seznámil s prorokem
Josephem Smithem v roce 1826 a získal zájem
pomáhat s dílem znovuzfiízení. Byl o více neÏ
tfiicet let star‰í neÏ prorok Joseph a ãasto mu
poskytoval nezbytnou pomoc, aby mohl pokra-

ãovat pfieklad Knihy Mormonovy – vãetnû vozu
té noci roku 1827, kdy Prorok a jeho manÏelka pfii-

vezli zlaté desky z pahorku Kumora. Bratr Knight zemfiel v Mt.
Pisgah na teritoriu Iowa v roce 1847 bûhem exodu Svat˘ch
z Nauvoo. 
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Pojmy v Nauce a smlouvách
Odpadlictví
JeÏí‰ Kristus v dobû Nového zákona uãil svému evangeliu,
vyvolil apo‰toly a zorganizoval svou Církev. Po Jeho usmífiení,
smrti a vzkfií‰ení lidé apo‰toly zavrhli a zmûnili nauky evange-
lia a pravá Církev JeÏí‰e Krista byla odÀata ze zemû. Toto
„odstoupení“ (2. Tessalonicensk˘m 2:3) od pravé Církve se
naz˘vá odpadlictví. 

Znovuzfiízení
Pán vyvolil proroka Josepha Smitha, aby znovuzfiídil evangeli-
um a pravou Církev JeÏí‰e Krista, která byla ze zemû odÀata
kvÛli odpadlictví. Joseph Smith darem a mocí BoÏí pfieloÏil
Knihu Mormonovu, která obsahuje evangelium JeÏí‰e Krista.
Pán také znovuzfiídil pravomoc knûÏství, smlouvy, obfiady,
duchovní dary, církevní organizaci a tak dále, které byly na
zemi v dobách Nového zákona (viz âlánky víry 1:4–7, 9). 

ShromáÏdûní Izraele
Star˘ zákon uvádí, Ïe Pán zmûnil Jákobovo jméno na „Izrael“
(viz Genesis 32:28; 35:10). Potomci Izraelov˘ch dvanácti synÛ se
naz˘vali „dvanáct kmenÛ Izraele“ nebo „dûti Izraele“. Na nûkte-
r˘ch místech v písmech se naz˘vají „synové Jákobovi“ nebo
„dûti Jákobovy“ (viz Îalmy 105:6; NaS 109:61) a na jin˘ch mís-
tech jsou prostû naz˘váni „Izrael“. âlenové Církve dnes se také
naz˘vají „Izrael“, „dÛm Izraele“ nebo „dûti Izraele“ (viz 2. Nefi
29:14; NaS 103:17). 

Deset z dvanácti kmenÛ Izraele bylo pro svou zlovolnost pora-
Ïeno a odvedeno do zajetí (viz 2. Královská 17:18–23; 1. Nefi
22:3–4). Tyto kmeny se naz˘vají „deset ztracen˘ch kmenÛ“.
Zbytek kmenÛ Izraele, naz˘van˘ „Juda“ nebo „Îidé“ byl poz-
dûji také poraÏen a rozpt˘len (viz 2. Nefi 6:8–11). 

Pán slíbil, Ïe v posledních dnech shromáÏdí svÛj lid Izraele (viz
Jeremiá‰ 16:14–15; 1. Nefi 22:24–25; 2. Nefi 9:1–2). Toto shromáÏ-
dûní zaãalo znovuzfiízením evangelia JeÏí‰e Krista a pravé Církve
prostfiednictvím proroka Josepha Smitha. âlenové Církve se
poprvé shromáÏdili ve Spojen˘ch státech ve státû New York.
Pozdûji Pán ãlenÛm fiekl, aby se shromáÏdili v Kirtlandu ve státû
Ohio (viz NaS 37:1–4). V roce 1831 Pán nûkter˘m ãlenÛm pfiiká-
zal, aby pfiipravili shromaÏìovací místo pro Církev ve státû
Missouri (viz NaS 57:1–2) a do roku 1838 se tam shromáÏdil zby-
tek Církve. Av‰ak kvÛli tomu, Ïe nûktefií ãlenové neposlouchali
Pánova pfiikázání a kvÛli pronásledování nepfiáteli Církve, se
v roce 1839 pfiestûhovala Církev do Nauvoo ve státû Illinois. Po
smrti proroka Josepha Smitha donutilo pronásledování ãleny, aby
opustili stát Illinois, a Pán odvedl Církev na shromaÏìovací místo
v západní ãásti Spojen˘ch státÛ. (Viz mapová ãást na konci troj-
kombinace.) 

Pán i nadále plní svÛj slib, Ïe shromáÏdí svÛj lid, ale dnes je nám
pfiikázáno, abychom budovali Církev v‰ude tam, kde Ïijeme. Jak
fiekl star‰í Bruce R. McConkie, b˘val˘ ãlen Kvora dvanácti apo-
‰tolÛ: „Izrael bude shromaÏìován jeden po druhém, rodina po
rodinû, do kÛlÛ Sionu zaloÏen˘ch ve v‰ech ãástech zemû, aby tak
celá zemû byla poÏehnána plody evangelia.“ („Come: Let Israel
Build Zion“, Ensign, May 1977, 118.) 

Historie Nauky a smluv
„Nedokonãená“ Kniha pfiikázání vydaná v roce 1833 v Missouri
obsahovala ‰edesát pût zjevení, která prorok Joseph Smith obdr-
Ïel od Pána, ale byla dal‰í zjevení, která mûla b˘t do této knihy
zafiazena (viz NaS 1:6 a záhlaví pro oddíly NaS 1; 67; 69–70).
V roce 1835 prorok Joseph obdrÏel od Pána nová zjevení, která
byla spoleãnû s tûmi jiÏ vydan˘mi v Knize pfiikázání vydána
jako Nauka a smlouvy. Toto vydání Nauky a smluv mûlo 103
oddílÛ (byly tam dva oddíly s ãíslem 66). Od té doby obdrÏeli
presidenti Církve mnoho dal‰ích zjevení a nûkterá z nich byla
pfiidána k Nauce a smlouvám. KdyÏ byl star‰í Howard W.
Hunter ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl, Ïe BÛh „i dnes
poskytuje vedení v‰em sv˘m dûtem skrze Ïijícího proroka.
Prohla‰ujeme, Ïe tak, jak slíbil, je vÏdy se sv˘mi sluÏebníky a
fiídí záleÏitosti své Církve na celém svûtû“ (Conference Report,
Apr. 1981, 88; nebo Ensign, May 1981, 65). 

PJS (Bible, verze krále Jakuba, pfieloÏená Josephem
Smithem)
Mnoho dÛleÏit˘ch ãástí Bible se ztratilo nebo bylo zmûnûno (viz
1. Nefi 13:24–29). Pán pfiikázal proroku Josephu Smithovi, aby
v ní provedl mnoho oprav (viz NaS 35:20; 41:7; 45:60–61; 73:3–4;
93:53). Tyto opravy se naz˘vají Pfieklad Josepha Smitha neboli
PJS. Nûkteré zmûny PJS se nacházejí v poznámkách pod ãarou
a na posledních stránkách církevního vydání Bible, verze krále
Jakuba, a také v PrÛvodci k písmÛm pfied mapami. KdyÏ prorok
Joseph Smith pracoval na pfiekladu Bible, Pán mu dával zjevení,
která vysvûtlila mnoho jejích ãástí (viz NaS 76; 77; 86; 91; 93;
113; 132; viz také MojÏí‰; Joseph Smith–Matou‰). 

Zákon zasvûcení
Zákon zasvûcení uãí, Ïe v‰echny vûci patfií Pánu a Ïe v‰e, co
nám dává, má b˘t pouÏíváno pro budování Jeho království na
zemi (viz NaS 104:11–18). V prvních dnech Církve dali ãlenové,
ktefií se rozhodli Ïít podle tohoto zákona, své peníze a majetek
biskupovi a na oplátku pfiijali správcovství (peníze, majetek a
dal‰í zodpovûdnosti). To, co ãlenové od biskupa obdrÏeli, se
stalo jejich majetkem, a pouÏívali to, aby se postarali o vlastní
potfieby. Cokoli vyprodukovali, co pfiesahovalo jejich potfieby,
bylo vráceno biskupovi, aby mohl pomáhat chud˘m a potfieb-
n˘m (viz NaS 42:30–39). Zákon zasvûcení byl dán proto, aby ãle-
nÛm pomáhal pfiekonávat p˘chu a sobeckost a aby je pfiipravo-
val na Ïivot v celestiálním království (viz MojÏí‰ 7:16–20). Po
nûjakou dobu se nûktefií ãlenové Církve snaÏili Ïít podle zákona
zasvûcení, nedokázali ale Ïít podle tohoto zákona plnû (viz NaS
105:1–5, 9–13). Dnes jsou souãástí zákona zasvûcení desátek,
postní obûti, dary dobroãinné organizaci Deseret Industries, cír-
kevní program blaha a sociální péãe, vûnování ãasu a talentÛ a
dal‰í obûti, které pfiiná‰íme pro budování království BoÏího (viz
NaS 119 záhlaví). 

Sion
Podle Nauky a smluv je Sion: 

• Skupina lidí, ktefií jsou „ãistí v srdci“ (NaS 97:21), navzájem se
mají rádi, dodrÏují Pánova pfiikázání a peãují o chudé (viz
také MojÏí‰ 7:18). 

• Dal‰í jméno pro území Independence ve státû Missouri (viz
NaS 57:1–3). V˘raz „zemû Sion“ v Nauce a smlouvách se t˘ká
této ãásti státu Missouri. 
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• Mûsto, které bude v budoucnosti vybudováno ve státû
Missouri (viz NaS 45:64–71; 84:2–4; viz také âlánky víry 1:10).
Ve tfiicát˘ch letech 19. století nedokázali ãlenové Církve Sion
zaloÏit (Ïít podle jeho zákonÛ), ale Pán slíbil, Ïe mûsto Sion
bude postaveno nûkdy v budoucnosti (viz NaS 58:3–7;
101:16–21; 105:1–5). 

• Mûsto proroka Enocha (NaS 38:4; 45:11–14; viz také MojÏí‰
7:16–21). 

• Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ (NaS 21:7–8;
68:25–30). 

Sionská v˘prava
Sionská v˘prava bylo jméno skupiny asi dvou set muÏÛ a nûko-
lika Ïen a dûtí, ktefií v roce 1834 uposlechli pfiíkazu Pána, aby ‰li
do „zemû Sion“ (NaS 103:22; viz záhlaví a ver‰e 22–35). Putovali

asi 1450 kilometrÛ z Ohia do Missouri, aby vybudovali Sion (viz
„Sion“ v˘‰e) a aby pomohli ãlenÛm Církve, ktefií byli vyhnáni
ze sv˘ch domovÛ lÛzou. KdyÏ Sionská v˘prava dorazila do
Missouri, Pán jim fiekl, aby s budováním Sionu „krátk˘ ãas
poãkali“ (NaS 105:9; viz záhlaví a ver‰e 1–19). Mnozí muÏi, ktefií
byli bûhem Sionské v˘pravy poslu‰ní a vûrní, se pozdûji stali
vedoucími v Církvi. 

Záhlaví oddílÛ
Oddíly Nauky a smluv mají na zaãátku záhlaví. Záhlaví uvádí,
kdy bylo zjevení dáno, komu bylo urãeno, a také nûco z historie
Církve vztahující se k dobû, kdy Pán toto zjevení dal. Pfii studiu
jednotliv˘ch oddílÛ byste si vÏdy mûli pfieãíst jeho záhlaví. 
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