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Úvod

Prorok Brigham Young učil znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista

základním a praktickým způsobem, který dodával inspiraci a naději

Svatým zápasícím o vybudování domova v pustině. Ačkoli nyní uply-

nulo více než století, jeho slova jsou stále živá a hodí se i pro nás

v dnešní době, když pokračujeme v budování království Božího.

President Young prohlásil, že jako členové Církve Ježíše Krista Sva-

tých posledních dnů vlastníme „nauku života a spasení pro všechny, již

jsou čestní v srdci“ (DBY, 7).* Slíbil, že v těch, kteří v srdci přijmou evan-

gelium, se probudí „touha poznat věci Boží a porozumět jim silněji než

kdykoli předtím v jejich životě“ a oni začnou „bádat, číst a pátrat, a když

půjdou ke svému Otci ve jménu Ježíše, nenechá je bez svědectví“

(DBY, 450).

Tato kniha je výrazem přání Prvního předsednictva a Kvora dva-

nácti apoštolů, aby členové Církve hlouběji pochopili nauku a aby se

v nich probudila větší touha poznávat věci Boží. Bude inspirovat

a motivovat jednotlivce, kvora kněžství a třídy Pomocného sdružení,

aby bádali, četli, pátrali a potom šli za svým Otcem v nebi pro svědectví

o pravdivosti tohoto učení.

Každá kapitola obsahuje dva oddíly – „Učení Brighama Younga“

a „Doporučení ke studiu“. První oddíl obsahuje výňatky z proslovů

Brighama Younga k prvním Svatým. Každé prohlášení bylo opatřeno

odkazem a byl zachován původní pravopis a interpunkce, avšak cito-

vané prameny nebudou pro většinu členů snadno dostupné. Pro efek-

tivní studium nebo výuku z této knihy nejsou tyto původní prameny

nezbytné. Členové si nepotřebují kupovat knihy s dalšími odkazy

a komentáři, aby studovali tyto kapitoly nebo aby jim učili. Pro výuku

stačí text otištěný v této knize doprovázený písmy. Členové mají s mod-

litbou číst a studovat učení presidenta Younga, aby získali nový pohled

na zásady evangelia a aby objevili, jak mají ony zásady používat ve

svém každodenním životě. Věrným studiem těchto vybraných částí

doprovázeným modlitbou Svatí získají větší porozumění zásadám

V

* Vysvětlení zkratek použitých v této knize, které poukazují na prameny, z nichž
byla vyňata prohlášení presidenta Younga, viz „Citovaná díla a použité zkratky“
na straně 360.



evangelia a budou plněji oceňovat hluboké a inspirované učení tohoto

velkého proroka.

Druhý oddíl každé kapitoly poskytuje sérii otázek, které povzbudí

k pozornému rozjímání o učení presidenta Younga, k osobnímu pou-

žití tohoto učení a k diskusi o něm. Členové se mají na jeho slova

o probírané zásadě odkazovat a mají je opakovaně pečlivě číst. Hlu-

boké studium těchto učení spojené s modlitbou bude členy inspirovat

k větší osobní oddanosti a bude jim pomáhat v rozhodnutí následovat

učení Spasitele Ježíše Krista.

Budou-li jedinci a rodiny s modlitbou následovat zásady uvedené

v této knize, budou požehnáni a inspirováni k většímu zasvěcení

a duchovnosti, stejně jako první Svatí, kteří tato slova slyšeli přímo z úst

„Lva Páně“ (HC, 7:434) – proroka, vidoucího a zjevovatele, presidenta

Brighama Younga.

Pokyny pro učitele

Výuka těchto lekcí bude v předstihu vyžadovat pečlivé čtení, stu-

dium a přípravu doprovázenou modlitbou. Důkladně se s učením

seznamte a naplánujte různé způsoby, jak tyto zásady předávat a vyu-

čovat v prostředí třídy. Lekce mají členům třídy pomoci poznat, jak

mají zásady evangelia používat v každodenním životě. Povzbuzujte dis-

kusi o tom, jak mohou tyto zásady ovlivnit naše pocity vůči Otci v nebi,

Ježíši Kristu, nám samotným, naší rodině a našim bližním. Vyzývejte

účastníky, aby žili podle vyučovaných zásad.

Během výuky zapojte co nejvíce lidí tak, že je vyzvete, aby četli

nahlas, odpovídali na otázky nebo se dělili o zkušenosti. Při přípravě

lekcí můžete zadat zvláštní úkoly, buďte však citliví vůči ochotě členů

třídy zapojit se. Pečlivě se vyhýbejte sporům. Podporu a porozumění

hledejte v písmech. Pokorně usilujte o Pánova Ducha a bratři a sestry,

které učíte, budou požehnáni. Jak slíbil Pán: „Proto ten, kdo káže, a ten,

kdo přijímá, rozumějí si navzájem, oba jsou povzbuzeni a radují se

spolu“ (NaS 50:22).

VI
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VII

Historický přehled

1801, 1. června: Narozen ve Whitinghamu, kraj Windham, stát

Vermont.

1815–1821: Umírá mu matka; Brigham si začíná sám vydělá-

vat na živobytí, nakonec se stává tesařem 

(14; číslice v závorce udávají jeho věk).

1824: Žení se s Miriam Angeline Worksovou (23).

1832: Pokřtěn do Církve a vysvěcen starším. Umírá mu

manželka (31).

1834: Žení se s Mary Ann Angellovou. Působí jako

kapitán při pochodu Sionské výpravy (33).

1835, 14. února: Vysvěcen jako jeden z původních členů Kvora

Dvanácti (34).

1839–1841: Slouží na misii ve Velké Británii (38–40).

1844–1847: Mučednická smrt Josepha Smitha. Brigham

Young vede Církev jako president Kvora

Dvanácti (43–46).

1847: Přijímá 136. oddíl Knihy nauk a smluv. Ve vidění

vidí Josepha Smitha a je mu dán cenný pokyn.

Vede exodus z Winter Quarters do údolí

Solného jezera a vrací se do Winter Quarters

(45–46).

1847, 27. prosince: V Kanesville (Council Bluffs) ve státě Iowa je mu

vyjádřena podpora jako presidentovi Církve (46).

1851: Stává se guvernérem teritoria Utah (49).

1853, 6. dubna: Pokládá úhelný kámen chrámu Salt Lake (52).

1857–1858: Utažská válka. Po osmileté službě uvolněn jako

guvernér (56–57).

1867: Dokončen Tabernacle. Reorganizuje Pomocné

sdružení (66).

1869: Do Utahu dorazila železnice. Zorganizováno

Vzájemné osvětové sdružení mladých žen (68).

1875: Zorganizováno Vzájemné osvětové sdružení

mladých mužů (74).

1877, 6. dubna: Zasvěcuje chrám St. George. Klade nový důraz

na správnou organizaci kněžství (75).

1877, 29. srpna: Umírá v Salt Lake City v Utahu (76).



President Young asi v letech 1847–50. „Chtěl jsem hřmít a burácet evangelium
národům. Hořelo v mých kostech jako zadržovaný oheň. . . Nic mě nemohlo

uspokojit, chtěl jsem jenom do široka ve světě hlásat to, 
co Pán činí v posledních dnech“ (DNW, 24 Aug. 1854, 1).



Služba Brighama Younga

Brigham Young byl druhým presidentem Církve Ježíše Krista Svatých
posledních dnů, kolonizátorem a budovatelem velkého společenství
Svatých posledních dnů na americkém západě a oddaným manželem
a otcem. Byl věrným učedníkem a apoštolem Pána Ježíše Krista. „Ježíš
je naším kapitánem a vůdcem,“ svědčil (DNW, 246 May 1871, 5). „Svou
víru jsem vložil v Pána Ježíše Krista a své poznání jsem obdržel od
něho,“ prohlásil (DNW, 21 Nov. 1855, 2). Jeho život se soustředil na
budování a podporování království Pána Ježíše Krista na zemi.

Zkušenosti ze života Brighama Younga

Učí se tvrdou prací.

Brigham Young se narodil v roce 1801 ve Vermontu jako deváté

z jedenácti dětí Johna a Abigail Howe Youngových. V muže dorostl

v hustě zalesněné střední části státu New York, kde se jeho školní tří-

dou stal domov jeho rodiny a okolní krajina (viz DNW, 22 Apr. 1857, 4).

Později řekl, že jeho rodiče byli chudí. „V mládí jsme neměli příležitost

se formálně vzdělávat, ale měli jsme výsadu sbírat roští, kácet stromy,

válet klády a pracovat mezi kořeny a otloukat si holeně, chodidla

a paty“ (DNW, 12 Aug. 1857, 4). Mladý Brigham tvrdě pracoval. Pomáhal

mýtit půdu, obdělávat ji a pomáhal s domácími pracemi. Nikdy neza-

pomněl na přísnou mravní výchovu svého otce nebo na to, jak jeho

matka „celou dobu učila své děti, aby ctily jméno Otce a Syna a měly

v úctě [Bibli]. Říkala: ‚,Čtěte ji, zachovávejte její předpisy a tak dalece,

jak můžete, je používejte ve svém životě; dělejte vše, co je dobré; nedě-

lejte nic, co je zlé; a uvidíte-li nějakou osobu v tísni, poslužte jejím

potřebám“ (MSS, 1853, 55). Brighamova matka zemřela, když mu bylo

čtrnáct let.

V šestnácti letech se Brigham stal tesařským, truhlářským, malíř-

ským a sklenářským učněm. Byl na své řemeslo pyšný a řekl, že „pocti-

vou, spolehlivou práci, takovou, která vydrží, pro ty, již mě zaměst-
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návali,“ považoval za „součást svého náboženství“ (Brigham Young

Georgeovi Hickoxovi, 19 Feb. 1876, BYP).

Ve věku dvacet tři let se oženil s Miriam Angeline Worksovou. Mla-

dým manželům se narodily dvě dcery. Brigham zaopatřoval svou

rodinu tím, že vyráběl a opravoval židle, stoly a skříně a zabudovával

okna, dveře, schodiště a krbové výklenky. Na farmě svého otce v Men-

donu ve státě New York si vedle malého potůčku postavil dům a dře-

vozpracující dílnu a k pohonu svých strojů používal vodní kolo.

Když se Miriam nakazila tuberkulózou, Brigham převzal většinu její

pracovní zátěže a přidal ji ke své vlastní. Jak byla postupně stále více

upoutána na lůžko, pravidelně pro rodinu připravoval snídani, oblékal

dcery, uklízel dům a „přenášel svou ženu do houpacího křesla u krbu

a nechával ji tam, dokud se večer nevrátil“, potom uvařil večeři, uložil

rodinu ke spánku a dodělal domácí práce (LSBY, 5). Jeho zkušenosti

z mládí a z prvního manželství v péči o děti a správě domova ho nau-

čily mnohému o rodinné spolupráci a o vedení domácnosti. Po letech

v těchto záležitostech radil Svatým a žertem se vychloubal, že by pora-

zil „většinu žen v obci ve vedení domácnosti“ (DNW, 12 Aug. 1857, 4).

Získání svědectví Ducha.

V roce svého sňatku vstoupili Brigham a Miriam do metodistické

církve, ale Brigham i nadále zápasil s náboženskými otázkami. Hledal

církev zorganizovanou podle vzoru, který ustanovil Ježíš, podle vzoru

Nového zákona se „systémem obřadů“ (DNW, 19 July 1866, 3) a se

všemi dary evangelia. Díky misionářskému úsilí Samuela, bratra

Josepha Smitha, získala rodina Brighama Younga v dubnu 1830 dva

výtisky Knihy Mormon, pouhý měsíc po jejím vydání. Někteří Brigha-

movi bratři a sestry si ji přečetli a prohlásili, že je pravdivá, ale Brigham

sám ji nepřijal okamžitě (viz LL, 33). „Říkám: ‚Nespěchejte. . . Chvilku

počkejte; jakou nauku mají kniha a zjevení, které Pán dal? Dovolte mi

použít na ně srdce‘. . . Dva roky jsem záležitost usilovně zkoumal, než

jsem se rozhodl onu knihu přijmout. Věděl jsem, že je pravdivá, stejně

jako jsem věděl, že vidím očima nebo cítím dotykem svých prstů nebo

vnímám projev jakéhokoli smyslu. Kdyby tomu tak nebylo, nikdy bych

ji až do dnešního dne nepřijal“ (MSS, 15:45).

Brigham Young musel vědět sám pro sebe. Později Svaté učil, že

Bůh pro ně nezamýšlel, „aby byli zcela vedeni druhou osobou a vzdali

se svého vlastního porozumění a připnuli svou víru na rukáv někoho

jiného“ (DNW, 24 Aug. 1854, 1). „Je mou povinností poznat, jaký úmysl

Pán se mnou má,“ řekl jim (DNW, 22 Sept. 1875, 4). „Je vaší výsadou

2
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a povinností žít tak, abyste věděli, kdy k vám promlouvá slovo Páně

a kdy je vám zjevována mysl Páně“ (DNW, 22 Sept. 1875, 4).

V roce 1831 procházeli Mendonem misionáři z odbočky Církve

v Columbii ve státě Pensylvánie a kázali, že nebesa se otevřela a že

skrze Josepha Smitha bylo znovuzřízeno evangelium a svaté kněžství.

Poté, co Brigham a další členové rodiny a přátelé navštívili odbočku

Columbia, uvěřil, že našel náboženství, které dlouho hledal, zápasil ale

s rozhodnutím, zda pro ně má skutečně vše obětovat. Potom, když

jeden z misionářů vydal svědectví, „Duch Svatý vycházející z onoho

jedince osvětlil mé chápání a přede mnou [bylo] světlo, sláva a nesmr-

telnost“, vzpomínal. Řekl, že tím byl obklopen a naplněn a věděl pro

sebe, že svědectví onoho muže je pravdivé (DNW, 9 Feb. 1854, 4). 15.

dubna 1832 za studeného dne, kdy sněžilo, byl Brigham Young

pokřtěn ve vlastním náhonu, byl konfirmován a byl vysvěcen starším

(viz DNW, 2 Apr. 1862, 1). „Podle slov Spasitele jsem cítil pokorného,

jakoby dětského ducha, který mi dosvědčoval, že mé hříchy jsou

odpuštěny“, vzpomínal (MHBY–1, 3). Asi o tři týdny později vstoupila

do vod křtu i Miriam (MHBY–1, 3). Pokřtěni byli všichni členové nej-

bližší rodiny Brighama Younga a zůstali věrnými Svatými posledních

dnů.

Na konci léta 1832, poté, co se Brigham vrátil z misionářských cest

v přilehlých končinách, pečoval o Miriam během posledních týdnů její

zhoubné nemoci. Zemřela v září 1832.

Obětování pro budování a obranu království Božího.

Brigham Young obrátil veškerou svou pozornost a energii na Cír-

kev. Dychtil po tom, aby se setkal s prorokem Josephem Smithem,

a proto ihned vyrazil se svým bratrem Josephem a blízkým přítelem

Heberem C. Kimbalem do Kirtlandu ve státě Ohio. Josepha Smitha

nalezli, jak se svými bratry kácí stromy. Brighamova „radost z výsady

potřást si rukou s prorokem Božím byla úplná“ a obdržel „Duchem

proroctví jisté svědectví, že má vše, aby mu jakýkoli člověk mohl věřit,

že je pravým prorokem“ (MHBY–1, 4). Toto vyznačilo počátek jed-

noho z nejdůležitějších vztahů Brighama Younga. Když se vrátil do

New Yorku, vzdal se mnohého ze svého majetku a omezil svou živnost,

aby mohl více času zasvětit Církvi. Zajistil, aby se Vilate Kimballová,

Heberova manželka, starala o jeho dcery, a sloužil na řadě misií. Pořá-

dal shromáždění a křtil v krajině v okolí Mendonu. Také putoval do

horní části státu New York a do provincie Ontario v Kanadě, aby kázal

evangelium a vydával svědectví, že Joseph Smith je prorok Boží.
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Brigham Young toužil uposlechnout prorokovu radu shromáždit se

se Svatými, a tak v září 1833 přestěhoval svou rodinu z Mendonu do

Kirtlandu. Tam „měl výsadu naslouchat učení Proroka a těšit se ze spo-

lečnosti Svatých, a přitom tvrdě pracoval ve [svém] bývalém řemesle“

(MHBY–1, 7). Pomáhal stavět domy, chrám Kirtland a několik veřej-

ných budov.

18. února 1834 se oženil s Mary Ann Angellovou, za více než deset

let se jim narodilo šest dětí. O Mary Ann Brigham zaznamenal, že

„věrně pracovala v zájmu mé rodiny i království“ (MHBY–1, 8).

Během let v Kirtlandu (1833–38) Brigham poznal, že budování

Božího království vyžaduje poslušnost a oběť. Na jaře 1834 dobrovolně

pochodoval se Sionskou výpravou, skupinou 205 mužů povolaných

Josephem Smithem, aby dopravili pomoc a zásoby Svatým, kteří byli

vyhnáni ze svých domovů v kraji Jackson ve státě Missouri. „Pěšky jsme

urazili vzdálenost dva tisíce mil,“ vzpomínal Brigham (DNW, 8 Oct.

1856, 2). Vzpomínal, že kvůli nadměrným těžkostem a nemocem „jsme

měli ve výpravě reptaly“. Tito muži potřebovali být vychováváni k trpě-

livosti a spolupráci, a tak, řekl Brigham, „Joseph [Smith] výpravu vedl,

radil jí a usměrňoval ji“, zejména ty muže, kteří měli „neklidného,

nepoddajného a nespokojeného ducha“ (DNW, 3 Dec. 1862, 1).

Obtížná pouť posílila Brighamovu oddanost vůči Josephu Smithovi

a poskytla neocenitelnou průpravu v poslušnosti Boha a Jeho proroka

(viz DNW, 3 Aug. 1854, 2).

Devět veteránů Sionské výpravy, včetně Brighama Younga, bylo na

zvláštní konferenci dne 14. února 1835 vybráno za členy prvního Kvora

dvanácti apoštolů (viz NaS 18:26–32). Brigham Young byl vysvěcen

vkládáním rukou a požehnán „aby mohl jít vpřed a shromažďovat

vyvolené v přípravě na velký den příchodu Páně“. On a další členové

kvora „povolaní kázat evangelium Syna Božího národům země“ (HC,
2:196) odcestovali v květnu 1835 na čtyřměsíční misii do východních

států. V letních obdobích 1836 a 1837 se do východních států jako misi-

onář vrátil.

Starší Young dohlížel na vymalování a dokončení chrámu Kirtland.

Byl při tom, když tam prorok Joseph uvedl předběžné obřady,

a v březnu 1836 se spolu se stovkami Svatých, kteří přinesli velké oběti,

aby postavili první chrám v této dispensaci, zúčastnil zasvěcovacích

shromáždění (viz MHBY–1, 12; HC, 2:428).

Dříve než mohl starší Young plně vychutnat jednotu vzniklou

z těchto zkušeností, několik rozkolníků začalo projevovat svůj odpor

vůči Prorokovi tak hlasitě, že se ho snažili odstranit z vedení Církve.

V lednu 1838 starší Young čelil těmto odpadlíkům v chrámu Kirtland:

„Postavil jsem se a zřetelně a důrazně jsem jim řekl, že Joseph je Pro-
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rok, a že to vím, a že mu mohou spílat a pomlouvat ho, jak chtějí, a pře-

sto nemohou zničit ustanovení Prorokem Božím, mohli by pouze zni-

čit svou vlastní pravomoc, přetrhnout vlákno, které je váže k Prorokovi

a k Bohu, a klesnout do pekla“ (MHBY–1, 16).

Přijímání zodpovědnosti.

Brigham Young vzpomínal na to, jak s Josephem Smithem čekali

„mnoho a mnoho nocí připraveni přivítat lůzu, která usilovala o [Pro-

rokův] život“ (DNSW, 15 May 1877, 1). Ve své podpoře Proroka byl tak

nekompromisní, že odpadlíci, jak vzpomínal, „vyhrožovali, že mě

zničí“ (MHBY–1, 23–24). Uprchl do Kirtlandu a odešel do západního

Missouri, kde se připojil k Josephu Smithovi a dalším vedoucím Církve,

jejichž život byl ohrožen. Když se ale do západního Missouri stěhovalo

stále větší množství Svatých posledních dnů, ostatní osadníci se pole-

kali a obávali se jejich politické a ekonomické nadvlády. Napětí pro-

puklo v létě a na podzim roku 1838 a k vyvrcholení došlo, když guver-

nér rozkázal státní milici, aby Svaté posledních dnů vyhladila nebo aby

je vyhnala ze státu. Uvěznění Josepha Smitha a dalších klíčových

vedoucích a odpadlictví nebo smrt několika členů Kvora Dvanácti uva-

lilo na Brighama Younga, který byl nyní presidentem Kvora, nové zod-

povědnosti. Spolu s apoštolem Heberem C. Kimballem byli jedinými

členy předsedajících kvor Církve, kteří byli k dispozici, aby vedli Svaté

a pomáhali jim při jejich obtížném zimním exodu z Missouri. Pod jejich

vedením Svatí uzavřeli smlouvu pomáhat chudým, vyvést každého Sva-

tého posledních dnů ze státu a připravit se na nové shromáždění.

Vyhnaní Svatí postavili v Commerce ve státě Illinois nové město,

které později nazvali Nauvoo. President Young tam však zůstal pouze

několik měsíců, protože prorok Joseph obdržel zjevení povolávající

Kvorum Dvanácti ke službě na misii do Anglie. Na podzim roku 1839

opustil president Young Illinois, rozhodnut převzít tuto novou zodpo-

vědnost bez ohledu na špatné zdraví, kterým trpěl on i jeho rodina.

Později vzpomínal, že bez pomoci nemohl dojít příliš daleko a že ho

jeho sestra Fanny prosila, aby neodcházel. Odpověděl: „,Sestro Fanny,

nikdy v životě jsem se necítil lépe.‘ Byla to velmi neobvyklá žena a při

pohledu na mě se slzami v očích řekla: ,Lžeš.‘ Neřekl jsem nic, ale byl

jsem rozhodnut jít do Anglie, nebo zemřít při pokusu o to. Byl jsem

pevně rozhodnut, že udělám to, co je ode mne v evangeliu života a spa-

sení požadováno, nebo zemřu při tom, když se o to budu snažit“

(DNSW, 2 Aug. 1870, 1).

V letech 1840 a 1841 sloužilo na misii na Britských ostrovech osm

členů Kvora Dvanácti a Brigham Young jako president kvora řídil jejich
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práci. Během onoho památného roku dosáhlo Dvanáct pozoruhod-

ného úspěchu. Když se president Young v dubnu 1841 připravoval na

odjezd z Liverpoolu, s vděčností vzpomínal na Boží „jednání se mnou

a mými bratřími z Dvanácti během uplynulého roku mého života. . .

Když jsme pohlédli na kontrast mezi naším přistáním a odjezdem

z Liverpoolu, zdálo se to skutečně jako zázrak. Přistáli jsme na jaře 1840

bez peněz a jako cizinci v cizí zemi, ale milosrdenstvím Božím jsme zís-

kali mnoho přátel, založili jsme Církev téměř v každém známějším

městečku nebo městě ve Velké Británii, pokřtili jsme sedm až osm tisíc

lidí, vydali jsme 5000 Knih Mormon, 3000 zpěvníků, 2500 svazků

Millenial Star a 50 000 letáčků a do Sionu jsme přivedli tisíc duší. . . a do

srdce mnoha tisíc jsme zaseli semínka věčné pravdy, která přinesou

plody ke cti a slávě Boží, a přesto nám nikdy nechybělo něco k jídlu,

pití nebo oblečení – v tomto všem uznávám ruku Boží“ (MHBY–1,
96–97).

Nadšeným přijetím nových zodpovědností rozšířil president Young

a jeho spoluapoštolové nejenom své osobní schopnosti, ale i schop-

nosti kvora pracovat jednotně a účinně pro Církev. Joseph Smith důvě-

řoval jejich „sjednocené moudrosti“ a v srpnu v roce 1841 v Nauvoo

oznámil, „že přišel čas, kdy Dvanáct má být povoláno, aby stálo na

svém místě vedle Prvního předsednictva“ (HC, 4:403). Dvanácti byly

dány větší zodpovědnosti, včetně kázání evangelia, usídlování přistě-

hovalců, nákupu pozemků a stavby chrámu Nauvoo.

Před dokončením chrámu uvedl Joseph Smith v soukromí presi-

denta Younga a další členy Dvanácti do chrámových obřadů, včetně

křtu za mrtvé, chrámového obdarování a pečetění rodin v očekávání,

že Dvanáct bude těmto obřadům učit členy Církve. Na jaře roku 1844

se Prorok setkal s Dvanácti, aby jim udělil všechny klíče a pravomoc

nezbytnou k tomu, aby dílo království mohlo postupovat vpřed. „Pře-

nesl jsem břímě a zodpovědnost za vedení Církve ze svých ramen na

vaše,“ prohlásil Prorok. „Nyní spojte svá ramena dokola a neste ho jako

muži, neboť Pán mi popřeje chvíli odpočinku“ (nedatované osvědčení

Dvanácti, BYP).

Za tři měsíce byl prorok Joseph Smith mrtev. President Young se

dozvěděl o tom, že Joseph a Hyrum Smithovi byli zavražděni lůzou

v Carthage ve státě Illinois, když sloužil na letní misii v oblasti Bostonu.

Když uslyšel tuto zprávu, ptal se sám sebe, „zda si Joseph sebou ze

země nevzal klíče království“, ale ihned pocítil ujištění, že klíče králov-

ství spočívají na Dvanácti (MHBY–1, 171). Okamžitě se vrátil do Nau-

voo, kde zjistil, že Josephův první rádce Sidney Rigdon se nabídl, že

převezme vedení Církve, a již bylo svoláno všeobecné shromáždění
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Svatých, aby novému vedoucímu vyjádřilo podporu. President Young

promluvil ke shromáždění Svatých s mocnou jednoduchostí:

„Poprvé ve svém životě, poprvé ve vašem životě, poprvé v králov-

ství Božím v 19. století vystupuji vpřed bez Proroka v čele, abych jednal

ve svém povolání ve spojení s Kvorem Dvanácti, s apoštoly Ježíše

Krista pro toto pokolení – s apoštoly, jež Bůh povolal zjevením skrze

proroka Josepha, kteří jsou vysvěceni a pomazáni, aby zodpovídali za

klíče království Božího na celém světě.

. . . Jestliže nyní chcete, aby vás vedl Sidney Rigdon nebo William

Law nebo někdo jiný, jste u nich vítáni, ale pravím vám, ve jménu Páně,

že žádný člověk nemůže postavit druhého mezi Dvanáct a proroka

Josepha. Proč? Protože Joseph byl jejich nejvyšším vůdcem a v této

poslední dispensaci svěřil do jejich rukou klíče království pro celý svět“

(HC, 7:232, 235).

Mnozí svědkové poznamenali, že když president Young hovořil,

vypadal jako prorok Joseph, i jeho hlas zněl stejně, což byl mocný pro-

jev božského souhlasu. Téměř 5000 shromážděných Svatých vyjádřilo

podporu Dvanácti jako vedoucímu kvoru Církve. Tři dny po shromáž-

dění, na kterém president Young Svatým řekl, že „chce výsadu alespoň

třicet dnů plakat a truchlit“ (HC, 7:232), klidně vyjádřil svůj zármutek:

„[Ode] dne, kdy byli Joseph a Hyrum převezeni z Carthage do [Nau-

voo], to byla doba zármutku. Mnozí v církvi i mimo ni soudili, že bylo

prolito více než pět barelů slz. Nemohu snést ani pomyšlení na to“

(MHBY–1, 177).

Během téměř deseti let, kdy sloužil jako apoštol Ježíše Krista, se

Brigham Young učil cestám Páně. Jeho ochota tvrdě pracovat, poslou-

chat, přinášet oběti a přijímat zodpovědnost spolu s jeho schopností

přijímat nabádání Ducha a jednat podle toho ho připravila na to, aby

předsedal Svatým posledních dnů, nejprve jako president Kvora Dva-

nácti a po prosinci 1847 i jako president Církve. Za svého neobyčej-

ného vedení, které trvalo téměř 33 let, učil Svaté, jak mají budovat Sion

na americkém západě i ve svém vlastním srdci, rodině a sboru. „Bratr

Joseph, Prorok, položil základ velkého díla a my na něm budeme sta-

vět,“ slíbil Svatým v srpnu 1844. „Můžeme budovat království, jaké na

tomto světě ještě nebylo“ (HC, 7:234). Jeho neochvějná víra v Boha,

jeho oddanost, zkušenosti a smysl pro humor, jeho láska k nauce

a obřadům evangelia a jeho porozumění řádu kněžství a církevní orga-

nizaci ho uschopnily pohnout Svaté směrem k jednotě srdce a mysli.
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Shromažďování Svatých k budování království Božího.

President Brigham Young vedl exodus Svatých posledních dnů

z Nauvoo do údolí Solného jezera ve Skalistých horách. To Svatým

umožnilo, aby se shromáždili způsobem, který v Ohiu, Missouri nebo

Illinois nebyl možný. Když 24. července 1847 president Young pohlédl

na údolí Velkého Solného jezera, byl si jist, že nalezl útočiště, jež pro

Svaté na západě předvídal Joseph Smith a které on sám spatřil ve

vidění jako správné místo. „Spočinul na mně duch světla a vznášel se

nad údolím a já jsem cítil, že Svatí zde najdou ochranu a bezpečí,“

napsal (MHBY–2, 564). Svatí zde mohli najít čas a prostor, který potře-

bovali, aby se sami ustavili jako lid oddělený od světa.

Shromažďování na západě, které začalo v červenci 1847 příjezdem

presidenta Younga a výpravy pionýrů, trvalo po desetiletí. Před rokem

1869, kdy cestování usnadnila železnice, podniklo obtížnou cestu na

západ osmdesát tisíc Svatých. I poté Svatí opouštěli domov a často

i rodinu, aby se shromáždili v Sionu. Jejich zeměpisný pohyb symboli-

zoval duchovní pohyb pryč ze světa. President Young prohlásil, že Bůh

povolal Svaté „společně z nejzazších částí země. . . aby se sjednotili

v srdci a v mysli ve všech činnostech a podnicích k utvrzení Kristova

duchovního i časného království na zemi, k přípravě na příchod Syna

Muže v moci a veliké slávě“ (DNSW, 21 Jan. 1868, 2). Od svého lidu

toho při budování Sionu velmi mnoho očekával a vyžadoval, časně

i duchovně. Nejenže putovali na vrcholky hor, ale také dávali své

prostředky na pomoc dalším Svatým, aby je při shromažďování násle-

dovali.

Pod vedením presidenta Younga opouštěli Svatí údolí Solného

jezera, aby na americkém západě založili přibližně 400 osad. Pracovali,

aby si vypěstovali vlastní potraviny, aby si zhotovovali vlastní oděv

a aby zakládali místní průmysl, aby se mohli stát ekonomicky soběstač-

nými. Učili se spoléhat na Pána a jeden na druhého.

Ne všechny ekonomické podniky, ke kterým dal president Young

Svatým příkaz, byly úspěšné. Ekonomický úspěch však nebyl jeho

hlavní starostí. Koneckonců pěstování úrody a shromažďování peněz

ho znepokojovalo méně než pomoc jeho lidem, aby se stali svatým

národem. Ze zkušenosti věděl, že růst budou tvrdou prací a přijímáním

zodpovědnosti. „Toto je dobré místo pro vytvoření Svatých,“ řekl

v roce 1856 shromáždění členů v Salt Lake City (DNW, 10 Sept. 1856, 5).

Brigham Young několik let sloužil v oblasti pojmenované Deseret

(pozdější stát Utah) jako teritoriální guvernér a správce indiánských

záležitostí. Po určité době byl nahrazen federálními zmocněnci. Léta

strávil snahou vyřešit konflikty mezi Svatými posledních dnů a vládou

9

K A P I T O L A  1



Spojených států způsobené touhou Svatých po politické nezávislosti.

Snášel kritiku a výsměch ministrů, novinářů, reformátorů a politiků,

kteří na něj i na jeho lid útočili kvůli jejich náboženskému přesvědčení

a jejich společenským, ekonomickým a politickým praktikám. Tyto

výzvy ale nezměnily jeho jasné chápání potřeby „vytvořit Svaté“ a tak

vybudovat Sion. President Young prohlásil: „Ve vidění jsem pohlédl na

společnost Svatých posledních dnů a spatřil jsem je zorganizovány jako

jednu velkou nebeskou rodinu; každá osoba vykonávala několik svých

povinností ve svém oboru činnosti a pracovala pro dobro celku více

než pro individuální vzrůst; a v tomto jsem spatřil nejkrásnější řád,

o kterém může lidská mysl rozjímat, a největší výsledky v budování krá-

lovství Božího a šíření spravedlivosti na zemi.“ (DNSW, 21 Jan. 1868, 2.)

Budování Sionu skrze obřady a organizaci kněžství.

President Young si uvědomoval, že Sion nemůže být zbudován pou-

hou tvrdou prací. Sion musí být řízen kněžstvím, o kterém věděl, že je

„vládou Syna Božího“ (DNW, 10 Aug. 1864, 2). Věděl, že Svatí se mohou

„sjednotit v srdci a v mysli ve všech . . . činnostech a podnicích“ (DNSW,
21 Jan. 1868, 2) pouze podle „čisté a svaté formy vlády“ (DNSW, 8 Nov.

1870, 3). Učil, že členové Církve mohou být posvěceni pouze účastí na

kněžských obřadech, a tak obřady a organizace kněžství byly ústřed-

ním bodem jeho učení a vedení.

Od roku 1844 do roku 1846 učinili president Young a Dvanáct nalé-

havou prioritou dokončení chrámu Nauvoo. Ještě před dokončením

stavby tam byla vykonávána obdarování a pečetění. „Svatí projevovali

takovou dychtivost po přijetí obřadů, a my jsme tak dychtili jim poslou-

žit, že jsem se zcela oddal dílu Páně v chrámu ve dne i v noci, spánku

jsem nevěnoval více než průměrně čtyři hodiny denně a domů jsem

přicházel jednou týdně,“ zaznamenal president Young ve svém deníku

(MHBY–2, 10). Mezi 10. prosincem 1845 a 7. únorem 1846 obdrželo

obřad obdarování přibližně 5615 Svatých a velký počet rodin byl zpe-

četěn. O něco málo déle než za rok, tři dny po příjezdu do údolí Sol-

ného jezera, president Young určil místo pro stavbu chrámu Salt Lake.

Měl to být střed města a střed života Svatých. Tento velký chrám, jehož

stavba trvala čtyřicet let, nebyl za života presidenta Younga dokončen,

on ale určil další svatá místa, kde mohla být vykonávána chrámová

obdarování a pečetění pro žijící, zatímco se čekalo na dokončení

chrámu. President Young při zasvěcení nižších podlaží chrámu St.

George 1. ledna 1877, několik měsíců před smrtí, energicky promluvil

o započetí vykonávání obřadů pro mrtvé: „Když přemýšlím o této věci,
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přeji si hlasem sedmi hromů probudit tento lid. Mohou být otcové bez

nás spaseni? Ne. Můžeme být my spaseni bez nich? Ne.“ (MS, 39:119.)

Chrámové obřady byly rozhodující pro vzájemné spojení pokolení

a pro předávání posvátných pravd z jednoho pokolení na druhé. Svatí

posledních dnů, kteří se narodili nebo kteří byli obráceni ve druhé

polovině devatenáctého století, nezažili pronásledování v Missouri ani

osobně nepamatovali proroka Josepha Smitha. S uplývajícím časem

bylo stále méně z nich zapojeno v pionýrském úsilí a osídlovaní

nových oblastí, ale i oni se potřebovali naučit posvátným pravdám

o budování Sionu. President Young povzbuzoval úsilí učit mládež

Církve evangeliu a pracoval na vytříbení církevní organizace, přitom

vyjadřoval touhu „vychovat pokolení mužů a žen, kteří budou milovat

a zachovávat pravdu a spravedlivost na zemi“ (MFP, 2:288). V roce 1867

začala pod vedením ústřední komise jednotně pracovat Nedělní škola

pro děti ve sborech, poprvé založená v roce 1849. Na žádost presidenta

Younga, a počínaje jeho vlastními dcerami, byla v roce 1869 zorganizo-

vána sdružení, která měla za úkol posilovat mladé ženy v jejich chápání

evangelia a v jejich závazku žít prozíravým životem. V roce 1875 byla

zorganizována podobná sdružení, aby učila mladé muže a poskytovala

jim zkušenosti s vedením druhých.

President Young si uvědomoval, že Sion nemůže být vybudován

bez sester, a tak v roce 1867 obnovil Pomocné sdružení, které bylo zor-

ganizováno prorokem Josephem Smithem v Nauvoo. Ženy pomáhaly

biskupům při zajišťování pomoci pro chudé a pro postižené, povzbu-

zovaly rodiny, aby doma zhotovovaly vše, co potřebují, vzájemně se

učily evangeliu a dohlížely na výuku mladších žen a dětí.

Během posledního roku svého života uvedl president Young do

pořádku kvora kněžství. Rozdělil a zreorganizoval kůly, což zvýšilo

počet kůlů z osmi na osmnáct. Řídil organizování kvor starších a starší

poučoval o jejich časných a duchovních zodpovědnostech. Kladl důraz

na sbor jako na prvořadou místní jednotku pro církevní aktivity a rozší-

řil úlohu biskupa jako hlavy sboru. Členové Kvora Dvanácti, kteří před-

sedali místním církevním jednotkám, byli z těchto funkcí uvolněni, aby

mohli vykonávat své povolání jakožto zvláštní svědkové o Ježíši Kristu

pro národy. V době jeho smrti 29. srpna 1877 byla Církev zorganizo-

vána tak, jak ji zná většina dnešních Svatých.

Oddanost presidenta Younga budování Sionu prostřednictvím osíd-

lování, ekonomické podnikavosti, posvátných chrámových obřadů

a organizace kněžství se proplétá jeho proslovy. Žádný jednotlivý pro-

slov nemohl pojmout obsáhlost jeho vize. „Pouze jsem se trochu dotkl

velkého proslovu evangelia,“ prohlásil na konci jedné řeči (MSS, 15:49).

Věřil, že plnosti evangelia lze vyučovat pouze tu trochu a tam trochu,
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řádek za řádkem. „Evangelium Syna Božího,“ řekl, „. . . sahá od věčnosti

do věčnosti. Když se mysli otevře vidění, můžete vidět jeho velkou část,

ale vidíte ji podobně, jako řečník vidí tváře shromážděných. Podívat se

na každého jedince zvlášť a promluvit si s ním a myslet si, že se s nimi

plně seznámím, jenom strávit s každým pět minut by vyžadovalo příliš

mnoho času, nebylo by to snadné. Stejné je to s viděními věčnosti;

můžeme je vidět a porozumět jim, jdou ale těžko vyjádřit slovy“ (DNW,
26 Oct. 1854, 2). President Young se prostřednictvím svého učení

a vedení vždy snažil Svatým pomoci, aby viděli věčné pravdy evangelia

a aby jim i rozuměli.

Život Brighama Younga se soustředil na výuku evangelia a na budo-

vání a podporování království Božího. „Nebeské království je u nás na

prvním a nejpřednějším místě,“ řekl Svatým (DNW, 27 July 1864, 2).

Vedení poskytované presidentem Youngem bylo snad nejlépe

popsáno apoštoly, kteří sloužili v době jeho smrti: „Během třiatřiceti

let, kdy od mučednické smrti proroka Josepha předsedal Církvi, se mu

nikdy nezachvěla kolena, nikdy se mu netřásly ruce; nikdy neztratil

odvahu ani necouvl. Ať bylo okolí nebo vyhlídky jakkoli nebezpečné,

nikdy se nepolekal; v těchto dobách naopak projevoval poklidnou

důvěru a víru a pronášel taková slova povzbuzení, která utěšila a posí-

lila všechny lidi a vyvolávala jejich lásku a obdiv. Pán ho však požehnal

nejenom srdnatostí, ale obdaroval ho také velkou moudrostí. Jeho

rady, bylo-li jich uposlechnuto, doprovázelo spasení, a jako organizá-

tor a administrátor neměl sobě rovného. . .

Pán jeho práce korunoval nejpozoruhodnějším úspěchem, ctil

a naplňoval jeho slova a těm, kteří poslouchali jeho rady, žehnal a pod-

poroval je. Ještě přijde čas, kdy se na jeho předsednictví Církve Ježíše

Krista Svatých posledních dnů bude poukazovat jako na epochu úžas-

ných událostí“ (MFP, 2:298).

Doporučení ke studiu

• Jak Brigham Young došel k poznání, že je Církev pravdivá?

• Jak ochota být poslušným a přinášet oběti pomáhala Brighamu

Youngovi budovat a hájit království Boží?

• Čemu se mohou dnešní členové Církve naučit z toho, jak Brigham

Young věrně podporoval proroka Josepha Smitha?

• Které události v životě Brighama Younga mu pomohly připravit se

na předsedání Církvi? Jak Pán připravuje každého z nás ke službě

v království Božím?
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• Co bylo podle slov presidenta Younga přesným účelem shromaž-

dování Svatých? Jakými způsoby president Young budoval králov-

ství Boží?

• Co je podle slov presidenta Younga „vládou Syna Božího“? Jak pre-

sident Young zveleboval své kněžství?

• Co je potřeba k vychování „pokolení mužů a žen, kteří budou milo-

vat a zachovávat pravdu a spravedlivost na zemi“? Co Brigham

Young činil, aby to uskutečňoval? Proč je to dnes tak důležité?

• Jak president Young pomáhal Svatým, aby viděli věčné pravdy

evangelia a aby jim rozuměli? Proč si myslíte, že bude v příštích

dvou letech prospěšné studovat učení Brighama Younga a přemítat

o něm?
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Chrám Salt Lake v osmdesátých letech devatenáctého století. Svatí cítili velkou
touhu vybudovat svému Bohu chrám.



Definováno evangelium

Svět zná presidenta Younga jako velkého kolonizátora, který řídil
proměnu pouštní pustiny v krásné sídliště. Co je však důležitější, byl
významným učitelem znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista, který
první Svaté inspiroval k tomu, aby žili podle dobře definované nábo-
ženské nauky, zajišťující každému příležitost vrátit se do přítomnosti
Boží.

Učení Brighama Younga

Evangelium Ježíše Krista obsahuje systém zákonů a obřadů, 
který vede ke spasení.

Naše náboženství není nic více ani méně než pravý řád nebes –

systém zákonů, které řídí bohy a anděly. Jsou řízeni zákonem? Určitě.

Ve veškerých věčnostech není žádná bytost, která by nebyla řízena

zákonem (DBY, 1).

Evangelium Syna Božího, které bylo zjeveno, je plán neboli systém

zákonů a obřadů, jejichž přísnou poslušností je lidem obývajícím tuto

zemi zaručeno, že se mohou opět vrátit do přítomnosti Otce a Syna.

Zákony evangelia nejsou nic více ani méně než několik zásad věčnosti

zjevených lidem, skrze něž se mohou vrátit do nebe, odkud přišli

(DBY, 1).

Když hovoříme o celestiálním zákonu, který je zjeven z nebe, totiž

o kněžství, hovoříme o zásadě spasení, o dokonalém systému vlády,

zákonů a obřadů, čímž můžeme být připraveni projít od jedné brány

ke druhé a od jednoho strážce ke druhému, dokud nedojdeme do pří-

tomnosti našeho Otce a Boha (DBY, 130).

Můžeme obdržet pravdu a každou částí duše vědět, že evangelium

je moc Boží ke spasení; že je to cesta k věčnému životu (DBY, 90).

Naše náboženství společně se vším, čeho je Bůh původcem, je

systém zákona a pořádku. Ustanovil zákony a obřady pro správu a pro-

spěch dětí lidských, aby se vidělo, zda jich budou poslušny a prokáží,

že jsou hodny věčného života skrze zákon celestiálních světů.
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Pán neustanovil zákony, kterými jsem přinucen mít boty zhotovené

v určitém stylu. Nikdy nedal zákon, aby stanovil, zda mám mít hranaté

nebo špičaté špičky u bot, zda mám mít kabát s vestou jenom k pažím

a lem až na paty nebo zda mám mít kabát jako je ten, který mám na

sobě. Jak Svatému, tak hříšníkovi byla do určité míry udělena inteli-

gence, aby ji používali nezávisle, bez ohledu na to, zda mají zákon

kněžství, či nikoli, zda o něm někdy slyšeli, nebo ne (DBY, 63).

Víte, že jednou zvláštností naší víry a náboženství je nikdy nežádat

Pána, aby něco učinil, aniž bychom byli ochotni pomoci mu vším, čeho

jsme schopni; a Pán potom udělá zbytek. Nebudu žádat Pána, aby dělal

to, co já nejsem ochoten dělat (DBY, 43).

Evangelium Ježíše Krista zahrnuje veškerou pravdu.

Veškerá pravda je pro spasení dětí lidských – pro užitek a učení se –

pro jejich podporu v zásadách božského poznání; a božské poznání je

záležitostí faktu – pravdou; a veškerá pravda náleží božství (DBY, 11).

Buďte ochotni přijímat pravdu, ať přichází od kohokoli; nezáleží na

tom, ani trochu. Nezáleží na tom, zda evangelium přijímáte od Josepha

Smitha nebo od Petra, který žil za dnů Ježíše. Přijměte ho od jednoho

člověka, stejně jako od jiného. Jestliže Bůh jedince povolal a poslal ho

kázat evangelium, když toto vím, to mi stačí; nezáleží na tom, kdo to je,

jediné, co si přeji, je poznat pravdu (DBY, 11).

Takzvaný „mormonismus“ zahrnuje každou zásadu týkající se života

a spasení, pro čas i věčnost. Bez ohledu na to, kdo ji má. Má-li nevěřící

pravdu, ta patří „mormonismu“. Pravda a zdravá nauka, kterou vlastní

sektářský svět, a oni jich mají mnoho, patří k této Církvi. Stejně jako

jejich mravnost, mnozí z nich jsou po mravní stránce právě tak dobří,

jako jsme my. Vše, co je dobré, milé a chvályhodné patří k této Církvi

a Království. „Mormonismus“ obsahuje veškerou pravdu. Neexistuje

žádná pravda, kromě té, která patří k evangeliu. Je to život, věčný život;

je to blaženost; je to plnost všech věcí v bozích a ve věčnostech bohů

(DBY, 3).

Jinak řečeno, pokud není mým životem „mormonismus“, nevím,

jestli vůbec žiji. Nerozumím ničemu jinému, neboť zahrnuje vše, co se

nachází v rozsahu lidského chápání. Pokud v sobě neobsahuje vše, co

je v nebi a na zemi, není tím, co o sobě prohlašuje (DBY, 2). 

Chci svým přátelům říci, že věříme ve vše dobré. Najdete-li na nebi,

na zemi nebo v pekle nějakou pravdu, patří k naší nauce. Věříme jí; je

naše; činíme si na ni nárok (DBY, 2).
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[Evangelium] zahrnuje veškerou smrtelnost, veškerou ctnost, veš-

keré světlo, veškerou inteligenci, veškerou velikost a veškerou dob-

rotu. Představuje systém zákonů a obřadů (DBY, 3).

Takový plán začleňuje každý systém pravdivé nauky na zemi, ať je

církevní, mravní, filozofická nebo občanská; začleňuje všechny dobré

zákony, které byly učiněny ode dnů Adamových až do nynější doby;

pohlcuje zákony národů, neboť je všechny přesahuje v poznání a čis-

totě, obsahuje v sobě nauky dne a bere si zprava i zleva a přivádí veške-

rou pravdu do jednoho systému a plevy nechává, aby byly rozptýleny

sem a tam (DBY, 3–4).

Naší povinností a povoláním jako služebníků téhož spasení a evan-

gelia je shromáždit každý díl pravdy a odvrhnout každý omyl. Ať již

bude pravda nalezena u těch, kteří prohlašují, že jsou nevěřící, nebo

u universalistů nebo u římské církve nebo u metodistů, anglikánské

církve, presbyteriánů, baptistů, kvakerů, shakerů nebo u jakékoli jiné

z různých a početných odlišných sekt a společností, všechny z nich

mají více či méně pravdy, povinností starších této Církve (s Ježíšem,

jejich starším bratrem v čele) je shromáždit veškeré pravdy na světě

týkající se života a spasení, evangelia, které kážeme. . . věd a filosofie,

kdekoli to může být v každém národě, pokolení, jazyku a lidu nale-

zeno, a přinést to do Sionu (DBY, 248).

Veškeré poznání a moudrost a každé dobro, po kterém může lidské

srdce toužit, je v okruhu a kruhu víry, kterou jsme přijali (DBY, 446).

To zahrnuje každou skutečnost, která je v nebesích a v nebi nebes –

každou skutečnost, která je na tváři země, v útrobách země a na hvězd-

ném nebi; úhrnem to zahrnuje veškerou pravdu, která je ve všech věč-

nostech Bohů (DBY, 448).

Naše náboženství měří, váží a obsahuje v sobě veškerou moudrost

na světě – vše, co Bůh člověku kdy zjevil. Bůh zjevil veškerou pravdu,

kterou svět nyní vlastní, ať je vědecká nebo náboženská. Celý svět mu

je zavázán za to, co ví a z čeho se těší; je mu za to vše dlužen, a já ho

uznávám ve všech věcech (DBY, 2).

Naše náboženství obsahuje veškerou pravdivou vědu známou skrze

člověka, anděly a bohy. Existuje pouze jeden pravdivý systém a věda

života, vše ostatní směřuje ke smrti. Tento systém proudí z Pramene

života (DBY, 2).

Pravda zůstane, až omyl pomine. Život zůstane až ti, kteří zavrhli

slova věčného života, budou pohlceni smrtí. Mám rád pravdu, protože

je to pravda, protože je líbezná a rozkošná, protože je svou povahou

tak slavná a tak hodná obdivu, víry a úcty všech inteligentních bytostí

na nebi nebo na zemi (DBY, 9).
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Těším se z toho, protože pravda je určena k tomu, aby podporovala

sama sebe; je založena na věčných skutečnostech a bude trvat, zatímco

vše ostatní dříve či později zahyne (DBY, 11).

Každý jedinec, který žije podle zákonů, jež Pán dal svému lidu,

a který obdržel požehnání, jež on má v záloze pro věrné, bude scho-

pen rozpoznat věci Boží od věcí, které Boží nejsou, světlo od temnoty,

to, co přichází z nebe, a to, co přichází odněkud jinud. Toto je odplata

a útěcha, kterým se Svatí posledních dnů těší proto, že žijí podle svého

náboženství; toto je poznání, které vlastní každý, kdo takto žije (DBY,
35).

Jak snadné je žít podle pravdy! Přemýšleli jste někdy o tom, přátelé?

Přemýšleli jste někdy o tom, bratří a sestry? Za všech životních okol-

ností, bez ohledu na to, zda mezi nízkými nebo vznešenými, je pravda

vždy nejjistějším průvodcem a tím nejsnadnějším, čím můžeme pomě-

řovat svůj život (DBY, 11).

Naše náboženství je prostě pravda. Toto vše je řečeno tímto jedním

výrazem – zahrnuje veškerou pravdu, kdekoli se nachází, ve všech

dílech Boha a člověka, která jsou smrtelnému oku viditelná nebo nevi-

ditelná (DBY, 2).

Evangelium je skrze moc kněžství prostředkem pro spasení 
všech Božích dětí.

Evangelium, které kážeme, je evangeliem života a spasení. Církev,

kterou zastupujeme, je Církví a Královstvím Božím a vlastní jedinou

víru, skrze niž mohou být děti lidské přivedeny zpět do přítomnosti

našeho Otce a Boha. Pán vztáhl své ruce, aby znovuzřídil všechny věci

jako na počátku, a skrze vedení svého svatého kněžství spasil všechny,

kteří mohou být spaseni, a očistil svět od důsledků pádu a předal ho do

rukou svých Svatých (DBY, 4).

Kněžství . . . je dokonalý řád a systém vlády a to samo o sobě může

lidskou rodinu osvobodit od všeho zla, které nyní sužuje její členy,

a později jim zajistit štěstí a blaženost (DBY, 130).

Evangelium a kněžství jsou prostředky, které používá, aby spasil

a oslavil své poslušné děti, aby s ním vlastnily stejnou slávu a moc

a byly korunovány korunami slávy, nesmrtelnosti a věčných životů

(DBY, 5).

Všechny skutky, které konáme, mají být řízeny kněžstvím (DBY,
133).

Neexistuje žádný obřad, který Bůh předal svým vlastním hlasem,

skrze svého Syna Ježíše Krista nebo ústy některého ze svých proroků,

apoštolů nebo evangelistů, který by byl zbytečný. Každý obřad, každé
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přikázání a požadavek je nezbytný pro spasení lidské rodiny (DBY,
152).

Pokud jde o Boží obřady, můžeme si povšimnout, že se jim podro-

bujeme, protože on to požaduje; a každý puntík v jeho požadavcích

v sobě skrývá rozumnou filosofii. . . Tato filosofie sahá do veškeré věč-

nosti, a je to filosofie, v kterou Svatí posledních dnů věří. Každá čás-

tečka pravdy, kterou každá osoba dostává, je darem od Boha. Přijí-

máme tyto pravdy a jdeme dál od slávy ke slávě, od věčných životů

k věčným životům a přijímáme poznání všech věcí a stáváme se Bohy,

a to Syny Boha (DBY, 152).

Evangelium Ježíše Krista je otevřená cesta – otevřená brána na sil-

nici nebo cestě ze země do nebe, skrze niž k dětem lidským v jejich

různých postaveních, podle jejich povolání a postavení ve společnosti,

v níž žijí, přichází přímé zjevení. Evangelium spasení je součástí

zákona, který přináleží ke království, kde přebývá Bůh; a obřady přiná-

ležející ke svatému kněžství jsou prostředky, skrze něž nacházejí děti

lidské přístup na cestu života, na které mohou rozšířit své putování,

dokud se nevrátí do přítomnosti svého Otce a Boha (DBY, 6).

Záměrem zákonů a obřadů, které Pán zjevil v těchto posledních

dnech, je spasit všechny syny a dcery Adama a Evy (DBY, 1).

Z údolí pod vrcholky těchto hor prohlašujeme ke všem obyvatelům

země, že jsme Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů . . . a máme

nauku života a spasení pro všechny na celém světě, kteří jsou čestní

v srdci (DBY, 7).

Doporučení ke studiu

Evangelium Ježíše Krista obsahuje systém zákonů a obřadů, 
který vede ke spasení.

• Podle presidenta Younga je evangelium Ježíše Krista „moc Boží ke

spasení“. Jak jeho prohlášení odpovídá Spasitelově definici evange-

lia uvedené ve 3. Nefim 27:13–14?

• Jaká je úloha evangelia Ježíše Krista v uskutečňování nesmrtelnosti

a věčného života člověka? (Viz také Mojžíš 1:39; Abraham 3:25.)

Proč k návratu do Boží přítomnosti potřebujeme systém zákonů

a obřadů? Jakým způsobem jsou Boží zákony a obřady ku „prospě-

chu dětí lidských“? (Viz také 2. Nefi 2:13, 16.)

• President Young učil, že Bůh je „řízen zákonem“. Jak nám vědo-

most, že Bůh je řízen zákonem, pomáhá? (Viz také NaS 82:10.)
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• President Young popsal evangelium jako uspořádaný systém.

V jakých záležitostech Bůh očekává, že použijeme svůj vlastní

zdravý úsudek? (Viz také NaS 58:26–29.)

Evangelium Ježíše Krista zahrnuje veškerou pravdu.

• President Young vyzýval Svaté posledních dnů, aby byli hledači

pravdy. Proč potřebujeme porozumět tomu, že evangelium Ježíše

Krista zahrnuje veškerou pravdu? Proč máme přijímat pravdu, ať ji

najdeme kdekoli? Co se můžeme naučit z prohlášení presidenta

Younga, že „veškerá pravda náleží božství“?

• Co prohlášení presidenta Younga učí o přijímání lidí jiného vyznání

a o lásce k nim?

• Jak můžeme rozlišovat mezi pravdou a omylem? (Viz také 1. Korint-

ským 2:11, 14; Moroni 7:12–17.) Proč je schopnost „shromáždit

každý díl pravdy a odvrhnout každý omyl“ v posledních dnech tak

důležitá?

• Jak poznání pravd evangelia ovlivňuje způsob našeho života? Proč

je pravda vždy „nejjistějším průvodcem a tím nejsnadnějším, čím

můžeme poměřovat svůj život“? Jak je náš život ovlivněn tím, když

žijeme ve lži a klamu? (Viz také NaS 88:86.)

Evangelium je skrze moc kněžství prostředkem pro spasení 
všech Božích dětí.

• Jaký je vztah mezi kněžstvím a evangeliem Ježíše Krista? Proč jsou

v plánu evangelia nutné kněžské obřady?

• Jakou roli hrají místní kvora, skupiny a výbory kněžství v životě slu-

žebníků evangelia? Jaká je úloha Pomocného sdružení při výuce

pravdě a posilování víry v evangelium Ježíše Krista? Jaké zkušenosti

jste měli s někým, kdo poskytoval křesťanskou službu? Jak vás tyto

zkušenosti ovlivnily?

• President Young učil, že evangelium je „otevřená brána na silnici

nebo cestě ze země do nebe“. Jaká zodpovědnost šířit své svědectví

o zákonech, obřadech a pravdě znovuzřízeného evangelia je vlo-

žena na ty, kteří ho přijali? (Viz také Matouš 28:19–20; Přísloví 22:6.)
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Život podle evangelia

President Brigham Young jako velký kolonizátor, občanský a církevní
vedoucí a jako zaopatřovatel své rodiny ztělesňoval živoucí, praktické
evangelium. Ve svém učení i ve svém životě zdůrazňoval, že evange-
lium Ježíše Krista je cestou ke spasení lidstva a rovněž „je praktickým
náboženstvím a zahrnuje každodenní povinnosti a skutečnosti tohoto
života“ (DBY, 12).

Učení Brighama Younga

Náš osobní růst v evangeliu přichází po troškách a řádek za
řádkem, když žijeme podle zásad, kterým se učíme.

Přijímáme . . . všechny zákony, předpisy, obřady a omezení obsažené

v písmech a tak dalece, jak je to možné, je praktikujeme a potom se

dále učíme a zdokonalujeme, dokud nežijeme každým slovem, které

vychází z úst Božích (DBY, 3).

Máme evangelium života a spasení, abychom ze špatných lidí učinili

dobré a z dobrých lidí ještě lepší (DBY, 6).

Při nedávném rozhovoru mi jeden návštěvník, který se vracel do

východních států, řekl: „Myslíte si, že jste jako lidé dokonalí?“ „To ne,“

řekl jsem, „v žádném případě. . . Nauka, kterou jsme přijali, je dokonalá;

ale pokud se týče lidí, máme právě tolik nedokonalostí, kolik si jen

umíte představit. Nejsme dokonalí; ale záměrem evangelia, které

kážeme, je lidi zdokonalovat, aby mohli získat slavné vzkříšení a vejít

do přítomnosti Otce a Syna“ (DBY, 7).

Lidé [nemohou obdržet zákony] v jejich dokonalé plnosti; ale

mohou obdržet tu trochu a tam trochu, trochu dnes a trochu zítra, tro-

chu více příští týden a trochu více příští rok, pokud se budou moudře

zdokonalovat v každé trošce, kterou dostávají; pokud ne, jsou pone-

cháni ve stínu a světlo, skrze které Pán zjevuje, se jim bude jevit jako

temnota a království nebeské půjde dál a oni budou tápat. Proto pře-

jeme-li si jednat na základě plnosti poznání, kterou Pán zamýšlí zjevit

obyvatelům země, tu trochu a tam trochu, musíme se zdokonalovat

v každé trošce, jak je zjevena (DBY, 4).
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Chci . . . Svatým posledních dnů vštípit nutnost pečlivého používání

zásad evangelia v našem životě, jednáním a slovy a vším, co děláme;

a to vyžaduje celého člověka, celý život být oddáni zdokonalování, aby-

chom došli poznání pravdy, jak se nachází v Ježíši Kristu. V Něm je

plnost dokonalosti. Byla vyjádřena v osobě našeho Spasitele; i když

lidem byla projevena jenom její malá část, protože ji nebyli schopni

přijmout. Dal ji všem, kteří byli připraveni ji přijmout. Pán nám dává

vše, co jsme připraveni přijmout; národům země uděluje vše, co jsou

připraveny přijmout (DBY, 11–12).

V Bibli se o Spasiteli píše, že sestoupil pod všechny věci, aby mohl

nade vše vystoupit. Není tomu tak s každým člověkem? Určitě je. Je

tedy záhodno, abychom sestoupili pod všechny věci a postupně vystu-

povali a učili se trochu nyní i potom a přijímali „řádek za řádkem, před-

pis za předpisem, zde trochu a tam trochu“ [viz Izaiáš 28:9–10; NaS

98:12] (DBY, 60), dokud nedosáhneme věčnosti a nepřijmeme plnost

jeho slávy, znamenitosti a moci (DBY, 3).

Duchovní a časná hlediska evangelia jsou jedno.

U Boha, a také u těch, kteří rozumějí zásadám života a spasení, kněž-

ství, zjevením pravdy a Božím darům a povoláním pro děti lidské, ne-

existuje rozdíl mezi duchovní a časnou prací – všechny jsou jedno.

Vykonávám-li dobře svou povinnost, činím vůli Boží, i když jenom

káži; modlím se, pracuji rukama pro poctivou obživu; ať jsem na poli,

ve strojní dílně nebo v následných obchodních podnicích, neboli

všude, kam mě povinnost zavolá, sloužím Bohu stejně na jednom

místě jako na druhém; a tak je to se vším, vše na svém místě, ve svém

pořádku a čase (DBY, 8).

V Boží mysli není nic takového, jako oddělování duchovního od

časného nebo časného od duchovního; neboť v Pánu jsou jedno [viz

NaS 29:34–35] (DBY, 13).

Vše, co se týká budování Pánova království na zemi, ať již v kázání

evangelia, nebo budování chrámů jeho jménu, jsme byli učeni považo-

vat za práci duchovní, i když je zřejmé, že její konání vyžaduje sílu při-

rozeného těla (DBY, 13).

Nemůžeme dokonce ani vstoupit do chrámu, když je postaven,

a vykonávat ony obřady, které vedou k duchovním požehnáním, aniž

bychom konali práci časnou. Časné obřady musejí být vykonávány,

aby zajistily duchovní požehnání, která má Veliký Svrchovaný v zásobě

pro své věrné děti. Každý skutek je nejprve časným skutkem. Apoštol

říká, že víra přichází slyšením [viz Římanům 10:17]. Co máme slyšet,

aby vznikla víra? Kázání slova. K tomu musíme mít kazatele, a tím není
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neviditelný duch, ale vezdejší obyčejný člověk jako jsme my, který je

podroben stejným omezením a pravidlům života. Kázat evangelium je

časná práce a uvěřit v Pána Ježíše Krista je výsledkem časné práce. Být

pokřtěn je časná práce, jak pro osobu, která je křtěna, tak pro křtitele.

Jsem živým svědkem pravdivosti tohoto prohlášení, neboť jsem mno-

hokrát měl na nohou puchýře a byl jsem unaven putováním a kázáním,

aby lidé díky tomu, že slyší evangelium, měli víru. Požehnání, po kte-

rých tak dychtivě toužíme, k nám přijdou vykonáváním požadované

manuální práce, a tudíž přípravou všech věcí nezbytných pro přijetí

neviditelných požehnání, která má Jehova pro své děti (DBY, 13–14).

Evangelium je vodítko pro každodenní život – 
praktické náboženství.

Náboženství Ježíše Krista je praktickým náboženstvím a zahrnuje

každodenní povinnosti a skutečnosti tohoto života (DBY, 12).

Zásady věčnosti a věčného oslavení pro nás nemají žádný význam,

pokud nejsou přizpůsobeny našim schopnostem, abychom je mohli

používat ve svém životě (DBY, 14).

Omezuji evangelium na současnou dobu, okolnosti a stav lidí

(DBY, 8).

Ten systém, který přináší současnou jistotu a mír, je tím nejlepším,

podle kterého se může žít, a tím nejlepším, podle kterého se může umí-

rat; je nejlepším pro podnikání; je nejlepším pro farmaření, pro budo-

vání měst a chrámů, a tímto systémem je zákon Boží. Vyžaduje ale přís-

nou poslušnost. Vláda pravdy a cesta, kterou Bůh pro lidi načrtl, aby po

ní kráčeli, zajišťuje mír, útěchu a štěstí nyní a věčnou slávu a oslavení; to

ale nevyžaduje nic jiného než přísnou poslušnost Božího zákona

(DBY, 8).

Občas, když přemýšlím, o čem bych k vám měl mluvit, se mi stává,

že by přísné kázání o tématech týkajících se vzdálené budoucnosti

nebo procházení minulé historie nepochybně potěšilo a nanejvýš zau-

jalo část mých posluchačů; ale podle mého soudu a ducha inteligence,

který je ve mně, kdybych se ubíral tímto směrem, lidé by nebyli pou-

čeni o svých každodenních povinnostech. Z tohoto důvodu necítím, že

vás mám poučovat o povinnostech, které budou vykonávány za stovky

let od této doby, ale že mám spíše uvádět ona poučení týkající se pří-

tomnosti, našeho každodenního chování a jednání, abychom mohli

vědět, jak si v průběhu času, a se současnými výsadami, můžeme pro-

spívat, a abychom byli schopni klást základ budoucího štěstí (DBY, 12).

Mým posláním u lidí je učit je ve vztahu k jejich každodennímu

životu. Domnívám se, že je zde mnoho lidí, kteří mě před mnoha
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a mnoha roky slyšeli říci, že se pramálo starám o to, co se stane po milé-

niu. Starší mohou kázat dlouhá pojednání o tom, co se stalo za dnů

Adamových, co se přihodilo před stvořením a co se stane za tisíce let

od této doby, a mluvit o věcech, které se přihodily nebo teprve přihodí,

o kterých nic nevědí, a sytit lidi větrem; to ale není můj způsob výuky.

Toužím učit lidi, co mají dělat nyní, a nechť se milénium postará samo

o sebe. Mým posláním je učit je, aby sloužili Bohu a budovali jeho Krá-

lovství. Učím víře, pokání, křtu na odpuštění hříchů a vkládání rukou

pro přijetí Ducha Svatého. Máme být učeni ve vztahu k našemu každo-

dennímu životu z časného hlediska (DBY, 8–9).

Nedovolujeme si jít na pole orat, aniž bychom sebou vzali své nábo-

ženství; nejdeme do úřadu, za pult prodávat zboží, do kanceláře s kni-

hami nebo někoho ošetřit či vyřídit nějaký obchod, aniž bychom

s sebou vzali své náboženství. Jedeme-li vlakem nebo jsme-li na příjem-

ném výletě, náš Bůh a naše náboženství musí být s námi (DBY, 8).

Chceme, aby Svatí rostli v dobrotě, dokud například naši mechanici

nebudou tak čestní a spolehliví, že tato železniční společnost řekne:

„Dejte nám jako strojvůdce ,mormonského‘ staršího, potom se nikdo

nebude muset vůbec obávat cestovat, protože když bude vědět, že

hrozí nebezpečí, udělá vše pro záchranu života těch, kteří mu jsou svě-

řeni do péče.“ Chci vidět, že naši starší jsou tak plní bezúhonnosti, že

jim tato společnost bude dávat přednost jako svým strojníkům, hlída-

čům, inženýrům, úředníkům a obchodním ředitelům. Žijeme-li podle

svého náboženství a jsme-li hodni jména Svatých posledních dnů, jsme

právě těmi lidmi, kterým mohou být všechny tyto činnosti svěřeny

s dokonalou jistotou, pokud ne, je to důkaz, že podle svého nábožen-

ství nežijeme (DBY, 232–233).

Naše náboženství začleňuje každý skutek a slovo člověka. Žádný

člověk nemá jít obchodovat, pokud to nedělá v Bohu; žádný člověk

nemá jít farmařit nebo dělat jakékoli jiné povolání, pokud to nedělá

v Pánu. Žádný člověk zasedající v radě nemá sedět, aby soudil lidi,

ledaže soudí v Pánu, aby mohl spravedlivě a nestranně rozlišovat mezi

správným a špatným, mezi pravdou a omylem, světlem a temnotou,

spravedlností a nespravedlností (DBY, 9).

Při pečlivém čtení Starého a Nového zákona můžeme zjistit, že vět-

šina zjevení daných lidstvu v dávné době se týkala jejich každodenních

povinností; my jdeme stejnou cestou. Zjevení obsažená v Bibli

a v Knize Mormon jsou pro nás příklady a Kniha nauk a smluv obsa-

huje přímé zjevení pro tuto Církev; jsou pro nás vodítkem a my si

nepřejeme je odstranit; nechceme, aby zastarala a byla odložena. Pře-

jeme si pokračovat ve zjeveních Pána Ježíše Krista, den za dnem, a mít
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s sebou neustále jeho Ducha. Budeme-li tak činit, nebudeme již kráčet

v temnotě, ale budeme kráčet ve světle života (DBY, 12).

Přejeme-li si těšit se z ducha Sionu, musíme pro to žít. Naše nábo-

ženství není pouhá teorie; je to praktické náboženství, aby přinášelo

každému srdci dnešní potěšení (DBY, 12).

Dílo budování Sionu je v každém smyslu praktické; není to pouhá

teorie. Teoretické náboženství přináší komukoli velmi málo skuteč-

ného dobra nebo užitku. Mít dědictví v Sionu nebo v Jeruzalémě pouze

teoreticky – pouze v představě – by bylo stejné jako nemít dědictví

vůbec žádné. Je třeba na něj získat dekret, učinit ho praktickým, pád-

ným a užitečným. Nespokojme se tedy s pouhým teoretickým nábo-

ženstvím, ale nechť je praktické, samo sebe očišťující a samo sebe pod-

porující, udržující v nás lásku k Bohu, kráčející podle každého

předpisu, podle každého zákona a podle každého slova, které je dáno,

aby nás vedlo (DBY, 12).

A jestliže dbám toho, co na mně spočívá dnes, a potom dělám to, co

přináší zítřek, a tak dále, budu připraven, až přijde věčnost, vejít do

věcí věčnosti. Ale na toto pole působnosti nebudu připraven, pokud

nezvládnu věci, které jsou v mém dosahu nyní. Vy všichni se to musíte

naučit (DBY, 11).

Pravým cílem naší zdejší existence je ovládnout časné prvky tohoto

světa a podmanit si zemi a rozmnožovat ty rostlinné a živočišné orga-

nismy, které Bůh určil, aby na ní přebývaly (DBY, 15).

Život je pro nás, a naší povinností je přijímat ho dnes, a nečekat na

milénium. Zaujměme stanovisko být spaseni dnes, a když nastane

večer, projděme si skutky tohoto dne, čiňme pokání ze svých hříchů,

máme-li se z čeho kát, a pronesme svou modlitbu; potom můžeme

ulehnout a klidně spát až do rána, s vděčností k Bohu vstát, zahájit

práce dalšího dne a celý den usilovat žít pro Boha a pro nikoho jiného

(DBY, 16).

Zodpovědnost pečovat o sebe a o svou rodinu je důležitým
praktickým použitím evangelia.

Ustavičně se snažím přimět tento lid, aby se ubíral směrem, který ho

učiní sám sebe podporujícím, pečujícím o své chudé, chromé, kulhavé

a slepé, pozvedajícím nevědomé z míst, kde nemají příležitost zachová-

vat cesty světa a porozumět obvyklému poznání, které vlastní děti lid-

ské, přivádějícím je ze čtyř konců světa a činícím z nich inteligentní,

šetrné a sami sebe podporující lidi.

Bojuji a léta jsem bojoval, abych lidi přivedl k pochopení, že pokud

se o sebe nepostarají sami, nebude o ně postaráno; že pokud nepolo-
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žíme základ k tomu, abychom se sami nasytili, oděli a abychom sami

získali přístřeší, zahyneme hladem a zimou; v letním období bychom

také mohli trpět kvůli přímým slunečním paprskům dopadajícím na

naše nahé a nechráněné tělo (DBY, 16–17).

Kdo si zaslouží chválu? Ty osoby, které se o sebe starají, nebo ty,

které se vždy spoléhají na veliké milosrdenství Páně, že se o ně

postará? Domnívat se, že nám Pán opatří plody, když nezasadíme

stromy; nebo že máme volat k Pánu, aby nás zachránil z nouze, když

nebudeme orat a sít a budeme ušetřeni sklizňových prací, je stejné jako

prosit ho, aby nás zachránil před následky naší pošetilosti, neposluš-

nosti a plýtvání (DBY, 293).

Místo abychom bádali o tom, co pro nás udělá Pán, pátrejme po

tom, co pro sebe můžeme udělat sami (DBY, 293).

Dokud v tomto údolí máme úrodnou půdu a semena, která

můžeme zasadit do země, nemusíme žádat Boha, aby nás nasytil, ani

aby nás obcházel s bochníkem chleba a prosil nás, abychom ho snědli.

Nebude to dělat, a ani já bych to nedělal, kdybych byl na Pánově místě.

Můžeme se zde nasytit sami; a budeme-li někdy postaveni do situace,

kdy nebudeme moci, potom bude mít Pán dost času, aby učinil zázrak

a pomohl nám (DBY, 294).

Neumíte-li se postarat o svůj přirozený život, jak můžete očekávat,

že budete mít moudrost získat věčné životy? Bůh vám dal vaši existenci

– vaše tělo a ducha, a požehnal vás schopnostmi, a tím položil základ

veškerého poznání, moudrosti a porozumění a veškeré slávy a věč-

ných životů. Jestliže jste nedosáhli schopnosti postarat se o své přiro-

zené potřeby a o svou manželku a několik dětí, co budete dělat s věcmi

nebeskými? (DBY, 13.)

Podívejte se na sebe a na své schopnosti, které máte jako Pomocná

sdružení v tomto městě a po celých horách. Podívejte se na svou situ-

aci. Zvažte to samy a rozhodněte se, zda půjdete a budete se učit vlivu,

který máte, a potom ho použijete pro činění dobra a úlevu chudým

mezi lidmi (DNW, 17 Aug. 1869, 3).

Doporučení ke studiu

Náš osobní růst v evangeliu přichází po troškách a řádek za
řádkem, když žijeme podle zásad, kterým se učíme.

• Proč nás Pán učí pravdám evangelia „trochu dnes a trochu zítra“?

(Viz také Izaiáš 28:9–10; 2. Nefi 28:30; NaS 98:12.) Co musíme dělat,

abychom obdrželi větší část pravd evangelia? (Viz také Alma

12:9–11.) Co by se mohlo stát, kdybychom obdrželi více pravdy, než

jsme připraveni přijmout?
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• Proč je občas žití podle nějaké zásady evangelia nezbytné k tomu,

abychom se této zásadě naučili? (Viz také Jan 7:17; NaS 93:28.)

• Jak omezujeme to, čemu nás Bůh může naučit?

Duchovní a časná hlediska evangelia jsou jedno.

• President Young řekl, že „není nic takového jako oddělování

duchovního od časného“. Jak by porozumění tomuto prohlášení

ovlivnilo náš přístup ke každodenním úkolům?

Evangelium je vodítko pro každodenní život – 
praktické náboženství.

• President Young učil Svaté, aby zásady evangelia používali praktic-

kým způsobem ve svém každodenním životě. Jak má evangelium

ovlivňovat naše rozhodnutí týkající se rodiny, zaměstnání a dalších

zodpovědností?

• Co si myslíte, že měl president Young na mysli, když řekl, že

bychom neměli jít „někoho ošetřit či vyřídit nějaký obchod, aniž

bychom s sebou vzali své náboženství“? Jak můžeme brát své nábo-

ženství s sebou, kamkoli jdeme, a přesto být citlivými k nábožen-

skému vyznání druhých lidí? Jak se můžeme více spoléhat na

Ducha, aby nám pomáhal, abychom měli své náboženství s sebou,

kdekoli jsme?

• Co je kromě misionářské práce a církevní služby naší zodpověd-

ností ve společnosti?

Zodpovědnost pečovat o sebe a o svou rodinu je důležitým
praktickým použitím evangelia.

• Co nás president Young učil o naší zodpovědnosti postarat se

o sebe? Jak se můžeme stát soběstačnými v duchovním, vzděláva-

cím, fyzickém, citovém a ekonomickém směru? Jak v tom můžeme

pomáhat druhým?

• Proč je soběstačnost důležitou součástí evangelia?

• President Young hovořil o ctnosti a nutnosti zaopatření sebe

samých. Jaká požehnání vstupují do našeho života, když tak činíme?

Za jakých okolností president Young řekl, že Pán „učiní zázrak

a pomůže nám“?
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Umělcova představa prvního vidění Josepha Smitha. President Young řekl, 
že Joseph Smith „vzal nebe . . . a přinesl ho dolů na zem“ tím, že zjevil pravou

podstatu Božstva (DBY, 458).



Poznání a ctění Božstva

Bůh Otec, Jeho Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý tvoří Božstvo. President
Brigham Young učil Svaté posledních dnů, aby uctívali Boha Otce
a obraceli se k Němu v modlitbě ve jménu Ježíše Krista. Dále učil, že
Bůh Otec byl kdysi na jiné planetě člověkem, který „prošel soužením,
kterým nyní procházíme my; získal zkušenosti, trpěl a radoval se a ví
vše, co víme my, o námaze, utrpení, životě a smrti této smrtelnosti“
(DBY, 22).

Učení Brighama Younga

Bůh Otec vytvořil a ovládá bezpočet světů, stvořil lidstvo 
a je osobností, kterou lze poznat a uctívat.

Věříme v jednoho Boha, jednoho Prostředníka a jednoho Ducha

Svatého [viz Články víry 1:1]. Ani na okamžik nemůžeme věřit, že Bůh

postrádá tělo, údy, vášně nebo vlastnosti. Vlastnosti se mohou pro-

jevovat pouze skrze uspořádanou osobnost. Veškeré vlastnosti nachá-

zejí vyjádření v organizované existenci a jsou jejím výsledkem

(DBY, 23).

Někteří by chtěli, abychom věřili, že Bůh je přítomen všude. Tak

tomu není. Není osobně všude přítomný, tak jako Otec a Syn nejsou

jednou osobou (DBY, 23–24).

Bůh je považován za všude přítomného ve stejném okamžiku; a Žal-

mista říká: „Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před

tváří tvou utekl?“ [Žalmy 139:7.] Je přítomen u všech svých stvoření

skrze svůj vliv, skrze svou vládu, ducha a moc, sám ale je osobností se

stánkem a my jsme učiněni podle jeho podoby (DBY, 24).

Někteří věří, nebo zastávají myšlenku, že kdybychom poznali Boha,

snížilo by to jeho vážnost u nás; já ale mohu říci, že pro mne porozu-

mění jakékoli zásadě nebo bytosti, na zemi nebo v nebi, nesnižuje její

pravou hodnotu, kterou pro mne má, ale naopak ji zvyšuje; a čím více

mohu poznat Boha, tím dražší a vzácnější pro mne je a tím vznešenější

jsou mé pocity vůči němu (DBY, 18).
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Nechť je každá osoba Božím přítelem [viz Jakub 2:23] (DBY, 18).

Velký architekt, správce a vrchní dohlížitel, dozorce a absolutní

vládce, který vede toto dílo, se nachází mimo dohled našich přiroze-

ných očí. Žije v jiném světě; nachází se v jiném stavu existence; prošel

soužením, kterým nyní procházíme my; získal zkušenosti, trpěl a rado-

val se a ví vše, co víme my, o námaze, utrpení, životě a smrti této smrtel-

nosti, neboť jí celou prošel a obdržel svou korunu a oslavení a drží

klíče a moc tohoto Království; třímá své žezlo a činí svou vůli mezi

dětmi lidskými, mezi Svatými i mezi hříšníky, a způsobuje výsledky,

které se hodí jeho záměru mezi královstvími, národy a říšemi, aby

všichni mohli přispět k jeho slávě a dokonalosti jeho díla (DBY, 22).

Předsedá nespočetným světům, které osvěcují tuto malou planetu,

a nespočetným milionům světů, které nemůžeme vidět; a přesto hledí

na nejnepatrnější objekt svého stvoření; žádné z těchto stvoření neu-

niká jeho pozornosti; a není žádného z nich, aniž by bylo výsledkem

jeho moudrosti a moci (DBY, 20).

Náš Otec v nebi zplodil všechny duchy, kteří kdy byli nebo kteří kdy

budou na této zemi [viz Židům 12:9]; a oni se narodili jako duchové ve

věčném světě. Potom Pán skrze svou moc a moudrost zorganizoval

smrtelný stánek člověka. Nejprve jsme byli učiněni duchovně a poté

časně (DBY, 24).

Stojí psáno, že Bůh zná všechny věci a má veškerou moc [viz 1. Nefi

9:6] (DBY, 20).

Je Nejvyšším Dozorcem vesmíru. Na jeho pokárání vysychá moře

a řeky se stávají pustinou. Měří vodu svou hrstí, nebesa rozměřuje svou

pídí a měrou měří prach země, hory váží na váze a pahorky na závaží;

národové jsou mu jako krůpěj v kbelíku a ostrovy pozvedá jako velmi

malou věc; vlasy na naší hlavě jsou mu spočteny, a ani vrabec neklesne

k zemi bez našeho Otce; on zná každou myšlenku a záměr srdce všech

žijících, neboť je všude přítomen skrze moc svého Ducha – svého slu-

žebníka, Ducha Svatého. Je Otcem všech, je nade všemi, skrze všechny

a ve vás všech [viz Efezským 4:6], zná všechny věci týkající se této země

a zná vše, co se týká milionů zemí podobných této (DBY, 19).

Dal tvar, pohyb a život tomuto materiálnímu světu; učinil velká

i malá světla, která krášlí oblohu nahoře; přidělil jim jejich časy a jejich

období a vyznačil jejich sféry. Způsobil, že vzduch a voda kypí životem,

a pahorky a pláně pokryl lezoucími věcmi, a člověka učinil vládcem

nad svým stvořením (DBY, 18).

Bůh je zdrojem, pramenem veškeré inteligence, bez ohledu na to,

kdo ji vlastní, zda člověk na této zemi, duchové v duchovním světě,

andělé, kteří přebývají ve věčnostech Bohů, nebo nejnižší inteligence
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mezi ďábly v pekle. Všichni odvozují inteligenci, světlo, moc a exis-

tenci, kterou mají, od Boha – ze stejného zdroje, ze kterého jsme my

obdrželi tu svou. Každý dobrý a dokonalý dar přichází od Boha [viz

Jakub 1:17]. Každý objev ve vědě a umění, který je skutečně pravdivý

a pro lidstvo užitečný, byl dán přímým zjevením od Boha, ačkoli to jen

málokdo uznává. Byl dán s ohledem na přípravu cesty pro konečný

triumf pravdy a vykoupení země z moci hříchu a Satana (DBY, 18).

Mnozí se snaží proniknout k prvotní příčině všech věcí; ale to by

bylo tak snadné jako pro mravence spočítat zrnka písku na zemi.

Člověk se svou omezenou inteligencí nemůže pochopit věčnost. . .

Pro člověka by pochopení prvotní příčiny všech věcí, nadzvednutí

závoje věčnosti a odhalení tajemství, po kterých od počátku pátrali

filosofové, bylo tak snadné jako pro komára vysledování historie

člověka zpět k jeho počátku. Jaké tedy má být povolání a povinnost

dětí lidských? Namísto pátrání po původu Bohů – namísto snahy

prozkoumat hlubiny věčnosti, které byly, jsou a budou, namísto úsilí

objevit hranice neohraničeného vesmíru nechť se snaží poznat cíl své

současné existence a to, jak mají tím nejprospěšnějším způsobem pro

své vzájemné dobro a spasení používat inteligenci, kterou vlastní.

Nechť se snaží poznat věci ve svém dosahu a důkladně jim porozumět

a dobře se seznámit s cílem své zdejší existence tím, že budou infor-

mace pilně hledat u vyšší moci a pečlivým studiem nejlepších knih

(DBY, 25).

Ježíš Kristus, Jednorozený Syn Otce v těle, usmířil hříchy všech,
kteří činí pokání.

Svatí posledních dnů věří v Ježíše Krista, Jednorozeného Syna Otce

[v těle], který přišel v zenitu času, vykonal své dílo, vytrpěl trest a zapla-

til dluh za prvotní hřích člověka tím, že obětoval sebe, byl vzkříšen

z mrtvých a vystoupil ke svému Otci; a tak jako Ježíš sestoupil pod

všechny věci, tak nad všechny věci vystoupí. Věříme, že Ježíš Kristus

přijde znovu tak, jak je o něm psáno: „A když za ním v nebe jdoucím

pilně hleděli, aj, dva muži postavili se podlé nich v rouše bílém, A řekli:

Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž zhůru

vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdou-

cího do nebe [Skutky 1:10–11]“ (DBY, 26).

Naše víra je soustředěna v Synu Božím a skrze něho v Otci (DBY,
26).

Svatí posledních dnů a každá další osoba, která má nárok na spa-

sení, a všichni s výjimkou těch, již zhřešili proti Duchu Svatému,
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mohou vědět, že Ježíš je Kristus, stejným způsobem, jakým to věděl

Petr [viz Matouš 16:13–19]. Toto poznání nedávají lidstvu zázraky,

i když mohou sloužit jako průvodní důkaz k posílení věřícího. Židé

znali Ježíšovy zázraky, a přesto strpěli, aby byl vydán na smrt jako pod-

vodník lidstva a ten, jenž je posedlý ďáblem (DBY, 28).

Ježíš vzal na sebe založení království Božího na zemi. Zavedl zákony

a obřady království (DBY, 29).

Nic nečinil sám od sebe. Činil na zemi zázraky a konal dobré skutky;

ale nic nečinil sám od sebe. Řekl: „Činím to, co jsem viděl činiti Otce“

[viz Jan 5:19]. „Nepřišel jsem činiti vůli svou, ale vůli toho, který mě

poslal“ [viz Jan 5:30]. Musíme dojít k závěru, že Syn Boží nenavrhoval,

nediktoval, nekonal, ani žádným způsobem neprojevoval svou moc,

svou slávu nebo své pověření na zemi, pouze když to vzešlo z mysli

a vůle jeho Otce (DBY, 26).

„Já a Otec jedno jsme,“ [Jan 10:30] říká Ježíš; jak, jedno tělo? Ne. . .

Nejsou jednou osobou, tak jako já a jeden z mých synů nejsme jednou

osobou. Přijímá-li můj syn mé učení, bude-li kráčet po stezce, kterou

jsem pro něj vyznačil, je-li jeho víra stejná jako moje, je-li jeho záměr

stejný a koná-li díla svého otce, jako Ježíš konal dílo svého Otce, potom

je můj syn jedno se mnou ve smyslu písem (DBY, 28).

Pán nám zjevil plán, skrze nějž můžeme být spaseni zde i později.

Bůh učinil vše, o co bychom mohli žádat, a více než bychom mohli

žádat. Ježíšovým pověřením na zemi bylo přivést své bratří a sestry

zpátky do přítomnosti Otce; vykonal svůj díl práce, a nám zbývá vyko-

nat ten náš. Není nic, co by Pán mohl učinit pro spasení lidské rodiny

a co by opomenul učinit; a je na dětech lidských, aby přijaly pravdu

nebo ji zavrhly; všeho, čeho mohlo být dosaženo pro jejich spasení

nezávisle na nich, bylo dosaženo ve Spasiteli a skrze Něj. . . Nyní je Krá-

lem králů a Pánem pánů, a přijde čas, kdy každé koleno poklekne

a každý jazyk vyzná [viz Mosiáš 27:31], ke slávě Boha Otce, že Ježíš je

Kristus [viz Filipenským 2:10–11]. Tatáž postava, na kterou pohlíželi ne

jako na Spasitele, ale jako na vyvržence, která byla ukřižována mezi

dvěma zloději a se kterou jednali s opovržením a výsměchem, bude

pozdravována všemi lidmi jako jediná Bytost, skrze niž mohou získat

spasení (DBY, 27).

Duch Svatý je duchovní osobností, která vydává svědectví pravdě.

Věříme, že Duch Svatý je jednou z postav, které tvoří. . . Božstvo.

Žádná osoba ve třech, ani tři osoby v jedné; ale Otec, Syn a Duch Svatý

jsou jedno v podstatě, jako srdce tří mužů, kteří jsou sjednoceni ve
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všech věcech. Je jednou ze tří postav, ve které věříme, jejímž úkolem je

sloužit těm z lidské rodiny, kteří milují pravdu. Prohlásil jsem, že jsou

jedno tak, jako srdce tří mužů může být jedno. Abych vás nezmýlil, chci

říci, že si nepřeji, abyste to pochopili tak, že Duch Svatý je osobnost

mající stánek jako Otec a Syn; ale je Božím poslem, který šíří svůj vliv

skrze všechna díla Všemohoucího (DBY, 30).

Duch Svatý je služebník [Otce a Syna], který nám připomíná

pravdu, zjevuje nám nové pravdy a učí, vede a řídí směr každé mysli,

dokud se nestaneme dokonalými a připravenými odejít domů, kde

můžeme vidět našeho Otce v nebi a rozmlouvat s Ním (DBY, 26).

Ke svému uspokojení jsem podle nejlepší znalosti, kterou mohu

shromáždit, prokázal, že člověk může být oklamán pohledem přiroze-

ného oka, může být oklamán slyšením ucha a dotykem ruky; že může

být oklamán ve všem, co se nazývá přirozenými smysly. Ale existuje

jedna věc, ve které být oklamán nemůže. Co je to? Je to působení

Ducha Svatého, Ducha a moci Boží na stvoření. Ten ho učí nebeským

věcem; řídí ho na cestě života; poskytuje mu klíč, kterým může zkoušet

lidské plány a který doporučuje věci Boží. Nejenom Svatí, kteří jsou

přítomni a kteří se shromáždili do Sionu, ale i lidé z každého národa,

kontinentu nebo ostrova, kteří žijí podle náboženství, jemuž učil náš

Spasitel a jeho apoštolové, a také Joseph Smith; oni také vydávají stejné

svědectví, jejich oči jsou oživovány Duchem Božím, a oni vidí stejně,

jejich srdce je oživováno, a oni cítí a rozumějí stejně a nejsou mezi nimi

žádné spory ohledně nauk Spasitele (DBY, 31).

Bez moci Ducha Svatého je osoba náchylná sejít napravo nebo

nalevo z přímé stezky povinnosti; jsou náchylní dělat věci, kterých

litují; jsou náchylní dělat chyby; a když se snaží dělat to nejlepší, co

mohou, vizte, dělají to, co nemají rádi (DBY, 31).

Chci vidět, jak muži a ženy dýchají Ducha Svatého v každém dechu

svého života a jak neustále žijí ve světle Boží tváře (DBY, 31).

Doporučení ke studiu

Bůh Otec vytvořil a ovládá bezpočet světů, stvořil lidstvo 
a je osobností, kterou lze poznat a uctívat.

• Co president Young učil o důležitosti poznání Boha Otce? (Viz také

Jan 17:3.) Jak ovlivňuje to, že někoho známe, náš vztah k této osobě?

Jaké věci vám pomohly poznat Boha Otce?

• Jak může být Boží vliv „považován za všude přítomn[ý] ve stejném

okamžiku“? Uveďte některé příklady zájmu Nebeského Otce

dokonce i o „nejnepatrnější objekt [jeho] stvoření“?
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• Nauka, že Bůh byl kdysi člověkem a že činil pokrok, aby se stal

Bohem, je specifická pro tuto Církev. Jak vám pomáhá vědomí, že

Bůh ze své vlastní zkušenosti „ví vše, co víme my, o námaze [a] utr-

pení“ smrtelnosti?

• President Young učil, že všechny dobré a pravdivé objevy ve vědě

a umění „byl[y] dán[y] přímým zjevením od Boha“. Jak pomohl

inspirovaný pokrok v těchto oblastech pokroku Božího díla?

• Co president Young říká o tom, co je „povolání a povinnost dětí lid-

ských“? Jak můžeme lépe porozumět věcem ve svém dosahu a být

lépe seznámeni se svým účelem na zemi? Kde máme toto porozu-

mění vyhledávat?

Ježíš Kristus, Jednorozený Syn Otce v těle, usmířil hříchy všech,
kteří činí pokání.

• Co president Young učil o Ježíši Kristu a o Jeho poslání na zemi?

• První zásadou evangelia je víra v Pána Ježíše Krista. Jakým způso-

bem mění náš život to, že máme víru v Syna Božího? (Viz také Jakob

4:10–11 a Moroni 7:41–42.)

• President Young učil, že každý Svatý posledních dnů může vědět, že

Ježíš je Kristus, stejným způsobem, jakým to věděl apoštol Petr (viz

také Matouš 16:13–19). Jak může někdo poznat, že Ježíš je Kristus?

Proč zázraky samy o sobě neposkytují osobě dostatečné poznání,

aby věděla, že Ježíš je Kristus? Proč je toto poznání tak důležité pro

naše spasení?

• Čí pověření Ježíš plnil, když sloužil obyvatelům země? Čemu se

můžeme naučit z Ježíšova příkladu a co můžeme používat ve svém

životě? Jak můžeme poznávat a přijímat svá vlastní pověření od

Pána?

• President Young nám připomínal, že jednoho dne „každé koleno

poklekne a každý jazyk vyzná“, že Ježíš je Kristus (Mosiáš 27:31; viz

také Filipenským 2:9–11). Žít jako pravý učedník Ježíše Krista je

mnohem obtížnější než pouze říkat, že Ježíš je Kristus. Co vám

může dodávat sílu žít podle evangelia jako oddaný učedník?
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Duch Svatý je duchovní osobností, která vydává svědectví pravdě.

• Co je posláním Ducha Svatého? Jak pracuje v životě Božích dětí?

• Jak se osobnost Ducha Svatého liší od osobnosti Boha Otce a Jeho

Syna Ježíše Krista? (Viz také NaS 130:22.) Jakým způsobem jsou tři

členové Božstva „jedno“?

• Jakým způsobem je Duch Svatý služebníkem Otce a Syna?

• Jaké osobní zkušenosti vám svědčí o schopnosti Ducha Svatého

učit a vést vás?

35

K A P I T O L A  4



36

President Young učil, že „všichni, kteří dosáhnou jakékoli slávy v nějakém
království, tak učiní díky tomu, že ji Ježíš vykoupil svým usmířením“ (DBY, 30).



Přijetí usmíření Ježíše Krista

President Brigham Young napsal jednomu ze svých synů o usmíření
tato slova: „Získání plného prospěchu z onoho nekonečného usmíření
učiněného naším Pánem a Spasitelem je v našem dosahu – je naše –
plně a zcela, ale pouze tak, pod podmínkou naší věrnosti v dodržování
našich smluv a závazků zachovávat božská přikázání, která nám byla
dána“ (LBY, 259). President Young učil, že veškeré naděje na spasení
jsou založeny na usmíření Spasitele, Ježíše Krista.

Učení Brighama Younga

Ježíš Kristus lidstvu poskytl nekonečné usmíření.

Svatí posledních dnů věří ve Spasitelovo usmíření, a já bych rád, aby

starší Izraele, tak dalece, jak mohou, rozuměli všem bodům nauky týka-

jící se vykoupení lidské rodiny, aby věděli, jak o nich hovořit a jak je

vysvětlovat (DNSW, 18 Aug. 1874, 2).

Ježíš přišel, aby ustavil své duchovní království neboli aby zavedl

kodex morálních zásad, které povznesou duchy lidí k božskosti

a k Bohu, aby si tím mohli zajistit slavné vzkříšení a nárok na panování

na zemi, až se království tohoto světa stanou královstvími našeho Boha

a jeho Krista. Přišel také proto, aby se představil jako Spasitel světa, aby

prolil svou krev na oltáři usmíření a aby všem věřícím otevřel cestu

života (DNW, 13 Aug. 1862, 1).

Joseph [Smith] nám řekl, že Ježíš je Kristus – Prostředník mezi

Bohem a člověkem – a Spasitel světa. Řekl nám, že na nebesích ani pod

nebesy není žádné jiné jméno, ani tam být nemůže, jímž by lidstvo

mohlo být spaseno v přítomnosti Otce, pouze jménem a službou Ježíše

Krista a usmířením, které uskutečnil na Kalvárii, a skrze ně. Rovněž

nám řekl, že Spasitel vyžaduje přísnou poslušnost všech přikázání,

obřadů a zákonů týkajících se jeho království, a že když tak budeme

činit, budeme učiněni podílníky všech požehnání přislíbených v jeho

evangeliu (DNW, 22 Oct. 1862, 1).

V tom okamžiku, kdy by bylo odstraněno Spasitelovo usmíření,

v tom okamžiku, jakoby mávnutím ruky, by byly zničeny naděje na
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spasení chované křesťanským světem, byl by odňat základ jejich víry

a jim by nezůstalo nic, na čem by stáli. Když by se to stalo, všechna zje-

vení, která Bůh kdy dal židovskému národu, pohanům i nám, by ztra-

tila cenu a jakoby mávnutím ruky by nám byla odňata veškerá naděje.

Skrze dar usmíření, který mohl dát pouze Kristus, 
mohou Boží děti zdědit království slávy.

Svatí posledních dnů věří v evangelium Syna Božího prostě proto,

že je pravdivé. Věří v křest na odpuštění hříchů, osobní i v zastoupení;

věří, že Ježíš je Spasitel světa; věří, že všichni, kteří dosáhnou jakékoli

slávy v nějakém království, tak učiní proto, že ji Ježíš vykoupil svým

usmířením (DBY, 30).

Ježíš byl určen od počátku, aby zemřel pro naše vykoupení a vytr-

pěl trýznivou smrt na kříži (DBY, 27).

Ohledně Ježíše a usmíření vám mohu říci (je to tak psáno, a já tomu

pevně věřím), že Kristus zemřel za všechny. Splatil celý dluh, ať již ten

dar přijmete, či nikoli. Pokračujeme-li ale v hříchu, ve lži, kradení, vydá-

vání falešného svědectví, musíme činit pokání a tohoto hříchu zane-

chat, aby měla Kristova krev plnou účinnost. Bez toho nebude mít

žádný účinek; aby nám usmíření mohlo prospět, musí přijít pokání.

Nechť všichni, kteří činí zlo, s tím přestanou; nežijte již déle v pře-

stupku, bez ohledu na to v jakém; ale každý den svého života žijte

podle zjevení, která byla dána, a tak, aby váš příklad mohl být hoden

napodobení. Mějme na paměti, že nikdy nejsme mimo dosah našeho

náboženství – nikdy, nikdy! (DBY, 156–157.)

Ježíš svým vlastním vykoupením vyvede každého syna a dceru

Adama, s výjimkou synů zatracení, kteří budou uvrženi do pekla. . . Je

pravda, že každá osoba, která hříchem nepromarní den milosti

a nestane se andělem ďáblovým, bude vyvedena, aby zdědila nějaké

království slávy (DBY, 382).

Ježíš je prvorozeným z mrtvých, jak porozumíte. Ani Enoch, Eliáš,

Mojžíš nebo kterýkoli další člověk, který kdy žil na zemi, bez ohledu na

to, jak přísně žil, nikdy nezískal vzkříšení, dokud nebylo tělo Ježíše

Krista vyvoláno z hrobu andělem. Byl prvorozeným z mrtvých. Je

Pánem vzkříšení – prvním tělem, které zde žilo poté, co přijalo slávu

vzkříšení (DBY, 374).

Toto pro něho nebyl žádný zázrak. Měl ve své moci otázky života

a smrti; měl moc položit svůj život a moc opět ho vzít na sebe. To je to,

co říká, a my tomu musíme věřit, pokud věříme příběhu Spasitele a slo-

vům apoštolů zapsaným v Novém zákoně. Ježíš měl tuto moc v sobě
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a ze sebe; Otec mu ji odkázal; bylo to jeho dědictví, a on měl moc polo-

žit svůj život a moc opět ho vzít na sebe (DBY, 340–341).

Kristovo usmíření umožňuje odpuštění těm, již mají víru, 
činí pokání a poslouchají Boha.

Temnotě a hříchu bylo dovoleno přijít na tuto zem. Člověk požil

zakázaného ovoce v souladu s plánem navrženým od věčnosti, aby lid-

stvo mohlo být uvedeno do kontaktu se zásadami a mocemi temnoty,

aby mohli poznat hořké a sladké, dobro a zlo, a aby byli schopni rozli-

šovat mezi světlem a temnotou, aby jim to umožnilo neustále přijímat

světlo (DBY, 61).

Toto evangelium spasí celou lidskou rodinu; Ježíšova krev usmíří

naše hříchy, přijmeme-li podmínky, které stanovil; musíme je však přij-

mout, jinak nám to nijak neprospěje (DBY, 7–8).

Na Svatých se vskutku vyžaduje, aby si podmanili každý špatný vliv,

který, jako jednotlivci, v sobě mají, dokud nebude vyhlazena každá

zlá touha a každý pocit v jejich srdci nebude podroben vůli Kristově

(DBY, 91).

To vyžaduje, aby s námi vždy bylo celé Kristovo usmíření, milosr-

denství Otce, soucit andělů a milost Pána Ježíše Krista a potom aby-

chom dělali skutečně to nejlepší, co jen můžeme, abychom se toho hří-

chu v sobě zbavili, abychom tak mohli uniknout z tohoto světa do

celestiálního království (DBY, 60).

Doporučení ke studiu

Ježíš Kristus lidstvu poskytl nekonečné usmíření.

• Proč přišel Ježíš na zem a založil své „duchovní království“? Z jakých

dalších důvodů přišel na zem? Jak Ježíš „všem věřícím otevřel cestu

života“? Jak můžeme učit svou rodinu, aby povznesla svého ducha

„k božskosti a k Bohu“?

• Jak můžeme být spaseni „v přítomnosti Otce“ a být „učiněni podíl-

níky všech požehnání přislíbených v jeho evangeliu“?

• Co by se podle presidenta Younga stalo s křesťanským světem,

kdyby bylo odstraněno usmíření Ježíše Krista? (Viz také 2. Nefi

9:6–9.)

• Projděte si následující verše z písem, abyste se poučili o dalších hle-

discích usmíření. Mosiáš 13:28, 32–35; Alma 7:11–12; 34:9–12;

Moroni 8:8–12; NaS 88:6.
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Skrze dar usmíření, který mohl dát pouze Kristus, 
mohou Boží děti zdědit království slávy.

• Ježíš byl v předsmrtelné existenci určen, „aby zemřel pro naše

vykoupení“. Vykupuje nás z fyzického a duchovního odloučení

od Boha. To se nazývá usmířením. President Young prohlásil, že

Kristovo usmíření splatilo „celý dluh, ať již ten dar přijmete, či

nikoli“. (Viz také Helaman 14:15–18.) Jak přijímáme plné dobrodiní

z usmíření?

• President Young učil, že všichni, kteří dosáhnou jakékoli slávy

v nějakém království, tak učiní díky tomu, že ji Ježíš vykoupil svým

usmířením. Jak zaplatil za Adamův dluh? Jak zaplatil za náš dluh?

(Viz také 2. Nefi 2:8–10.)

• Jak byl Ježíš schopen být „Pánem vzkříšení“?

Kristovo usmíření umožňuje odpuštění těm, již mají víru, 
činí pokání a poslouchají Boha.

• Proč bylo „temnotě a hříchu . . . dovoleno přijít na tuto zem“? Jaké

jsou důsledky Adamova pádu? (Viz také 2. Nefi 2:22–25.)

• Usmíření poskytuje vykoupení z našich hříchů za podmínek, které

„stanovil“ náš Vykupitel. Jaké jsou tyto podmínky? (Viz také 2. Nefi

2:26; NaS 18:44.)

• Jakou božskou pomoc můžeme čerpat, abychom unikli „z tohoto

světa do celestiálního království“? Co se od nás vyžaduje?
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Komunikace mezi Bohem
a člověkem

President Brigham Young učil, že naší „první a nejpřednější povinností
[je] hledat Pána, dokud neotevřeme stezku komunikace od Boha ke
své vlastní duši“. Krátce po smrti proroka Josepha Smitha vyprávěl
Brigham Young o snu, ve kterém ho Joseph navštívil a poučil: „Joseph
pokročil směrem k nám, vypadal velmi vážně, ale přesto příjemně,
a řekl: ,Řekni lidem, aby byli pokorní a věrní a aby si jistě uchovávali
Ducha Páně, a ten je povede správně. Ať jsou opatrní a neodhánějí ten
tichý a jemný hlas; ten je bude učit tomu, co mají dělat a kam mají jít;
ten ponese plody království... Řekni bratřím, že pokud budou následo-
vat ducha Páně, půjdou správně‘“ (JH). Všechny Boží děti mají výsadu
být osvěcovány Duchem Kristovým a přijímat osobní zjevení skrze
Ducha Svatého, když opravdově hledají Pána.

Učení Brighama Younga

Všem Božím dětem je dán Duch Kristův, 
aby je osvěcoval a pomáhal jim rozeznat dobro od zla.

Duch Páně osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. Na

zemi nežije nikdo, kdo není více či méně osvěcován Duchem Pána

Ježíše. Říká se o něm, že je světlem světa. Osvěcuje každého člověka,

který přichází na svět, a na každé osobě někdy spočívá duch pravdy

[viz Jan 1:9; 8:12; Moroni 7:16; NaS 84:46] (DBY, 32).

Ani na okamžik nevěřím, že se na tváři země ode dnů Adama až do

současnosti nacházel muž nebo žena, kteří by nebyli osvěcováni, pou-

čováni a učeni zjeveními Ježíše Krista. „Cože! Nevědomí pohané?“ Ano,

každá lidská bytost, která má zdravou mysl. Jsem dalek toho, abych

věřil, že lidským dětem byla odepřena výsada obdržet Ducha Páně, aby

je učil rozeznávat správné od špatného (DBY, 32).

Skálopevně. . . věřím, že není známo nic, leda skrze zjevení od Pána

Ježíše Krista, ať je to v teologii, vědě nebo umění (DBY, 38).
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Existují nadaní lidé, s velkým intelektem, schopni myšlení, mající

znalost o všech důmyslných mechanismech; jsou v tom odborníky,

i když nevědí, odkud svou inteligenci obdrželi. Duch Páně se ještě

zcela [neustal] nesnadit s lidmi a poskytovat jim poznání a inteligenci;

v důsledku toho jim zjevuje, poučuje je, učí je a vede (DBY, 33).

Bůh je zde – jeho vliv naplňuje nesmírnost prostoru. Má své posly

ve všech dílech svých rukou. Bdí nad každým svým stvořením; zná

všechny jejich skutky, jejich náklonnosti a myšlenky; neboť jeho inteli-

gence a moc naplňuje nesmírnost prostoru [viz NaS 88:6–13]. Nikoli

jeho osoba, ale jeho Duch; a on je zde a učí, vede a řídí národy země

(DBY, 32).

Bůh hovoří ke svým dětem skrze zjevení.

Tento lid věří ve zjevení. Tento lid věřil a věří, že Pán promluvil

z nebes. Věřili a věří, že Bůh podle svědectví Jana [viz Zjevení 14:6–7]

vyslal anděly, aby hlásali věčné evangelium (DBY, 38).

Často slyšíme říkat, že v Církvi musejí být žijící zjevovatelé, aby na

zemi mohlo být založeno království Boží a aby se mu dařilo. Uvedu

další znění tohoto názoru. Říkám, že žijící zjevovatelé od Boha neboli

Duch zjevení musejí být v každém jednotlivci a ve všech jednotlivcích,

aby znali plán spasení a zůstávali na stezce, která je vede do přítom-

nosti Boží (DBY, 38).

Pán není všude osobně; ale má své zmocněnce, kteří za něho hovoří

a jednají. Jeho andělé, jeho poslové, jeho apoštolové a služebníci jsou

určeni a oprávněni jednat v jeho jménu. A jeho služebníci jsou opráv-

něni radit a nařizovat v největších záležitostech, i v těch, jež by mohly

být považovány za zcela nicotné, aby poučovali, řídili a vedli jeho Svaté

(DBY, 41).

Žádný člověk nemůže získat vliv v tomto království a sám v něm

zůstat a zvelebovat své povolání, aniž by s ním byla moc Boží. Osoby

musejí žít tak, aby se mohly těšit ze světla Svatého Ducha, jinak nebu-

dou mít žádnou důvěru v sebe, své náboženství nebo ve svého Boha,

a dříve či později se odvrátí od víry (DBY, 33).

Jeden muž se mě zeptal, jak prostřednictvím zjevení vedu tento lid.

Učím je žít tak, aby jim Duch zjevení mohl den za dnem objasňovat

jejich povinnosti a oni byli schopni vést se sami. Pro získání tohoto zje-

vení je nezbytné, aby lidé žili tak, aby jejich duch byl čistý a neposkvr-

něný jako list prázdného papíru, který leží na stole před [pisatelem]

a je připraven přijmout jakékoli znaky, které na něj může pisatel napsat

(DBY, 41).
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Žádné pozemské dohady, žádné pozemské usuzování nemohou

otevřít mysl inteligentních bytostí a ukázat jim nebeské věci; to může

vykonat pouze Duch zjevení [viz 1. Korintským 2:9–14] (DBY, 37).

Zjevení od Pána Ježíše Krista, duch pravdy, odhalí vše, a všem, kteří

ho vlastní, umožní rozpoznat pravdu od omylu, světlo od temnoty,

věci Boží od věcí, které Boží nejsou. Je to jediná věc, která nám umožní

porozumět evangeliu Syna Božího, vůli Boží a tomu, jak můžeme být

spaseni. Následujte ho a povede vás k Bohu, Prameni světla, kde bude

otevřená brána a mysl bude osvícena, takže uvidíme, poznáme

a pochopíme věci takové, jaké jsou (DBY, 34).

Žádný člověk nemůže znát Ježíše Krista, ledaže mu to bylo zjeveno

z nebe [viz 1. Korintským 12:3] (DBY, 37).

Bez přímého zjevení z nebe je nemožné, aby nějaká osoba plně

porozuměla plánu spasení (DBY, 38).

Bez zjevení od Boha nevíme, kdo jsme, odkud jsme přišli, ani kdo

stvořil zemi, na které žijeme, pohybujeme se a existujeme (DBY, 37).

Když Duch zjevení od Boha inspiruje člověka, jeho mysl je ote-

vřena, aby viděl krásu, řád a slávu stvoření této země a jejích obyvatel,

cíl jejího stvoření a záměr jejího Stvořitele pro to, aby ji zalidnil svými

dětmi. Potom může jasně pochopit, že naše existence zde má jediný

účel, a to oslavení a znovuzřízení do přítomnosti našeho Otce a Boha

(DBY, 37).

Aby člověk správně porozuměl každé části a každému dílu zjevení

Božích, jak jsou dávána dětem lidským nebo jakémukoli jedinci na

nebi nebo na zemi, potřebuje Ducha, kterým byla dána – Ducha, který

zjevuje takové záležitosti pro porozumění a činí je důvěrně známými

pro mysl (DBY, 39).

Všichni ale máme žít tak, aby nám Duch zjevení mohl diktovat a psát

do srdce a říkat nám, co máme dělat namísto tradic našich rodičů a uči-

telů. K tomu se ale musíme stát takovými, jako jsou malé děti; a Ježíš

říká, že pokud se takovými nestaneme, nemůžeme vejít do království

nebeského. Jak je to prosté! Žijme oproštěni od závisti, zášti, hněvu,

sváru, hořkých pocitů a zlých řečí v našich rodinách a vůči našim sou-

sedům a přátelům a všem obyvatelům země, všude, kde se s nimi setká-

váme. Žijme tak, aby naše svědomí bylo čisté, neposkvrněné a jasné

(DBY, 36).

Kdybyste obdrželi vidění nebo zjevení od Všemohoucího, takové,

které by vám Pán dal ohledně vás samotných, nebo tohoto lidu, které

byste ale neměli prozradit, protože byste k tomu nebyli příslušnou oso-

bou nebo protože by to nemělo být v současnosti lidu známo, měli

byste ho zavřít a zapečetit tak důkladně a uzamknout tak těsně, jak jsou
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pro vás zavřena, zapečetěna a uzamčena nebesa, a držet ho v tajnosti

jako hrob. Pán nedůvěřuje těm, kteří odhalují tajemství, neboť takovým

osobám se nemůže bezpečně zjevit (DBY, 40–41).

Jak to víme, že proroci psali slovo Páně? Zjevením. Jak to víme, že

byl Joseph Smith povolán Bohem, aby na zemi založil jeho království?

Zjevením. Jak to víme, že vedoucí tohoto lidu učí pravdu? Zjevením

(DBY, 38).

Jak můžete poznat, že je dílo posledních dnů pravdivé? Můžete to

poznat pouze duchem přímého zjevení z nebe. Co vám dokázalo prav-

divost tohoto díla . . .? Nebyl to duch zjevení, který na vás spočinul? . . .

Máte k němu den za dnem přidávat; máte přidávat tak, jak dává Pán –

zde trochu a tam trochu a chovat jako poklad pravdu ve své víře

a porozumění, dokud se nestanete dokonalými před Pánem a nebu-

dete připraveni přijmout další věci království Božího (DBY, 36).

Když budete léta věrně pracovat, poznáte tuto prostou skutečnost –

že pokud máte správné srdce a stále pokračujete v poslušnosti, pokra-

čujete ve službě Bohu, pokračujete v modlitbě, bude ve vás Duch zje-

vení jako studnice vody tryskající k věčnému životu [viz NaS 19:38;

63:23]. Nechť se žádná osoba nepřestává modlit, protože nemá ducha

modlitby, ani nedovolte žádné pozemské okolnosti, aby vás nutila ke

spěchu, když konáte tuto důležitou povinnost. Když se budete sklánět

před Pánem a prosit ho, aby vám požehnal, zjistíte prostě tento výsle-

dek – Bůh vám rozmnoží požehnání časně i duchovně (DBY, 46).

Jednou z našich nejdůležitějších povinností je vyhledávat 
Boží vůli v každodenní modlitbě.

Kdybych měl stanovit prioritu mezi všemi povinnostmi, které jsou

od dětí lidských vyžadovány, od první do poslední, na první a nejpřed-

nější místo bych dal povinnost hledat Pána našeho Boha, dokud neo-

tevřeme stezku komunikace z nebe na zem – od Boha ke své vlastní

duši. Udržujte každou stezku svého srdce čistou a neposkvrněnou

před ním (DBY, 41).

Přiblížíme-li se k němu, on se přiblíží k nám; budeme-li ho včas hle-

dat, nalezneme ho; budeme-li den za dnem věrně a pilně používat svou

mysl, abychom poznali mysl a vůli Boží a abychom jim porozuměli, je

to tak snadné, ano, jářku snadnější než poznat mysl kohokoli jiného

(DBY, 42).

Buďme pokorní, vroucí, poddajní a podrobující se vůli Páně

a nebude žádné nebezpečí, ale namísto toho budeme mít jeho Ducha,

aby nás vedl. Otevřeme-li ústa a budeme-li vzývat našeho Nebeského

Otce ve jménu Ježíšově, budeme mít ducha modlitby (DBY, 44).
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Pán říká: Můj lid mě bude vyhledávat kvůli požehnáním, která potře-

buje. A místo zařazování modlitby mezi povinnosti, které na nás jako

na Svatých posledních dnů spočívají, máme žít tak, abychom ji považo-

vali za jednu z největších výsad, která nám byla poskytnuta; protože

kdyby nebylo účinnosti modlitby, co by se stalo s námi jako s lidem

i jako s jednotlivci? (DBY, 43.)

Povinností Svatých posledních dnů je modlit se bez ustání a ve všem

vzdávat díky, uznávat ruku Páně ve všech věcech a podrobovat se jeho

požadavkům (DBY, 42).

Nechť každý muž a každá žena vzývá jméno Páně, a nechť to také

činí z čistého srdce, když jsou v práci, stejně jako ve své komůrce; když

jsou na veřejnosti, stejně jako v soukromí, prosíce Otce ve jménu

Ježíšově, aby jim žehnal, ochraňoval je a vedl a učil je cestě života a spa-

sení a umožňoval jim žít tak, aby toto věčné spasení, po kterém tou-

žíme, získali (DBY, 43).

Nezáleží na tom, zda vy nebo já jsme naladěni na modlitbu, když

přijde čas modlitby, modlete se. Nejsme-li tak naladěni, máme se mod-

lit, dokud se nenaladíme (DBY, 44).

Přicházejí za mnou někteří bratří a říkají: „Bratře Brighame, jsem

povinen se modlit, když v sobě nemám ani kousek ducha modlitby?“ Je

pravda, že lidé jsou občas tak zmateni, ustaraní a ztrápení, porouchal se

jim pluh a další zařízení, zatoulala se jim zvířata a mate je tisíc věcí; náš

úsudek nás přesto učí, že jsme povinni se modlit, ať již máme zvlášt-

ního ducha modlitby, či nikoli. Mou naukou je, že jste povinni se mod-

lit; a když přijde doba modlitby, má John říci: „Toto je místo a čas

k modlitbě; kolena ohněte se na podlahu, a udělejte to hned.“ John ale

říká: „Nechci se modlit; nejsem na to naladěn.“ „Poklekni,“ říkám; „a

ohni kolena,“ a on začíná přemýšlet a uvažovat. Můžete něco říci?

Nemůžete říci: „Bože, buď milosrdný ke mně, hříšníkovi?“ Ano, to

může učinit, může-li vystoupit a proklínat svého bližního pro nějaké

špatné skutky. Nyní, Johne, otevři ústa a řekni: „Pane, buď ke mně mi-

losrdný.“ „Já ale necítím ducha modlitby.“ To vás neomlouvá, protože

víte, co je vaší povinností (DBY, 45).

Když vám ďábel říká, že se nemůžete modlit, když se hněváte, řek-

něte mu, že to není jeho věc, a modlete se do té doby, dokud nebude

tento druh nepříčetnosti rozptýlen a mysl opět neovládne klid (DBY,
45).

Když ráno vstanete, předtím, než si dopřejete jediné sousto jídla,

svolejte svou ženu a děti, skloňte se před Pánem, poproste ho, aby vám

odpustil vaše hříchy a aby vás po celý den ochraňoval a chránil vás

před pokušením a veškerým zlem, aby vedl vaše kroky správným smě-

rem, abyste toho dne mohli udělat něco, co prospěje království
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Božímu na zemi. Máte na to čas? Starší, sestry, máte čas na modlitbu?

(DBY, 44.)

Pomodlete se vždy předtím, než jdete pracovat. Nikdy na to nezapo-

meňte. Otec – hlava rodiny – nemá nikdy opomenout svolat svou

rodinu a zasvětit sebe i je Pánu zástupů a poprosit o vedení a řízení

jeho Svatého Ducha, aby je po celý den vedl – právě v onen den. Veď

nás v tento den, provázej nás v tento den, zachovávej nás v tento den,

ochraňuj nás před tím, abychom v tento den hřešili proti tobě nebo

jakékoli bytosti, která je v nebi nebo na zemi! Budeme-li to dělat každý

den, budeme v poslední den svého života připraveni těšit se vyšší slávě

(DBY, 44).

Víte, že v naší víře a náboženství je jedna zvláštnost, nikdy nežádat

Pána, aby něco učinil, aniž bychom byli ochotni pomoci mu vším, čeho

jsme schopni; a Pán potom udělá zbytek (DBY, 43).

Nebudu žádat Pána, aby dělal to, co nejsem ochoten udělat já

(DBY, 43).

Kdybych ho prosil, aby mi dal moudrost týkající se jakéhokoli život-

ního požadavku nebo ohledně mého vlastního směru nebo směru

mých přátel, mé rodiny, mých dětí nebo těch, jimž předsedám, a nezís-

kal od něho žádnou odpověď, a potom bych dělal to nejlepší, čemu mě

učí můj úsudek, on je zavázán onu záležitost přijmout a ctít a v každém

ohledu tak učiní (DBY, 43).

Nechť každý Svatý, když se modlí, prosí Boha o věci, které potře-

buje, aby mu umožnily podporovat spravedlivost na zemi. Pokud

nevíte, o co prosit, dovolte mi, abych vám řekl, jak se máte modlit. Při

modlitbě v soukromí se svou rodinou, když nevíte, o co prosit, pokořte

se před svým Otcem v nebi a úpěnlivě ho proste, aby vás vedl inspirací

Svatého Ducha a aby vedl tento lid a řídil záležitosti svého království na

zemi, a potom skončete. Proste ho, aby vás postavil tam, kde vás chce

mít, a pověděl vám, co chce, abyste dělali, a aby pocítil, že jste pro to

k dispozici (DBY, 45–46).

Nechť jsou všechny osoby vroucí v modlitbě, dokud nepoznají věci

Boží pro sebe a nezískají jistotu, že kráčejí po stezce, která vede k věč-

nému životu; potom zmizí závist, dítě nevědomosti, a žádný člověk

nebude mít sklon vyvyšovat se nad druhého; neboť takový pocit nemá

v řádu nebe místa. Ježíš Kristus se nikdy nechtěl lišit od svého Otce.

Byli a jsou jedno. Jsou-li lidé vedeni zjeveními Ježíše Krista a jsou-li si

této skutečnosti skrze svou věrnost vědomi, žádný strach, že by nebyli

jedno v Ježíši Kristu a neviděli okem v oko (DBY, 42).
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Doporučení ke studiu

Všem Božím dětem je dán Duch Kristův, 
aby je osvěcoval a pomáhal jim rozeznat dobro od zla.

• Přemýšlejte o působení světla Kristova neboli Ducha Páně. (Viz

také Průvodce písmy, „Světlo, Světlo Kristovo“; NaS 88:6–13; Moroni

7:12–19.) Co to znamená být „osvěcován Duchem Pána Ježíše“?

• Jak můžeme poznat věčná měřítka „správného“ a „špatného“?

• Jak se podle presidenta Younga Duch Páně stále ještě „namáhá

s lidmi“?

• Jakou mocí, která „naplňuje nezměrnost prostoru“, působí Pán na

své děti? V jakém smyslu není Bůh od nikoho z nás daleko? (Viz

také Skutky 17:27.) Jaké vidíte důkazy toho, že Bůh ovlivňuje udá-

losti na celém světě?

Bůh hovoří ke svým dětem skrze zjevení.

• Kdo je Pánem oprávněn přijímat zjevení pro celou Církev? (Viz také

NaS 21:4–5; 28:2; 43:3–4; 90:3–5.) Kdo jsou „žijící zjevovatelé“? Jaké

jsou naše zodpovědnosti vůči žijícím zjevovatelům?

• President Young řekl, že učení o spasení lze poznat pouze zjeve-

ním. Jaká zjevení nám Pán poskytne jako jedincům? (Viz také 2. Nefi

32:5; Numeri 11:29.)

• Jak můžeme podle presidenta Younga poznat, že jsme vedeni v sou-

ladu s vůlí Boží? Za jakých podmínek můžeme ve svém životě „den

za dnem“ přijímat zjevení, jež nás vede?

• Jaký slib je dáván těm, kteří „léta věrně“ pracují s modlitbou, posluš-

ností a ve službě? Jaké zkušenosti, které máte s modlitbou, vám

pomáhají přizvat do vašeho života Ducha?

Jednou z našich nejdůležitějších povinností je vyhledávat 
Boží vůli v každodenní modlitbě.

• Co je podle presidenta Brighama Younga naší „první a nejpřed-

nější“ povinností jako členů Církve?

• Za jakých podmínek budeme pravděpodobně mít „Ducha, aby nás

vedl“? (Viz také 3. Nefi 19:9, 24.)

• Jakou konkrétní radu dal president Young ohledně modlitby?

• Jaké důrazné napomenutí dal president Young těm, kteří nejsou

naladěni na modlitbu?
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„Ježíš nikdy neukončí své dílo, dokud nebudou všichni přivedeni k tomu, 
aby se těšili z nějakého království v příbytcích jeho Otce“ (DBY, 56).



Plán spasení

President Brigham Young jako prorok a učitel plánu spasení učil, že
„plánem a záměrem Nejvyššího Vládce“ (DBY, 49) je umožnit Jeho
dětem, aby se těšily věčnému štěstí. Podle tohoto velkého plánu štěstí
[viz Alma 42:16] jsme všichni žili jako Boží děti v Jeho přítomnosti
předtím, než jsme vstoupili do smrtelnosti, kde máme výsadu získat
smrtelnou schránku a rozhodnout se, že budeme poslouchat Boží při-
kázání. Podle naší věrnosti nás Ježíš Kristus uvede do některého krá-
lovství slávy.

Učení Brighama Younga

Bůh chce, abychom na věky rostli ve světle, pravdě a štěstí.

Tento život, který vy i já máme, je pro věčnost. Přemýšlejte o představě,

že by bytosti obdarované veškerou mocí a schopnostmi, které vlastníme,

byly zničeny, přestaly existovat, přestaly být, a potom se ji snažte uvést

do souladu s našimi pocity a s naším současným životem. Žádná inteli-

gentní osoba to nedokáže. Těmto věcem můžeme porozumět, avšak

pouze Duchem zjevení [viz 1. Korintským 2:11]. Prostřednictvím zjevení

Pána Ježíše rozumíme věcem, tak jak byly, které nám jsou oznamovány;

věcem, které jsou v životě, kterému se nyní těšíme, i věcem, tak jak

budou [viz NaS 93:24], ne v jejich plném rozsahu, ale všemu, co má Pán

v úmyslu, abychom pochopili, aby to pro nás učinil užitečným, aby nám

dal zkušenost nutnou v tomto životě a připravil nás na to, že se budeme

těšit věčnému životu ve světě, který přijde (DBY, 47).

Kdybychom mohli porozumět pravé filosofii, tak jako vlastnímu

stvoření a jeho účelu – jaký plán a záměr měl Nejvyšší Vládce, když

organizoval hmotu a uváděl ji do takového stavu, abych vás zde dnes

viděl, mohli bychom pochopit, že hmota nemůže být zničena – že je

podrobena organizování a dezorganizování; a mohli bychom pocho-

pit, že hmotu lze organizovat a vnášet do inteligence a že může vlastnit

více inteligence a pokračovat v růstu v oné inteligenci; a mohli bychom

poznat ony zásady, které zorganizovaly hmotu ve zvířata, rostliny

a v inteligentní bytosti; a mohli bychom rozpoznat Božství, jak působí,
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řídí a rozšiřuje zásady do hmoty, aby vytvářelo inteligentní bytosti

a aby je oslavilo – k čemu? Ke štěstí. Uspokojilo by plně ducha, kterého

v sobě máme, něco menšího? Ne [viz NaS 131:7] (DBY, 49).

Jsme duchovní děti Boží.

Žádná lidská bytost nemá moc zorganizovat svou vlastní existenci.

Neboť existuje někdo větší, než jsme my. Patří nám naše tělo? Patří nám

náš duch? Nepatříme sami sobě. Patříme svým předkům – svému Otci

a svému Bohu [viz Skutkové 17:29] (DBY, 50).

Věci byly nejprve stvořeny duchovně; Otec skutečně zplodil duchy

[viz NaS 76:24] a oni se narodili a žili s ním. Potom započal práci na

vytvoření pozemských schránek, přesně tak, jak byl v tomto těle stvo-

řen on sám, tak, že vzal hrubý materiál, který byl zorganizován a vytvo-

řil tuto zem,. . . následně byly z hrubých materiálů této země zorganizo-

vány schránky jeho dětí (DBY, 50).

Slyšel jsem, že slavný pan [Henry Ward] Beecher z Brooklynu jed-

nou řekl, že největší neštěstí, které se člověku kdy přihodilo, bylo to, že

se narodil; já ale říkám, že největší štěstí, které kdy lidské bytosti pot-

kalo, nebo potkat může, je narodit se na tuto zem, neboť potom je před

nimi život a spasení; potom mají výsadu překonat smrt a svýma

nohama pošlapat hřích a nepravost, do svého každodenního života

začlenit každou zásadu života a spasení a věčně přebývat s Bohy (DBY,
51).

Duchové, kteří žijí v těchto schránkách, byli při svém vstupu do nich

čistí jako nebesa. Vstoupili do schránek, které jsou znečištěné, to se

týká těla, pádem člověka. Žalmista říká: „Aj, v nepravosti zplozen jsem,

a v hříchu počala mne matka má“ [Žalmy 51:7]. Tento verš v některých

myslích utvrdil nauku o naprosté zkaženosti – že je pro ně nemožné

mít jedinou dobrou myšlenku a že jsou úplně hříšní, že v nich není

žádné dobro, žádná zdravost a žádné duchovní zdraví. To není

správné, přesto určitý boj v sobě máme. Musíme bojovat proti zlým

vášním nebo semenům nepravosti, která jsou skrze pád zaseta v těle.

Čistí duchové, kteří obývají tyto schránky, jsou ovlivňováni a je právem

toho, který je do těchto schránek poslal, Boha a Pána každého pohybu,

aby měl přednost a stále udílel Ducha pravdy, aby duchy lidí ovlivňo-

val, aby mohl triumfovat a mít hlavní vliv v našich schránkách (DBY,
51–52).
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Máme svobodu rozhodnout se pro dobro místo zla, 
pro oslavení místo bědy.

[Otec se zeptal]: „Kdo vykoupí zemi, kdo půjde a přinese oběť za

zemi a vše, co obsahuje?“ Nejstarší Syn řekl: „Zde jsem“; a potom dodal:

„Pošli mě.“ Ale ten druhý, kterým byl „Lucifer, Syn jitra“, řekl: „Pane, zde

jsem, pošli mě, vykoupím každého syna a dceru Adama a Evy, kteří žijí

na zemi, nebo kteří na zem kdy vstoupí.“ „Ale,“ řekl Otec, „to vůbec

nebude stačit. Každému jedinci dám svobodu jednání; všichni ji musejí

používat, aby získali oslavení v mém království; poněvadž mají moc

volby, musejí tuto moc používat. Jsou to moje děti; vlastnosti, které

vidíte ve mně, jsou i v mých dětech, a ony musejí používat svou svo-

bodu jednání. Jestliže slíbíš, že je všechny spasíš, musíš je spasit

v nespravedlivosti a zkaženosti“ [viz Abraham 3:23–28; Mojžíš 4:1–4]

(DBY, 53–54).

Když došlo na nebi ke vzpouře, soud byl přiložen ke šňůře a spra-

vedlivost k olovnici a zlí byli vyvrženi (DBY, 54).

Všemohoucí Pán strpěl v nebi toto rozštěpení, aby viděl, co jeho

poddaní budou dělat před svým příchodem na tuto zemi (DBY, 54).

Ale oni [vzbouření duchové] museli odejít z nebe, nemohli tam pře-

bývat, museli být svrženi na zemi, aby pokoušeli syny lidské a konali

svou práci v poskytování protikladu ve všech věcech, aby obyvatelé

země mohli mít výsadu zdokonalovat se na základě inteligence, která

jim byla dána, příležitost překonávat zlo a učit se zásadám, které vlád-

nou věčnosti, aby v ní mohli být oslaveni (DBY, 54).

Žádné osobě nemůžete poskytnout její oslavení, aniž by věděla, co je

zlo, co jsou hřích, zármutek a běda, neboť žádná osoba by nemohla

pochopit a ocenit oslavení a těšit se z něho na základě nějaké jiné zásady.

Myslíte si, že Pán upírá svůj zrak na příliš mnohé? . . . Nemyslím si, že

na zemi nyní žije někdo, že žil někdo před námi nebo že někdo přijde

po nás, koho by neznal. Věděl, kdo budou jeho pomazaní; po celou

dobu na ně upíral svůj zrak, stejně jako na Mojžíše, Faraóna, Abrahama,

Melchisedecha a Noéma, který byl vyvolenou nádobou pro stavbu

korábu a záchranu zbylých před povodní (DBY, 55).

Je mylnou myšlenkou, že Bůh nařizuje všechny věci, cokoli, co se

děje, neboť vůle stvoření je tak volná jako vzduch. Můžete se zeptat,

zda věříme v předustanovení; věříme, tak silně jako kdokoli na světě.

Věříme, že Ježíš byl předustanoven před položením základů světa

a jeho poslání být Spasitelem světa mu bylo přiděleno ve věčnosti, přes-

to když přišel v těle, bylo ponecháno jeho svobodnému rozhodnutí,

zda se rozhodne poslouchat svého Otce či zda ho poslouchat odmítne.

Kdyby odmítl poslouchat svého Otce, stal by se synem zatracení. My
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také máme volnost rozhodnout se pro zásady věčného života nebo je

odmítnout. Bůh nařídil a předustanovil mnoho věcí, které se staly,

a bude v tom pokračovat; když ale vydává rozhodnutí o velkých pože-

hnáních pro nějaký národ nebo jednotlivce, jsou vydána za určitých

podmínek. Když rozhoduje o velkých pohromách a zdrcujících zniče-

ních ohledně národů nebo lidí, tato rozhodnutí se uskutečňují, protože

národy a lidé nechtějí zanechat své zlovolnosti a obrátit se k Pánu. Bylo

rozhodnuto, že Ninive má být za čtyřicet dnů zničeno, ale rozhodnutí

bylo díky pokání obyvatelů Ninive pozastaveno. Bůh vládne a panuje

a všechny děti učinil svobodné, jako je sám, aby se rozhodovaly pro

dobré nebo špatné, a my tedy budeme souzeni podle svých skutků

(DBY, 55).

Podle naší věrnosti nás Ježíš Kristus uvede do některého 
království slávy.

Toto je plán spasení. Ježíš nikdy neukončí své dílo, dokud nebudou

všichni přivedeni k tomu, aby se těšili z nějakého království v příbyt-

cích jeho Otce, kde je mnoho království a mnoho sláv, aby odpovídaly

dílům a věrnosti všech lidí, kteří kdy žili na zemi. Někteří budou

poslušni celestiálního zákona a obdrží jeho slávu, někteří budou dodr-

žovat terestriální a někteří telestiální zákon a jiní neobdrží žádnou

slávu (DBY, 56).

Miliony [lidí] zemřely, v křesťanském i pohanském světě, kteří byli

stejně tak čestní, ctnostní a bezúhonní jako leckdo, kdo žije nyní. Křes-

ťanský svět říká, že jsou ztraceni; ale Pán je spasí, přinejmenším

všechny ty, již přijmou evangelium. Plán spasení, který zjevil Ježíš

a který my kážeme, dosahuje k nejničemnějším a nejhanebnějším

z Adamovy ztracené rasy (DBY, 60–61).

Doporučení ke studiu

Bůh chce, abychom na věky rostli ve světle, pravdě a štěstí.

• Jak můžeme poznat, že „život, který vy i já máme, je pro věčnost“?

Jak vás ovlivňuje to, že víte, že život je věčný?

• Co bylo Božím „plánem a záměrem“ při organizování tohoto světa?

• President Young učil, že prvořadým účelem života je „vlastnit více

inteligence a pokračovat v růstu v oné inteligenci“. Jaký je vztah

mezi růstem v inteligenci neboli světle a pravdě (viz také NaS 93:36;

130:19) a získáním věčného štěstí? Jak se to potvrdilo ve vašem

životě?
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Jsme duchovní děti Boží.

• Jaké pocity ve vás vyvolává to, že víte, že jste doslovným duchov-

ním dítětem našeho Nebeského Otce? Jak to ovlivňuje váš život?

• Proč je „narodit se na tuto zem“ to „největší štěstí, které kdy lidské

bytosti potkalo“? Čtěte Knihu nauk a smluv 93:33 a přemítejte

o tom. Jaká požehnání jsou spojena s tím, že náš duch a tělo budou

neoddělitelně spojeny?

• Jaký je podle presidenta Younga důsledek pádu člověka? K jakému

chybnému závěru docházejí někteří lidé ohledně pádu? Jaká je

úloha Ducha Pravdy v boji, který „v sobě máme“, mezi dobrem

a zlem? Jak můžeme učinit Ducha Pravdy mocnější silou ve svém

životě?

Máme svobodu rozhodnout se pro dobro místo zla, 
pro oslavení místo bědy.

• Jakou roli podle presidenta Younga hraje svoboda jednání při získá-

vání našeho oslavení? Proč Bůh Otec zamítl Luciferův návrh, že

bude jednat za každého z nás? (Viz také 2. Nefi 2:15–16.)

• Proč Pán dovolil „rozštěpení v nebi“? Jakou „práci“ konají ti, již byli

vyvrženi z Otcovy přítomnosti? Proč musí být „protiklad ve všech

věcech“? Proč musíme porozumět tomu, „co je zlo“ a „co jsou hřích,

zármutek a běda“, abychom získali oslavení? (Viz také 2. Nefi 2:11.)

• Co můžete dělat, abyste plnili Pánova přání a dorůstali svých plných

schopností?

• Jakým způsobem Bůh nařizuje neboli předustanovuje určité udá-

losti, a přesto nám nechává svobodu rozhodování?

Podle naší věrnosti nás Ježíš Kristus uvede do některého 
království slávy.

• Kdy skončí spásná práce Ježíše Krista?

• Skrze Kristovo usmíření jsou všichni, kromě synů zatracení, přivá-

děni „k tomu, aby se těšili z nějakého království v příbytcích jeho

Otce“. President Young také prohlásil, že je „mnoho království

a mnoho sláv“. Proč je tak mnoho království? Kdo rozhoduje o tom,

do kterého království osoba půjde?

• Jak Spasitelovo usmíření „dosahuje k nejničemnějším a nejhaneb-

nějším“ stejně jako k těm, kteří jsou „čestní, ctnostní a bezúhonní“?
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První Svatí projevovali velkou víru v Pána tím, že opouštěli domov a rodnou
zem, aby se pod vedením presidenta Brighama Younga shromáždili do Sionu.



Víra v Pána Ježíše Krista

Mocnou hybnou silou v životě presidenta Brighama Younga byla víra
v Ježíše Krista. Jeho víra ve Spasitele a ve znovuzřízené evangelium
Ježíše Krista mu umožňovala snášet těžká strádání a zkoušky. Díky
této víře vykonal mnoho misií; snášel strádání Sionské výpravy; zůstal
neochvějný a věrný evangeliu a proroku Josephu Smithovi během
obtížných časů v Kirtlandu, kdy mnozí Svatí opustili Církev. Díky této
víře vedl Svaté do údolí Solného jezera a založil tam království Boží.
Řekl: „Každá osoba, která žije v této Církvi, musí být věrná. Nemohou
chodit viděním, ale musejí skutečně používat víru v Pána Ježíše Krista,
aby se těšili světlu Svatého Ducha. Když toto zanedbávají, zmocňuje se
jich duch světa a oni se stávají chladnými a neplodnými a upadají do
temnoty a duchovní smrti“ (DNW, 25 Apr. 1855, 2).

Učení Brighama Younga

Víra v Pána Ježíše Krista je první zásadou evangelia a lze ji
pochopit pouze mocí Ducha Svatého.

Evangelium, které kážeme, je mocí Boží ke spasení; a první zásadou

tohoto evangelia je. . . víra v Boha a víra v Ježíše Krista, jeho Syna,

našeho Spasitele. Musíme věřit, že je tím, za koho ho pokládají svatá

písma. . . Musíme věřit, že tentýž Ježíš byl ukřižován pro hříchy světa

(DBY, 153).

Můžete říci, že Pán a jeho evangelium nestojí za pozornost, anebo

se před nimi můžete sklonit (DBY, 153).

Aby člověk porozuměl prvním zásadám evangelia – aby jim porozu-

měl správně, musí mít moudrost, která přichází shůry; musí být osvícen

Duchem Svatým; . . . musí se sám těšit požehnáním spasení, aby je mohl

udílet druhým (DBY, 152).

Každá částečka pravdy, kterou každá osoba přijímá, je darem od

Boha. Přijímáme tyto pravdy a jdeme dál od slávy ke slávě, . . . a přijí-

máme poznání všech věcí a stáváme se Bohy, dokonce Syny Božími. Ti

jsou celestiálními jedinci. To jsou ti, které Pán vyvolil skrze jejich
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poslušnost. Nepohrdají pravdou, když ji slyší. To jsou ti, kteří nepo-

hrdají evangeliem, ale uznávají Ježíše a Boha v jejich pravé podstatě,

kteří uznávají anděly v jejich pravé podstatě. To jsou ti, kteří pracují pro

spasení lidské rodiny (DBY, 152).

Víra v Krista je darem Božím získaným vírou, 
poslušností a spravedlivými skutky.

Když věříte zásadám evangelia a dosáhnete víry, která je darem

Božím, Bůh vám přidá více víry, přidávaje víru k víře. Uděluje víru

svým stvořením jako dar; ale jeho stvoření dědičně vlastní výsadu věřit,

že evangelium je pravdivé nebo falešné (DBY, 154).

Hovoříme-li o víře v abstraktním smyslu, je to moc Boží, skrze niž

světy jsou a byly stvořeny, a je to dar Boží pro ty, již věří jeho přikázá-

ním a jsou jich poslušni. Na druhou stranu žádná žijící, inteligentní

bytost, ať již slouží Bohu, či nikoli, nejedná bez víry. Stejně tak by

mohla zkoušet žít bez dýchání, jako žít bez zásady víry. Aby získala moc

Boží zvanou víra, musí ale věřit pravdě, být poslušna pravdy a pravdu

používat (DBY, 153).
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Máme povinnost důvěřovat našemu Bohu; a to je základ všeho, co

sami můžeme dělat (DBY, 154).

Když čtete zjevení nebo když slyšíte vůli Páně ohledně sebe, ve

svém vlastním zájmu to nikdy nepřijímejte s pochybovačným srdcem

(DBY, 155).

Nebeský Otec nezjevuje vždy svým dětem tajná díla své prozřetel-

nosti, ani jim neukazuje konec od počátku; neboť ony se musejí učit

důvěřovat v toho, kdo slíbil, že bude bojovat naše bitvy a že nás bude

korunovat vítězstvím, budeme-li věrni tak, jako byl věrný Abraham

(DBY, 156).

Mají-li lidé ve zvyku filosofovat o každém bodě a spoléhat se pouze

na to, co nazýváme lidským rozumem, jsou neustále náchylní k omylu.

Postavte ale člověka do situace, v níž je povinen nebo přinucen sám

sobě, k tomu, aby měl víru ve jméno Ježíše Krista, a to ho přivede do

bodu, kdy bude vědět sám pro sebe; a šťastni jsou ti, již procházejí

zkouškami, a přesto si uchovávají bezúhonnost a víru ve své povolání

(DBY, 154).

Spravedlivé skutky dokazují a posilují víru.

Abych vysvětlil, jak velkou důvěru máme mít v Boha, kdybych měl

použít termín, který vyhovuje mně, řekl bych absolutní důvěru. Mám

víru ve svého Boha a tato víra odpovídá skutkům, které konám. Necho-

vám žádnou důvěru ve víru bez skutků (DBY, 155).

Když budou lidé jenom plni dobrých skutků, zaručím, že v čase

potřeby budou mít víru (DBY, 154).

Když v srdci pučí víra, budou ji následovat dobré skutky, a dobré

skutky budou rozmnožovat onu čistou víru v nich (DBY, 156).

Věřím, že když jsme udělali vše, co můžeme, Pán je potom zavázán,

a nezklame věrné; vykoná zbytek (DBY, 155).

Když bude osoba postavena do situace, v níž pravděpodobně

nebude moci získat ani kousek něčeho pro udržení života, potom

bude mít výsadu použít víru v Boha, aby ji nasytil, on může způsobit,

aby havran v některém koutě, kde je hojnost, sebral kus sušeného

masa a hodil jej hladovějícímu člověku. Když se nemohu sám nasytit

z prostředků, které Bůh vložil do mé moci, tehdy má dost času, aby

nějakým neobvyklým způsobem použil svou prozřetelnost a posloužil

mým potřebám. Když si ale můžeme pomoci sami, máme povinnost

tak učinit (DBY, 155).

Velkému množství dobrých lidí, kteří vlastní mnoho z Ducha Páně,

jsou přirozeně dány pochybnosti, a oni mají tak málo sebedůvěry, že

občas pochybují, zda jsou v pravdě Svatými, či nikoli. Často pochybují,
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když nemají. Pokud kráčejí v pokoře před Bohem, dodržují jeho přiká-

zání a zachovávají jeho obřady, pociťují ochotu vzdát se všeho pro

Krista a dělat vše, co podpoří jeho Království, nemusejí pochybovat,

neboť Duch jim bude dosvědčovat, zda jsou Boží, či nikoli (DBY, 155).

Pokud budou Svatí posledních dnů žít tak, aby byli hodni svých

výsad, a budou používat víru ve jméno Ježíše Krista a žít tak, aby se

neustále, den za dnem, těšili plnosti Ducha Svatého, na tváři země není

nic, o co by nemohli požádat, co by jim nebylo dáno. Pán očekává, že

bude k tomuto lidu velmi laskavý a že bude na něj vylévat bohatství,

čest, slávu a moc, dokonce, že budou moci vlastnit všechny věci podle

slibů, které učinil skrze své apoštoly a proroky (DBY, 155).

Doporučení ke studiu

Víra v Pána Ježíše Krista je první zásadou evangelia a lze ji
pochopit pouze mocí Ducha Svatého.

• Proč nám naše víra v Pána Ježíše Krista dodává naději?

• V jaké konkrétní věci musíme podle slov presidenta Younga věřit,

abychom měli víru v Ježíše Krista?

• Proč je víra v Ježíše Krista první zásadou evangelia? (Viz také

Moroni 7:33–34; Články víry 1:4.) Jak podle presidenta Younga

můžeme dosáhnout porozumění tomu, že víra v Krista je první

zásadou evangelia?

• Kdo jsou „ti, kteří pracují pro spasení lidské rodiny“?

Víra v Krista je darem Božím získaným vírou, 
poslušností a spravedlivými skutky.

• Jak můžeme vyvinout víru v Krista? Co znamená přidávat „víru

k víře“? (Viz také Alma 32:26–28.)

• Proč musíme věřit pravdě, být ji poslušnými a používat ji, abychom

získali víru? (Viz také Alma 32:21.)

• Proč president Young řekl, že „máme povinnost důvěřovat našemu

Bohu“? (Viz také Ether 12:6–7.) Jak projevujeme svou důvěru

v Boha? (Viz také Ether 3:11–12.)

• Proč pochybnost a lidský rozum překážejí víře? Jak můžeme sami

pro sebe poznat svůj stav před Bohem? Jak naše víra v Ježíše Krista

ovlivňuje naše mínění o nás samotných?
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• President Young řekl: „Šťastni jsou ti, již procházejí zkouškami,

pokud si uchovávají bezúhonnost a víru ve své povolání.“ Jak si

můžeme během obtížných období uchovávat svou víru a bezúhon-

nost? Jak vám vaše víra a bezúhonnost umožnila úspěšně čelit proti-

venství? (Viz také Helaman 12:3; Alma 32:6.)

Spravedlivé skutky dokazují a posilují víru.

• Jak president Young vysvětlil vztah mezi vírou a skutky?

• Co podle slov presidenta Younga musíme dělat, abychom měli

pomoc Páně? Co očekává Pán od těch, kteří pociťují „ochotu vzdát

se všeho pro Krista a dělat vše, co podpoří jeho Království“?

• Co president Young slíbil těm, již používají „víru ve jméno Ježíše

Krista a [žijí] tak, aby se neustále těšili plnosti Ducha Svatého“? Jaké

výsledky přinese to, když budou naše modlitby doprovázeny tako-

vou vírou a inspirací? (Viz také NaS 46:30; Helaman 10:5.)
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Jan Křtitel křtí Ježíše Krista. Křest je požadavkem pro vstup 
do království Božího (viz Jan 3:5).



Pokání a křest

Brigham Young byl pokřtěn v dubnu 1832, za chladného dne, kdy sně-
žilo, v ledové vodě vlastního mlýnského náhonu Eleazerem Millerem,
který byl členem Církve čtyři měsíce. Řekl o tom: „Pociťoval jsem pokor-
ného, dětského ducha, který mi dosvědčoval, že mé hříchy byly odpuš-
těny“ (MHBY-1, 2–3). Učil, že voda sama nemá „žádnou moc smýt
hřích“ (DBY, 159), ale že křest nás může očistit od hříchu, je-li vykonán
těmi, již mají pravomoc, na těch, kteří jsou zodpovědni, předcházelo-li
mu pokání a následuje-li ho upřímné úsilí ctít smlouvy křtu.

Učení Brighama Younga

S růstem našeho porozumění roste i naše odpovědnost
a zodpovědnost.

Hřích spočívá v tom, že činíme špatně, když umíme a můžeme činit

lépe, a v příhodném čase Páně bude potrestán spravedlnou odplatou

(DBY, 156).

I když v této době můžeme dělat to nejlepší, co známe, nemůže

v našem životě dojít k žádnému zlepšení? Může. Jednáme-li špatně

z nevědomosti, když poznáme, že je to špatné, potom naší povinností

je zanechat toho ihned a navždy (DBY, 156).

Prostřednictvím upřímného pokání můžeme ve svém 
životě učinit usmíření účinným.

Pokud jsem někomu ublížil, měl bych se mu vyznat a napravit to

špatné, co jsem udělal (DBY, 158).

Věřím, že máme vyjít a být otevřenými a čestnými v tom, co má být

učiněno veřejně, a že si pro sebe máme ponechat to, co má být pone-

cháno. . . Řekněte veřejnosti to, co patří veřejnosti. Pokud jste zhřešili

proti lidem, vyznejte se jim. Pokud jste zhřešili proti rodině nebo sou-

sedovi, jděte k nim a vyznejte se. . . Pokud jste zhřešili proti jednomu

jedinci, vezměte si ho stranou a vyznejte se mu (DBY, 158).
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Když lidé činí opravdové a upřímné pokání a svou poslušností

požadavků, které jim byly oznámeny skrze zákony evangelia, vyznávají

nebesům, že jejich pokání je skutečné, mají nárok na udělení spasení

a žádná moc od nich nemůže odejmout dobrého ducha (DBY, 156).

Některé naše staré tradice nás učí, že člověk, který se provinil ukrut-

nými a vražednými skutky, může učinit spásné pokání, když je na

popravišti; a při své popravě vyslechne vyjádření: „Velebte Boha! On

odchází do nebe, aby byl skrze vše vykupující zásluhy Krista Pána

korunován ve slávě.“ To je naprostý nesmysl. Taková povaha nikdy

nebe nespatří. Někteří se budou modlit: „Kéž bych prošel závojem ve

večeru svého obrácení!“ To dokazuje falešné myšlenky a marné před-

stavy, které chová křesťanský svět (DBY, 157).

Křest je obřad nutný k našemu spasení.

My, Svatí posledních dnů, věříme v křest ponořením na odpuštění

hříchů podle svědectví Ježíšových učedníků a zjevení Páně daných

v těchto posledních dnech. Malé děti jsou čisté, nemají ani zármutek

srdce ani hříchy, z nichž by činily pokání a kterých by zanechaly,

a v důsledku toho nejsou způsobilé být pokřtěny na odpuštění hříchů.

Jestliže hřešíme, musíme rozeznávat dobro od zla; malé dítě to neumí,

nemůže to umět; nedorostlo toho, aby umělo rozjímat o dobru a zlu;

nemá schopnost naslouchat rodiči, učiteli nebo knězi, když říkají, co je

správné nebo špatné nebo co je škodlivé; a dokud člověk těmto věcem

neporozumí, nemůže být činěn zodpovědným a v důsledku toho

nemůže být pokřtěn na odpuštění hříchů [viz Moroni 8] (DBY,
158–159).

Neexistuje žádný obřad, který Bůh předal svým vlastním hlasem,

skrze svého Syna Ježíše Krista nebo ústy některého ze svých proroků,

apoštolů nebo evangelistů, jenž by byl zbytečný. Každý obřad, každé

přikázání a požadavek je nezbytný pro spasení lidské rodiny (DBY,
152).

I když jste byli od svého narození spravedliví a nikdy jste se nedo-

pustili známých hříchů a přestupků, buďte pokřtěni, abyste naplnili

veškerou spravedlivost, stejně jako Ježíš. I když můžete říci, že nemáte

žádné hříchy, ze kterých byste činili pokání, zanechejte svých faleš-

ných teorií a celým srdcem milujte Boha a služte mu (DBY, 159).

Všichni Svatí posledních dnů, když vstupují do této Církve, uzavírají

novou a věčnou smlouvu. Uzavírají smlouvu, že přestanou podporovat

ďáblovo království a království tohoto světa a že jim přestanou pomá-

hat a přestanou o ně pečovat. Uzavírají novou a věčnou smlouvu pod-

porovat království Boží a nepodporovat žádné jiné království. Dávají
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nanejvýš posvátný slib před nebesy a zemí, a to také ohledně platnosti

svého vlastního spasení, že budou podporovat pravdu a spravedlivost

místo zlovolnosti a falše a že budou budovat království Boží místo krá-

lovství tohoto světa (DBY, 160).

Můžeme hlásat oddanost Bohu a jeho věci sebevíce, dokud se ale

nestaneme jeho občany, nemáme nárok na požehnání a výsady jeho

království. Jak to můžeme udělat? Pokáním ze svých hříchů a posluš-

ností požadavků evangelia Syna Božího, které nám bylo předáno.

Stovky a tisíce lidí uvěřily v Pána Ježíše Krista a činily pokání ze svých

hříchů a Svatý Duch jim dosvědčil, že Bůh je láska, že ho milují a že on

miluje je, a přesto nejsou v jeho království. Nepodrobili se nezbytným

požadavkům, nevstoupili dovnitř dveřmi (DBY, 152–153).

Nemáte moc pokřtít sami sebe ani nemáte moc vzkřísit sami sebe;

a nemohli jste oprávněně pokřtít druhou osobu na odpuštění hříchů,

dokud nějaká osoba nejprve nepokřtila vás a nevysvětila vás k této pra-

vomoci (DBY, 160).

63

K A P I T O L A  9

Daniel D. MacArthur křtí v roce 1875 Qui-Tusse, náčelníka Shivwitských 
Indiánů. Ve stejný den bylo pokřtěno 130 dalších příslušníků kmene.



Má voda sama o sobě nějakou moc smýt hřích? Určitě ne; ale Pán

říká: „Bude-li hříšník činit pokání ze svých hříchů a sestoupí do vod

křtu a tam bude pohřben v podobenství uložení do země a pohřbení

a opět bude z vody vynesen v podobenství zrození – pokud toto vše

udělá v upřímnosti srdce, jeho hříchy budou smyty.“ [Viz NaS

128:12–13.] Smyje je voda sama o sobě? Nikoli; ale dodržování přiká-

zání Božích smyje poskvrnu hříchu (DBY, 159).

Doporučení ke studiu

S růstem našeho porozumění roste i naše odpovědnost
a zodpovědnost.

• Jak president Young definoval hřích? (Viz také Jakub 4:17.)

• Co president Young učil o zodpovědnosti, kterou máme, když ros-

teme v poznání správného a špatného? (Viz také 2. Nefi 9:25–27.)

• Jaký máme mít postoj ke zlepšování svého života? (Viz také Alma

34:33.) Co nás to učí o poznání, odpovědnosti a zodpovědnosti?

Prostřednictvím upřímného pokání můžeme ve svém 
životě učinit usmíření účinným.

• Co je důsledkem opravdového pokání? Proč je poslušnost zákonů

evangelia nezbytnou součástí pokání?

• Co učil president Young o činění pokání na smrtelné posteli?

Křest je obřad nutný k našemu spasení.

• Jakou roli hraje křest, když jdeme ke Kristu? (Viz také Moroni

8:25–26.)

• Co president Young učil o tom, kdo má a kdo nemá být pokřtěn?

Proč je nesprávné křtít ty, kteří nejsou odpovědní? (Viz také Moroni

8:9–14.) Co president Young řekl odpovědným lidem, kteří říkají, že

nemají žádný hřích?

• President Young učil, že všechny obřady evangelia, včetně křtu,

jsou nezbytné pro naše spasení. Jak obřady evangelia požehnaly

váš život?
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• President Young učil, že „všichni Svatí posledních dnů, když vstu-

pují do této Církve, uzavírají novou a věčnou smlouvu“. Když jsme

pokřtěni, co slibujeme, že budeme dělat? Co slibujeme, že dělat

nebudeme? (Viz také Mosiáš 18:8–10.)

• Proč pouhá víra v Pána Ježíše Krista a láska k Němu nestačí k tomu,

abychom vstoupili dveřmi do Jeho království?

• Proč musí být člověk „k této pravomoci“ křtít vysvěcen?

• Jaký je podle presidenta Younga význam a symbolismus křtu? (Viz

také Římanům 6:3–6, 11; Mojžíš 6:58–60; 1. Jan 5:7–8.) President

Young vysvětlil, že „voda sama o sobě [nemá žádnou] moc smýt

hřích“. Co nás očistí od hříchu?
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President Young učil, že dar Ducha Svatého „nám připomíná všechny věci, . . .
které potřebujeme nezbytně znát“ pro své spasení (DBY, 160).



Vliv Ducha Svatého

President Brigham Young řekl: „Když jsem spatřil muže bez výmluv-
nosti nebo talentu pro řečnění na veřejnosti, který dokázal říci pouze:
,Mocí Ducha Svatého vím, že Kniha Mormon je pravdivá, že Joseph
Smith je prorok Páně,‘ Duch Svatý vycházející z onoho jedince
osvětl[il] mé chápání a přede mnou [bylo] světlo, sláva a nesmrtelnost.“
Řekl, že je tím obklopen a naplněn a ví pro sebe, že svědectví onoho
muže je pravdivé (DNW, 9 Feb. 1854, 4). President Young učil, že Duch
Svatý je „zvláštním darem od Otce“ (DBY, 160), který je udělován podle
naší věrnosti a který nás může učit všem věcem a vést nás k dokona-
losti.

Učení Brighama Younga

Duch Svatý je darem od Boha, kterému se těšíme podle 
Boží moudrosti a své věrnosti.

Aby člověk porozuměl prvním zásadám evangelia – aby jim porozu-

měl správně, musí mít moudrost, která přichází shůry; musí být osvícen

Duchem Svatým; jeho mysl musí být otevřena pro vidění; musí se sám

těšit požehnáním spasení, aby je mohl udílet druhým (DBY, 152).

Co se od nás vyžaduje, jakmile dosáhneme let odpovědnosti? Vyža-

duje se od nás, neboť to je ustanovení nebe, o jehož původu vy ani já

nemůžeme nic říci z prostého důvodu, že nemá žádný počátek, je od

věčnosti do věčnosti – vyžaduje se od nás, abychom sestoupili do vod

křtu. Zde je pramen neboli prvek příznačný pro čistotu věčností.

Sejděme do vod a buďme tam pokřtěni na odpuštění hříchů, a potom

na sebe nechejme vložit ruce, abychom byli konfirmováni za členy

Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Potom přijměme Ducha

pravdy neboli Ducha Svatého (DBY, 159).

V Novém zákoně a v Knize Mormon se dozvídáme, že když je

kázáno evangelium, lidé jsou učeni, aby věřili v Pána Ježíše Krista, činili

pokání ze svých hříchů, byli pokřtěni na odpuštění hříchů a přijali

Ducha Svatého vkládáním rukou; Duch Svatý je potom zvláštním
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darem od Otce a je jeho služebníkem. Otec také uděluje inteligenci

prostřednictvím andělů, stejně jako inspirací Svatého Ducha a otevře-

ním mysli Svatých, aby ve vidění viděli věci, jak jsou ve věčnosti. Když

jsou předkládány pravdivé nauky, i když mohou být pro posluchače

nové, zásady v nich obsažené jsou přesto do té míry dokonale přiro-

zené a snadné k pochopení, že si posluchači často představují, že je

znali vždy. To vzniká působením Ducha pravdy na ducha inteligence,

který je v každé osobě [viz NaS 6:15]. Tento vliv, který přichází z nebe,

učí děti lidské stále (DBY, 160).

Dary evangelia jsou udělovány pro posílení víry věřícího (DBY,
161).

Věříme, že máme nárok na dar Ducha Svatého. . . podle Božího

úsudku a moudrosti a podle své věrnosti; kterýžto dar nám připomíná

všechny věci, minulé, přítomné i ty, jež přijdou, které potřebujeme

nezbytně znát, a pokud je naše mysl připravena obdržet poznání Boží

zjevované skrze onoho všemoudrého Zástupce. Duch Svatý je Božím

služebníkem a je pověřen navštěvovat syny a dcery lidské. Všechny

inteligentní bytosti příslušející k této zemi jsou poučovány z téhož

zdroje (DBY, 160–161).

Naslouchání nabádáním Ducha Svatého a jednání podle 
nich nás může vést k dokonalosti.

Vím, že budete-li se řídit učením Ježíše Krista a jeho apoštolů, jak je

zaznamenáno v Novém zákoně, každý muž a žena budou dovedeni

k vlastnictví Ducha Svatého. . . Poznají věci, které jsou, které budou

a které byly. Podle svých různých povolání a schopností porozumějí

věcem v nebi, věcem na zemi a věcem pod zemí, věcem času a věcem

věčnosti (DBY, 161).

Chcete-li znát mysl a vůli Boží . . . chopte se toho, je to vaší výsadou,

právě tak jako výsadou kteréhokoli jiného člena Církve a království

Božího. Je vaší výsadou a povinností žít tak, abyste věděli, kdy k vám

promlouvá slovo Páně a kdy je vám zjevována mysl Páně. Říkám, že je

vaší povinností žít tak, abyste všechny tyto věci znali a rozuměli jim

(DBY, 163).

Potom žijte podle každého slova, které vychází z úst Božích pro-

střednictvím oněch mužů, které zde na zemi určuje, dokud nebudeme

dokonalými (DBY, 159).
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Doporučení ke studiu

Duch Svatý je darem od Boha, kterému se těšíme podle 
Boží moudrosti a své věrnosti.

• Co musí člověk vlastnit, aby „porozuměl správně“ prvním zásadám

evangelia? Proč? (Viz také Izaiáš 55:8–9.)

• Čemu se podle presidenta Younga lidé učí, „když je kázáno evange-

lium“? Co tato požehnání, která přicházejí díky tomu, že jste učeni

evangeliu, znamenají ve vašem životě?

• Jaká je úloha Ducha Svatého ve vašem životě? Proč vliv Ducha

Svatého způsobuje, že se nové nauky zdají důvěrně známé? Proč

můžete říci, zda pocity, myšlenky a intuice pocházejí z vašeho vlast-

ního srdce a mysli nebo od Ducha Svatého?

• Do jaké míry máme podle presidenta Younga „nárok na dar Ducha

Svatého“? Jaká nebezpečí nám hrozí, když žijeme bez vlivu Ducha

Svatého nebo pod vlivem bezbožných zdrojů poznání?

• Jaké věci nám podle presidenta Younga může Duch Svatý pomoci

poznat? Jakou máme zodpovědnost za to, abychom toto poznání

získali? Jakou zodpovědnost máme poté, co jsme toto poznání zís-

kali?

Naslouchání nabádáním Ducha Svatého a jednání podle nich nás
může vést k dokonalosti.

• Jak můžeme poznat „mysl a vůli Boží“? Proč je tato znalost důležitá?

Jaká požehnání dostáváme, když vyhledáváme a následujeme nabá-

dání Ducha Svatého a služebníků pověřených Bohem?

• Jaké zkušenosti, které máte vy nebo druzí, vám pomáhají věřit, že

vám Duch Svatý může pomoci porozumět úmyslu a vůli Boží a být

jich poslušni ve vašem každodenním životě? (Viz také 1. Nefi 22:2

a 2. Nefi 32:2–3.)
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Raní pionýři uposlechli volání, aby se shromáždili do Sionu. 
Často cestovali v krytých vozech.



Rozhodnutí kráčet v poslušnosti

President Brigham Young řídil stěhování tisíců Svatých do Sionu
a často jim dával pokyny zacházející do takových podrobností, jako
třeba aby nespřahali unavená zvířata s odpočatými. Svaté ale také
povzbuzoval, aby projevovali aktivní samostatnost a činili inteligentní
rozhodnutí. Radil: „Pro každého muže, ženu a dítě, kteří přijímají toto
dílo a shromažďují se do Sionu, je absolutně nezbytné, aby dělali vše,
co mohou, aby dílo Boží šlo kupředu, aby budovali Sion a aby pomá-
hali v jeho vykoupení... Naše horlivost v této práci ... má sklon ve Sva-
tých rozvíjet činorodost a samostatnost, kterou by jinak nemohli mít,
kdyby nebyli přinuceni spoléhat se na své zdroje“ (LL, 220–221). Presi-
dent Young učil, že „veškerá oběť, kterou Pán od svého lidu požaduje,
je přísná poslušnost ohledně našich vlastních smluv“ (DBY, 225).

Učení Brighama Younga

Máme svobodu jednání rozhodovat se mezi dobrem nebo zlem, 
ale nemůžeme si volit důsledky svých rozhodnutí.

Všechny rozumné bytosti mají svou vlastní svobodu jednání; a podle

svého vlastního rozhodnutí budou spaseny, nebo odsouzeny (DBY,
62).

Mohou lidé pochopit, že je skutečně nezbytné, aby před ně byly

postaveny protikladné zásady, že by jinak tento stav bytí nebyl žádnou

zkouškou a my bychom neměli žádnou příležitost používat svobodu

jednání, která nám byla dána? Mohou pochopit, že nemůžeme získat

věčný život, pokud z vlastní zkušenosti skutečně nepoznáme a nepo-

chopíme zásadu dobra a zásadu zla, světlo a temnotu, pravdu, ctnost

a svatost – a také neřest, zlovolnost a zkaženost? (DBY, 66.)

Člověk může konat své vlastní skutky a ovládat je, ale nemá kon-

trolu nad jejich důsledky (DBY, 63).

Na zemi není žádný jedinec, který by v sobě neměl schopnost sám

sebe spasit nebo zničit; a tak je tomu i s národy (DBY, 67).
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Svoboda jednání má určité hranice, a rovněž všechny věci a všechny

bytosti, a naše svoboda jednání nesmí do onoho zákona zasahovat.

Člověk si musí zvolit život nebo smrt [viz Helaman 14:31], a pokud si

zvolí smrt, shledá, že je omezen a že svoboda jednání, která mu je dána,

je svázána tak, že ji nemůže používat v protikladu k zákonu, aniž by se

vydal tomu, že bude Všemohoucím pokárán a potrestán. (DBY, 63.)

Člověk se může zbavit své svobody jednání nebo svého prvorozen-

ství, stejně jako Ezau v dávných dobách, když se jí ale zbaví, nemůže ji

získat zpět; v důsledku toho se sluší, abychom byli opatrní a nepřišli

o svobodu jednání, která je nám dána. Rozdíl mezi spravedlivým a hříš-

níkem, věčným životem nebo smrtí, štěstím nebo bědou je tento:

výsady těch, kteří jsou oslaveni, nemají hranice ani omezení, jejich

požehnání jsou trvalá a jejich království, trůny, panství, knížectví

a moci nemají konce, ale budou růst po celou věčnost; kdežto svoboda

jednání těch, již nabídku odmítnou, kteří pohrdnou nabízeným milosr-

denstvím Páně a sami sebe připraví k tomu, aby byli vyhnáni z jeho pří-

tomnosti a aby se stali společníky ďáblů, je okamžitě omezena a jejich

působení jsou stanoveny hranice a omezení (DBY, 63–64).

Pán žádnou osobu nenutí, aby přijala evangelium, a nemyslím si, že

ji bude nutit, aby poté, co ho přijala, podle něho žila (DBY, 64).

Dal lidem výsadu, aby se rozhodovali sami za sebe, ať k dobru, nebo

ke zlu; ale výsledek našeho rozhodnutí má stále ve své ruce (DBY, 62).

Věčné zákony, skrze něž on i všichni ostatní existují ve věčnostech

Bohů, nařizují, že dříve než může Stvořitel dokonale vládnout, musí být

získán souhlas stvoření (DBY, 65).

Nemám v úmyslu honit nějakého muže nebo ženu do nebe. Velmi

mnozí si myslí, že dokáží lidi domrskat do nebe, ale to se nikdy

nemůže stát, neboť inteligence v nás je stejně nezávislá jako Bohové.

Lidé nebudou nuceni a všechny duše dětí lidských, které jsou dohnány

do nebe kázáním pekelného ohně, se vejdou na špičku jehly (DBY, 64).

Můžete vědět, zda jste vedeni správně nebo špatně, stejně jako

znáte cestu domů; neboť každá zásada, kterou Bůh zjevil, s sebou do

lidské mysli nese přesvědčení, že je pravdivá, a neexistuje žádné volání

od Boha k člověku na zemi, které s sebou nenese důkaz o své pravosti

(DBY, 65).

Dává smysl myslet si, že je člověk připraven o svá práva, protože si

v srdci přeje činit vůli Boží? Musí člověk klít, aby dokázal, že má svo-

bodu jednání? Tvrdím, že to není vůbec nutné, ani krást nebo dělat

cokoli špatného. To, že jsem se narodil volný a že mám svou svobodu

před Bohem, anděly i lidmi, mohu nebesům i obyvatelům země doká-

zat právě tak, když pokleknu, abych se pomodlil, jako kdybych vyšel

a klel. Mám právo svolávat v určitou hodinu svou rodinu k modlitbě
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a věřím, že tento směr dokazuje stejně, že jsem svobodný zmocněnec,

jako kdybych kradl, klel, lhal a opíjel se (DBY, 65).

Činí z nás projevování této přísné poslušnosti otroky? Ne, je to

jediný způsob na tváři země, abychom se vy i já stali svobodnými. . .

Říci nyní, že se netěším přání své vlastní vůle právě tolik, když se mod-

lím, jako kdybych klel, je falešná zásada. . . Člověk, který se poddává

přísné poslušnosti požadavků Nebe, jedná podle přání své vlastní vůle

a používá svou svobodu právě tolik, jako když byl otrokem vášně. . .

Vše, co po nás Pán požaduje, je přísná poslušnost zákonů života. Veš-

kerá oběť, kterou Pán od svého lidu požaduje, je přísná poslušnost

ohledně našich vlastních smluv, které jsme uzavřeli s Bohem, a to zna-

mená celým srdcem mu sloužit (DBY, 225).

Poslušnost pravdy nám umožní přebývat v přítomnosti
Všemohoucího.

Poslušnost je jednou z nejprostších, nejobyčejnějších a nejpraktič-

tějších zásad, na kterou jste kdy pomysleli nebo o které něco víte (DBY,
220).

Požehnaní jsou ti, již poslouchají, když Pán udílí nějaké přímé přiká-

zání, ale požehnanější jsou ti, již poslouchají bez přímého přikázání

(DBY, 220).
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Budeme-li naslouchat radám, budeme nejlepšími lidmi na světě;

budeme jako zářivé světlo postavené na kopci, které nemůže být

skryto, nebo jako svíce na svícnu (DBY, 219).

Přejete-li si mít přízeň našeho Nebeského Otce a těšit se z ní, čiňte

jeho vůli (DBY, 223).

Když je naše srdce naplněno Duchem pravdy, Duchem Páně,

nehledě na to, o jaká pravdivá slova z nebe jde, když Bůh hovoří,

všichni jeho poddaní mají zvolat: „Haleluja! Velebte Boha! Jsme připra-

veni tato slova přijmout, neboť jsou pravdivá.“ (DBY, 219.)

Jak toužím vidět, že bratří, když slyší slova pravdy, která se na ně

vylévají, jsou připraveni ona slova přijmout, protože dokonale odpoví-

dají jejich pocitům, a že každá duše zvolá: „Tato slova mají chuť Ducha,

který je ve mně; jsou mým potěšením, mým pokrmem a mým nápo-

jem; jsou to prameny věčného života! Jak odpovídají mým pocitům,

místo aby s nimi byla v rozporu!“ (DBY, 219.)

Kdybyste se vždy zastavili a řekli: „Nemám pro vás žádnou radu,

nemám pro vás žádnou odpověď v této věci, protože nemám žádný

projev Ducha“ a byli byste ochotni dát každému na světě vědět, že jste

nevědomí, když jste, stali byste se moudrými a daleko vnímavějšími,

než když udělujete rady podle svého vlastního soudu, bez Ducha zje-

vení (DBY, 219).

Každý muž v království Božím by na každé téma poskytl stejnou

radu, kdyby počkal, až ohledně toho získá mysl Kristovu. Potom by

všichni byli jednoho slova a jedné mysli a všichni lidé by viděli okem

v oko (DBY, 219).

Tito lidé se musejí stát jednoho srdce a jedné mysli. Musejí znát vůli

Boží a musejí ji činit, neboť znát vůli Boží je jedna věc, a podrobit svou

vůli, své sklony tomu, čemu rozumíme, že je vůle Boží, je věc druhá

(DBY, 221).

Svatí posledních dnů, kteří naslouchají slovům Páně, jež jsou jim

dávána ohledně jejich politických, společenských a finančních zájmů,

říkám, a říkám to odvážně, že budou mít moudrost, která je naprosto

vyšší než moudrost dětí temnoty neboli dětí tohoto světa. Vím to skrze

zjevení od Pána Ježíše Krista a skrze výsledky svých vlastních činů. Ti,

již naslouchají radám udíleným jim v časných záležitostech, trvale zlep-

šují svůj časný i duchovní stav (DBY, 219–220).

Všichni, kteří obdrží věčný život a spasení, ho neobdrží za žádných

jiných podmínek než věřením v Syna Božího a poslušností zásad, jež

stanovil. Můžeme vymyslet nějaké jiné prostředky a plán spasení?

Nemůžeme (DBY, 223–224).

Nejúčinnější způsob utvrzení náboženství nebe je podle něj žít,

nikoli pro něj umírat: Myslím, že mohu bezpečně říci, že je mnoho Sva-
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tých posledních dnů, kteří jsou ochotnější pro své náboženství zemřít,

než podle něj věrně žít. Neexistuje větší důkaz Bohu, andělům a lidem,

že lidé věrně žijí podle svého náboženství, než když činí opravdové

pokání ze svých hříchů, jsou poslušni zákona křtu na odpuštění hříchů

a potom den za dnem pokračují v činění skutků spravedlivosti (DBY,
221).

Myslíte si, že lidé budou poslušni pravdy, protože je to pravda,

pokud ji nebudou milovat? Ne, nebudou. Pravdy jsme poslušni, když ji

milujeme. Jedině přísná poslušnost pravdy umožní lidem přebývat

v přítomnosti Všemohoucího (DBY, 220).

Je v přivádění těchto lidí k poslušnosti nějaké zvláštní umění? Pouze

jediné. Pokud si vy, starší Izraele, osvojíte umění kázat Ducha Svatého

do srdce lidí, budete mít poslušný lid. Toto je jediné umění, které je

vyžadováno. Učte lidi pravdě, učte je správným zásadám; ukažte jim to,

co je pro jejich největší dobro; a nemyslíte si, že se vydají touto cestou?

Vydají (DBY, 226).

Když přijímáme Ducha pravdy, učíme se ochotně poslouchat
a snášet ukázňování.

Svatí, kteří žijí podle svého náboženství, budou oslaveni, protože

nikdy nezapřou žádné zjevení, které Pán dal, nebo může dát, ačkoli si,

když k nim přichází nauka, které nemohou plně porozumět, mohou

říkat: „Pán mi to posílá a já se modlím, aby mě zachránil a ochránil před

zapřením čehokoli, co pochází od něho, a aby mi dal trpělivost počkat,

dokud tomu sám neporozumím“ (DBY, 224).

Takové osoby nikdy nezapřou ty věci, kterým nerozumějí, ale

dovolí jim, aby zůstaly, dokud se vidění jejich mysli neotevře. Toto je

směr, kterým jsem se neustále ubíral, a když přišlo něco, čemu jsem

nemohl porozumět, modlil jsem se, dokud jsem to nepochopil (DBY,
224).

Nezavrhujte nic, protože je to nové nebo zvláštní, a neposmívejte se

a nevysmívejte se tomu, co přichází od Pána, protože když to děláme,

ohrožujeme své spasení (DBY, 224).

Věřím, že pro lidi, rodinu nebo jednotlivou osobu je nesnesitelným

peklem usilovat o pochopení pravdy jednou a omylu druhou rukou,

hlásat, že kráčí v poslušnosti přikázání Božích, a současně zaplétat

srdce a ruku se zlovolnými (DBY, 223).

Pán dětem lidským seslal své zákony, přikázání a obřady a vyžaduje

od nich, aby je přísně poslouchaly, a my si nepřejeme tyto zákony pře-

stupovat, ale dodržovat. Nepřejeme si jeho obřady měnit, ale zachová-

vat; nepřejeme si věčnou smlouvu porušovat, ale dodržovat ji se svými
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otci, s Ježíšem, s naším Otcem v nebi, se svatými anděly a žít v souladu

s nimi .

Jak poznáme, že jsme ho poslušni? Existuje pouze jedna metoda, jak

to můžeme poznat, a to inspirací Ducha Páně dosvědčující našemu

duchu, že jsme jeho, že my milujeme jeho a že on miluje nás. Toto víme

duchem zjevení. Bez ducha zjevení nemáme žádné vnitřní svědectví.

Nemáme žádné vnější svědectví, pouze skrze poslušnost obřadů (DBY,
224).

Cokoli je nečisté, musí dříve či později zahynout; bez ohledu na to,

zda je to ve víře a praxi jedince, města, národa nebo vlády. To králov-

ství, knížectví, moc nebo osoba, které není ovládáno zásadami, jež jsou

čisté a svaté, musí nakonec pominout a zahynout (DBY, 227).

Když je mi posláno spasení, mohu ho zavrhnout, nebo přijmout.

Když ho přijmu, podrobuji se celoživotní absolutní poslušnosti a pod-

dajnosti jeho velkému Původci i těm, které určí, aby mě poučovali;

když ho odmítnu, řídím se diktátem své vlastní vůle a dávám jí před-

nost před vůlí svého Stvořitele (DBY, 390).

Bůh do nás vložil vůli a my máme být spokojeni s tím, že je ovládána

vůlí Všemohoucího (DBY, 264).

My jako lidé budeme ukázňováni, dokud se zcela nepodrobíme

Pánu a nebudeme vskutku Svatými (DBY, 226).

Vím, že je těžké přijímat ukázňování, protože žádné ukázňování

není radostné, ale je bolestivé v čase, kdy je udělováno [viz Židům

12:11]; ale pokud osoba bude ukázňování přijímat a modlit se, aby na

ní spočíval Svatý Duch, aby v srdci mohla mít Ducha pravdy a lnula

k tomu, co je Pánu příjemné, Pán jí udělí milost, aby ukázňování sná-

šela, a ona se mu podrobí a přijme ho, protože ví, že je to pro její dobro

(DBY, 227).

Doporučení ke studiu

Máme svobodu jednání rozhodovat se mezi dobrem nebo zlem, 
ale nemůžeme si volit důsledky svých rozhodnutí.

• Proč je „skutečně nezbytné, aby před [Boží děti] byly postaveny

protikladné zásady“ a aby měly „svou vlastní svobodu jednání“?

• President Young učil, že „člověk může konat a ovládat své vlastní

skutky, nemá ale kontrolu nad jejich důsledky“. (Viz také NaS

101:78.) Jakými způsoby se někteří lidé dovolávají svobody rozho-

dování, zatímco se snaží vyhnout se důsledkům svých rozhodnutí?

• Jak president Young definuje „rozdíl mezi spravedlivým a hříšní-

kem“? Jak můžeme omezovat svou svobodu jednání nebo se jí zba-
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vovat? President Young učil, že „výsady těch, kteří jsou oslaveni,

nemají hranice ani omezení“. Jak přísná poslušnost ve skutečnosti

zvyšuje naši svobodu?

• Proč Bůh nebude nutit „žádnou osobu, aby přijala evangelium, . . .

[nebo] aby podle něho žila poté, co ho přijala“? (Viz také NaS

88:22–25, 32.)

• Proč president Young zdůrazňuje, že poslušnost je právě tak použi-

tím svobody jednání jako neposlušnost? Proč je „přísná poslušnost

. . . jediný způsob na tváři země, abychom se vy i já stali svobod-

nými“? (Viz také Mosiáš 2:22–24.)

Poslušnost pravdy nám umožní přebývat v přítomnosti
Všemohoucího.

• Proč je „poslušnost . . . jednou z nejprostších, nejobyčejnějších a nej-

praktičtějších zásad“? Proč nám poslušnost umožňuje „mít přízeň

našeho Nebeského Otce a těšit se z ní“?

• Co to znamená stát se „jednoho srdce a jedné mysli“? Jak nám

poslušnost pomáhá toho dosáhnout?

Když přijímáme Ducha pravdy, učíme se ochotně poslouchat
a snášet ukázňování.

• Jaká je podle presidenta Younga naše povinnost, když nerozumíme

nějaké nauce nebo zjevení? (Viz také Kazatel 12:13; Jan 7:17; Ether

12:6; NaS 11:20.)

• Jak můžeme poznat, kdy jsme poslušni Boží vůle, a jak můžeme

poslušnosti učit?

• Jak nám ochota podrobit svou vůli vůli Všemohoucího pomáhá,

abychom se stali podobnějšími Spasiteli? Co to znamená „zcela se

podrobit Pánu“?

• Ukázňovat znamená napravovat a očišťovat. Proč je ukázňování

často obtížně přijatelné? (Viz také Židům 12:11.) Co president

Young učí o tom, jak můžeme snášet ukázňování? K čemu může

ukázňování vést?
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Jidáš zrazuje Spasitele v zahradě Getsemany. President Young varoval, 
že „když člověk začíná hledat chyby“ na vedoucích a na učení Církve, „můžete

vědět, že tato osoba má více či méně ducha odpadlictví“ (DBY, 83).



Předcházení osobnímu
odpadlictví

Při pobytu v Kirtlandu president Brigham Young čelil skupině odpad-
líků, kteří strojili úklady proti proroku Josephu Smithovi uvnitř samot-
ných stěn chrámu. Prohlásil: „Postavil jsem se a zřetelně a důrazně
jsem jim řekl, že Joseph je Prorok, a že to vím a že mu mohou spílat
a pomlouvat ho, jak chtějí, a přesto nemohou zničit ustanovení Proro-
kem Božím, mohli by pouze zničit svou vlastní pravomoc, přetrhnout
vlákno, které je váže k Prorokovi a k Bohu, a klesnout do pekla“ („His-
tory of Brigham Young“, DNW, 10 Feb. 1858, 386). V Kirtlandu, Mis-
souri, Nauvoo a Utahu president Young svědčil o zničení, které při-
chází do osobního života těch, již se poddávají odpadlictví. Mnoho
odpadlíků bylo mezi jeho nejbližšími společníky. Poznal, že na počátku
jejich oddělení se od pravdy byly „drobné záležitosti“, a důrazně kaž-
dého člena varoval, aby se pečlivě chránil před jakýmkoli stupněm pře-
stupku.

Učení Brighama Younga

Odpadlictví je odvrácení se od Církve a nakonec popření víry.

Co je to, co lidi odvrací od této Církve? Počátkem jejich odchýlení se

ze správné stezky jsou obvykle velmi drobné záležitosti. Řídíme-li se

kompasem, jehož střelka neukazuje správně, velmi malá odchylka na

počátku nás zavede, když urazíme určitou vzdálenost, daleko na jednu

stranu od správného bodu, ke kterému míříme (DBY, 83).

Pokud Svatí zanedbávají modlitbu a porušují onen den, který je

ustanoven k uctívání Boha, ztratí jeho Ducha. Pokud člověk sám sobě

dovolí, aby byl přemožen hněvem a proklínal a klel a bral jméno

Božství nadarmo, nemůže si udržet Svatého Ducha. Zkrátka, bude-li

člověk dělat něco, o čem ví, že není správné, a nebude-li z toho činit

pokání, nebude se moci těšit Svatému Duchu, ale bude kráčet v tem-

notě a nakonec popře víru (DBY, 85).
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Pro každou zásadu inteligence je nanejvýš udivující, že nějaký muž

nebo žena zavřou oči před věčnými pravdami poté, co se s nimi sezná-

mili, a nechají . . . věci tohoto světa, žádosti oka a žádosti těla, aby pola-

pily jejich mysl a odvedly ji o jediný vlas od zásad života (DBY, 82).

Dnes ráno zde bylo řečeno, že žádná osoba nikdy neodpadla bez

skutečného přestupku. Nekonání povinnosti vede ke spáchání hříchu

(DBY, 82).

Slyšíte, že mnozí říkají: „Jsem Svatý posledních dnů a nikdy neod-

padnu“, „Jsem Svatý posledních dnů a budu jím až do smrti.“ Nikdy

jsem nic takového neprohlásil a nikdy neprohlásím. Myslím, že jsem

poznal, že sám nemám žádnou moc, ale můj systém je zorganizován,

aby rostl v moudrosti, poznání a moci a získával tu trochu a tam trochu.

Když jsem ale ponechán sám sobě, nemám žádnou moc a moje moud-

rost je pošetilostí; potom přilnu těsněji k Pánu a mám moc v jeho

jménu. Myslím, že jsem poznal evangelium tak, abych věděl, že sám

v sobě a o sobě nejsem ničím [viz Alma 26:12] (DBY, 84).

Nechejte nějakého muže nebo ženu, kteří obdrželi mnoho moci

Boží, vidění a zjevení, aby se odvrátili od svatých přikázání Páně,

a bude se zdát, že jim jsou odňaty jejich smysly, je jim odňato jejich

porozumění a úsudek ve spravedlivosti, zabředají do temnoty a stávají

se jako slepci, kteří hmatají podél zdi [viz Izaiáš 59:9–10; Deuterono-

mium 28:29] (DBY, 82–83).

Mnozí přijímají evangelium, protože vědí, že je pravdivé; jsou ve

svém úsudku přesvědčeni, že je pravdivé; přemáhá je silný argument

a poté, co ho poctivě prozkoumali, jsou přinuceni rozumově připustit,

že je pravdivé. Poddávají se mu a uposlechnou jeho první zásady,

nikdy ale neusilují o to, aby byli osvíceni mocí Ducha Svatého; takoví

často sejdou z cesty (DBY, 86).

Když hledáme chyby na církevních vedoucích, 
začínáme se oddělovat od Církve.

Kdykoli se u nějakého člena této Církve projevuje sklon zpochyb-

ňovat právo presidenta celé Církve řídit všechny věci, vidíte projevené

důkazy odpadlictví – jehož duch, bude-li povzbuzován, povede

k odloučení od Církve a ke konečnému zničení; kdekoli existuje sklon

pracovat proti řádně určenému úředníku tohoto království, bez ohledu

na to, v jaké funkci je povolán jednat, bude-li se v tom setrvávat, při-

nese to stejné výsledky; oni „po těle v žádosti nečisté chodí, a vrchností

pohrdají, smělí, sobě se zalibující; neostýchají se důstojnostem porou-

hati“ [viz 2. Petr 2:10] (DBY, 83).
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Když člověk začíná hledat chyby, dotazuje se na to, ono a další

a říká: „Vypadá toto nebo ono, jako by to přikazoval Pán?“, můžete

vědět, že tato osoba má více či méně ducha odpadlictví. Každý člověk

v tomto království nebo na tváři země, který celým svým srdcem usiluje

o to, aby spasil sám sebe, má tolik práce, které se může obyčejně věno-

vat, aniž by zpochybňoval to, co mu nepřísluší. Pokud uspěje a spasí

sám sebe, pak dobře využil svého času a pozornosti. Dbejte na to,

abyste vy sami byli v pořádku; dbejte na to, aby se s východem slunce

neprojevovaly hříchy a pošetilosti (DBY, 83).

Mnozí se domnívají, že jsou schopni z učení vyvozovat zásady, které

nikdy nebyly učeny. Neuvědomují si, že v okamžiku, kdy dávají prů-

chod této halucinaci, má ďábel nad nimi moc zavést je na nesvatou

půdu; ačkoli se tomuto měli naučit před dlouhou dobou, přesto se

tomu za Josephových dnů naučilo pouze málo lidí (DBY, 77–78).

[Taková osoba] bude činit falešná proroctví, přesto to bude činit

duchem proroctví; bude mít pocit, že je prorok a může prorokovat, ale

činí tak jiným duchem a mocí, než které jí byly dány Pánem. Používá

tento dar právě tak, jako vy i já používáme svůj (DBY, 82).

Jedním z prvních kroků k odpadlictví je vyhledávat chyby na vašem

biskupovi; a když se tak děje, nenastane-li pokání, brzy dojde ke dru-

hému kroku, a zanedlouho je osoba odťata z Církve, a k tomuto konci

to vede. Dovolíte si hledat chyby na svém biskupovi? (DBY, 86.)

Žádný člověk nezískává od Boha sílu, aby v jakékoli odbočce Církve

vyvolával nepokoj. Tato moc pochází ze zlého zdroje (DBY, 72).

Lidé nicméně opouštějí tuto Církev, ale opouštějí ji, protože zabře-

dají do temnoty, a v onen den, kdy usoudili, že má být demokratické

hlasování, neboli jinými slovy, že uprostřed Svatých posledních dnů

máme mít dva kandidáty na předsedající kněžství, usoudili, že budou

odpadlíky. V domě Božím neexistuje nic takového jako zmatek, nejed-

notnost, svár, nepřátelství, nenávist, zášť nebo dvě odpovědi na otázku,

ale je tam pouze jedna odpověď na otázku (DBY, 85).

Ti, kteří ztrácejí Ducha, jsou naplněni temnotou a zmatkem.

Když lidé ztrácejí ducha práce, na které se podílíme, stávají se ve

svých pocitech nevěřícími. Říkají, že nevědí, zda je Bible pravdivá, zda

je pravdivá Kniha Mormon, ani to nevědí o nových zjeveních, ani

nevědí, zda Bůh je, či nikoli. Když ztrácejí ducha této práce, ztrácejí

poznání věcí Božích v čase a ve věčnosti; vše se jim ztratilo (DBY,
83–84).

Lidé začínají odpadat tím, že si přisvojují sílu, tím, že naslouchají

našeptávání nepřítele, který je kousek po kousku svádí z cesty, dokud
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neshromáždí to, co nazývají moudrostí lidskou; potom se začnou

oddělovat od Boha a jejich mysl začne být zmatena (DBY, 84).

Od čeho Svatí posledních dnů odpadají? Od všeho, co je dobré,

čisté, svaté, podobné Bohu, oslavující, zušlechťující, rozšiřující myš-

lenky, schopnosti inteligentních bytostí, které Nebeský Otec přivádí na

tuto zemi. Co obdrží výměnou? To mohu shrnout do několika slov.

Toto jsou slova, která použiji: smrt, peklo a hrob. To získají výměnou.

Můžeme zajít do podrobností toho, co zakoušejí. Zakoušejí temnotu,

nevědomost, pochybnosti, bolest, zármutek, truchlení, nešťastnost;

žádná osoba neprojevuje účast v hodině potíží, o žádné rámě se nemo-

hou opřít ve dni pohromy, žádné oko je nelituje, když jsou zoufalí

a sklíčení; a já to shrnuji slovy smrt, peklo a hrob. To je to, co získají

výměnou za své odpadlictví od evangelia Syna Božího (DBY, 85). 

Znáte lidi, kteří, když byli v Církvi, byli aktivní, bystří a plní inteli-

gence; ale poté, co ji opustili, bylo jejich chápání omezeno, jejich mysl

se zatemnila a vše se pro ně stalo tajemstvím, a pokud se týče věcí

Božích, stali se takovými jako zbytek světa, který si myslí, že věci

mohou být tak a tak, a který v to doufá a modlí se o to, ale který o tom

vůbec nic neví. To je přesně stav těch, již opouštějí tuto Církev; zabře-

dají do temnoty, nejsou schopni věci posuzovat, chápat je nebo jim

rozumět tak, jak jsou. Podobají se opilci – myslí si, že všichni kromě

něho jsou opilí a on že je jediným střízlivým člověkem v okolí. Odpad-

líci si myslí, že všichni kromě nich se mýlí (DBY, 84).

Ti, kteří opouštějí Církev, jsou jako pírko zmítající se ve vzduchu

sem a tam. Nevědí, kam jdou; nerozumějí ničemu o své vlastní exi-

stenci; jejich víra, úsudek a činnost jejich mysli jsou tak nestálé, jako

pohyby pírka unášeného vzduchem. Nemáme nic, čeho bychom se

mohli přidržet, jedině víry v evangelium (DBY, 84).

Můžeme stát pevně tím, že budeme žít podle našeho náboženství
a usilovat o Svatého Ducha.

Bude odpadlictví stále? Ano, bratří a sestry, můžete očekávat, že lidé

budou přicházet do Církve a potom odpadat. Můžete očekávat, že něk-

teří lidé po nějakou dobu poběží dobře a potom odpadnou z cesty

(DBY, 85–86).

Proč lidé odpadají? Víte, že jsme na „staré dobré lodi Sion“. Jsme

uprostřed oceánu. Přichází bouře, a jak říkají námořníci, loď pracuje

velmi těžce. „Nechci tady zůstat,“ říká někdo. „Nevěřím, že toto je ,loď

Sion‘.“ „Ale jsme uprostřed oceánu.“ „To je mi jedno, nezůstanu zde.“

Sundá si kabát a skočí přes zábradlí. Neutopí se? Utopí. Stejné je to
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s těmi, kteří opouštějí tuto Církev. Je to „stará dobrá loď Sion,“

zůstaňme na ní (DBY, 85).

Bůh je u kormidla této velké lodi, a to mi dělá dobře. . . Nechť ti, kteří

si to přejí, odpadnou, ale Bůh spasí všechny, kteří jsou rozhodnuti být

spaseni (DBY, 86).

Pokud budou lidé žít podle svého náboženství, nebude žádné

odpadlictví a neuslyšíme žádné stěžování si nebo hledání chyb. Pokud

by lidé hladověli po slovech věčného života a celá jejich duše se sou-

středila na budování království Božího, každé srdce a ruka by byly při-

praveny a ochotny a dílo by se pohybovalo mocně vpřed a my bychom

postupovali tak, jak máme (DBY, 84).

Chceme žít tak, abychom měli Ducha každý den, každou denní

hodinu, každou denní minutu, a každý Svatý posledních dnů má nárok

na Ducha Božího, na moc Ducha Svatého, aby ho vedla v jeho individu-

álních povinnostech (DBY, 82).

Doporučení ke studiu

Odpadlictví je odvrácení se od Církve a nakonec popření víry.

• President Young identifikoval některé odchylky od pravdy, které se

zdají být běžné nebo „drobné“. Použil obraz kompasu, „jehož

střelka neukazuje správně“. Jak se evangelium podobá správnému

a přesnému kompasu? Jaké nepatrné odchylky v našem životě nás

za nějakou dobu mohou svést z cesty? Jaké opravy směru máme

podniknout?

• Před čím president Young osobu, která se chvástá: „Jsem Svatý

posledních dnů a nikdy neodpadnu,“ varoval? (Viz také 2. Nefi

28:25; NaS 20:31–34.)

• Jaké prorocké varování dal president Young těm Svatým, kteří

obdrželi „moc Boží“, a potom se odvrátili „od svatých přikázání“?

• Proč intelektuální uvažování nestačí k tomu, aby nás udrželo na

cestě k věčnému životu?

Když hledáme chyby na církevních vedoucích, 
začínáme se oddělovat od Církve.

• Jakým způsobem nás plnění našich povolání namísto zpochybňo-

vání inspirace současných vedoucích posiluje jako jednotlivce,

rodinu, sbor a členy Církve jako celek?
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• Jak president Young varoval ty, kteří kritizují vedení svého sboru

nebo odbočky? Co můžeme dělat na církevním shromáždění

a doma, abychom podporovali biskupa svého sboru, presidenta své

odbočky nebo jiné církevní vedoucí? Když vyvstanou rozdíly

v upřímně míněných názorech, jakým směrem se máme ubírat, aby-

chom se sjednotili? (Viz také Matouš 18:15; Lukáš 11:34.)

• Podle presidenta Younga nemůže být v Církvi „demokratické hlaso-

vání“ mezi dvěma „kandidáty na předsedající kněžství“. (Viz také

NaS 28:2, 6–7.) Jak se vyjádření podpory „všeobecným souhlasem“

liší od „demokratického hlasování“? (Viz také NaS 20:65; 26:2.)

• Jsme vyzýváni, abychom hlasovali na podporu církevních vedou-

cích. Jak naše ochota podporovat tyto vedoucí posiluje celou Cír-

kev? Jak naše neochota podporovat je Církev oslabuje?

Ti, kteří ztrácejí Ducha, jsou naplněni temnotou a zmatkem.

• Co měl president Young na mysli, když řekl, že si odpadlíci přisvo-

jují sílu? Jaké nebezpečí spočívá ve spoléhání se na svou vlastní sílu?

(Viz také Helaman 4:13.) Proč se někteří lidé rozhodují pro „lidskou

moudrost“ a ne pro moudrost Boží, kterou zjevuje Duch? (Viz také

Izaiáš 29:13–14; 1. Korintským 2:12–14.)

• Přečtěte odpovědi presidenta Younga na tyto otázky: „Od čeho

Svatí posledních dnů odpadají?“ „Co obdrží výměnou?“

• Jak můžeme používat svou víru, abychom pomohli těm, již jsou

„jako pírko zmítající se ve vzduchu sem a tam“?

Můžeme stát pevně tím, že budeme žít podle našeho 
náboženství a usilovat o Svatého Ducha.

• Proč bude v Církvi i nadále existovat odpadlictví? Jak můžeme

zabránit tomu, aby do našeho života vstoupily počátky odpadlictví?

Jak vám pomáhají druzí členové Církve a vliv Ducha, abyste zůstali

věrní, když byste mohli být pokoušeni běžet „dobře“ pouze „něja-

kou dobu“?

• Co je nám slíbeno, když zůstaneme na „staré dobré lodi Sion“?
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Příprava na věčný pokrok

President Brigham Young byl žákem. Začal jako výrobce nábytku
a později si osvojil schopnosti nezbytné k tomu, aby se stal misionářem,
kolonizátorem, guvernérem a prorokem. Na tento život nahlížel jako
na dobu, kdy máme naplno žít, růst a připravovat se na věčnost, ne
jako na dobu přípravy na smrt. Povzbuzoval Svaté, aby se při směřo-
vání k dokonalosti účastnili hodnotných činností, aby rozšiřovali
a prohlubovali své znalosti a aby ochraňovali pravdu jako poklad.
Tím, že tak budou činit, nakonec pokročí tak, že vstoupí do duchov-
ního světa a budou pokračovat na slavné cestě věčného pokroku.

Učení Brighama Younga

Na věčný život se připravujeme tím, že se každý den učíme,
zlepšujeme a budujeme království Boží.

Kvůli čemu jsme zde? Abychom se učili být šťastnějšími a abychom

rostli v poznání a ve zkušenosti (DBY, 87).

Cílem této existence je, abychom se učili, což můžeme dělat pouze

po troškách (DBY, 87). Celá smrtelná existence člověka není nic více

ani méně než stav přípravy daný konečným bytostem, prostor, ve kte-

rém se mohou zdokonalovat pro vyšší stav bytí (DBY, 87).

První velkou zásadou, která by měla uchvátit pozornost lidstva,

které by mělo rozumět dítě i dospělý a která je hlavním pramenem

všech skutků, ať jí lidé rozumějí, či nikoli, je zásada zdokonalování.

Tato zásada vzrůstu, povznášení, přidávání k tomu, co již vlastníme, je

velkou hybnou zásadou a příčinou skutků dětí lidských. Bez ohledu na

to, čím se lidé zaobírají, v jakém národě se narodili, s jakými lidmi se

družili, jaké náboženství vyznávají nebo jaké mají politické názory,

toto je hlavní pramen jejich skutků, zahrnující veškeré moci nezbytné

pro vykonávání povinností života (DBY, 87).

Jsme postaveni na tuto zem, abychom prokázali, zda jsme hodni jít

do celestiálního světa, terestriálního nebo telestiálního, nebo do pekla,

nebo do jakéhokoli jiného království, nebo na jakékoli jiné místo a byl

nám dán dostatek života, abychom tak učinili (DBY, 87).
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Toto je svět, ve kterém se máme sami vyzkoušet. Celý život člověka

je dnem zkoušky, při které můžeme Bohu prokázat, ve své temnotě, ve

své slabosti a tam, kde panuje nepřítel, že jsme přátelé svého Otce a že

od něho přijímáme světlo a jsme hodni být vedoucími svých dětí – aby-

chom se stali pány pánů a králi králů – abychom měli dokonalou vládu

nad onou částí své rodiny, která bude v celestiálním království koruno-

vána slávou, nesmrtelností a věčnými životy (DBY, 87).

Slyšte to, vy všichni Svatí posledních dnů! Budete vydávat vniveč čas

své zkoušky a hloupě promarňovat svou existenci a bytí? Byli jste zor-

ganizováni a přivedeni v existenci za účelem věčného trvání, budete-li

naplňovat míru svého stvoření, půjdete-li správnou cestou, budete-li

zachovávat požadavky celestiálního zákona a budete-li poslušni přiká-

zání našeho Boha (DBY, 87).

Stvořitel od lidských bytostí očekává, že budou každý den svého

života aktivně zapojeny do činění dobra, buď ve zlepšování vlastního

duševního a fyzického stavu, nebo duševního a fyzického stavu svých

bližních (DBY, 88).

Jsme zde, abychom žili, abychom mezi lidmi šířili inteligenci

a poznání. Jsem zde, abych školil své bratří, abych svou rodinu učil

cestě života, abych rozmnožoval svůj druh a abych žil, je-li to v mé

moci, dokud hřích, nepravost, zkažení, peklo a ďábel a všechny třídy

a stupně ohavností nebudou vyhnány ze země. Toto je moje nábožen-

ství a cíl mé existence. Nejsme zde pouze proto, abychom se připravo-

vali na smrt a potom zemřeli; ale jsme zde, abychom žili a budovali krá-

lovství Boží na zemi – abychom podporovali kněžství, přemáhali moc

Satana a učili děti lidské, k čemu jsou stvořeny – že se v nich skrývá

zárodek veškeré inteligence. Zde je startovní bod – základ, který je

položen při zorganizování člověka, aby obdržel plnost věčného

poznání a slávy. Musíme jít tamhle, abychom ho získali? Ne, musíme ho

podporovat na této zemi (DBY, 88).

Svatí posledních dnů po všech údolích těchto hor a po celém světě

se mají učit, k čemu jsou na této zemi. Jsou zde, aby se rozrůstali a mno-

žili, aby se rozšiřovali, aby shromažďovali dům Izraele, aby vykoupili

Sion, aby budovali Sion našeho Boha a aby podporovali onu věčnou

inteligenci, která dlí s Bohy, a začali ji sázet na této zemi a přivodili to,

že zakoření dolů a přinese plody nahoře ke slávě Boží, dokud nebude

zničena každá odporná zásada v srdci lidí a země se nevrátí do svého

rajského stavu a Pán nepřijde a nebude přebývat s tímto lidem a kráčet

a mluvit s nimi, jako to činil s otcem Adamem. Toto je naše práce, a ne

strpět, aby se veškerá naše energie vyčerpávala v pouhé přípravě na to,

že zemřeme (DBY, 89).
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Účelem našeho života má být budovat Sion našeho Boha, shromaž-

ďovat dům Izraele, uvádět pohany v plnost, obnovat a požehnat zemi

svými schopnostmi a učinit, aby byla jako zahrada Eden, hromadit

poklady poznání a moudrosti v našem vlastním porozumění, očistit

vlastní srdce a připravovat lidi na setkání s Pánem, až přijde (DBY, 88).

Když roste naše poznání a zkušenosti, jsme schopni pokroku.

Toto dílo je dílo pokroku, tato nauka, které se učí Svatí posledních

dnů, je ve své podstatě povznášející, vzrůstající, rozšiřující se a rozpros-

tírající se šíře a šíře, dokud nebudeme moci poznávat tak, jak jsme

poznáváni, vidět tak, jak jsme viděni (DBY, 90).

Jsme ve škole a stále se učíme, a neočekáváme, že se přestaneme

učit, pokud žijeme na zemi; a až projdeme závojem, očekáváme, že se

budeme učit stále dál a že budeme rozšiřovat svůj fond informací. To

se některým může jevit jako podivná myšlenka; ale je tomu tak z toho

prostého a jednoduchého důvodu, že nejsme schopni obdržet veškeré

poznání naráz. Musíme tudíž přijímat tu trochu a tam trochu (DBY, 91).

On svým pokorným následovníkům udílí trochu dnes, a pokud se

v tom zdokonalí, zítra jim udělí o trochu více, a pozítří zase o trochu

více. Nepřidává k tomu, v čem se nezdokonalují, ale je od nich vyžado-

váno, aby se neustále zdokonalovali v poznání, které již vlastní, a tak

shromažďovali moudrost (DBY, 90).

Jít cestou vyznačenou v evangeliu těmi, již nám dali plán spasení,

znamená jednoduše jít cestou, která vede k životu, věčnému vzrůstu;

znamená to ubírat se směrem, kde nikdy, nikdy neztratíme to, co získá-

váme, ale budeme i nadále sbírat, shromažďovat, zvětšovat, šířit a rozši-

řovat k nekonečnému trvání. Ty osoby, které usilují o to, aby získaly

věčný život, získávají to, co způsobí vzrůst, s nímž bude jejich srdce

spokojeno. Nesmrtelného ducha nemůže uspokojit nic menšího než

výsada věčného vzrůstu v každém smyslu toho slova (DBY, 93).

Můžeme se stále zdokonalovat, jsme učiněni za tímto účelem, naše

schopnosti jsou zorganizovány, aby se rozšiřovaly, dokud nebudeme

moci do svého pochopení obdržet celestiální poznání a moudrost

a pokračovat, světy bez konce (DBY, 90).

Budeme se stále učit a nebudeme nikdy schopni dojít poznání

pravdy? [Viz 2. Timoteovi 3:7.] Ne, já říkám, že tak tomu nebude; ale

dojdeme poznání pravdy. Toto je mou nadějí a očekáváním, a toto je

mou radostí (DBY, 90–91). Máme v sobě tuto zásadu, a stejně tak každá

bytost na zemi, růst a pokračovat v růstu, rozšiřovat a přijímat a ochra-

ňovat pravdu jako poklad, dokud se nestaneme dokonalými (DBY, 91).
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Jsme připraveni na určité věci, a dostáváme právě tak rychle, jak

sami sebe připravujeme (DBY, 95).

Místo abyste Pána prosili, aby vám udělil více, proste sami sebe,

abyste v sobě měli spolehlivost, abyste v sobě měli bezúhonnost

a abyste věděli, kdy hovořit a co říkat, co vyjevit a jak se vést a kráčet

před Pánem. A právě tak rychle, jak mu prokážete, že budete zachová-

vat v tajnosti vše, co v ní má být zachováno – že budete s bližními sdílet
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vše, co máte, a ne více, a učit se, jak svým rodinám, přátelům, souse-

dům a bratřím předávat své poznání, bude vám Pán udělovat a dávat

vám a udělovat vám, až vám nakonec řekne: „Nikdy nepadneš; tvé spa-

sení je na tebe zpečetěno; skrze svou bezúhonnost jsi zpečetěn k věč-

nému životu a spasení.“ (DBY, 93.)

Věčný život je schopnost navěky růst a činit pokrok.

Žít navěky a nikdy nebýt zničen je největší dar, který může být inteli-

gentním bytostem udělen (DBY, 96).

Je psáno, že největším darem, který může Bůh člověku udělit, je dar

věčného života. To nejvyšší, čeho můžeme dosáhnout, je uchovat svou

identitu pro věčné trvání uprostřed nebeských zástupů. Máme slova

věčného života daná nám skrze evangelium, která, budeme-li jich

poslušni, nám tento drahocenný dar zajistí (DBY, 96).

Představa, že by inteligence, kterou v sobě mám, přestala existovat,

je hrozná; je nesnesitelná. Tato inteligence musí existovat; musí někde

přebývat. Půjdu-li správným směrem a zachovám-li ji v její organizaci,

zachovám si věčný život (DBY, 96).

Chystáme se mít království Boží v jeho plnosti, a všechny výšiny

a hlubiny slávy, moci a poznání; a budeme mít otce a matky a manželky

a děti (DBY, 97).

Připusťte, že máte výsadu zajistit si věčný život – žít a navěky se těšit

z těchto požehnání; řeknete, že toto je největší požehnání, které vám

může být uděleno. . . Jaké požehnání se tomu vyrovná? Jaké požehnání

se vyrovná pokračování života – pokračování naší organizace? (DBY,
96.)

Pán nám požehnal schopností těšit se věčnému životu s Bohy a je

prohlášeno, že toto je největší dar Boží. Dar věčného života, bez

potomstva, stát se andělem, je jedním z největších darů, které mohou

být uděleny; přesto nám Pán udělil výsadu stát se otci živých. Co to zna-

mená otec živých, jak se o tom zmiňují písma? Muž, který má věčně

pokračující potomstvo. To je to požehnání, které obdržel Abraham,

a ono dokonale uspokojilo jeho duši. Obdržel slib, že bude otcem

živých (DBY, 97).

Budou-li muži věrní, . . . oni a jejich Stvořitel budou vždy jedno,

budou vždy jednoho srdce a jedné mysli, pracujíce a působíce spo-

lečně; neboť cokoli dělá Otec, dělá i Syn, a tak budou pokračovat ve

všech svých činnostech po celou věčnost (DBY, 97).

Pán by rád viděl, že jdeme směrem, který vede k těsné bráně, aby-

chom mohli být korunováni jako synové a dcery Boží, neboť ti jsou

jedinými v nebi, kteří se rozmnožují a rozrůstají . . . Zbytek obsadí nižší
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království, kde jim bude tato výsada odepřena . . . Rozhodnutí, zda

budeme syny a dcerami, spoludědici s Ježíšem Kristem, nebo zda při-

jmeme nižší slávu, je na nás (DNSW, 8 Aug. 1876, 1).

Doporučení ke studiu

Na věčný život se připravujeme tím, že se každý den učíme,
zlepšujeme a budujeme království Boží.

• Jakým pravdám, které nám budou pomáhat činit věčný pokrok, se

učíme ze svých zkoušek v tomto životě? (Viz také NaS 122:7–8.) Co

president Young říká o zásadě „věčného trvání“? (Viz také NaS

121:7–8; 3. Nefi 15:9.)

• Jak to, že jsme „každý den svého života aktivně [zapojeni] do činění

dobra“ buduje základ pro „[obdržení plnosti] věčného poznání

a slávy“? (Viz také Alma 5:41; 26:22; NaS 58:26–29.)

• Podle presidenta Younga je jedním z hlavních účelů života učit se.

Co nám může bránit v tom, abychom se učili? Jak se můžeme naučit

více ze svého studia evangelia? Jak se můžeme učit ze svých zkuše-

ností? Které konkrétní pravdě jste se naučili skrze zkušenost a vliv

Ducha?

• President Young se zmiňuje o několika účelech pobytu na zemi. Jak

můžeme těchto účelů lépe dosahovat? (Viz také NaS 81:5.)

• Jmenujte několik způsobů, které pomáhají „připravovat lidi na set-

kání s Pánem“. Jak tomu můžete konkrétně napomoci vy?

Když roste naše poznání a zkušenosti, jsme schopni pokroku.

• President Young řekl, že poznání přijímáme „tu trochu a tam tro-

chu“. Jak můžeme tento proces použít na naše porozumění evange-

liu, na naše rodičovské povinnosti a na naši službu v Církvi? (Viz

také 2. Nefi 28:30; NaS 130:18–19.)

• Co president Young učí o věčném vzrůstu? (Viz také NaS 93:12–14.)

• President Young učil, že „máme v sobě tuto zásadu . . . růst a pokra-

čovat v růstu, rozšiřovat a přijímat a ochraňovat pravdu jako poklad,

dokud se nestaneme dokonalými“. Jak nám naše úsilí o získání

poznání pomáhá v přípravě na oslavení? (Viz také NaS 50:40; 93:24,

26–30; 130:18–19.)
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Věčný život je schopnost navěky růst a činit pokrok.

• President Young prohlásil, že „největší dar, který může být inteli-

gentním bytostem udělen, [je] žít navěky a nikdy nebýt zničen“. Co

je podle jeho slov „to nejvyšší, čeho můžeme dosáhnout“ a jak to

uchováváme? (Viz také NaS 14:7; 130:20–21.)

• Co znamená být „spoludědici s Ježíšem Kristem“? (Viz také Říma-

nům 8:17.) Jaká požehnání patří pouze těm, již jsou „korunováni

jako synové a dcery Boží“?
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Umělecké ztvárnění Petra, Jakuba a Jana znovuzřizujících klíče minulých
dispensací. President Young řekl, že dispensace plnosti časů „ve velkoleposti

a slávě překoná každou jinou dispensaci, která kdy byla dětem lidským na zemi
svěřena“ (DBY, 442).



Dispensace evangelia

Bůh na počátku ustanovil své evangelium a učil mu, znovu ho zjevoval
v různých dispensacích uprostřed období odpadlictví a nyní ho zno-
vuzřídil v tomto posledním věku. President Brigham Young se radoval
z této závěrečné „dispensace všech dispensací“, která, jak řekl, „ve vel-
koleposti a slávě překoná každou jinou dispensaci, která kdy byla
dětem lidským na zemi svěřena“ (DBY, 442).

Učení Brighama Younga

Bůh ve smrtelnosti zjevil plán spasení nejprve Adamovi a od té
doby své království periodicky znovuzřizoval skrze své proroky.

Velký plán nazývaný plánem spasení – systém nauky, myšlenek

a praktik, který se týká veškeré inteligence, která existuje ve věčnosti

(DBY, 56) . . . [byl] navržen v nebesích pro vykoupení lidstva od hříchu

a jejich znovuzřízení do přítomnosti Boží (DBY, 448).

Když je v nějakém věku [na zemi] zorganizováno toto království,

jeho Duch přebývá v srdci věrných, zatímco mezi lidmi existuje jeho

viditelné středisko se zákony, obřady, pomocníky, vládami, úředníky,

administrátory a každým dalším přídavkem nutným pro jeho úplné

působení se zřetelem na dosažení cíle [viz Mojžíš 6:7; NaS 22:3] (DBY,
441).

Adam. Bůh byl kdysi znám mezi svými dětmi na zemi . . . jako se

navzájem známe my. Adam rozmlouval se svým Otcem, který ho umís-

til na tuto zem, stejně jako my rozmlouváme se svými pozemskými

rodiči. Otec často přicházel, aby navštívil svého syna Adama a hovořil

a kráčel s ním; a děti Adama ho více či méně znaly a věci, které se týkají

Boha a nebe, byly mezi lidstvem v prvních obdobích jejich pozemské

existence tak známy, jako . . . jsou našim manželkám a dětem známy

naše zahrady nebo jako je zkušenému cestovateli známa cesta k západ-

nímu oceánu [viz Mojžíš 3:15–21; 4:14–30; 5:4–5, 9, 12; 6:51] (DBY,
104).

Můžeme bezpečně říci, že ode dne, kdy byl Adam stvořen a umístěn

v zahradě Eden, až do dnešního dne, se plán spasení a zjevení vůle
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Boží člověku nezměnily, i když tomu lidstvo v důsledku odpadlictví

a zlovolnosti po mnoho věků nebylo nakloněno. V Bibli se nenachází

žádný důkaz, že by evangelium bylo jednou věcí ve dnech Izraelitů,

druhou ve dnech Krista a jeho apoštolů a další v 19. století, ale naopak

jsme poučeni, že Bůh je stejný v každé době a že jeho plán pro spasení

jeho dětí je stejný. Plán spasení je jeden od počátku světa až do jeho

konce [viz Mojžíš 6:51–68] (DBY, 103–104).

Evangelium bylo mezi dětmi lidskými ode dnů Adama až do pří-

chodu Mesiáše; toto evangelium Kristovo je od počátku až do konce

[viz Mojžíš 5:58–59; NaS 20:25–26] (DBY, 103–104).

Enoch. Enoch vlastnil od Boha inteligenci a moudrost, jaké se kdy

těšilo málo mužů, po mnoho let kráčel a hovořil s Bohem; přesto podle

historie napsané Mojžíšem byl dlouhou dobu mezi lidmi, aby utvrdil

jeho království. Těch několik, kteří no následovali, se těšilo plnosti

evangelia, a zbytek světa ho zavrhl (DBY, 105).

Enoch musel se svým lidem hovořit a učit ho po dobu tři sta šedesáti

let, než je připravil na to, aby vstoupili do svého odpočinutí, a potom

získal moc přenést sebe a svůj lid, spolu s oblastí, kterou obývali,

s jejich domy, zahradami, poli, dobytkem a veškerým jejich majetkem

[viz Mojžíš 7:68–69] (DBY, 105).

Enoch a jeho následovníci byli vzati ze země a svět pokračoval a zrál

v nepravosti, dokud nebyli smeteni velikou potopou za dnů Noémo-

vých; a „jako tomu bylo za dnů Noémových, tak tomu bude za dnů pří-

chodu Syna Muže“ [viz Genesis 6:5; Mojžíš 6:26–7:69] (DBY, 105).

Noé. Na počátku, poté, co byla tato země připravena pro člověka,

Pán započal své dílo na tom, co se nyní nazývá americkým kontinen-

tem, kde byla učiněna zahrada Eden (DBY, 102).

Pán lidem poslal své evangelium; řekl: „Dám ho svému synu Ada-

movi,“ od něhož ho obdržel Matuzalém; a od Matuzaléma ho obdržel

Noé (DBY, 105).

Za dnů Noémových, za dnů plavby archy, vzal lidi do jiné části

země; země byla rozdělena, a tam ustavil své království [viz Genesis

6:1–8:21] (DBY, 102).

Abraham. Abraham byl věrný pravému Bohu; porazil modly svého

otce a získal kněžství podle řádu Melchisedechova [viz NaS 84:14],

které je podle řádu Syna Božího [viz NaS 107:2–3], a slib, že vzrůst jeho

potomstva nebude mít konce; když získáte svaté kněžství, které je

podle řádu Melchisedechova, a je na vás zpečetěno, a slib, že vaše

potomstvo bude tak početné, jako hvězdy na obloze nebo jako písek

na pobřeží mořském, a vašemu vzrůstu nebude konce, tehdy jste zís-

kali zaslíbení Abrahama, Izáka a Jákoba a všechna požehnání, která
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byla udělena jim [viz Genesis 12:2–3; 13:16; 14:18–19; 15:5; Abraham

1:2–4, 18–19; 2:9–11; NaS 84:14] (DBY, 106).

Mojžíš. Evangelium bylo mezi dětmi lidskými ode dnů Adama až do

příchodu Mesiáše; toto evangelium Kristovo je od počátku do konce.

Proč byl potom dán zákon Mojžíšův? V důsledku neposlušnosti dětí

Izraele, vyvolených Božích; právě toho semene, které si vyvolil, aby

bylo jeho lidem, a na které, jak řekl, vloží své jméno. Toto símě Abraha-

movo se proti Pánu a jeho přikázáním bouřilo tak, že Mojžíšovi

řekl: „Dám ti zákon, který bude pěstounem, aby je přivedl ke Kristu“

[viz Galatským 3:24]. Ale tento zákon je bolestivý; je to zákon tělesných

přikázání [viz NaS 84:23–27] (DBY, 104).

Kdyby byly děti Izraele posvěceny a byly svaté, nemusely by s Moj-

žíšem cestovat ani jeden rok předtím, než by obdržely své obdarování

a Melchisedechovo kněžství [viz NaS 84:23] (DBY, 106).

Ježíš Kristus. Ježíš se ujal toho, aby založil království Boží na zemi.

Zavedl zákony a obřady království [viz Matouš 16:18–19; Efezským

1:22–23; 4:11–15] (DBY, 29).

Kněžství a plnost evangelia království se v období velkého
odpadlictví ztratily ze země.

Jsme si vědomi toho, že v prvních dnech křesťanské církve bylo

mezi členy velmi mnoho spekulací týkajících se jejich víry a praxe,

a šíření těchto spekulativních myšlenek vytvářelo nejednotnost a roz-

kol. Dokonce i za dnů apoštolů panovala značná nejednotnost, neboť

čteme, že někteří byli pro Pavla, někteří pro Apolla a jiní pro Kéfase

[viz 1. Korintským 1:10–13]. Lidé v oněch dnech měli své oblíbence,

kteří je učili vlastním naukám, které nebyly všeobecně přijaty a vyhlá-

šeny (DBY, 107).

Proč zbloudili tak daleko z cesty pravdy a spravedlivosti? Protože

opustili kněžství a nemají žádného průvodce, žádného vůdce, žádný

prostředek, jak zjistit, co je a co není pravda. Říká se, že kněžství bylo

z Církve odňato, ale není tomu tak, Církev od kněžství odešla a puto-

vala nadále pustinou, odvrátila se od přikázání Páně a zavedla další

obřady [viz Galatským 1:6–8; 2. Timoteovi 1:15; 3. Janova 1:9–10] (DBY,
107).

Ale to byla doba, kdy začali krůček za krůčkem přestupovat zákony,

měnit obřady a porušovat věčnou smlouvu, a evangelium království,

které se Ježíš ujal založit ve své době, a kněžství byly odňaty ze země

[viz Izaiáš 24:5; 2. Tessalonicenským 2:1–12; Zjevení 12:6; NaS 1:15]

(DBY, 107).

95

K A P I T O L A  1 4



Pán znovuzřídil své evangelium a pravomoc kněžství v této
závěrečné dispensaci skrze proroka Josepha Smitha.

Pokolení přicházela a odcházela bez výsady slyšet zvuk evangelia,

které k vám přišlo skrze Josepha Smitha – které mu bylo zjeveno

z nebe prostřednictvím andělů a vidění. Máme evangelium a klíče sva-

tého kněžství [viz NaS 1:17–23, 30; 27:5–13; 110:11–16; 128:18–21]

(DBY, 107–108).

Jsme lidem, jehož vzestup a pokrok byl od počátku dílem Boha,

našeho Nebeského Otce, které on ve své moudrosti viděl za správné

započít pro znovuzřízení svého království na zemi (DBY, 108).

Ale jak tomu bylo za dnů našeho Spasitele, tak tomu bylo při pří-

chodu této nové dispensace. Nebylo to v souladu s představami, tradi-

cemi a předpojatými myšlenkami amerického lidu. Posel nepřišel

k nějakému vysokému duchovnímu jednoho z takzvaných pravověr-

ných náboženství, nepřijal jejich výklad Svatých písem. Pán nepřišel

v moci a veliké slávě s nebeskými vojsky, ani nevyslal své posly [ozbro-

jené] něčím jiným než pravdou z nebe, aby hovořil s pokorným,

skromným mladíkem prostého původu, s tím, jenž se upřímně dotazo-

val ohledně poznání Božího. Ale poslal svého anděla právě

k této neznámé osobě, Josephu Smithovi ml., který se později stal pro-

rokem, vidoucím a zjevovatelem a [Pán] ho informoval, že se nemá při-

pojit k žádné z tehdejších náboženských sekt, neboť se všechny mýlí;

že se řídí předpisy lidí místo předpisy Pána Ježíše; že pro něho má

práci, kterou má vykonat, nakolik se před ním prokáže věrným [viz

Joseph Smith–Životopis 1:11–26] (DBY, 108).

V radách věčnosti bylo rozhodnuto, dlouho před položením

základů světa, že on, Joseph Smith, bude tím mužem, který v poslední

dispensaci tohoto světa přinese lidem slovo Boží a obdrží plnost klíčů

a moci kněžství Syna Božího. Pán na něj upíral svůj zrak, a také na jeho

otce, a na otce jeho otce, a na jejich předky zpátky přímo k Abraha-

movi, a od Abrahama k potopě, od potopy k Enochovi, a od Enocha

k Adamovi. Sledoval tuto rodinu a onu krev, jak obíhá ze svého pra-

mene až k narození onoho muže. Byl předustanoven ve věčnosti, aby

předsedal této poslední dispensaci [viz 2. Nefi 3:6–15] (DBY, 108).

Pán po staletí pracoval, aby připravil cestu pro vyjití obsahu oné

knihy [Knihy Mormon] z útrob země, aby byl vydán světu, aby jeho

obyvatelům ukázal, že on stále žije a že v posledních dnech shromáždí

své vyvolené ze čtyř koutů země. . . Pán to celé přikazoval a řídil pro

uvedení a utvrzení svého království v posledních dnech [viz 1. Nefi 13;

NaS 20:6–16] (DBY, 109).
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Zde je Kniha Mormon. Věříme, že obsahuje historii domorodců

[amerického] kontinentu, stejně jako Starý zákon obsahuje historii

židovského národa. V této knize se dozvídáme, že Ježíš navštívil tento

kontinent, předal své evangelium a vysvětil dvanáct apoštolů. Věříme

všemu tomu, ale nežádáme vás, abyste tomu věřili. To, co žádáme, je,

abyste věřili tomu, co je zaznamenáno v Bibli Svaté o Bohu a jeho zje-

veních dětem lidským. Čiňte to ve vší počestnosti a upřímnosti, potom

poznáte, že Kniha Mormon je pravdivá. Vaše mysl bude otevřená a vy

. . . Duchem Božím poznáte, že učíme pravdu (DBY, 109).

Co řekl Oliver Cowdery (jeden ze tří svědků Knihy Mormon) poté,

co byl roky a roky mimo Církev? Viděl anděly a rozmlouval s nimi, a ti

mu ukázali desky, a on je držel v ruce. Opustil Církev, protože ztratil

ducha pravdy; a poté, co léta putoval sám, přišel do jeho právní kance-

láře jeden muž a zeptal se ho: „Pane Cowdery, co si myslíte o Knize

Mormon nyní? Věříte, že je pravdivá?“ Odpověděl: „Ne, pane, nevě-

řím!“ „Dobře,“ řekl ten muž, „myslel jsem si to; neboť jsem došel

k závěru, že jste prohlédl svou pošetilost a rozhodl se odvolat to, o čem

jste kdysi prohlásil, že je to pravda.“ „Pane, vy mi nerozumíte; já nevě-
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řím, že Kniha Mormon je pravdivá; v tomto bodě mám více než víru,

neboť já vím, že je pravdivá, stejně jako vím, že nyní přede mnou

sedíte.“ „Stále svědčíte, že jste viděl anděla?“ „Ano, právě tak, jako nyní

vidím vás; a vím, že Kniha Mormon je pravdivá.“ (DBY, 110.)

Joseph Smith položil základ království Božího v posledních dnech

(DBY, 458).

Vždy, když pomyslím na to, že jsem vůbec kdy poznal Josepha

Smitha, proroka, kterého Pán vzbudil a vysvětil a kterému dal klíče

a moc vybudovat království Boží na zemi a podporovat ho, se mi chce

volat aleluja. Tyto klíče jsou svěřeny tomuto lidu a my máme moc

pokračovat v díle, které Joseph započal, dokud nebude vše připraveno

na příchod Syna Muže. Toto je úkol Svatých posledních dnů (DBY,
458).

[Zlovolní] nemohou toto království zničit, protože toto je poslední

dispensace – protože toto je plnost časů. Je to dispensace všech dis-

pensací, a ve velkoleposti a slávě překoná každou jinou dispensaci,

která kdy byla dětem lidským na zemi svěřena. Pán znovu přinese Sion,

vykoupí svůj Izrael, zasadí svou korouhev na zemi a utvrdí zákony

svého království, a ony zákony zvítězí (DBY, 442).

Doporučení ke studiu

Bůh ve smrtelnosti zjevil plán spasení nejprve Adamovi a od té
doby své království periodicky znovuzřizoval skrze své proroky.

• Jak president Young popsal „velký plán nazývaný plánem spasení“?

(Viz také Abraham 3:21–28.)

• Když Pán lidem zjevuje plán spasení a organizuje na zemi své krá-

lovství, co je nezbytné pro jeho „úplné působení“?

• Kdy podle presidenta Younga Bůh svým dětem na zemi představil

plán spasení a kněžství? (Viz také Mojžíš 5:58–59; 6:7.)

• Jaké bylo zvláštní povolání každého proroka, který stál v čele

některé z hlavních dispensací evangelia?

Kněžství a plnost evangelia království se v období velkého
odpadlictví ztratily ze země.

• Proč byla podle presidenta Younga ze země odňata prvotní Kris-

tova Církev?
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• Jaké jsou důkazy toho, že prvotní Kristova Církev a kněžství byly

ztraceny ze země? (Viz také Joseph Smith–Životopis 1:17–20.) Co

dělali členové prvotní Církve, že zbloudili „tak daleko z cesty

pravdy“? Jak bylo kněžství ve vašem životě „[prostředkem pro to,]

jak zjistit, co je a co není pravda“?

Pán znovuzřídil své evangelium a pravomoc kněžství v této
závěrečné dispensaci skrze proroka Josepha Smitha.

• Bůh sdělil svou pravdu pokornému, skromnému mladíkovi pro-

stého původu, tomu, jenž se „upřímně dotazoval ohledně poznání

Božího“. Co to znamená pro vás i pro všechny další, kteří upřímně

hledají pravdu?

• Jaké charakteristické rysy měl Joseph Smith, které mu pomáhaly

plnit jeho povolání být „tím mužem, který v poslední dispensaci

tohoto světa přinese lidem slovo Boží“?

• Jakou úlohu má Kniha Mormon při znovuzřízení evangelia? (Viz

také NaS 20:6–16.) Co se můžete naučit ze svědectví Olivera Cowde-

ryho o Knize Mormon?

• Jaké bylo svědectví presidenta Brighama Younga ohledně „úkolu

Svatých posledních dnů“?
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V roce 1848 hrozilo, že nálety cvrčků zničí úrodu Svatých. Pán v odpověď
na vroucí modlitbu seslal racky, aby cvrčky zastavili, jak je znázorněno 

na tomto obraze.



Usídlení na západě

President Brigham Young prohlásil: „Bůh mi ukázal, že toto je místo
pro usazení tohoto lidu a zde se jim bude dařit ... Tak jak se zde Svatí
budou shromažďovat a dostatečně zesílí, aby vlastnili zemi, Bůh
zmírní podnebí a my na tomto místě vystavíme město a chrám Bohu
Nejvyššímu. Rozšíříme své osady na východ i na západ, na sever i na
jih a budeme stavět městečka a města po stovkách a tisíce Svatých se
v nich shromáždí z národů země. Toto se stane velkou dálnicí
národů.“ (JSB.)

Učení Brighama Younga

Konflikt v Illinois a stěhování Svatých na západ.

Nepřeji si, aby si lidé mysleli, že mám co do činění s naším přestěho-

váním se sem [do údolí Solného jezera], to byla prozřetelnost Všemo-

houcího; byla to moc Boží, která vypracovala spasení tohoto lidu,

nikdy bych takový plán neuměl vymyslet (DBY, 480).

Nevymyslel jsem velký projekt, kterým Pán otevřel cestu, aby tento

lid poslal do těchto hor. Joseph přemýšlel o stěhování léta předtím, než

se uskutečnilo, ale nemohl se sem dostat (DBY, 480).

Za Josephových dnů jsme proseděli mnoho hodin povídáním právě

o této zemi. Joseph často říkal: „Kdybych jenom byl se stovkou věrných

mužů ve Skalistých horách, potom bych byl šťastný a nežádal bych od

lůzovlády žádnou milost.“ (DBY, 480.)

V letech 1839 až 1844 jsme žili v Illinois, v kteréžto době se [nepřáte-

lům Církve] opět podařilo roznítit ducha pronásledování proti Jose-

phovi a Svatým posledních dnů. Velezrada! Velezrada! Velezrada! volali

a nazývali nás vrahy, zloději, lháři, cizoložníky a nejhoršími lidmi na

zemi. . . Zatkli Josepha a Hyruma a guvernér Thomas Ford jim jménem

státu Illinois zaručil bezpečnost. Byli uvězněni [v Carthage ve státě Illi-

nois] pod záminkou jejich bezpečnosti, protože lůza byla velmi rozzu-

řená a násilnická. Guvernér je ponechal v rukou lůzy, která pronikla do

vězení a zastřelila je. John Taylor, který je zde dnes s námi, byl ve vězení
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také a byl také postřelen a po několik následujících měsíců byl upou-

tán na lůžko. Poté, co lůza spáchala tyto vraždy, přišla na nás a zapálila

nám domy a obilí. Když šli bratří oheň hasit, lůza ukrytá v temnotě noci

za ploty, je zastřelila (DBY, 473).

V roce 1845 jsem všem guvernérům států a teritorií Unie zaslal dopis

a požádal jsem je o azyl pro Svaté posledních dnů na jejich území. Tato

výsada nám byla ve všech případech odepřena, buď s tichým opovrže-

ním, nebo s jasným odmítnutím. Všichni se shodli na tom, že nemů-

žeme vstoupit na území jejich teritoria nebo státu (DBY, 474).

Na podzim roku 1845 přišli [do Nauvoo] tři kongresmani a zúčast-

nili se konference s Dvanácti a s dalšími; přáli si, abychom opustili Spo-

jené státy. Řekli jsme jim, že tak učiníme, zůstali jsme s nimi dost

dlouho; souhlasili jsme s tím, že opustíme stát Illinois, že v důsledku

onoho náboženského předsudku vůči nám již nemůžeme déle pobý-

vat v míru. Tito muži řekli, že tito lidé mají vůči nám předsudky. Ste-

phen A. Douglas, jeden z těch tří, byl s námi obeznámen. Řekl: „Znám

vás, znám Josepha Smitha; byl to dobrý muž,“ a tito lidé jsou dobří; ale

bezbožní. . . mají takové předsudky, takže, jak řekl: „Pánové, nemůžete
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zde zůstat a žít v míru.“ Souhlasili jsme s odchodem. V únoru 1846 jsme

z Nauvoo odešli (DBY, 473).

Se svými bratřími jsem překročil řeku Mississippi, abychom přišli na

toto místo, a v té době jsem nevěděl, kam jdeme, ale pevně jsem věřil,

že Pán má pro nás vyhrazeno dobré místo v horách a že nás tam přímo

dovede (DBY, 482).

Ze všech stran nám hrozilo kruté pronásledování od našich zapři-

sáhlých nepřátel; stovky rodin, které byly vyhnány ze svých domovů,

a donuceny opustit veškerý majetek, bloudily jako vyhnanci ve stavu

nejhorší zbědovanosti (DBY, 482).

Stěhovali jsme se, nevěděli jsme kam, kromě toho, že naším zámě-

rem bylo uniknout z dosahu našich nepřátel. Neměli jsme žádný

domov, jenom své vozy a stany, a žádné zásoby potravin a oblečení; ale

museli jsme si vydělávat na denní chléb tak, že jsme své rodiny kvůli

bezpečí nechávali na odloučených místech a chodili jsme za prací mezi

své nepřátele (DBY, 478).

Putovali jsme na západ, zastavovali jsme se na různých místech,

budovali jsme osady, kde jsme [dočasně] zanechávali slabé, kteří

nemohli putovat s výpravou dál (DBY, 474).

Nábor a pochod mormonského praporu.

Právě když jsme byli uprostřed Indiánů, o kterých se říkalo, že jsou

nepřátelští, bylo pět set mužů povoláno, aby šli bojovat do Mexika [v

mexické válce, 1846–1848] (DBY, 476).

Já sám, ve společnosti několika svých bratří, jsem urazil něco mezi

stem a dvěma sty mil po několika cestovních trasách, přičemž jsme se

zastavovali v každém malém táboře a skrze svůj vliv jsme získali dobro-

volníky a v den určený pro shromáždění [16. července 1846 v Council

Bluffs, stát Iowa] jsme dali dohromady požadovaný počet; a to vše

jsme uskutečnili za přibližně dvacet dnů od doby, kdy požadavek vešel

ve známost (DBY, 479).

V březnu se prapor vydal na svou pochodovou trasu z Fort Leaven-

worthu přes Santa Fe, a po pouštních a pustých cestách, a k radosti

všech loajálních důstojníků a mužů se usadil v dolní části Kalifornie.

V době jejich příchodu byl generál [Stephen W.] Kearny v [obtížném]

postavení a plukovník P. St. George Cooke [nový velitel praporu] mu

s praporem neprodleně pochodoval na pomoc a řekl mu: „Máme zde

nyní chlapce, kteří mohou dát vše do pořádku.“ Chlapci z praporu spl-

nili věrně svou povinnost. Nikdy jsem na tuto malou skupinu lidí nepo-

myslel, aniž by další myšlenkou bylo „Bůh jim žehnej na věky věků“.
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Toto vše jsme učinili, abychom vládě dokázali, že jsme loajální (DBY,
477).

Náš prapor se na bojiště neodebral v pohodlných kabinách parníku,

ani se nejednalo o několikaměsíční nepřítomnost, ale šel pěšky po

trase delší než dva tisíce mil neprošlapanými pouštěmi a neúrodnými

pláněmi a během dvouletého odloučení od svých rodin zažíval vše-

možnou míru strádání, těžkostí a utrpení. Tak bylo naše vysvobození

opět ovlivněno zásahem Všemoudré Bytosti, která zná konec od

počátku (DBY, 479).

Za . . . vyčerpávajících okolností bylo po nás požadováno, abychom

z našich putujících výprav vyslali pět set nejschopnějších mužů a aby-

chom staré, mladé a ženy zanechali v rukou zbytku, aby se o ně staral

a živil je (DBY, 478).

My, kteří jsme zůstali vzadu, jsme pracovali a pěstovali jsme vše, co

jsme potřebovali, abychom se v pustině uživili. Museli jsme platit své

vlastní učitele, opatřovat si svůj vlastní chléb a vydělávat si na oblečení,

nebo se bez toho obejít, jiná možnost nebyla (DBY, 476).

„Výprava ubohých“ byla zachována milostí Páně.

Vzadu zůstalo několik velmi slabých, nemocných a starých, kteří

opět trpěli násilnostmi lůzy; byli bičováni a biti a jejich domy byly vypá-

leny (DBY, 473–474).

[Tito] bratří, kteří se cestou opozdili [na břehu řeky nad Montrose

ve státě Iowa], zápasili s chudobou a vyčerpáním. Dověděl jsem se, že

kdyby Pán v jednu chvíli mezi ně neseslal křepelky, zahynuli by hla-

dem. Tito ptáci letěli proti jejich vozům a buď se zabili, nebo omráčili

a bratří a sestry je sbírali, což jim poskytlo potravu na řadu dnů, dokud

neukončili svou cestu pustinou. [Brigham Young vyslal záchranné

výpravy, aby tyto Svaté přivedl, aby se připojili k příbuzným a přátelům

v táborech dále podél stezky.] (DBY, 474.)

Pionýrská výprava Brighama Younga v roce 1847 razila cestu
do údolí Solného jezera.

Nějakou dobu jsme šli indiánskými stezkami, nějakou dobu jsme

putovali podle kompasu; když jsme opustili řeku Missouri, šli jsme

podél [řeky] Platte. Na některých místech jsme kordem zabíjeli

chřestýše; a budovali jsme cesty a mosty, až nás z toho bolela záda.

Když jsme nemohli přes řeku postavit most, tak jsme lidi přes ni pře-

vezli (DBY, 480).
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Když jsme se na břehu řeky Big Sandy River [28. června 1847] set-

kali s panem Bridgerem [majitelem Fort Bridger ve státě Wyoming],

řekl: „Pane Youngu, dal bych tisíc dolarů, kdybych se dozvěděl, že

v [těchto horách] může uzrát klas kukuřice.“ Řekl jsem: „Počkejte osm-

náct měsíců a ukáži vám mnoho klasů.“ Řekl jsem to, protože jsem to

věděl? Ne, byla to má víra; ale neměli jsme ani nejmenší povzbuzení –

z přirozených důvodů a ze všeho, co jsme se mohli o této zemi dozvě-

dět – o její neplodnosti, jejím chladu a mrazu, abychom věřili tomu, že

vůbec někdy něco vypěstujeme. . . Měli jsme víru, že budeme moci

pěstovat obilí; bylo na tom něco špatného? Vůbec ne. Kdybychom víru

neměli, co by se s námi stalo? Kdybychom klesli do nevíry, uzavřeli

bychom si každý zdroj své obživy a nikdy bychom nic nevypěstovali

(DBY, 481).

[30. června 1847], když výprava pionýrů dorazila ke Green River

[asi 80 mil na východ od údolí Velkého Solného jezera], jsme se setkali

se Samuelem Brannanem a s několika dalšími z Kalifornie [ze San Fran-

cisca] a oni chtěli, abychom šli tam. Poznamenal jsem: „Jděme do Kali-

fornie, a nebudeme tam moci zůstat déle než pět let; ale zůstaňme

v horách a budeme moci pěstovat vlastní brambory a jíst je; a já mám

v plánu zůstat zde.“ Jsme přece na páteři zvířete, kde se nacházejí kosti

a šlachy, a máme v úmyslu zde zůstat, a ani celé peklo s tím nic nesvede

(DBY, 475).

Já sám s druhými jsme vyšli z místa, jež jsme pojmenovali Emigra-

tion Canyon; překročili jsme Velkou a Malou horu a sestoupili jsme do

údolí asi tři čtvrtě míle odsud na jih. [Orson Pratt a Erastus Snow vstou-

pili do údolí Solného jezera 21. července 1847; předvoj a hlavní

výpravy dorazily 22. července. Zadní voj s presidentem Brighamem

Youngem, který trpěl následky horské horečky, vstoupil do údolí 24.

července.] Určili jsme polohu a rozhlédli jsme se kolem a nakonec

jsme došli mezi dvě ramena potoka City Creek, z nichž jedno běží

k jihozápadu a druhé k západu, a tam jsme se utábořili. Na této chrá-

mové parcele a na parcele nad ní jsme vztyčili svou korouhev; zde jsme

postavili tábory a rozhodli jsme, že se zde usadíme a zastavíme (DBY,
474).

Vírou v Boha Svatí překonávali své obtíže na západě.

Dorazili jsme sem, kde jsme našli pár . . . Indiánů, pár vlků a králíků

a velké množství cvrčků; ale pokud se týče zelených stromů nebo

ovocných stromů nebo nějakého zeleného pole, nic takového jsme

nenašli, s výjimkou několika topolů a vrb na okraji City Creek. Každou

částečku zásob, kterou jsme měli, když jsme sem dorazili, jsme nesli
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1200 nebo 1300 mil. Když jsme opouštěli svůj domov, naložili jsme to,

co neukradla lůza, na koně, voly a telata, a některé ženy sem dovedly

vlastní spřežení. Namísto 365 liber chleboviny, které měli mít, když

vyrazili od řeky Missouri, měla méně než polovina z nich sotva polo-

viční množství. Museli jsme si přivézt své zrno, své zemědělské náčiní,

skříně, stoly, kredence, pohovky, piana, velká zrcadla, krásná křesla,

koberce, pěkné lopaty a kleště a další krásné vybavení, s veškerým

vybavením salónů, kuchyňskými kamny atd., a my jsme tyto věci

museli přivézt společně s některými ženami a dětmi, páté přes deváté,

bez ladu a skladu, se schvácenými koňmi, . . . s voly se třemi nohami

a kravami s jedním strukem. To byly naše jediné dopravní prostředky,

a kdybychom své zboží nepřivezli tímto způsobem, neměli bychom

ho, neboť tady nebylo nic (DBY, 480).

Svatí byli chudí, když přišli do tohoto údolí (DBY, 475).

Vzali pár jelenic, antilopích kůží, ovčích kůží, bizoních kůží a zhoto-

vili si z nich kožené kamaše a mokasíny a zabalili se do bizoních oděvů.

Někteří měli přikrývky a jiní ne; někteří měli košile a myslím, že někteří

ne. Jeden muž mi řekl, že nemá košili ani pro sebe ani pro rodinu

(DBY, 475–476).

Troufnu si říci, že když jsme přišli do tohoto údolí, nikdo z mé čtyř-

členné rodiny neměl boty (DBY, 476).

Máme víru, žijeme vírou; vírou jsme přišli do těchto hor. Často

říkám, i když některému uchu bude můj výraz znít poněkud hrubě, že

jsme sem přišli nazí a bosí, a to je poměrně pravdivé (DBY, 481).

Modlili jsme se za zemi a zasvětili jsme ji, stejně jako vodu, vzduch

a vše, co s nimi souvisí, Pánu, a na zemi spočinuly úsměvy nebes,

a země se stala produktivní a dnes nám plodí nejlepší obilí, ovoce

a zeleninu (DBY, 483).

Dokud sem nepřišli Svatí posledních dnů, žádná osoba mezi všemi

horaly a těmi, kteří tudy cestovali, pokud je nám známo, nevěřila, že by

v těchto údolích uzrál klas kukuřice. Víme, že kukuřice a pšenice zde

plodí v hojnosti, a víme, že máme vynikající území, na kterém chováme

dobytek, koně a všechny druhy domácích zvířat, které potřebujeme

(DBY, 485).

Ode dnů Adama až do současnosti nikdy nebyla země, která by byla

požehnanější od Otce v nebi, než je tato; a bude požehnanější více

a více, budeme-li věrní a pokorní a budeme-li Bohu děkovat za pšenici

a kukuřici, oves, ovoce, zeleninu, dobytek a vše, co nám uděluje,

a budeme-li se to snažit používat pro vybudování jeho království na

zemi (DBY, 483).

Jsme pionýři této země (DBY, 474).

Od řeky Mississippi až k Tichému oceánu jsme vytiskli první

106

K A P I T O L A  1 5



noviny, vysadili jsme, s výjimkou asi dvou, první sady, vypěstovali jsme

první pšenici, provozovali jsme téměř první školy a při svém pionýr-

ském úsilí jsme uskutečnili první meliorace, a to ve velké míře; a nako-

nec jsme se dostali sem, abychom, je-li to možné, ustoupili každému

z cesty. Mysleli jsme, že půjdeme tak daleko od tváře člověka, jak je to

možné; chtěli jsme se dostat do cizí země jako Abraham, abychom

mohli být tam, kde nebudeme mít neustálé konflikty s tím či oním

(DBY, 476).

Chceme, aby cizinci pochopili, že jsme sem nepřišli náhodou, ale

protože jsme měli povinnost někam jít, a toto bylo nejlepší místo, které

jsme mohli najít. Nebylo možné, aby zde žil nějaký člověk, pokud tvrdě

nepracoval a nebojoval a nezápasil s živly, ale bylo to prvotřídní místo

pro výchovu Svatých posledních dnů, a my budeme v životě zde pože-

hnáni, a ještě ho učiníme jako zahradu Eden; a Pán Všemohoucí

ochrání své Svaté, a pokud budou činit jeho vůli, bude je bránit

a zachovávat. Obávám se jedině toho, že nebudeme činit to, co je

správné; budeme-li činit [to, co správné je], budeme jako město posta-

vené na pahorku, naše světlo nebude skryto (DBY, 474).

Je tomu pouhých sedm let, co jsme odešli z Nauvoo, a nyní jsme při-

praveni postavit další chrám. Ohlížím se za naší prací s potěšením. Jsou

zde stovky a tisíce lidí, již neměli výsady, které měli někteří z nás. Jaké

výsady, ptáte se? Nuže, proběhnout uličkou mezi chlapy, kteří vás tlu-

čou, proplout nebezpečnými úžinami. Neměli výsadu být oloupeni

a obráni o majetek, být uprostřed lůzy a smrti, což mnozí z nás byli

(DBY, 482).

Ptáte se, zda zůstaneme v těchto horách. Odpovídám ano, tak

dlouho, dokud nás bude těšit činit vůli Boha, našeho Otce v nebi.

Budeme-li mít potěšení z toho, že se odvrátíme od svatých přikázání

Pána Ježíše Krista, jako to udělal dávný Izrael tím, že se každý muž

obrátil na svou vlastní cestu, budeme rozptýleni a oloupáni, hnáni před

svými nepřáteli a pronásledováni, dokud se nenaučíme pamatovat na

Pána našeho Boha a nebudeme ochotni kráčet po jeho cestách (DBY,
483).

Mnozí se mohou ptát: „Jak dlouho zde zůstaneme?“ Zůstaneme zde

právě tak dlouho, jak máme. „Až půjdeme, budeme hnáni?“ Budeme-li

žít tak, abychom byli spolu spokojeni, a nebudeme-li se sami vyhánět

ze svých domovů, nebudeme z nich nikdy vyhnáni. Usilujte o nejlepší

moudrost, kterou můžete získat, učte se, jak uplatňovat svou práci, sta-

vět dobré domy, zakládat krásné farmy, vysazovat jabloně, hrušně

a další ovocné stromy, které zde pokvetou, také keře horského rybízu

a malin, sázet záhony jahod a budovat a zkrášlovat nádherné město

(DBY, 483–484).
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Vyznačte naše osady v délce šest set mil v těchto horách a potom

vyznačte cestu, kterou jsme podnikli, abychom sem přišli, a přitom

jsme budovali mosty a silnice přes prérie, hory a kaňony! Přijeli jsme

sem ve starých vozech, úplně bez peněz, a naši přátelé . . . nám říkali:

„Vezměte si veškeré zásoby, které můžete, protože se již nevrátíte! Vez-

měte si veškeré osivo, které můžete, protože tam žádné nezískáte!“

Učinili jsme tak, a kromě toho všeho jsme shromáždili všechny chudé,

které jsme mohli, a Pán nás usadil v těchto údolích a slíbil, že nás na

malou chvíli ukryje, dokud jeho hněv a rozhořčení nepřejdou přes

národy. Budeme důvěřovat Pánu? Ano. (DBY, 475.)

Blahovůlí nebes jsme dokázali všechny tyto obtíže překonat a dnes

se zde můžeme shromažďovat v závětří těchto hor, kde není nikdo,

koho bychom se báli, daleko od svých pronásledovatelů, daleko od

vřavy a zmatku starého světa (DBY, 482).

Doporučení ke studiu

Konflikt v Illinois a stěhování Svatých na západ.

• Komu připisoval president Young zásluhu za plán přestěhování

Svatých do Skalistých hor a údolí Solného jezera?

• Jaké okolnosti vyvolaly odchod Svatých z Illinois? Jak věděl presi-

dent Young, kam má Svaté vést?

Nábor a pochod mormonského praporu.

• Proč církevní vedoucí povzbuzovali pět set dobrovolníků, aby se

připojili k mormonskému praporu a opustili svou rodinu v tak kri-

tické chvíli jejich pohybu na západ?

• Mormonský prapor nemusel nikdy bojovat, protože v době, kdy

dorazili do svého cíle, bylo již po válce. Co vytrpěli Svatí kvůli tomu,

že vláda požádala o prapor? Co si myslíte, proč pro ně bylo důležité

přinést tuto oběť? Jaký prospěch přinesla tato zkušenost?

„Výprava ubohých“ byla zachována milostí Páně.

• Jak Pán na čas ulevil hladu Svatých? Jak Pán v čase potřeby pomohl

vám?
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Pionýrská výprava Brighama Younga v roce 1847 razila cestu do
údolí Solného jezera.

• Kniha nauk a smluv 136 obsahuje „slovo a [vůli] Páně, týkající se

tábora Izraele při jeho putování na západ“ (verš 1). Toto zjevení

bylo dáno presidentu Youngovi 14. ledna 1847 ve Winter Quarters.

Jaké další rady, kromě organizace popsané v tomto oddíle, byly

dány Svatým putujícím na západ?

• Jakou obavu vyjádřil Jim Bridger presidentu Youngovi? Co bylo

základem důrazné odpovědi presidenta Younga panu Bridgerovi?

Kdy jste zažili úspěch, který byl v první řadě výsledkem použití víry?

• Proč se president Young rozhodl zůstat ve Skalistých horách, místo

aby pokračoval do Kalifornie?

Vírou v Boha Svatí překonávali své obtíže na západě.

• Jakými způsoby se Svatí snažili vyřešit svou chudobu?

• President Young řekl: „Ode dnů Adama až do současnosti nikdy

nebyla země, která by byla požehnanější od Otce v nebi, než je

tato.“ Co se vyžaduje od Svatých všude, kde přebývají, k tomu, aby si

zajistili pokračování těchto požehnání? Co znamená žít vírou? Co

můžeme dělat, abychom plněji žili vírou v Ježíše Krista?

• Čeho dosáhli Svatí jako pionýři ve Skalistých horách? Co můžete

dělat vy, abyste budovali Církev na místě, kde žijete?

• President Young učinil toto neobvyklé prohlášení: „Jsou zde stovky

a tisíce lidí, již neměli výsady, které měli někteří z nás. . . Neměli

výsadu být oloupeni a obráni o majetek, být uprostřed lůzy a smrti,

což mnozí z nás byli.“ Co si myslíte, že měl na mysli? Proč bylo údolí

Solného jezera „prvotřídní místo pro výchovu Svatých posledních

dnů“? Jak vám obtíže požehnaly v životě? Co můžeme dělat, aby-

chom obrátili i ty největší zkoušky v příležitost k růstu?
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President Brigham Young byl znám jako velký kolonizátor. V roce 1877 zasvětil
pozemek pro chrám Manti (obrázek výše znázorňuje jeho výstavbu).



Budování Sionu

President Brigham Young byl celou duší oddán utvrzení Sionu. Dohlí-
žel na shromažďování téměř jednoho sta tisíc Svatých posledních dnů
do údolí Skalistých hor a kolonizoval asi čtyři sta měst a městeček. Sta-
věl chrámy a svatostánky, organizoval kůly a sbory po celém západě
Spojených států a vyslal misionáře téměř do každého koutu země.
Nikdo nerozuměl lépe oběti a úsilí, které to vyžadovalo, ale, jak řekl,
„nemáme v úmyslu čekat na anděly ... máme v úmyslu ... vybudovat
[Sion sami]“ (DBY, 443).

Učení Brighama Younga

Sion jsou čistí v srdci.

Dovolte mi říci několik slov ohledně Sionu. Prohlašujeme, že jsme

Sionem. Jsme-li čistí v srdci, jsme jím, neboť „Sion jsou čistí v srdci“ [viz

NaS 97:21] (DBY, 118). Kde je Sion? Tam, kde je organizace Církve Boží.

A může duchovně přebývat v každém srdci; a kéž žijeme tak, abychom

se vždy těšili duchu Sionu! (DBY, 118.)

Toto je evangelium, toto je plán spasení; toto je království Boží; toto

je Sion, o kterém mluvili a psali všichni proroci od počátku světa. Toto

je dílo Sionu, které Pán slíbil, že uskuteční (DBY, 118).

Sion se nakonec rozšíří po celé této zemi. Na zemi nebude žádný

kout ani roh, který by nebyl v Sionu. Vše bude Sionem (DBY, 120).

Účelem našeho života má být posvětit sebe a budovat 
Sion našeho Boha.

Účelem našeho života má být budovat Sion našeho Boha, shromaž-

ďovat dům Izraele, uvést pohany v plnost, znovuzřídit a požehnat zem

svou schopností a učinit, aby byla jako zahrada Eden, hromadit

poklady poznání a moudrosti v našem vlastním porozumění, očistit

své vlastní srdce a připravit lidi na setkání s Pánem, až přijde (DBY, 88).

Nemáme zde jinou práci než budovat a utvrzovat Sion Boží. To se
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musí dít podle Boží vůle a zákonů [viz NaS 105:5], podle onoho vzoru

a řádu, skrze nějž Enoch vybudoval a dovedl k dokonalosti Sion dřívěj-

ších dnů, který byl vzat do nebe, a odtud se rozšířila zpráva, že Sion

uprchl [viz Mojžíš 7:69]. Zanedlouho se opět vrátí, a tak jako Enoch při-

pravoval svůj lid, aby byl hoden přenesení, tak i my se skrze svou věr-

nost musíme připravovat na setkání se Sionem shůry, až se vrátí na

zem, a na to, abychom snesli jas a slávu jeho příchodu (DBY, 443).

Těšíme se na den, kdy Pán připraví budování Nového Jeruzaléma

v přípravě na příchod Enochova města, aby se s ním spojilo, až bude

zbudován na této zemi [viz Mojžíš 7:62–64]. Očekáváme, že se budeme

těšit z onoho dne, ať již před ním budeme spát ve smrti, či nikoli. S veš-

kerým očekáváním a důvěrou, jakou mohou mít děti ve svého rodiče,

se těšíme, že tam budeme, až Ježíš přijde; a nebudeme-li tam, přijdeme

s ním – v obou případech tam budeme, až přijde (DBY, 120).

Účelem budování Sionu je posvětit děti Boží skrze obřady spasení.

Byli jsme shromážděni . . . právě za tím účelem, abychom se očistili,

abychom se mohli stát vyleštěnými kameny v chrámu Božím. Jsme zde,

abychom utvrzovali království Boží na zemi. Abychom byli na toto dílo

připraveni, bylo nutné shromáždit nás z národů a zemí světa, [aby-

chom přijali] obřady svatého kněžství Syna Božího, které jsou

nezbytné pro zdokonalení Svatých v přípravě na jeho příchod (DBY,
121).

Musí zde být vykonán obřad pečetění [syna] k [otci] a ženy k muži

a dětí k rodičům atd., dokud nebude v pečeticích obřadech vytvořen

dokonalý řetězec pokolení zpátky k Otci Adamovi; tudíž, bylo nám při-

kázáno, abychom se shromáždili, abychom vyšli z Babylonu [viz NaS

133:5, 7, 14] a posvětili se a budovali Sion našeho Boha skrze budování

měst a chrámů, vykoupení zemí z osamělosti přírody, dokud nebude

země posvěcena a připravena jako sídlo Boha a andělů (DBY, 407).

Pán pro Svaté připravil prostředky, aby mohli vybudovat Sion.

Uvědomujeme si, že máme-li se těšit Sionu v čase nebo věčnosti,

musíme ho sami vytvořit? Že všichni, kteří mají Sion ve věčnostech

Bohů, ho sami organizovali, vytvářeli, upevňovali a zdokonalovali,

a v důsledku toho mají nárok na to, aby se mu těšili? (DBY, 118.)

Když se rozhodneme vytvořit Sion, vytvoříme ho, a tato práce

začíná v srdci každého člověka. Když si otec rodiny přeje vytvořit Sion

ve svém vlastním domě, musí převzít vedení této dobré práce, což je

nemožné udělat, pokud sám nemá ducha Sionu. Dříve než může konat
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dílo posvěcení ve své rodině, musí posvětit sám sebe a tímto způso-

bem mu Bůh může pomoci posvětit jeho rodinu (DBY, 118).

Pán udělal svůj díl práce; obklopil nás prvky obsahujícími pšenici,

maso, len, vlnu, hedvábí, ovoce a vše, s čím lze budovat, zkrášlovat

a oslavovat Sion posledních dnů, a naší povinností je utvářet tyto prvky

ke svým potřebám a nezbytnostem podle poznání, které nyní máme,

a moudrosti, kterou skrze svou věrnost můžeme získat z nebes. Tímto

způsobem Pán opět uvede Sion na zemi, a žádným jiným (DBY, 294).

Ve veškerém díle Božích rukou nechybí ani jedna věc pro vytvoření

Sionu na zemi, když se pro to lidé rozhodnou. Sion Boží můžeme na

zemi vytvořit podle své libosti, na základě stejné zásady, podle níž

můžeme obdělávat pole s pšenicí, nebo stavět a obývat. Nikdy nebyla

doba, kdy by zde nebyly zdroje, z nichž lze pěstovat kukuřici, pšenici

atd., a rozvážnou správou a uspořádáním těchto vždy existujících

zdrojů může být Sion Boží vždy vybudován na zemi (DBY, 118).

Budování Sionu vyžaduje oběť a velké úsilí.

Chceme, aby všichni Svatí posledních dnů rozuměli tomu, jak budo-

vat Sion. Město Sion svou krásou a vznešeností překoná vše, co je nyní

na zemi známo. Ze země bude odňato prokletí a z její tváře bude sme-

ten hřích a zkaženost. Kdo vykoná toto velké dílo? Bude Pán přesvěd-
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čovat lidi, že vykoupí ústřední kůl Sionu, zkrášlí ho a potom je tam

usadí bez námahy z jejich strany? Ne. Nepřijde sem, aby postavil chrám,

svatostánek, přístřešek nebo aby zasadil ovocné stromy, zhotovil

zástěry z fíkových listů nebo oděvy z kůže, nebo aby pracoval s mosazí

a železem, protože již víme, jak tyto věci dělat. . . Konáme-li svou povin-

nost, musíme Sion vybudovat my (DBY, 120).

Vidím v tomto shromáždění muže a ženy – jenom několik z nich –

kteří byli vyhnáni z ústředního kůlu Sionu [v kraji Jackson ve státě Mis-

souri, viz NaS 57:2–3]. Zeptejte se jich, zda měli nějaký zármutek nebo

trápení; potom nechť se podívají na krásnou zemi, kterou by jim Pán

býval dal, kdyby byli všichni věrní v dodržování jeho přikázání a krá-

čeli před ním tak, jak měli; a potom se jich zeptejte na požehnání, která

by byli obdrželi. Vypoví-li vám cítění své mysli, řeknou vám, že Ježí-

šovo jho by bývalo bylo pohodlné a jeho břemeno by bývalo bylo

lehké a že by bývalo bylo příjemným úkolem kráčet v poslušnosti jeho

přikázání a být jednoho srdce a jedné mysli; ale skrze sobeckost někte-

rých, což je modlářství, skrze jejich chamtivost, což je totéž, a chlípnou

touhu jejich mysli byli vyvrženi a vyhnáni ze svých domovů (DBY,
113–114).

Cvičme svou mysl, dokud nenalezneme potěšení v tom, co je dobré,

milé a svaté, a hledejme neustále onu inteligenci, která nám umožní

účinně budovat Sion, což se skládá z budování domů, svatostánků,

chrámů, ulic a každého zařízení a všeho, co je nutné pro vyzdobení

a zkrášlení, a snažme se činit vůli Páně po všechny dny svého života

a zdokonalujme svou mysl ve veškerém vědeckém a mechanickém

poznání, snažme se pilně porozumět velkému návrhu a plánu všech

stvořených věcí, abychom věděli, jak naložit se svým životem a jak zdo-

konalovat schopnosti umístěné v našem dosahu (DBY, 247).

Přišli jsme sem, abychom vybudovali Sion. Jak to uděláme? . . .

Musíme být sjednoceni ve svém úsilí. Máme se dát do práce se sjedno-

cenou vírou, jako bychom měli jedno srdce; a cokoli děláme, má být

konáno ve jménu Páně, a potom budeme požehnáni a bude se nám

dařit ve všem, co děláme. Před námi leží práce, jejíž rozsah lze stěží

vypovědět (DBY, 284).

Mnozí Svatí posledních dnů si myslí, že když jsou poslušni evange-

lia, přinesli oběť v opuštění svého domova, možná i svých rodičů, man-

žela, manželky, dětí, farmy, rodné země nebo dalších věcí považova-

ných za drahé, že je práce hotova; ale to je pouze začátek. Práce

očišťování sebe samotných a příprava na budování Sionu Božího . . .

námi právě pouze začala, když jsme se dostali tak daleko, kde nyní

jsme (DBY, 444).
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Vše, co je spojeno s budováním Sionu, vyžaduje skutečnou, tvrdou

práci. Je nesmysl hovořit o budování nějakého království jinak než

prací; vyžaduje to práci každé části naší organizace, ať již mentální,

fyzickou nebo duchovní, a to je jediný způsob budování království

Božího (DBY, 291).

Máme-li vybudovat království Boží nebo utvrdit Sion na zemi,

musíme pracovat svýma rukama, plánovat svou myslí a vymýšlet způ-

soby a prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout (DBY, 291).

Mám Sion neustále na zřeteli. Nemáme v úmyslu čekat na anděly,

nebo na Enocha a jeho společnost, aby přišli a vybudovali Sion, ale

máme v úmyslu ho vybudovat. Budeme pěstovat svou pšenici, stavět

své domy, ohrazovat své farmy, osazovat své vinice a sady a vyrábět

vše, co bude pro naše tělo pohodlné a učiní ho šťastným, a tímto způ-

sobem zamýšlíme vybudovat Sion na zemi a očistit ho a vyčistit ho od

veškerého znečištění. Nechť z nás vychází posvěcující vliv na všechny

věci, nad kterými máme nějakou moc; na půdu, kterou obděláváme, na

domy, které stavíme, na vše, co vlastníme; a ustaneme-li mít společen-

ství s tím, co je zkažené, a budeme-li utvrzovat Sion Boží ve svém srdci,

v našich domech, v našich městech a po celé naší vlasti, nakonec pře-

můžeme zemi, neboť jsme pány země; a z jejího nitra namísto trní

a bodláčí vyraší každá užitečná rostlina, která je dobrá jako potrava

pro člověka a pro zkrášlení a ozdobu (DBY, 443–444).

Pán mi žehná; vždy mi žehnal; od té doby, kdy jsem začal budovat

Sion, jsem nadmíru požehnán. Mohl bych vyprávět o okolnostech tak

mimořádného charakteru týkajících se prozřetelnosti Boží vůči mně,

že by si bratří a sestry v srdci řekli: „Tomu můžu jen stěží uvěřit.“ (DBY,
452.)

Svou duchovní radost si musím získat vlastním životem, ale

k pohodě společnosti, i k mému štěstí, jako jednoho z nich, by velice

přispělo, kdyby každý muž a žena žili podle svého náboženství a sami

za sebe se těšili světlu a slávě evangelia, byli poddajní, pokorní a věrní;

neustále se radovali před Pánem, plnili povinnosti, ke kterým jsou

povoláni, a byli si jisti, že nikdy neudělají nic špatného (DBY, 119).

Potom by vše bylo v pokoji, radosti a klidu, na našich ulicích

i v našich domech. Ustaly by právní spory, nebyly by nesnáze před

vysokou radou a před soudy biskupů, a nebyly by známy soudy, nepo-

koj a svár (DBY, 119).

Potom bychom měli Sion, neboť všichni by byli čistí v srdci (DBY,
119).

Mé srdce je upřeno na to, abych činil vůli Boží, budoval jeho králov-

ství na zemi, utvrzoval Sion a jeho zákony a spasil lidi; a pravdivě

a čestně mohu říci, že mi nikdy, při žádné mé práci, nepřišlo na mysl,
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jaká bude moje odměna nebo zda moje koruna bude velká či malá,

nebo zda bude vůbec nějaká, malé vlastnictví, velké vlastnictví nebo

žádné vlastnictví. Vůbec nikdy jsem o tom nepřemýšlel ani neuvažoval

neboli, v prvé řadě, nestaral jsme se o to. Vše, co mám na mysli, je to, že

je mou povinností činit vůli Boží a pracovat, abych utvrzoval jeho krá-

lovství na zemi . . . protože zásady, které Bůh zjevil pro spasení obyvatel

země, jsou ve své podstatě čisté, svaté a povznášející. V nich je pocta

a věčný vzrůst, vedou od světla ke světlu, od síly k síle, od slávy ke

slávě, od poznání k poznání a od moci k moci (DBY, 452).

Doporučení ke studiu

Sion jsou čistí v srdci.

• Jak definoval president Young Sion? (Viz také NaS 97:21.)

• Kdo jsou právoplatní obyvatelé Sionu a kde lze Sion nalézt? (Viz

také Žalmy 102:16; 4. Nefi 1:15–17; NaS 109:39.)

Účelem našeho života má být posvětit sebe a budovat 
Sion našeho Boha.

• President Young učil: „Účelem našeho života má být budovat Sion

našeho Boha.“ Co musíme dělat jako Církev, abychom budovali

Sion? Jak můžete v této práci pomoci vy, jako jednotlivec?

• Jaký „vzor a řád“ použil Enoch k vybudování a zdokonalení Sionu

dřívějších dnů? (Viz také Mojžíš 7:10–11, 17–21.) Jak se můžeme stej-

ným vzorem řídit ve své rodině a sboru nebo odbočce dnes?

• Jak mohou rodiny vytvořit Sion ve svém vlastním domově?

Účelem budování Sionu je posvětit děti Boží skrze obřady spasení.

• Jak můžeme posvětit sami sebe a svou rodinu?

• Proč nám bylo „přikázáno, abychom se shromáždili, abychom vyšli

z Babylonu“ do Sionu? (Viz také NaS 44:4–6; 133:14.) Co je duchovní

Babylon a jak z něho můžeme vyjít?

• Jaký je vztah mezi budováním Sionu a obřady svatého kněžství?
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Pán pro Svaté připravil prostředky, aby mohli vybudovat Sion.

• Co pro nás Pán připravil, abychom se mohli podílet na utvrzování

Sionu?

• Sion začíná v „srdci každého člověka“. Jakými svými dary nebo

talenty můžete pomáhat budovat Sion?

Budování Sionu vyžaduje oběť a velké úsilí.

• V počátečních dnech Církve bylo zjeveno místo ústředního kůlu

Sionu (viz také NaS 57:2–3). Co podle presidenta Younga zabránilo

Svatým v oné době v tom, aby vešli do svého dědictví a zřídili Sion?

• Jak Pán zřídí Sion? (Viz také NaS 105:5–6.)

• Proč je důležité, abychom „cvičili svou mysl“, když se snažíme vybu-

dovat Sion?

• President Young učil, že musíme být sjednoceni ve svém úsilí, aby-

chom mohli budovat Sion. Jak můžeme této jednoty dosáhnout ve

své rodině, kvoru, sboru nebo odbočce?

• Proč od nás Pán při utvrzování Sionu požaduje „skutečnou, tvrdou

práci“?

• President Young prohlásil: „Pán mi žehná; . . . od té doby, kdy jsem

začal budovat Sion, jsem nadmíru požehnán.“ Jaká požehnání

čekají na ty, již dodržují svou smlouvu utvrzovat Sion? (Viz také

Izaiáš 51:11.)
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Brigham Young získal svědectví o pravdivosti Knihy Mormon tak, že ji četl
a modlil se ohledně ní. Učil, že když se budou ostatní řídit jeho příkladem 

„ve vší počestnosti a upřímnosti, potom poznají, že Kniha Mormon je pravdivá“
(DBY, 109).



Písma

President Brigham Young každý večer rozezněl modlitební zvonek
a shromáždil kolem sebe svou rodinu, aby si zazpívali a vyslechli si
rady, studovali slovo Boží a pronesli rodinnou modlitbu. Věřil v důleži-
tost studia písem a přirovnával je k „ukazateli, který ukazuje cestu,
jíž máme cestovat. Kam ukazují? K Prameni světla“ (DBY, 127).
Svaté nabádal: „Čtete písma, bratří a sestry, jako kdybyste je před
tisícem, dvěma tisíci nebo pěti tisíci lety psali? Čtete je, jako kdybyste
stáli na místě mužů, kteří je psali? Nepociťujete-li to tak, je vaší výsadou
to tak pociťovat, abyste mohli být s duchem a významem psaného slova
Božího obeznámeni tak dobře, jako se svými každodenními záleži-
tostmi, nebo tak, jako znáte své dělníky nebo svou domácnost“
(DBY, 128).

Učení Brighama Younga

Studium písem a život podle nich nám přináší do života 
inspiraci a vedení.

Je vaší výsadou a povinností žít tak, abyste byli schopni chápat věci

Boží. Existují Starý a Nový zákon, Kniha Mormon a Kniha nauk a smluv,

kterou nám dal Joseph, a ty mají velkou cenu pro člověka, který bloudí

v temnotě. Podobají se majáku v oceánu nebo ukazateli, který ukazuje

cestu, jíž máme cestovat. Kam ukazují? K Prameni světla (DBY, 127).

Věřím slovům v Bibli. . . Věřím, že nauky ohledně spasení obsažené

v oné knize jsou pravdivé a že jejich zachovávání povznese jakýkoli lid,

národ nebo rodinu, která přebývá na tváři země. Nauky obsažené

v Bibli povznesou do vyššího stavu všechny, kteří je zachovávají; udělí

jim poznání, moudrost, pravou lásku, naplní je soucitem a způsobí, že

se budou starat o potřeby těch, již jsou v tísni nebo v bolestných nebo

ponižujících podmínkách. Ti, kteří zachovávají předpisy obsažené

v písmech, budou spravedlní, pravdiví, ctnostní a mírumilovní doma

i na veřejnosti. Následujte nauky Bible, a z mužů se stanou skvělí man-

želé, z žen znamenité manželky a děti budou poslušné; učiní rodiny
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šťastnými a národy bohatými a šťastnými a povznesenými nad věci

tohoto života (DBY, 125).

Říkám, že tuto knihu [Bibli] považujeme za svého průvodce, za pra-

vidlo našeho chování; považujeme ji za základ naší víry. Ukazuje cestu

ke spasení, stejně jako ukazatel ukazuje k nějakému městu, nebo mapa,

která označuje polohu hor, řek nebo šířku a délku nějakého místa na

povrchu země, které chceme nalézt, a nemůžeme dělat nic lepšího, než

jí věřit; proto říkám, že Svatí posledních dnů mají nejpřirozenější víru

a přesvědčení ze všech lidí na tváři země (DBY, 125).

Považujeme Bibli . . . za průvodce . . . ukazujícího určitým směrem.

Toto je pravdivá nauka, kterou odvážně hlásáme. Budete-li se řídit nau-

kami a budete-li vedeni předpisy této knihy, povede vás tam, kde

můžete vidět tak, jak jste viděni, kde můžete rozmlouvat s Ježíšem Kris-

tem, mít návštěvy andělů, mít sny, vidění a zjevení a pro sebe pochopit

a poznat Boha. Není to pro vás opora a podpora? Ano, ukáže vám to, že

kráčíte ve stopách dávných lidí. Můžete vidět to, co viděli oni, a pocho-

pit to, čemu se těšili (DBY, 126).

V zásadách zjevených v Bibli, Knize Mormon a Knize nauk a smluv

[Drahocenná perla nebyla v době tohoto prohlášení ještě kanonizo-

vána] není rozpor; a nebude žádný rozpor mezi žádnou z nauk učenou

Josephem Prorokem a bratřími nyní, pokud budou všichni žít způso-

bem, aby je řídil Duch Páně. Všichni nežijí tak, aby s sebou měli vždy

Ducha Páně, a výsledkem je, že někteří scházejí z cesty (DBY, 126).

Věříme v Knihu Mormon a v Knihu nauk a smluv dané Pánem

Josephu Smithovi a skrze něho Církvi. Také věříme, že kdyby nám chy-

běl Duch Páně a naše oči byly zavřeny, takže bychom nemohli vidět ani

chápat věci tak, jak jsou, skrze ducha zjevení, mohli bychom se rozlou-

čit se všemi těmito knihami, bez ohledu na to, jak mnoho jich je. Kdy-

bychom měli všechna zjevení daná ode dnů Adama a kdybychom byli

bez ducha zjevení a on by nebyl uprostřed lidu a nepřebýval tam, bylo

by pro nás nemožné, abychom byli spaseni v celestiálním království

Božím (DBY, 128).

Kniha Nauka a smlouvy je dána Svatým posledních dnů konkrétně

pro jejich každodenní život a skutky (DBY, 128).

Bible obsahuje nauky spasení.

Tato kniha, kterou je Starý a Nový zákon, káže od Genesis až po Zje-

vení pouze jedno kázání (DBY, 126).

Nauka, kterou kážeme, je naukou Bible, je to nauka, již Pán zjevil

pro spasení dětí Božích, a když ji lidé, kteří jí byli jednou poslušni,
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zapřou, zapírají ji s očima široce otevřenýma a s vědomím, že zapírají

pravdu a obracejí vniveč rady Všemohoucího (DBY, 126).

Bible je pravdivá. Možná není vše přeloženo správně a mnohé dra-

hocenné věci byly při sestavování a překladu Bible zamítnuty [viz 1.

Nefi 13:24–27]; ale ze spisů jednoho z apoštolů víme, že kdyby byla

zapsána všechna slova a skutky Spasitele, svět by je nemohl pojmout

[viz Jan 21:25]. Já chci říci, že svět by je nemohl pochopit. Nerozumějí

tomu, co máme zapsáno, ani charakteru Spasitele, jak je načrtnut v Pís-

mech; a přesto je to jedna z nejprostších věcí na světě, a Bible, pokud je

správně přeložena [viz Články víry 1:8], když jí rozumíme, je jednou

z nejprostších knih na světě, není ničím než pravdou a v pravdě není

žádné tajemství, leda pro nevědomého. Zjevení Pána jeho stvořením

jsou upravena pro nejmenší schopnosti a přinášejí život a spasení

všem, již jsou ochotni je přijmout (DBY, 124).

Věříme v Nový zákon, a v důsledku toho, abychom byli důslední,

musíme věřit v nová zjevení, vidění, anděly, ve všechny dary Ducha

Svatého a ve všechny sliby obsažené v těchto knihách a věříme tomu

tak, jak to stojí psáno (DBY, 124).

Máme posvátnou úctu k Bibli a posvátnou víru v ni (DBY, 124).

Čtením Bible zjišťujeme, že evangelium není obsaženo pouze

v Novém zákoně, ale také v zákoně Starém. Mojžíš a proroci viděli

a předpovídali odpadlictví Církve. Viděli, že Pán se bude čas od času

nesnadit s dětmi lidskými, že jim předá pravdu a kněžství; také viděli,

že lidé, skrze svou zlovolnost, budou pozměňovat jeho obřady, budou

porušovat smlouvy a přestupovat jeho zákony [viz Izaiáš 24:5], až

kněžství bude vzato ze země a její obyvatelé budou ponecháni

v odpadlictví a v temnotě (DBY, 124–125).

My, Svatí posledních dnů, vyznáváme před nebem, před nebeskými

zástupy a před obyvateli země, že skutečně věříme písmům, jak nám

jsou dána, v souladu s nejlepším pochopením a poznáním, které máme

z překladu, a v souladu s duchem a smyslem Starého a Nového zákona

(DBY, 125–126).

Kniha Mormon . . . prohlašuje, že Bible je pravdivá, a dokazuje to;

a každá z těchto dvou knih dokazuje pravdivost té druhé. Starý a Nový

zákon jsou dřevem Judovým [viz Ezechiel 37:15–19]. Vzpomeňte si, že

kmen Juda přebýval v Jeruzalémě a Pán Judu požehnal a výsledkem

byly spisy Starého a Nového zákona. Kde je ale dřevo Jozefovo?

Můžete říci, kde je? Ano. Byly to děti Jozefa, které se přeplavily přes

vody na tento kontinent [do Amerik] a tato země se naplnila lidmi

a Kniha Mormon, neboli dřevo Jozefovo, obsahuje jejich spisy, a ty

jsou v rukou Efraima. Kde jsou Efraimité? Jsou smíšeni se všemi národy
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země. Bůh je svolává, aby se shromáždili, a sjednocuje je a oni celému

světu předávají evangelium (DBY, 127).

Poselství písem je jasné a snadno pochopitelné těm, 
kteří usilují o Ducha Páně.

Nejsme ve stejném postavení, ve kterém byli lidé před několika

tisíci roky – byli závislí na proroku nebo prorocích nebo na tom, že

měli okamžité zjevení pro sebe samé, aby poznali vůli Páně, bez zázna-

mu jejich předků, zatímco my máme záznamy těch, již žili před námi,

také svědectví Svatého Ducha; a k uspokojení všech, kteří touží po svě-

dectví, se můžeme obrátit k této knize a číst to, čemu věříme, poznávat

cíl svého snažení, konec, kterého, jak očekáváme, dosáhneme – konec

závodu, pokud se týče smrtelnosti – a plnost slávy, jež přesahuje toto

slzavé údolí; v důsledku toho máme výhodu oproti těm, již žili před

námi (DBY, 128).

Lidé všude se ptají: „Co znamená tento verš a jak máme rozumět té

či oné pasáži?“ Nyní si, bratří a sestry, přeji, abychom drahocenné věci

chápali přesně tak, jak jsou, a ne jako pomíjivou a proměnlivou před-

stavu, kterou může vytvářet lidská mysl (DBY, 128).

Ptám se vás, bratře B., jak musím věřit Bibli a jak ji budete věřit vy

a každý další následovník Pána Ježíše Krista? . . . Věřím jí právě tak, jak

je. Nevěřím žádnému jejímu lidskému výkladu, pokud nebude něja-

kým způsobem řízen samotným Pánem. Nevěřím, že potřebujeme tlu-

močníky a vykladače písem, aby překrucovali jejich doslovný, jasný

a prostý význam (DBY, 126).

Bible je právě tak jasná a snadno pochopitelná, jako zjevení, které

jsem vám právě přečetl [viz NaS 58], rozumíte-li Duchu Božímu –
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Duchu zjevení, a víte-li, jak je evangelium spasení přizpůsobeno schop-

nostem slabého člověka (DBY, 128).

Pokud jde o Bibli, její výrazivo je takové, jaké bylo běžné před stale-

tími; ale na jazyku nezáleží, je to pouhý zvyk. Chci ale říci, že nauky

učené ve Starém a Novém zákoně ohledně vůle Boží vůči jeho dětem

zde na zemi; historie toho, co učinil pro jejich spasení; obřady, které

ustavil pro jejich vykoupení; dar jeho Syna a jeho usmíření – to vše je

pravda a my, Svatí posledních dnů, v to věříme (DBY, 129).

Když přemýšlíme a správně rozumíme, poznáme, jak snadné je

pochopení evangelia, jak jednoduché je ve svém plánu, v každé části

a zásadě dokonale odpovídá schopnostem lidstva do té míry, že když

je uvedeno mezi milovníky pravdy, zdá se velmi snadné a velmi jasné,

a jak velmi jsou čestní připraveni ho přijmout (DBY, 129).

Všichni máme žít tak, aby nám Duch zjevení mohl diktovat a zapiso-

vat do srdce a říkat nám, co máme dělat. . . Ale abychom tak činili,

musíme se stát takovými, jako jsou malé děti; a Ježíš říká, že když se

takovými nestaneme, nemůžeme vstoupit do nebeského království.

Jak je to prosté! Žijme bez závisti, zášti, hněvu, sváru, hořkých pocitů

a zlých řečí ve své rodině i se svými sousedy a přáteli a všemi obyvateli

země, kdekoli je potkáváme. Žijme tak, aby naše svědomí bylo volné,

čisté a jasné (DBY, 36).

Doporučení ke studiu

Studium písem a život podle nich nám přináší do života 
inspiraci a vedení.

• Proč máme, podle presidenta Younga, studovat Pánovy nauky, jak

jsou obsaženy v písmech? Jaké sliby dává president Young těm, již

budou zachovávat předpisy Bible a dalších písem?

• Jakým způsobem mohou stovky a tisíce let staré záznamy vést náš

dnešní život? Jak písma řídí váš život?

• Proč byla, podle presidenta Younga, dána Kniha nauk a smluv? Jak

vám Kniha nauk a smluv pomáhá ve vašem „každodenním životě

a skutcích“? (Viz také NaS 4:3–4; 84:43–44; 86:11; 121:41–42, 45.)

Bible obsahuje nauky spasení.

• President Young učil, že Bible „káže od Genesis až po Zjevení

pouze jedno kázání“. Co je oním kázáním?

• Jak vám písma pomáhají pochopit „charakter Spasitele“?
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• Co jsou dřevo Judovo a dřevo Jozefovo? V jakém vzájemném

vztahu jsou Bible a Kniha Mormon? Za jakým účelem bylo, podle

presidenta Younga, dřevo Jozefovo vloženo do „rukou Efraima“?

Poselství písem je jasné a snadno pochopitelné těm, 
kteří usilují o Ducha Páně.

• Jaká byla rada presidenta Younga těm, již neustále hledají lidský

výklad písem?

• Jaké výhody získáváme díky tomu, že máme záznamy proroků

v písmech?

• President Young nás vyzval, abychom hleděli za občas obtížný

jazyk písem k hodnotným zásadám a naukám pro vedení svého

života. Které nauky měl konkrétně na mysli? Proč jsou tyto nauky

obzvláště důležité pro nás dnes?

• Komu jsou, podle presidenta Younga, písma jasná a snadno pocho-

pitelná?

• President Young učil, že máme „žít tak, aby nám Duch zjevení mohl

diktovat a zapisovat do srdce a říkat nám, co máme dělat“. Jak

můžeme ve svém životě pěstovat ducha zjevení, abychom mohli jas-

něji rozumět poselství písem?
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Kněžství

President Brigham Young byl vysvěcen jako jeden z původních Dva-
nácti apoštolů této dispensace. V rámci požehnání, které mu bylo udě-
leno při jeho vysvěcení, mu bylo řečeno, že „Svaté kněžství mu [bylo]
uděleno, aby mohl ve jménu Ježíše konat zázraky; aby mohl vymítat
ďábly, uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, otevírat oči slepým, chodit od
země k zemi a od moře k moři“ (HC, 2:188–189). Prohlásil, že kněžství,
které mu bylo uděleno, je „dokonalý systém vlády, zákonů a obřadů,“
který, „když mu správně rozumíme“, zmocňuje spravedlivé, aby „sku-
tečně mohli odemknout pokladnici Páně“ (DBY, 130, 131).

Učení Brighama Younga

Pán řídí své dílo v nebi a na zemi prostřednictvím kněžství.

Chce-li někdo vědět, co je kněžství Syna Božího, je to zákon, skrze

nějž světy jsou, byly a budou pokračovat na věky věků. Je to ten

systém, který přivádí světy do existence a zalidňuje je, dává jim jejich

otáčení – jejich dny, týdny, měsíce, roky, jejich období a časy a skrze

nějž jsou tak říkajíc rozbaleny jako svitek a přecházejí do vyššího stavu

existence (DBY, 130).

Kněžství Syna Božího, které máme ve svém středu, je dokonalý řád

a systém vlády a to samotné může lidskou rodinu osvobodit od všeho

zla, jež nyní sužuje její členy, a později jim zajistit štěstí a blaženost

(DBY, 130).

Toto kněžství bylo na zemi v různých dobách. Měl ho Adam, měl ho

Set, měl ho Enoch, měl ho Noé, měli ho Abraham a Lot a bylo předá-

váno do dnů proroků, dlouho po dnech dávných lidí. Toto vysoké

kněžství panuje nad veškerým kněžstvím, řídí ho, ovládá ho a vládne

mu, protože je nejvyšší ze všech (DBY, 131).

Když hovoříme o celestiálním zákonu, který je zjeven z nebe, totiž

o kněžství, hovoříme o zásadě spasení, o dokonalém systému vlády,

zákonů a obřadů, čímž můžeme být připraveni projít od jedné brány
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ke druhé a od jednoho strážce ke druhému, dokud nedojdeme do pří-

tomnosti našeho Otce a Boha (DBY, 130).

Pravá příčina sváru mezi oněmi dvěma velkými silami – Kristovou

a Beliálovou [zlovolnou] nespočívá v tom, že jsem nazýván kvakerem,

metodistou nebo „mormonem“; ale ve skutečnosti, že Bůh založil své

království na zemi a znovuzřídil svaté kněžství, které dává lidem pravo-

moc a moc sloužit v jeho jménu (DBY, 76).

Evangelium nám přineslo Svaté kněžství, které je dětem lidským

opět znovuzřízeno. Klíče onoho kněžství jsou zde; máme je ve svém

vlastnictví; můžeme odemykat a můžeme zamykat. Můžeme do-

sáhnout spasení a můžeme ho udělovat (DBY, 130–131).

Jste-li ve své moci a schopnosti cítit přesvědčeni o tom, že Bůh zjevil

svaté kněžství, založil své království na zemi, obnovil plnost evangelia

a vztáhl svou ruku, aby shromáždil dům Izraele, to vám postačí stejně

dobře, jako kdybyste šli do nebe, abyste to viděli na vlastní oči (DBY,
429).

Tento zákon nebyl na zemi vždy; a během jeho nepřítomnosti byly

dětem lidským dány další zákony pro jejich zdokonalování, pro jejich

vzdělávání, pro jejich správu, a aby se ukázalo, co budou dělat, když

budou ponechány tomu, aby se samy ovládaly; a to, co nyní nazýváme

tradicí, vzešlo z těchto podmínek (DBY, 130).

Neexistuje žádný skutek Svatého posledních dnů – není vyžado-

vána žádná povinnost – není dán žádný čas, který by nesouvisel s kněž-

stvím a byl na něm nezávislý. Vše mu je podřízeno, ať je to kázání,

nějaký úkol nebo jakýkoli jiný skutek týkající se správného vedení

tohoto života (DBY, 133).

Všemohoucí Pán nestrpí, aby jeho kněžství bylo opět vyhnáno ze

země (DBY, 131).

Když jdou věrní starší, nositelé tohoto kněžství, do duchovního

světa, nesou si s sebou stejnou moc a kněžství, které měli, když přebý-

vali ve smrtelné schránce (DBY, 132).

Mnohé bylo řečeno o moci Svatých posledních dnů. Jsou to lidé

nazývaní Svatými posledních dnů, kdo má tuto moc, nebo je to kněž-

ství? Je to kněžství; a pokud žijí v souladu s tímto kněžstvím, mohou

zde zahájit své dílo a získat mnohá vítězství a být připraveni obdržet

slávu, nesmrtelnost a věčný život, aby, až odejdou do duchovního

světa, jejich dílo převyšovalo dílo jakéhokoli jiného člověka nebo

bytosti, která zde nebyla požehnána klíči kněžství. (DBY, 131–132.)
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Klíče kněžství „odemykají pokladnici Páně“.

Kněžství je předáno lidem, i jeho klíče, a když je jim správně rozu-

měno, mohou skutečně odemknout pokladnici Páně a být obdarováni

ke svému naprosto plnému uspokojení. Ale pro své vlastní slabosti,

pro křehkost lidské povahy, nejsme schopni tak učinit (DBY, 131).

Zničili ho, když připravili Josepha o život? Ne. „Mormonismus“ je

zde, kněžství je zde, klíče království jsou na zemi; a když Joseph odešel,

ony neodešly. A i když by se zlovolným podařilo připravit mne o život,

klíče království zůstanou s Církví (DBY, 134).
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Obřady domu Božího jsou pro spasení lidské rodiny. V současné

době jsme jediní na zemi, kteří o tom máme nějakou znalost, kteří drží

klíče spasení svěřené dětem lidským z nebes Pánem Všemohoucím;

a poněvadž existují ti, již tyto klíče drží, je důležité, aby je používali pro

spasení lidské rodiny. Budování chrámů, míst, na kterých se vykonávají

obřady spasení, je nezbytné k provádění plánu vykoupení, a to je nád-

herné téma pro proslov ke Svatým (DBY, 396–397).

Říkáme pravdu a nelžeme, kdokoli věří, že Joseph Smith, mladší, byl

Prorokem poslaným Bohem, a byl jím vysvěcen, aby přijal a držel klíče

svatého kněžství, které je podle řádu Syna Božího, a moc budovat krá-

lovství Boží na zemi, shromažďovat dům Izraele, vést všechny, kteří

věří a jsou poslušní, k vykoupení, ke znovuzřízení toho, co bylo pře-

stoupením ztraceno – kdokoli tomu věří a věří v Pána a je poslušen

jeho přikázání až do konce svého života, jejich jména nebudou vyma-

zána z Beránkovy knihy života, a oni obdrží korunu slávy, nesmrtel-

nosti a věčného života (DBY, 5).

Přijetí a používání moci kněžství vyžaduje  osobní spravedlivost.

Jedinec, který má podíl na kněžství a pokračuje ve věrnosti svému

povolání, který se neustále těší z konání věcí, jež Bůh z jeho rukou

požaduje, a během života pokračuje v konání každé povinnosti, si

zajistí nejenom výsadu přijímat, ale i poznání, jak přijímat věci Boží,

aby mohl neustále znát mysl Boží, a bude schopen rozlišovat mezi

správným a špatným, mezi věcmi Božími a věcmi, které Boží nejsou.

A kněžství – Duch, který je v něm, bude pokračovat v růstu, dokud se

nestane jako pramen živé vody; dokud nebude jako strom života;

dokud pro onoho jedince nebude jediným nepřetržitým zdrojem inte-

ligence a poučení (DBY, 132).

Muži, kteří jsou nádobami svatého kněžství, jimž jsou svěřena slova

věčného života pro svět, mají svými slovy a skutky a svými každoden-

ními způsoby neustále usilovat o to, aby vzdávali čest velké důstojnosti

svého povolání a úřadu jako služebníků a představitelů Nejvyššího

(DBY, 130).

Když je na zemi svaté kněžství a k lidem přišla plnost království

Božího, vyžaduje to přísnou poslušnost každého bodu zákona a nauky

a každého obřadu, který Pán zjevuje (DBY, 132).

Kdyby se vaše víra soustředila na správný předmět, kdyby vaše

důvěra byla neotřesitelná, váš život čistý a svatý, a kdyby každý plnil

povinnosti svého povolání podle kněžství a schopnosti, která vám byla

udělena, byli byste naplněni Duchem Svatým, a pro jakéhokoli člověka
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by bylo nemožné, aby vás oklamal a svedl ke zničení, jako je nemožné,

aby pírko neshořelo uprostřed silného žáru (DBY, 132).

Dokud ze své mysli nevyženeme sobecký individuální zájem

a nezačneme se zajímat o obecné blaho, nikdy nebudeme schopni zve-

lebovat své svaté kněžství, jak bychom měli (DBY, 133).

Svaté kněžství přináší posvátná požehnání jedincům i rodinám.

Toto kněžství bylo opět znovuzřízeno a jeho pravomocí budeme

spojeni se svými otci skrze obřad pečetění, dokud nevytvoříme doko-

nalý řetězec od otce Adama dolů až k závěrečné scéně [viz NaS 128:18]

(DBY, 400). Den za dnem, když mám nějakou příležitost, naléhám na

starší Izraele, aby žili podle svého náboženství – aby žili tak, aby Duch

Svatý byl jejich stálým společníkem; a potom budou kvalifikováni být

soudci v Izraeli, předsedat jako biskupové, předsedající starší a vysocí

rádci a jako muži Boží, uchopit svou rodinu a přátele za ruku a vést je

po cestě pravdy a ctnosti, a nakonec je dovést do království Božího

(DBY, 136–137).

Doporučení ke studiu

Pán řídí své dílo v nebi a na zemi prostřednictvím kněžství.

• Co je podle presidenta Younga kněžství? (Viz také NaS 84:17–22.)

• Jak má být vše, co děláme a co se týká „správného vedení tohoto

života“, podrobeno kněžství? Jak to bude ovlivňovat vaše jednání

v rodině, v církevním životě, ve škole a v zaměstnání?

• Co kněžství dovolí věrným starším dělat v duchovním světě?

• Jak žijeme my, členové Církve, podle zásad a řádu kněžství? (Viz

také NaS 20:38–60.) Jaký vliv mělo kněžství na váš život? Jak můžete

učinit vliv a moc kněžství účinnějšími v životě svém i své rodiny?

Klíče kněžství „odemykají pokladnici Páně“.

• Proč klíče kněžství neopustily Církev s úmrtím proroka Josepha

Smitha?

• Jak klíče kněžství „odemykají pokladnici Páně“ a přinášejí spasení

lidské rodině?

• Co president Young učil o klíčích kněžství? (Viz také NaS 107:18–20,

35; 132:7.) K čemu tyto klíče opravňují Pánovy služebníky?
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Přijetí a používání moci kněžství vyžaduje osobní spravedlivost.

• Jak osobní život nositele kněžství ovlivňuje jeho schopnost jednat

v zastoupení Pána? Proč je osobní spravedlivost tak důležitá? (Viz

také NaS 107:99–100; 121:41–46.)

• Jak mohou „muži, kteří jsou nádobami svatého kněžství“, ctít svůj

úřad a povolání? Jaká požehnání přicházejí ke členům, kteří plní

povinnosti svého povolání?

• Jakým způsobem jsou sobectví a moc kněžství neslučitelné? Proč se

musíme zbavit sobeckosti, máme-li zvelebovat kněžství? (Viz také

NaS 121:37.) Jakým způsobem je sobeckost problémem mezi námi

dnes? Jak můžeme překonat sobeckost?

Svaté kněžství přináší posvátná požehnání jedincům i rodinám.

• Jak kněžství požehnalo a posílilo vaši rodinu? Proč je moc kněžství

tak důležitá při vytváření věčných rodin? (Viz také NaS 128:18;

131:1–4; 132:19.)

• Co by mohli nositelé kněžství dělat, aby uchopili „svou rodinu a přá-

tele za ruku a [vedli] je po cestě pravdy a ctnosti“?
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Pomocné sdružení a individuální
zodpovědnost

Pomocné sdružení žen v Nauvoo zorganizované prorokem Josephem
Smithem bylo důležitým prostředkem pro pomoc chudým a pro posilo-
vání sester v Nauvoo od roku 1842 do roku 1844. Po Josephově mučed-
nické smrti Pomocné sdružení přerušilo na několik let svou činnost.
V roce 1854 byl president Brigham Young podnícen prací sester ve pro-
spěch chudých a v několika sborech v Utahu založil Pomocná sdru-
žení. Avšak v roce 1857, když Spojené státy vyslaly do Utahu Johnsto-
novu armádu, přerušily organizace sborů, včetně Pomocného
sdružení, opět svou činnost. Na konci roku 1867 president Young roz-
hodl, že bez zorganizování sester není možné účinně uspokojovat
potřeby chudých. Vyzval biskupy, aby opět založili Pomocná sdružení:
„Bratři biskupové, máte za manželky chytré ženy ...; nechejte je zorga-
nizovat Pomocná sdružení žen v různých sborech. Máme mezi sebou
mnoho talentovaných žen a přejeme si, aby nám v této záležitosti
pomáhaly. Někteří si mohou myslet, že to je bezvýznamná věc, ale
není; a vy zjistíte, že sestry budou hlavním zdrojem tohoto hnutí. Nechť
jim pomáhá vaše moudrost a zkušenosti, poskytněte jim svůj vliv,
moudře a dobře je veďte a řiďte a ony naleznou pokoje pro chudé a zís-
kají prostředky pro jejich podporu desetkrát rychleji, než by to dokázal
dokonce biskup“ (DEN, 14 Dec. 1867, 2). Dnes sestry Pomocného sdru-
žení společně pracují, aby zdokonalily svou rodinu a obce a aby budo-
valy království Boží.

Učení Brighama Younga

Sestry Pomocného sdružení pomáhají pečovat o chudé, 
nemocné a postižené.

Mám krátké kázání pro své sestry. Přeji si, abyste pod vedením

svého biskupa a moudrých mužů založily své Pomocné sdružení a zor-

ganizovaly se pod vedením svých bratří (DBY, 218).
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Získejte ženy zdravého rozumu, aby byly vašimi vedoucími,

a potom získávejte rady od zkušených mužů; a řiďte se svými instinkty

a seznamujte se s oněmi vznešenými charakterovými rysy, které patří

k vašemu pohlaví (DNSW, 28 Apr. 1868, 2).

Nechť se nějaká sestra obrátí v utrpení a chudobě se žádostí

o pomoc, a může si být téměř jista, že uspěje, zejména když se obrátí na

příslušnice svého pohlaví. Půjdete-li tímto směrem, budete uspokojo-

vat potřeby chudých daleko lépe, než se tak děje nyní (DEN, 14 Dec.

1867, 2).

Svatým posledních dnů zde chci říci, budete-li s ochotným srdcem

a pohotovou rukou sytit chudé, ani vy ani vaše děti nebudete nikdy

žebrat o chléb. V těchto věcech jednají lidé správně; jednají správně při

zakládání Pomocných sdružení žen, aby srdce vdovy a sirotka mohlo

být rozveseleno požehnáními, která se na ně tak hojně a bezplatně

vylévají (DBY, 217).

Sestry, vidíte ve svém sousedství nějaké dítě v chatrném oblečení

a bez bot? Je-li tomu tak, říkám vám, Pomocná sdružení žen, vezměte

tyto děti a ulevte jejich nezbytným potřebám, a pošlete je do školy.

A vidíte-li nějaké potřebné mladé dámy, nebo dámy ve středním či vyš-

ším věku, najděte něco, co mohou dělat a co jim umožní, aby se samy

uživily; ale nepomáhejte lenivým, neboť pomoc těm, kteří jsou schopni

pracovat, ale kteří nejsou ochotni pracovat, je pro každou společnost

zničující (DBY, 217).

Uspokojujte potřeby každého potřebného jedince ve svém soused-

ství. Toto je ve schopnostech a v moci Pomocných sdružení žen, když

to není v moci biskupů (DBY, 218).

Pohleďte na sebe ve své schopnosti jako Pomocných sdružení

v tomto městě a po celých horách. Pohleďte na své možnosti! Samy

o tom uvažujte, a rozhodněte se, zda půjdete a budete poznávat vliv,

který máte, a potom ho budete uplatňovat pro činění dobra a pro

pomoc chudým mezi lidem (DNW, 14 Aug. 1869, 2).

O skutcích všech těchto Pomocných sdružení žen bude veden zá-

znam, a bude známo, které byly horlivé a věrné v uskutečňování rad,

jež jim byly dány, aby jim umožnily zvelebovat jejich ušlechtilé povo-

lání zde na zemi (MS, 31:269).

Sestry, které moudře spravují své zdroje, se mohou podílet na
pokroku Božího díla.

Přeji si upoutat pozornost našich sester na naše Pomocná sdružení.

Jsme šťastni, že můžeme říci, že mnohé z nich udělaly velký kus práce.

Přejeme si, aby pokračovaly a postupovaly. V našich Pomocných sdru-
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ženích si přejeme zavést mnohá zlepšení. Přejeme si, aby naše zkušené

sestry učily mladé dívky, aby se nesnažily tak dychtivě uspokojovat své

pomyslné potřeby, ale aby se více zaměřovaly na své skutečně

nezbytné potřeby. Fantazie nemá hranic. . . Jsme příliš nakloněni tomu,

abychom dávaly průchod představám svého srdce, budeme-li ale

vedeni moudrostí, náš úsudek bude korigován a my budeme zjišťovat,

že se můžeme hodně zlepšovat (DBY, 218).

Dámy, jestliže vaším prostřednictvím zabředl celý tento lid do

dluhu, který ho tísní, nebudete volány k zodpovědnosti? Myslím, že

budete, neboť budete souzeny podle svých skutků. Nejsou muži stejně

marnotratní jako ženy? Ano, určitě jsou, a právě tak pošetilí (DBY, 213).
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Dobrá hospodyně bude spořivá a šetrná a své děti bude učit, aby

byly dobrými hospodáři, a jak mají pečovat o cokoli, za co nesou zod-

povědnost (DBY, 213).

Snažte se, aby vaše děti neplýtvaly chlebem a dalším jídlem. Zbude-li

vám chléb, dejte ho chudým, a hleďte, aby ho vaše děti neničily. Nene-

chejte je ničit cenné oblečení, ale oblékejte je do pevných šatů, které

vydrží, a šetřete, kde můžete, a dávejte to na shromažďování chudých

(DNW, 29 May 1861, 2).

Máme se učit, jak se chopit každého požehnání a každé výsady, kte-

rou Bůh umístil do našeho dosahu, a máme vědět, jak využívat svůj čas,

své talenty a všechny své skutky pro pokrok jeho království na zemi

(DBY, 53).

Čas, který zde trávíme, je náš život, náš majetek, náš kapitál, naše

jmění, a tento čas má být hospodárně využíván (DBY, 217).

Nuže, sestry, budete-li o těchto věcech uvažovat, snadno uvidíte, že

čas je veškerý kapitál, který je na zemi; a měly byste svůj čas považovat

za zlato, je to skutečně bohatství, a je-li správně využíván, přináší to, co

přispěje k vaší útěše, pohodlí a uspokojení. Uvažujme o tom,

a neseďme již se založenýma rukama, a nemarněme čas, neboť povin-

ností každého muže a každé ženy je činit vše, co je možné, pro pod-

poru království Božího na zemi (DBY, 214).

Sestry mají „zvelebovat, podporovat a ctít život, 
který nyní vlastní“.

Zde jsou mladé ženy, ženy středního věku a ženy starší, a všechny

mají zkušenosti podle toho, čím prošly. . . Začnu tím, že těmto svým

sestrám řeknu, že je jejich naléhavou povinností před Bohem, jejich

rodinou a jejich bratřími, aby pracovaly v povolání, které jim bylo

dáno, podle svých schopností, aby mohly zvelebovat, podporovat a ctít

život, který nyní vlastní (MS, 31:267).

Nechť sestry o sebe pečují a zkrášlují se, a je-li někdo z vás tak pověr-

čivý a nevědomý, aby řekl, že to je pýcha, mohu říci, že nejste informo-

váni o tom, co je to pýcha, která je hříšná před Pánem, jste také nevě-

domí, pokud jde o znamenitost nebes a krásu, která přebývá ve

společnosti Bohů. Kdybyste viděli anděla, viděli byste nádherné a lí-

bezné stvoření. Učiňte se podobnými andělům v dobrotě a kráse

(DBY, 215).

Eva bylo jméno nebo titul udělený naší první matce, protože je sku-

tečně matkou všech lidských bytostí, které budou žít na této zemi.

Dívám se na shromáždění určené k tomu, aby byly právě takovou

bytostí (MS, 31:267).
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Dovolte mi, sestry, říci, že jsme obdařeni schopností radovat se

a trpět a mít potěšení. Těšíme se z toho, co je ohavné? Nikoli, ale z toho,

co je krásné a dobré (MS, 31:267).

Ve svých různých zaměstnáních uvažujte o pořádku a čistotě. Zkráš-

lujte své město a okolí. Zkrášlujte svůj domov a své srdce ozdobte

milostí Boží (DBY, 200).

Mohu říci sestrám, máte-li dobré talenty, povstaňte a nechejte své

světlo zářit. Ukažte svým sousedům a obci, že jste schopny učit ty

sestry, které považujete za nevědomé nebo nedbalé (DNW, 15 June

1859, 2).

Jak často říkám svým sestrám v Pomocných sdruženích žen, máme

zde sestry, které, kdyby měly výsadu studovat, by byly právě tak

dobrými matematičkami nebo účetními, jako kterýkoli muž; a my si

myslíme, že mají mít výsadu studovat tato odvětví poznání, aby mohly

rozvíjet moci, kterými jsou obdařeny. Věříme, že ženy jsou užitečné

nejenom pro zametání domu, mytí nádobí, stlaní a vychovávání dětí,

ale že mají stát za přepážkou, studovat právo nebo medicínu nebo se

stát dobrými účetními a být schopnými pracovat v jakékoli účtárně,

a to pro rozšíření své sféry užitečnosti ve prospěch společnosti jako

celku (DBY, 216–217).

Sestry v našich Pomocných sdruženích žen vykonaly velké dobro.

Umíte si představit množství dobra, které jsou schopny vykonat matky

a dcery v Izraeli? Ne, to je nemožné. A dobro, které konají, je bude pro-

vázet po celou věčnost (DBY, 216).

Doporučení ke studiu

Sestry Pomocného sdružení pomáhají pečovat o chudé, 
nemocné a postižené.

• Jaká požehnání zaslíbil president Young těm, kteří „s ochotným srd-

cem a pohotovou rukou sytí chudé“? Jaká další požehnání mohou

přijít k jedincům, rodinám nebo ke společnosti, když se dělíme

o své zdroje? Proč je důležité to dělat s ochotným srdcem?

• Proč je „pro každou společnost zničující“ poskytovat pomoc těm,

kteří mohou, ale nejsou ochotni pracovat? Proč je práce tak důleži-

tou zásadou?

• President Young sestrám radil, aby uspokojovaly „potřeby každého

potřebného jedince ve svém sousedství“. Jaké druhy potřeb lidé

mají? Jakých konkrétních potřeb jste si všimli vy i druzí kolem sebe?

Jak můžete sloužit potřebným ve své rodině, ve svém sboru nebo

odbočce nebo ve své obci?
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• Jak mohou sestry Pomocného sdružení „uplatňovat [svůj vliv] pro

činění dobra“? Kdy jste viděli, že sestry Pomocného sdružení spo-

lečně dosáhly většího výsledku díky tomu, že pracovaly společně,

a ne jako jednotlivé ženy?

• Jak můžete podporovat práci Pomocného sdružení? Jaká pože-

hnání jste obdrželi prostřednictvím Pomocného sdružení?

Sestry, které moudře spravují své zdroje, 
se mohou podílet na pokroku Božího díla.

• President Young radil sestrám Pomocného sdružení, aby učily

mladé dívky, že mají uspokojovat své potřeby, ale nikoli nezbytně

své požadavky. Jaký je rozdíl mezi „pomyslnými potřebami“ a „sku-

tečně nezbytnými potřebami“? Jak se můžeme naučit být spokoje-

nějšími s tím, co máme, namísto abychom toužili po tom, co

nemáme?

• Proč je důležité, abychom své zdroje používali moudře a hospo-

dárně? Jak přispívá střídmý život Svatých k budování království

Božího? Jak můžete moudřeji využívat své zdroje?

• President Young hovořil o čase jako o „kapitálu“, „našem jmění“

a „bohatství“. Proč je čas tak cenný? Jak se můžeme přesvědčit

o tom, že svůj čas využíváme moudře?

Sestry mají „zvelebovat, podporovat a ctít život, který nyní vlastní“.

• Jak můžeme „zvelebovat, podporovat a ctít život, který nyní

vlastní[me]“?

• Jak můžete „ve svých různých zaměstnáních“ přispívat k „pořádku

a čistotě“? Proč jsou pořádek a čistota důležité? Co znamená „ozdo-

bit si srdce milostí Boží“? Jak se mohou ženy Svatých posledních

dnů učinit „podobnými andělům v dobrotě a kráse“?

• Proč je pro ženy důležité, aby rozvíjely své talenty? Jakými talenty

můžete přispívat k budování království Božího? Jak můžete svými

každodenními činnostmi napomáhat pokroku království Božího?
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Církevní organizace a správa

President Brigham Young ve svých sedmdesáti sedmi letech zorganizo-
val kněžství, aby jeho práci poskytl jasnější směr, aby sjednocovalo
Svaté a aby shromažďovalo ovce Izraele a pečovalo o ně. Účinek
posledního velkého projektu presidenta Younga pochválil jeho
pomocný rádce, starší George Q. Cannon. Řekl, že president Young „dal
kněžství do pořádku, v jakém nebylo nikdy od zorganizování Církve
na zemi. S jasností, se schopností rozlišovat a s mocí – s mocí Boží –
definoval povinnosti apoštolů ... Sedmdesáti ... vysokých kněží ... star-
ších ... nižšího kněžství způsobem, který je zapsaný tak neomylnou řečí,
že nikdo, na kom spočívá Duch Boží, nemusí bloudit“ (CHC, 5:507).

Učení Brighama Younga

Bůh Církvi zjevuje svou vůli skrze presidenta Církve.

Při oznamování bodů nauky, které se týkají pokroku a dalšího budo-

vání království Božího na zemi, a při zjevování svých úmyslů a vůle má

Pán pouze jedna ústa, skrze která oznamuje svému lidu svou vůli. Když

si Pán přeje předat svému lidu zjevení, když si přeje jim zjevit nové

body nauky nebo je ukáznit, učiní tak skrze muže, kterého k tomuto

úřadu a povolání určil. Zbývající úřady a povolání v Církvi představují

pomoc a správu pro vzdělávání těla Kristova a zdokonalování Svatých

atd., každý president, biskup, starší, kněz, učitel, jáhen a člen stojící ve

svém řádu a sloužící ve svém postavení a stupni kněžství jako služeb-

ník slov života, jako pastýř, aby bděl nad oddíly a částmi Božího stáda

po celém světě, a jako pomocník pro posílení rukou předsednictva

celé Církve (DBY, 137).

Vlastnit a udržet si ducha evangelia, shromažďovat Izrael, vykoupit

Sion a spasit svět, na to se musí dbát v první řadě a především, a má to

být převládající touhou v srdci Prvního předsednictva, starších Izraele

a každého úředníka v Církvi a království Božím (DBY, 137).

Při posuzování všech záležitostí nauky, aby bylo nějaké rozhodnutí

učiněno platným, je nezbytné získat jednomyslný hlas, víru a rozhod-
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nutí. V práci kvora musejí být tři první presidenti jedno ve svém hlase;

Dvanáct apoštolů musí být jednomyslnými ve svém hlase, aby získali

spravedlivé rozhodnutí v jakékoli záležitosti, která před ně může přijít,

jak se můžete dočíst v Knize nauk a smluv. Kdykoli vidíte tato kvora

jednomyslná v jejich prohlášení, můžete toto prohlášení považovat za

pravdivé [viz NaS 107:27]. Nechť se starší spojí a jsou věrní a pravdiví;

a když se shodnou na nějakém závěru, můžete vědět, že je to pravda

(DBY, 133).

Všemohoucí Pán vede tuto Církev, a nikdy nestrpí, abyste byli sve-

deni z cesty, pokud je shledáno, že konáte svou povinnost. Pokud jde

o nebezpečí, že vás vaši vedoucí svedou z cesty, můžete jít domů a spát

tak sladce, jako dítě v náručí své matky, neboť kdyby se o to pokusili,

Pán by je rychle smetl ze země. Vaši vedoucí se snaží žít podle svého

náboženství tak dalece, jak jsou toho schopni (DBY, 137).

Dvanáct apoštolů drží klíče kněžství pro budování království
Božího ve světě.

Klíče věčného kněžství, které je podle řádu Syna Božího, jsou obsa-

ženy v povolání apoštola. Veškeré kněžství, veškeré klíče, veškeré dary,

veškerá obdarování a vše, co souvisí s přípravou na vstup zpět do pří-

tomnosti Otce a Syna, se skládá z apoštolství, je jím ohraničeno nebo,

mohl bych říci, je začleněno v jeho obvodu (MS, 15:489).

Můj bratr Joseph Young a já, když jsme se vrátili z Missouri, jsme zpí-

vali po kázání ve shromáždění; a když bylo shromáždění rozpuštěno,

bratr Joseph Smith řekl: „Pojďte se mnou ke mně domů.“ Šli jsme

a dlouho jsme mu zpívali a povídali jsme si s ním. Potom otevřel téma

Dvanácti a sedmdesátníků, bylo to poprvé, kdy jsem na to vůbec

pomyslel. Řekl: „Bratří, chci povolat dvanáct apoštolů. Myslím, že se

zanedlouho sejdeme a vybereme dvanáct apoštolů a vybereme Kvo-

rum sedmdesátníků z těch, kteří šli do Sionu. . .“ V roce 1835, posled-

ního ledna nebo v únoru, . . . jsme den za dnem konali svá shromáždění

a bratr Joseph [14. února] povolal dvanáct apoštolů (DBY, 141–142).

Povoláním apoštola je budovat království Boží na celém světě; apoš-

tol je tím, kdo drží klíče této moci, a nikdo jiný. Pokud apoštol zvele-

buje své povolání, je neustále slovem Páně pro jeho lid (DBY, 139).

Bratří, snažil jsem se vám ukázat tak stručně, jak je to možné, řád

kněžství. Když je muž vysvěcen, aby byl apoštolem, jeho kněžství je

bez počátku dnů nebo konce života, tak jako kněžství Melchisede-

chovo; neboť v těchto slovech se hovořilo o jeho kněžství, a ne o člo-

věku (DBY, 141).
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Je povinností a výsadou dvanácti apoštolů mít Ducha Svatého za

svého stálého společníka, a žít vždy s duchem zjevení, aby znali svou

povinnost a rozuměli svému povolání; toto je také zodpovědností

a výsadou Prvního předsednictva Církve (DBY, 139–140).

Apoštol Pána Ježíše Krista má klíče svatého kněžství, a moc tohoto

kněžství je zpečetěna na jeho hlavu, a tím je oprávněn hlásat lidem

pravdu, a pokud ji přijmou, dobře; pokud ne, hřích je na jejich vlastní

hlavě (DBY, 136).

Potom nižší kněžství, jak chápete, přichází v hranicích pravomoci

apoštolství, protože člověk, který ho drží, má právo jednat nebo úřado-

vat jako vysoký kněz, jako jeden z vysoké rady, jako patriarcha, jako

biskup, starší, kněz, učitel a jáhen, a v každém dalším úřadu a povolání,

které je v Církvi, od prvního do posledního, když to povinnost vyža-

duje (DBY, 140).

Ve zjevení čtete zmínku o tom, že když bylo povoláno a vysvěceno

Dvanáct, vlastnili stejnou moc a pravomoc jako tři první presidenti;

a když čtete dále, zjistíte, že nezbytně musejí být přídavky a pomocníci

vyrůstající z tohoto kněžství [viz NaS 107:22–26]. Sedmdesátníci vlastní

stejnou moc a pravomoc; [dostávají delegovanou pravomoc pověře-

ním pro] zakládání, budování, usměrňování, vysvěcování a uspořádá-

vání království Božího ve vší jeho dokonalosti na zemi. Máme kvorum

vysokých kněží, a je jich velmi mnoho. To jsou místní skupiny – zůstá-

vají doma; ale sedmdesátníci cestují a káží; stejně tak i vysocí kněží,

když jsou k tomu povoláni. Vlastní přesně stejné kněžství jako sedmde-

sátníci a Dvanáct a První předsednictvo; jsou ale vysvěceni k veškeré

pravomoci, moci a klíčům tohoto kněžství? Ne, nejsou. Přesto jsou

vysokými kněžími Božími; a zvelebují-li své kněžské [povolání], v urči-

tou dobu obdrží veškerou pravomoc a moc, kterou člověk může obdr-

žet (DBY, 140).

Úřad biskupa náleží Aronovu kněžství a drží pravomoc sloužit
v časných a duchovních věcech.

Úřad [předsedajícího] biskupa patří k nižšímu [Aronovu] kněžství.

Je nejvyšším úředníkem v Aronově kněžství, a má-li víru a žije-li tak,

aby mohl obdržet požehnání, kterým se těšil Aron, a mohl se z nich

těšit . . . má přisluhování andělů (DBY, 143).

Biskup je ve svém povolání a povinnosti neustále s Církví; není

povolán, aby cestoval kázat mimo bydliště, ale je doma, není venku ve

světě, ale je se Svatými (DBY, 144).

Biskupové mají být svému sboru ve všech věcech dokonalým pří-

kladem (DBY, 144).
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Bude-li biskup jednat v rozsahu svého povolání a úřadu a bude-li ho

zvelebovat, nebude v jeho sboru jedinec, který by nebyl zaměstnán

velmi užitečnou prací. Bude dohlížet na to, aby všichni žili tak, jak mají,

kráčejíce pokorně se svým Bohem. V jeho sboru nebude žádná osoba,

kterou by neznal, a bude znát jejich situaci, chování a pocity [viz 1.

Timoteovi 3:1–4] (DBY, 145).

Biskupové mají ustanovit ty, kterým důvěřují, ty, o kterých vědí, že

jsou čestní, aby byli strážnými na věži, a mají je nechat, aby vyhledávali

ty, již trpí (DBY, 145).

Nechť se každý biskup věrně stará o svůj sbor a dohlíží na to, aby

každý muž a žena byli dobře, věrně a užitečně zaměstnáni; aby bylo

řádně pečováno o nemocné a staré, aby nikdo netrpěl. Nechť je každý

biskup jemným a shovívavým otcem svého sboru a slouží slovem útě-

chy a povzbuzení zde a slovem rady tam a slovem ukáznění na jiném

místě, kde je toho potřeba, nestranně, a nechť moudře rozsuzuje mezi

člověkem a člověkem, nechť svědomitě pečuje a usiluje o blaho všech

a bdí nad stádem Božím s okem pravého pastýře, aby se vlci a psi

nemohli vetřít do stáda a roztrhat je (DBY, 144–145).

Biskupovi říkám . . . toto je vaše práce a povolání. Nechť v příbytcích

Svatých ve vašem sboru není ani jedno místo, o kterém nejste informo-

váni (DBY, 146).

Biskupové mají skrze své učitele zajistit, aby každá rodina v jejich

sboru, která je toho schopna, chudým darovala to, co by přirozeně

snědla v postní den (DBY, 145).

Církevní disciplinární řízení může lidem pomoci navrátit se ke
spravedlivosti.

Nikdy nám nebudou svěřeny klíče pravomoci, abychom byli vládci,

dokud nebudeme vládnout právě tak, jak by vládl Bůh, kdyby zde byl

sám (DBY, 146).

Ale království nebeské, až bude na zemi zorganizováno, bude mít

každého úředníka, zákon a obřad nezbytný pro řízení těch, kteří jsou

nepoddajní, nebo kteří přestupují jeho zákony, a aby spravovalo ty,

kteří touží činit správně, ale kteří nemohou kráčet zcela v řadě;

a všechny tyto moci a pravomoci existují uprostřed tohoto lidu (DBY,
146).

Biskupové, máte nějaké soudy? Mají bratří ve vašem sboru pocit

odcizení? „Ano.“ Co mají v takových případech dělat? Mají se řídit

danými pravidly, a bez odkladu se se svými bratřími usmířit. Myslím, že

lze dokázat, že velká většina obtíží mezi bratřími povstává spíše z nedo-

rozumění než ze zášti a zlovolného srdce, a místo toho, aby spolu zále-
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žitost vzájemně probrali v duchu svatých, budou se vzájemně svářit,

dokud nedojde ke skutečné chybě, a oni na sebe přivedou hřích. Když

jsme devadesát devětkrát vykonali dobro, a potom se dopustíme něja-

kého zla, jak běžné je, bratří a sestry, pohlížet celý dlouhý den na toto

jedno zlo a nikdy nepomyslet na dobro. Než budeme jeden druhého

soudit, máme pohledět na úmysl srdce, a pokud je zlý, potom onoho

jedince pokárejme a udělejme to, co je potřeba, abychom ho přivedli

zpět ke spravedlivosti (DBY, 149–150).

Chtěl bych vidět vysokou radu a biskupy a všechny soudce napl-

něné mocí Ducha Svatého, aby mohli, když před ně přijde nějaká

osoba, v této osobě číst a porozumět jí a byli schopni případ rychle

a spravedlivě rozhodnout. . . Chtěl bych, aby biskupové a další úředníci

měli dostatek moci a moudrosti od Boha, aby si díky tomu byli plně

vědomi pravé podstaty každého případu, který před ně může přijít

(DBY, 133).

Obrazně řečeno, jednoho staršího můžete bít přes hlavu holí, a on si

to neuvědomuje, ale myslí si, že mu podáváte brčko ponořené do

melasy, aby s ním nasával. Řeknete-li jiným slovo neboli vezmete-li jim

brčko a pokáráte-li je, zlomí jim to srdce; jsou ve svých pocitech tak cit-

liví jako dítě a roztají jako vosk před plamenem. Nesmíte je kárat

přísně; musíte je kárat podle ducha, který je v té osobě. S některými

můžete mluvit celý dlouhý den, a oni nevědí, o čem mluvíte. Existuje

velká rozmanitost. Jednejte s lidmi podle toho, jací jsou (DBY, 150).

Když jste pokáráni jedním nebo druhým – když vás bratří potkají

a řeknou – „To děláš špatně,“ máte to přijmout laskavě a vyjádřit díky

za domluvu a přímo chybu uznat a připustit, že můžete často dělat

něco špatně, aniž o tom víte, a máte říci: „Přeji si, abyste osvěcovali

mou mysl, abyste mne vzali za ruku a dovolili mi jít s vámi ruku v ruce,

a abychom se navzájem posilovali a podporovali.“ Ohledně čeho,

ohledně vašich slabostí? Ano. Očekáváte, že uvidíte dokonalého člo-

věka? Neuvidíte, pokud jste zde (DBY, 150).

Dovolte mi, abych bratřím a sestrám řekl, když vás kárá některý

z vašich vedoucích, nikdy se nedomnívejte, že to dělá nepřítel, ale vždy

to přijímejte jako laskavost z ruky přítele, a ne jako od nepřítele. Kdyby

vaši presidenti byli vašimi nepřáteli, nechali by vás ve vašich chybách.

Jestliže vás Pán miluje, budete káráni [viz Židům 12:6]; přijímejte to

s radostí (DBY, 133).
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Doporučení ke studiu

Bůh Církvi zjevuje svou vůli skrze presidenta Církve.

• Jak Pán využívá presidenta Církve a radu Prvního předsednictva

a Kvorum dvanácti apoštolů k řízení Církve? Jak jim pomáhají

vedoucí zastávající další úřady v Církvi? (Viz také NaS 107:21–38;

132:7.)

• Proč můžeme naprosto věřit a důvěřovat předsedajícím kvorům

Církve? (Viz také NaS 107:27.)

• Proč Pán nedovolí, aby prorok svedl Církev na scestí? Jaký slib

dal president Young těm, již konají svou povinnost? (Viz také NaS

OP 1.)

Dvanáct apoštolů drží klíče kněžství pro budování království
Božího ve světě.

• Jaké jsou kněžské klíče apoštolství?

• Jaké mají apoštolové povinnosti? (Viz také NaS 107:23–24, 33, 58.)

• Diskutujte o vztahu mezi povoláním apoštola a povoláním k dalším

úřadům v Melchisedechově a Aronově kněžství. (Viz také NaS

107:58.)

• Jaké povinnosti má Sedmdesát dnes, kdy pracují pod vedením

Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti? (Viz také NaS 107:34.)

Úřad biskupa náleží Aronovu kněžství a drží pravomoc sloužit
v časných a duchovních věcech.

• Jaké klíče, moci a pravomoci drží biskup? (Viz také NaS 84:26–27;

107:13–17.) Jaké zodpovědnosti má biskup jako president Aronova

kněžství a jaké jako předsedající vysoký kněz sboru?

• Co podle Brighama Younga dělá biskup, který „se věrně stará o svůj

sbor“? (Viz také 1. Timoteovi 3:1–7.)

• Jak se můžeme jako domácí učitelé nebo navštěvující učitelky stát

užitečnějšími při dohledu nad Církví?
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Církevní disciplinární řízení může lidem pomoci navrátit se ke
spravedlivosti.

• Jak president Young popsal ty, již se dopustí nějakého přestupku?

• President Young řekl, že „velká většina obtíží mezi [lidmi] povstává

spíše z nedorozumění než ze zášti a zlovolného srdce“. Jaká byla

jeho rada pro řešení nedorozumění?

• Co by president Young rád viděl při disciplinárních radách? (Viz

také NaS 107:71–84; 134:10.) Jak může „moc a moudrost od Boha“

pomoci těm, již vynášejí soud v disciplinární radě? (Viz také NaS

121:41–42.)

• Jakým způsobem mají ti, kteří vedou církevní disciplinární radu,

„číst“ ty, kteří jsou jí podrobeni, „a porozumět“ jim?

• Co řekl president Young o „[kárání] podle ducha, který je v té

osobě“? (Viz také 3. Nefi 18:28–32.)

• Jak máme podle slov presidenta Younga reagovat, když nás naši

vedoucí kárají? (Viz také NaS 95:1.)
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Svátost je obřad nezbytný k tomu, abychom „dosvědčili Otci, . . . že v něho
věří[me] a že ho touží[me] následovat . . . s nerozděleným srdcem“ (DBY, 171).



Ctění sabatu a svátost

Den po příjezdu do údolí Solného jezera president Young krátce poho-
vořil k pionýrské výpravě o zachovávání sabatu. Měli zkrotit divočinu,
zasadit plodiny a vykonat další naléhavou práci, kterou si doba vyža-
dovala, a on „bratří informoval ... nesmějí pracovat v neděli, že [kdyby
tak činili], ztratili by pětkrát více, než by tím získali, a v onen den
nesmějí lovit ani rybařit“. Poznamenal, že „každou neděli bude na
tomto místě shromáždění, nebo kdekoli se zastavíme“ (WWJ, 25 July
1847). President Young ustavičně nabádal Svaté, aby dodržovali sabat
„na památku našeho Boha a našeho svatého náboženství“ (DBY, 165).

Učení Brighama Younga

Svěcení dne sabatu přináší časná i duchovní požehnání.

Vezměte tuto knihu (Knihu nauk a smluv) a v ní se dočtete, že Svatí se

mají v den sabatu společně shromažďovat [viz NaS 59:9–16]. . . Od

tohoto lidu, nazývaného Svatými posledních dnů, se skrze zjevení, jež

dal Pán, vyžaduje, aby se v tento den společně shromažďovali. V tomto

přikázání se od nás požaduje, abychom se sešli a činili pokání ze svých

hříchů a vyznávali své hříchy a abychom přijímali [svátost] na památku

smrti a utrpení našeho Pána a Spasitele (DBY, 164).

Když se lidé shromáždí k uctívání, mají zanechat světské starosti

tam, kde mají být, potom bude jejich mysl ve správném stavu, aby uctí-

vala Pána, aby ho vzývala ve jménu Ježíše a aby získala jeho Svatého

Ducha, aby mohli slyšet a chápat věci tak, jak jsou ve věčnosti, a poznat,

jak porozumět prozřetelnostem našeho Boha. Toto je doba k tomu,

aby se otevřela jejich mysl, aby spatřili neviditelné věci Boží, které zje-

vuje svým Duchem (DBY, 167).

Když se scházíme k uctívání Boha, má být každá osoba tiše. Mějte to

na paměti a snažte se zachovávat dokonalý klid, a nešeptejte, neho-

vořte ani nešoupejte nohama (DBY, 167–168).

Mohu vás ujistit, že tím, že na nějakou dobu opustíme svá pole, aby-

chom se shromáždili k uctívání našeho Boha, budou naše plodiny
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lepší, než kdybychom na poli strávili veškerý svůj čas. Můžeme zalévat

a sázet a lopotit se, ale neměli bychom nikdy zapomenout, že Bůh je

ten, kdo dává růst; a tím, že se společně shromažďujeme, zlepší se naše

zdraví i duch, budeme lépe vypadat a věci tohoto světa kolem nás

porostou více, a my budeme vědět lépe, jak se z nich těšit (DBY, 167).

Máme zachovávat [sabat] pro své vlastní časné dobro a duchovní

blaho. Když vidíme farmáře v takovém spěchu, že se musí starat

o úrodu a sušit seno, stavět plot nebo shánět dobytek v den sabatu,

pokud jde o mně, považuji ho za slabého ve víře. Ztratil ducha svého

náboženství, více nebo méně. Na práci nám stačí šest dnů [viz Exodus

20:9–11], a když si přejeme něco hrát, hrajme to v rámci šesti dnů, pře-

jeme-li si jít na výlet, vyberte si jeden z oněch šesti dnů, ale v sedmý den

přijďte na místo uctívání (DBY, 165).

Místo toho, abychom dovolili, aby nám práce zabírala sabat . . .

máme pracovat tak málo, jak je to možné; je-li nutné uvařit jídlo, uvařte

ho; ale můžete-li se bez toho obejít, bude to lepší. Pokud jde o dodržo-

vání sabatu podle Mojžíšova zákona, opravdu, nedělám to; neboť to by

bylo téměř nad moje síly. Přesto v nové smlouvě máme mít na paměti,

že máme jeden den v týdnu zachovávat jako svatý, jako den odpočinku

– jako připomínku Pánova odpočinutí a odpočinutí Svatých; také pro

naše časné dobro, neboť účel jeho ustavení je jasný – aby to prospívalo

člověku. V této knize (Bibli) se píše, že sabat byl učiněn pro člověka. Je

pro něho požehnáním. V tento den se má dělat co nejméně práce; má

být oddělen jako den odpočinku, abychom se shromáždili na určeném

místě, podle zjevení [viz NaS 59:10–12], vyznávali své hříchy, přinášeli

své desátky a oběti a předstupovali před Pána (DBY, 164).

Nuže, bratří, mějte na paměti, že ti, kteří jdou v den sabatu bruslit,

projíždět se v bryčce nebo na výlet – a je velmi mnoho těch, již to dělají

– jsou slabí ve víře. Postupně, kousek po kousku, kousek po kousku se

z jejich srdce a náklonnosti vytrácí duch jejich náboženství, a zane-

dlouho začínají vidět chyby na svých bratřích, chyby v naukách Církve,

chyby v organizaci a nakonec opouštějí království Boží a jdou ke zni-

čení. Skutečně si přeji, abyste to měli na paměti a abyste to pověděli

svým sousedům (DBY, 165).

Ať jsme chudí či bohatí, pokud zanedbáváme své modlitby a svá

shromáždění svátosti, zanedbáváme Ducha Páně, a zahaluje nás duch

temnoty (DBY, 170).

Je nutné, abychom se zde shromažďovali sabat za sabatem, a ve

shromážděních sboru . . . abychom učili, mluvili, modlili se, zpívali

a nabádali. K čemu? Abychom měli na paměti našeho Boha a naše svaté

náboženství. Je tento zvyk nutný? Ano; protože máme tak silný sklon

zapomínat – jsme tak náchylní k tomu, abychom zbloudili, takže potře-
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bujeme, aby nám evangelium znělo do uší jednou, dvakrát nebo až tři-

krát týdně, jinak, vizte, obrátíme se zpět ke svým modlám (DBY, 165).

Pán do nás zasadil božskost; a onen božský nesmrtelný duch vyža-

duje, aby byl sycen. Uspokojí tento účel pozemské jídlo? Ne; to pouze

udrží naživu toto tělo, pokud v něm přebývá duch, což nám dává příle-

žitost činit dobro. Ona božskost v nás potřebuje potravu ze Zdroje,

z něhož vzešla. Není ze země, není pozemská, ale je z nebe. Jedině

zásady věčného života, Boha a božskosti, nasytí nesmrtelné schopnosti

člověka a poskytnou pravé uspokojení (DBY, 165).

Přicházet uctívat do tohoto Tabernaclu a činit vůli Boží jeden den

v týdnu, a po celý zbytek času se řídit svými vlastními sklony, je pošeti-

lost; je to marné, a je to dokonalá fraška ohledně služby Bohu. Máme

činit vůli Boží a trávit veškerý svůj čas naplňováním jeho záměrů, ať

jsme v tomto Tabernaclu nebo jinde (DBY, 166).

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota musejí být prožívány

ke slávě Boží, stejně jako neděle, jinak nedosáhneme cíle svého sna-

žení [viz NaS 59:11] (DBY, 166).

Shromažďujeme se, abychom posilovali a byli posilováni.

Dnes [o sabatu] se můžeme shromáždit, abychom si spolu povídali,

abychom se posilovali a činili si navzájem další dobro (DBY, 167).

Když máme výsadu vzájemně spolu hovořit, promlouvejme slova

podpory a útěchy. Když jste ovlivněni Duchem svatosti a čistoty,

nechejte své světlo zářit; jste-li ale zkoušeni, pokoušeni a biti Satanem,

nechejte si své myšlenky pro sebe – mějte ústa zavřená; protože mlu-

vení přináší plody, buď dobré, nebo špatné povahy (DBY, 166).

Když [nějaký jedinec] zahajuje nebo uzavírá shromáždění modlit-

bou, žádný muž, žena a dítě ve shromáždění, kteří prohlašují, že jsou

Svatými, nemá mít v srdci a ústech žádnou touhu nebo slova, kromě

toho, co pronáší [osoba], která je mluvčím za celé shromáždění (DBY,
170).

Pokud má někdo z vás pocit, že ve vašich shromážděních není život,

jak to občas slyším některé bratří říkat, potom je vaší povinností jít a do

onoho shromáždění život vdechnout a udělat svou část pro to, aby se

projevil vliv Ducha a moc Boží ve shromážděních ve vaší lokalitě (DBY,
170).

Využiji svobody k tomu, abych navrhl svým bratřím, kteří hovoří ke

shromážděným, že naše proslovy mají být krátké, a pokud nejsou napl-

něny životem a duchem, nechť jsou kratší, neboť nemáme čas při této

konferenci dovolit všem starším, kteří hovoří, aby kázali dlouhý pro-

slov, ale máme jen čas říci několik slov pro vydání svědectví, udělit
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několik slov rady pro povzbuzení Svatých, pro posílení slabých, snažit

se upevnit ty, kteří kolísají, a tak s královstvím Božím postoupit

kupředu (DBY, 167).

Bratří a sestry, mám k vám jednu prosbu. Když mluvíte, mluvte tak,

abychom vás slyšeli a abychom vám rozuměli. . . Nemáte-li co říci, dejte

na mou radu a zůstaňte sedět. Máte-li co říci, řekněte to; a až to řeknete,

přestaňte. Nechť vaše pocity řídí a ovládají zásady věčného života,
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jak tomu má být u dětí Božích, které se těší v pravdě a spravedlivosti

(DBY, 167).

Mou největší touhou vůči mému Otci a Bohu je, abych hovořil tak,

aby má slova byla pro něho přijatelná, a pro ty, kteří mě slyší, pro-

spěšná (DBY, 168).

Když se snažím promluvit ke shromáždění, . . . prosím Boha, svého

Nebeského Otce, ve jménu Ježíše Krista, aby mi dal svého Ducha a do

srdce mi vložil to, co si přeje, abych řekl (DBY, 168).

Potřebuji pozornost shromážděných a víru těch, kteří víru mají;

potřebuji moudrost Boží a jeho Ducha, aby byl v mém srdci a uschop-

nil mne hovořit tak, abych mohl vzdělávat lidi. Ačkoli jsem třicet sedm

let veřejným řečníkem, zřídkakdy se postavím před shromáždění bez

pocitu dětské plachosti; jestliže budu žít do věku Matuzalémova,

nevím, zda z toho vyrostu. Existují pro to důvody, kterým rozumím.

Když hledím do tváře chápavých bytostí, hledím na obraz Boha, kte-

rému sloužím. Neexistuje nikdo, kdo by v sobě neměl určitý díl bož-

skosti; a i když jsme oděni tělem, které je k obrazu našeho Boha, tato

smrtelnost přesto ustupuje před onou částí božskosti, kterou jsme zdě-

dili od svého Otce. Toto je důvod mé plachosti (DBY, 168).

Při proslovu ke shromáždění, i když řečník není schopen říci více

než půl tuctu vět, a ty mají zvláštní stavbu, je-li jeho srdce čisté před

Bohem, těchto několik lámaných vět má větší hodnotu než největší

výmluvnost bez Ducha Páně, a v očích Boha, andělů a všech dobrých

lidí je jejich skutečná cena větší. I když osoba při modlitbě pronese

jenom několik slov, a ta jsou vyjádřena zvláštně, je-li srdce před Bohem

čisté, tato modlitba zmůže více než Ciceronova výmluvnost [římský

řečník žijící v prvním století př. Kr.]. Což se Pán, Otec nás všech, stará

o způsob našeho vyjádření? Prosté, poctivé srdce zmůže u Pána více

než veškerá pompa, pýcha, nádhera a výmluvnost vytvořená lidmi.

Když hledí na srdce plné upřímnosti, bezúhonnosti a dětské prostoty,

vidí zásadu, která vytrvá věčně – „To je duch mého království – duch,

kterého jsem dal svým dětem“ (DBY, 169).

Věřím, že je naší povinností napodobovat vše, co je dobré, krásné,

důstojné a chvályhodné. Máme napodobovat nejlepší řečníky a studo-

vat, jak si navzájem předávat myšlenky v nejlepší a nejvybranější řeči,

obzvláště když se s lidmi dělíme o velké pravdy evangelia pokoje.

Obvykle používám tu nejlepší řeč, které jsem schopen (DBY, 169).

[Avšak] věřím . . . že kdybych ovládal veškeré mistrovství v řeči,

které kdy učení získali, mého ducha by více těšila dětská konverzace,

a to také v prostší řeči než je ta, která se používá v nejučenějších literár-

ních stylech. Nejvíce mě těší jednoduchý a jasný způsob vyjadřování

myšlenek (DBY, 169).
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Postní den je dán pro pomoc potřebným a pro posílení svědectví.

Víte, že první čtvrtek v každém měsíci [nyní první neděli] máme

jako postní den. Kolik lidí zde zná původ tohoto dne? Předtím, než se

platily desátky, byli chudí podporováni prostřednictvím darů. V Kirt-

landu přišli k Josephovi a chtěli pomoc, a on tam řekl, že bude postní

den, o čemž bylo rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že se bude konat

jedenkrát měsíčně, jako je tomu nyní, a vše, co by bylo toho dne sně-

deno, mouka nebo maso nebo máslo nebo ovoce nebo cokoli jiného,

bude přineseno na postní shromáždění a předáno do rukou osoby

vyvolené k tomuto účelu, aby se o to postarala a rozdělila to chudým

(DBY, 169).

Při našich shromážděních o postním dnu se Svatí scházejí, aby

vyjádřili své pocity a vzájemně se posílili ve své víře ve svaté evange-

lium (DBY, 169).

Nedostáváte právě tolik ducha inteligence, ducha poznání a utěšují-

cích vlivů Ducha Svatého, aby lidé povstali a svědčili o věcech Božích,

které znají, o těch věcech, které sami zažili? Nepřivádí vám to živě na

mysl dobrotivost Páně tím, že vám zjevuje pravdy evangelia? Neposi-

luje to vaši víru, nezvyšuje to vaši důvěru a svědectví, že jste dítě Boží?

S největší pravděpodobností ano. Tudíž, když někdo svědčí o věcech

Božích, posiluje to jeho bratří, přesně jako v dávných dobách, kdy

zachovávali radu „často spolu rozmlouvejte“, „posilujte bratří“ a tak

dále (DBY, 170).

Přijímáním svátosti si připomínáme Spasitele a obnovujeme své
smlouvy s naším Nebeským Otcem.

Bratřím a sestrám říkám, ve jménu Páně, že je naší povinností, a je to

od nás vyžadováno Otcem v nebi, duchem našeho náboženství, našimi

smlouvami s Bohem a mezi sebou navzájem, abychom zachovávali

obřady domu Božího, a zejména v den sabatu, abychom se účastnili

svátosti večeře Páně. Potom se zúčastněte shromáždění sboru a shro-

máždění kvora (DBY, 171).

Při obřadu [svátosti], jehož se zde účastníme, . . . ukazujeme Otci, že

máme na paměti Ježíše Krista, našeho Staršího Bratra; dosvědčujeme

mu, že jsme ochotni vzít na sebe jeho jméno. Když tak činíme, chci zde

mysl, stejně jako tělo. Chci zde celého člověka, když přicházíte na shro-

máždění (DBY, 171).

Chtěl bych své bratří a sestry nabádat k tomu, aby tento obřad přijí-

mali každou neděli, když se shromáždíte . . . Prosím vás, bratří a sestry,
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abyste o tomto obřadu důkladně rozjímali a celým svým srdcem hle-

dali Pána, abyste poslušností vůči tomuto obřadu mohli získat zaslí-

bená požehnání. Učte jeho zachovávání své děti; vštěpujte jim do mysli

jeho nezbytnost. Jeho zachovávání je pro naši spásu právě tak nutné,

jako kterýkoli další obřad a přikázání, které byly ustaveny, aby lidé

mohli být posvěceni, aby jim Ježíš mohl žehnat a dávat jim svého

ducha a vést je a řídit, aby si mohli zajistit život věčný. Vštěpujte svým

dětem do mysli posvátnost tohoto důležitého obřadu (DBY, 171–172).

[Svátost přijímáme] na památku smrti našeho Spasitele; od jeho

učedníků se to vyžaduje, dokud opět nepřijde, bez ohledu na to, jak

dlouho to může trvat. Bez ohledu na to, kolik generací přijde a odejde,

od těch, kteří v něho věří, se vyžaduje, aby jedli chléb a pili víno [nebo

dnes vodu] na památku jeho smrti a utrpení, dokud opět nepřijde.

Proč se to od nich vyžaduje? Aby dosvědčili Otci, Ježíšovi a andělům,

že v něho věří a že ho touží následovat v obnovení, že touží dodržovat

jeho přikázání, budovat jeho království, ctít jeho jméno a sloužit mu

s nerozděleným srdcem, aby mohli být hodni jíst a pít s ním v králov-

ství jeho Otce. Právě z tohoto důvodu se Svatí posledních dnů účastní

obřadu večeře Páně (DBY, 172).

V čem spočívá prospěch, který z tohoto obřadu odvozujeme? Spo-

čívá v poslušnosti příkazů Páně. Když jsme poslušni přikázání našeho

Nebeského Otce, rozumíme-li správně obřadům domu Božího, obdr-

žíme všechny sliby spojené s poslušností prokazovanou jeho přikázá-

ním (DBY, 172).

Je to jedno z největších požehnání, kterému se můžeme těšit, přijít

před Pána a před anděly a jeden před druhého, abychom dosvědčili, že

pamatujeme na to, že Pán Ježíš Kristus zemřel pro nás. To dokazuje

Otci, že pamatujeme na své smlouvy, že milujeme jeho evangelium, že

rádi dodržujeme jeho přikázání a že rádi ctíme jméno Pána Ježíše na

zemi (DBY, 172).

Doporučení ke studiu

Svěcení dne sabatu přináší časná i duchovní požehnání.

• Jaké jsou Pánovy požadavky pro svěcení dne sabatu? Jaká požeh-

nání plynou ze svěcení sabatu? (Viz také NaS 59:9–16.)

• President Young prohlásil: „Je nutné, abychom se . . . shromažďovali

. . . ve shromážděních.“ Co nám řekl, že máme dělat, když se „shro-

máždíme k uctívání“? Co nám může bránit ve shromažďování k uctí-

vání Boha o sabatu?
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• Co se podle presidenta Younga děje „kousek po kousku“, když

nejsme poslušni přikázání světit sabat? Jaké otázky bychom si na

základě prohlášení presidenta Younga mohli položit, abychom sta-

novili, zda jsou určité činnosti v den sabatu vhodné? (Například:

Prospívá tato činnost našemu duchovnímu blahu? Živí naši víru?

Pomáhá nám požehnat druhé?)

• Proč máme Pána uctívat každý den, a ne jenom o sabatu? (Viz také

NaS 59:11.) V čem se uctívání v pracovních dnech může shodovat

s uctíváním o sabatu, nebo v čem se naopak může od něho lišit? Jak

můžeme prožít každý den „ke slávě Boží“?

Shromažďujeme se, abychom se posilovali a byli posilováni.

• Proč je důležité, abychom se o sabatu shromažďovali k uctívání? Co

má být naším záměrem, když se ve svých nedělních shromážděních

navzájem zdravíme, když mluvíme nebo učíme? (Viz také NaS

43:8–9.) Jak vám pomáhají vaše vztahy s ostatními Svatými posled-

ních dnů?

• Jakou radu dal president Young těm, již jsou vyzváni, aby mluvili na

církevních shromážděních? Proč je vliv Ducha Svatého důležitější

než používání výmluvných slov? Co president Young očekával od

členů na shromáždění? Jak bychom mohli vhodně „vdechnout

život“ do našich shromáždění? (Viz také NaS 50:21–24.)

Postní den je dán pro pomoc potřebným a pro posílení svědectví.

• Proč byl podle presidenta Younga ustaven postní den?

• Jaký vliv má poskytování štědrých postních obětí na dárce?

• O postní neděli máme příležitost navzájem si vydávat svědectví. Co

to znamená vydávat svědectví? Proč je pro nás životně důležité

vydávat svědectví a slyšet, jak druzí dělají totéž? Jaký vliv máme na

druhé, když svědčíme o věcech Božích? Jak jsme v průběhu toho

ovlivňováni? Jak svědectví druhých posílila vaši víru?

Přijímáním svátosti si připomínáme Spasitele a obnovujeme své
smlouvy s naším Nebeským Otcem.

• Nejvýznamnější věc, kterou při svých nedělních shromážděních

děláme, je přijímání svátosti. Proč Pán vyžaduje pozornou účast při

svátosti? (Viz také NaS 27:2.)
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• Co slibujeme, když přijímáme svátost? (Viz modlitby svátosti v NaS

20:75–79 nebo Moroni 4; 5.) Co to znamená vzít na sebe jméno

Kristovo? Co Pán slibuje těm, již přijímají svátost s úplnou odda-

ností? Jak můžeme tato slíbená požehnání obdržet?

• Jak může přijímání svátosti posilovat po všechny dny v týdnu naši

oddanost vůči Spasiteli? (Viz také NaS 59:9–12.)
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Sklad desátku v Salt Lake City kolem roku 1860. President Young učil, že zákon
desátku je „věčný zákon, který Bůh ustanovil pro požehnání lidské rodiny,

pro jejich spasení a oslavení“ (DBY, 177).
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Desátek a zasvěcení

Nehledě na všechny překážky, kterým president Young čelil, neexisto-
valo pro něho „nic takového“ jako oběť (DNW, 24 Aug. 1854, 1),
protože vše již patří Bohu, a to, čeho se vzdáváme, nám pouze žehná
a připravuje nás na oslavení. Zastával názor, že oběť bychom měli
nazývat příležitostí vyměnit „horší stav za lepší“ (DNW, 24 Aug. 1854,
1). President Young učil, že se můžeme podílet na Pánově díle tím, že
jsme poslušni zákona desátku a zasvěcení – uznávajíce, že vše, co
máme, patří našemu Otci v nebi a že my Mu vracíme část svého vlast-
nictví.

Učení Brighama Younga

Placení desátku nám umožňuje podílet se na Pánově díle tím, že
mu vracíme část toho, co Mu patří.

Ani na okamžik nepředpokládám, že je v této Církvi nějaká osoba,

která není seznámena s povinností platit desátek, ani že je nutné mít na

toto téma každý rok zjevení. Existuje zákon – plať jednu desetinu (DBY,
174).

Bylo tolik dotazů, až se to stalo mrzutým: zákonem pro člověka je

platit jednu desetinu . . . pro postavení domu Božího, pro šíření evange-

lia a pro podporu kněžství. Když člověk přichází do Církve, chce vědět,

zda musí vyčíslit své oblečení, špatné dluhy, pozemky atd. Je zákon

dávat . . . jednu desetinu svého přírůstku [viz NaS 119:4] (HC, 7:301).

Zákon desátku je věčný zákon. Pán Všemohoucí neměl na zemi nikdy

své království, aniž by uprostřed jeho lidu byl zákon desátku, a nikdy

ho mít nebude. Je to věčný zákon, který Bůh ustavil pro požehnání lid-

ské rodiny, pro jejich spasení a oslavení. Tento zákon je v kněžství, ale

my nechceme, aby ho někdo zachovával, aniž by byl ochoten tak činit

(DBY, 177).

Lidé nejsou nuceni platit svůj desátek, dělají to, jak se jim ráčí,

naléhá se na ně pouze, že je to záležitost povinnosti mezi nimi a jejich

Bohem (DBY, 177).



Nežádáme nikoho, aby platil desátek, pokud tomu není nakloněn;

ale pokud se domáháte práva platit desátek, plaťte ho jako poctiví lidé

(DBY, 177).

Každý má platit svou desetinu. Chudá žena má platit desetinu ze

svých kuřat, i když musí dostat desetkrát větší hodnotu na svou obživu

(DBY, 178).

Je skutečně pravda, že chudí platí svůj desátek lépe než bohatí.

Kdyby bohatí platili desátek, měli bychom nadbytek. Chudí jsou

věrnější a pohotovější v placení svého desátku, ale bohatí si to mohou

stěží dovolit – mají příliš mnoho. Když má pouze deset dolarů, zaplatí

dolar; když má pouze jeden dolar, zaplatí deset centů; to mu vůbec

neublíží. Když má sto dolarů, pravděpodobně zaplatí deset dolarů.

Když má tisíc dolarů, trochu si je prohlédne a říká: „Myslím, že to

zaplatím; v každém případě by to mělo být zaplaceno“; a dokáže svých

deset nebo sto dolarů zaplatit. Ale představme si člověka, který je dost

bohatý, aby platil deset tisíc, znovu a znovu to mnohokrát promýšlí

a říká: „Myslím, že počkám, až získám trochu více, a potom zaplatím

velkou částku.“ A potom čekají a čekají, stejně jako starý gentleman

na východě; se zaplacením desátku čekal a čekal a čekal, až odešel

ze světa, a tak je tomu s mnohými. Čekají a stále čekají, až nakonec

přijde postava zvaná Smrt, připlíží se k nim a vezme jim dech, potom

odejdou a svůj desátek nemohou zaplatit, je příliš pozdě, a tak tomu je

(DBY, 175).

Není na mně, abych povstal a řekl, že mohu dávat Pánu, neboť ve

skutečnosti nemám co dát. Zdá se mi, že něco mám. Proč? Protože Pán

uznal za vhodné přivést mě na svět a požehnal mé úsilí ve shromažďo-

vání věcí, které jsou žádoucí a kterým se říká majetek (DBY, 176).

Když můj biskup přišel ocenit můj majetek, chtěl vědět, co má vzít

jako můj desátek. Řekl jsem mu, aby vzal cokoli, co mám, neboť srdcem

nelpím na žádné věci; může si vzít mé koně, krávy, vepře nebo jakékoli

jiné věci; mé srdce lpí na díle mého Boha, na veřejném blahu jeho vel-

kého království (DBY, 176).

Žijeme-li podle svého náboženství, budeme ochotni platit desátek

(DBY, 176).

Nepatříme sami sobě, jsme koupeni za cenu, jsme Pánovi; náš čas,

naše talenty, naše zlato a stříbro, naše pšenice a jemná mouka, naše

víno a náš olej, náš dobytek a vše, co je na této zemi, co máme ve svém

vlastnictví, je Pánovo a on z toho vyžaduje jednu desetinu pro budo-

vání svého království. Ať máme hodně nebo málo, jedna desetina má

být zaplacena jako desátek (DBY, 176).

Když si člověk přeje něco dát, nechť dává to nejlepší, co má. Pán mi

dal vše, co mám; ve skutečnosti nemám nic, ani jediný haléř z toho není
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můj. Můžete se zeptat: „Skutečně to pociťujete tak, jak to říkáte?“ Ano,

skutečně to tak pociťuji. Kabát, který mám na sobě, není můj, a nikdy

nebyl; Pán mi ho dal čestně do vlastnictví a já ho nosím; ale když si ho

přeje, a vše, co je pod ním, je vítán. Nevlastním dům nebo jediný kus

půdy, koně, mulu, kočár nebo vůz . . . kromě těch, které mi dal Pán,

a pokud je chce, může si je vzít podle libosti, ať si o ně řekne, nebo si je

vezme bez řečí (DBY, 175).

To vše je Pánovo a my jsme pouze jeho správci (DBY, 178).

Neočekávám, že uvidím den, kdy budu dokonale nezávislý, dokud

nebudu korunován v celestiálním království svého Otce a učiněn tak

nezávislým, jako je můj Otec v nebi. Ještě jsem neobdržel své dědictví

jako své vlastní, a očekávám, že budu závislý, dokud ho neobdržím,

neboť vše, co mám, je mi propůjčeno (DBY, 177).

Naší zodpovědností je platit desátek a podporovat ty, již jsou
zodpovědni za prostředky desátku.

Zde je osoba – člověk – kterého Bůh stvořil, zorganizoval, vymode-

loval a učinil – každá část a částečka mého systému, od hlavy až patě,

byla vytvořena mým Otcem v nebi; a on vyžaduje jednu desetinu mého

mozku, srdce, nervů, svalů, šlach, masa, kostí a celého mého systému

pro budování chrámů, pro službu, pro podporu misionářů a misionář-

ských rodin, pro nasycení chudých, starých, kulhavých a slepých a pro

jejich shromáždění domů z národů a postarání se o ně poté, co se shro-

máždí. Řekl: „Synu můj, zasvěť jednu desetinu sebe dobrému a hodnot-

nému dílu péče o své bližní, kázání evangelia, přivádění lidí do králov-

ství; plánuj, že se budeš starat o ty, kteří se o sebe nemohou starat sami;

řiď práci těch, kteří mohou pracovat; a jedna desetina je naprosto

postačující, je-li řádně, pečlivě a rozumně zasvěcena pokroku mého

království na zemi.“ (DBY, 176.)

Pokud Pán vyžaduje, aby jedna desetina mých schopností byla

zasvěcena budování chrámů, sborových domů, školních budov, výuce

našich dětí, shromažďování chudých z národů země, přivádění starých,

chromých, kulhavých a slepých domů a budování obydlí, kde by žili,

aby se mohli cítit pohodlně, až dorazí do Sionu, a podpoře kněžství,

nemám právo zpochybňovat v tom pravomoc Všemohoucího ani jeho

služebníků, kteří jsou tím pověřeni. Pokud je ode mne požadováno,

abych platil desátek, je mou povinností ho platit (DBY, 174).

Mám rád výraz [desátek], protože pochází z písem, a budu ho pou-

žívat raději než kterýkoli jiný. Pán ustanovil desátek; byl praktikován ve

dnech Abrahama a Enocha a Adama a jeho děti nezapomínaly na své

desátky a oběti. Můžete si sami přečíst to, co Pán požaduje. Chci říci
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těm, kteří prohlašují, že jsou Svatými posledních dnů – pokud zane-

dbáváme odevzdávat svůj desátek a oběti, pocítíme ukázňující ruku

Páně. Můžeme si být naprosto jisti, že se tak stane. Zanedbáváme-li

placení svých desátků a obětí, budeme zanedbávat i další věci, a to

bude narůstat, dokud nás zcela neopustí duch evangelia a my nebu-

deme v temnotě a nebudeme vědět, kam jdeme (DBY, 174).

Pán požaduje jednu desetinu toho, co mi dal; je na mně, abych platil

jednu desetinu z přírůstku svých stád a ze všeho, co mám, a všichni lidé

mají činit totéž. Může vyvstat otázka: „Co se má dělat s desátkem?“ Je na

budování chrámů Božích; na rozšiřování hranic Sionu; vysílání starších

na misii, aby kázali evangelium, a na péči o jejich rodiny. Za chvíli

budeme mít několik chrámů, do kterých budeme moci jít, a skrze

poslušnost nauky desátku obdržíme svá požehnání, požehnání nebe.

Budeme mít chrámy postaveny po celých těchto horách, v údolích

tohoto teritoria a v údolích teritoria dalšího, a nakonec po všech těchto

horských údolích. Očekáváme, že postavíme chrámy ve velmi mnoha

údolích. Chodíme do Domu obdarování, a předtím získáváme doporu-

čení od svého biskupa, že platíme svůj desátek (DBY, 178).

Kontrolovat výdaje z desátku placeného Svatými je mou záležitostí,

a nikoli záležitostí každého staršího v království, který si myslí, že desá-

tek patří jemu (DBY, 178).

Umožňujete ďáblu, aby vám našeptával, že vás nevedu správně,

a umožňujete této myšlence, aby přebývala ve vašem srdci, a já vám

slibuji, že vás svede k odpadlictví. Dovolujete si pochybovat o čemkoli,

co Bůh zjevil, a nebude trvat dlouho a začnete zanedbávat své mod-

litby, odmítat platit desátek a hledat chyby na autoritách Církve. Budete

opakovat to, co říkají všichni odpadlíci: „Desátek se nepoužívá

správně.“ (DNSW, 29 Aug. 1876, 1.)

Zasvěcení je ochota dát vše a znamená to uznat, že vše, co máme,
patří našemu Otci v nebi.

Ve vidění jsem pohlédl na společnost Svatých posledních dnů

a spatřil jsem je zorganizovány jako jednu velkou nebeskou rodinu,

každá osoba vykonávala několik svých povinností ve svém oboru

činnosti a pracovala pro dobro celku více než pro individuální vzrůst;

a v tomto jsem spatřil nejkrásnější řád, o kterém může lidská mysl rozjí-

mat, a největší výsledky v budování království Božího a šíření spraved-

livosti na zemi. Dojdou tito lidé někdy do tohoto řádu věcí? Jsou nyní

připraveni žít podle onoho patriarchálního řádu, který bude zorgani-

zován mezi pravdivými a věrnými předtím, než Bůh přijme své vlastní?

Všichni se shodujeme v tom, že až tato smrtelnost opadne, a spolu s ní
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její starosti, úzkosti, sebeláska, láska k bohatství, milování moci

a všechny konfliktní zájmy, které se týkají tohoto těla, že potom, až se

náš duch vrátí k Bohu, který ho dal, budeme podrobeni každému poža-

davku, který na nás může být vznesen, že potom budeme žít pospolu

jako jedna velká rodina; náš zájem bude všeobecný, obecný zájem.

Proč nemůžeme takto žít v tomto světě? (DBY, 181.)

Přijde někdy čas, abychom mohli začít a mohli organizovat tento lid

jako rodinu? Přijde. Víme jak? Ano . . . Myslíte, že někdy budeme jedno?

Až přijdeme domů k našemu Otci a Bohu, nebudeme si přát být

v rodině? Nebude naším nejvyšším snem a touhou být považováni za

syny žijícího Boha, za dcery Všemohoucího, s domovským právem

a s vírou, která patří rodině, za dědice Otce, jeho statků, jeho bohatství,

jeho moci, jeho znamenitosti, jeho poznání a moudrosti? (DBY, 179.)

A až se tito lidé stanou jedno, budou jedno v Pánu. Nebudou vypa-

dat stejně. Nebudeme všichni mít oči šedé, modré nebo černé. Naše

rysy se budou navzájem lišit, a ve svých skutcích, schopnostech a úsilí

hromadit, rozdělovat a používat svůj čas, talenty, bohatství a vše, co

nám Pán dává, na naší pouti životem, se budeme lišit právě tak, jako ve

svých rysech. Bod, do kterého nás chce Pán přivést, je poslouchat jeho

rady a zachovávat jeho slovo. Potom bude každý jedinec řízen tak, aby-

chom mohli jednat jako rodina (DBY, 180).

Chceme vidět organizovanou komunitu, ve které každá osoba bude

přičinlivá, věrná a moudrá (DBY, 180).

Nikdy nechtějte věc, kterou nemůžete získat, žijte v mezích svých

prostředků (DBY, 180).

Když Pán dal zjevení poučující nás o naší povinnosti týkající se

zasvěcení toho, co máme, kdyby lidé tehdy porozuměli věcem přesně

tak, jak jsou, a kdyby byli tohoto zjevení poslušni, nebylo by to nic více

ani méně než dát to, co není jejich, tomu, komu to patří. A tak je tomu

nyní (DBY, 178).

Pán prohlásil, že je jeho vůlí, aby jeho lidé uzavírali smlouvy, tak jak

to učinil Enoch a jeho lid, což musí nezbytně býti předtím, než budeme

mít výsadu vybudovat Ústřední kůl Sionu, neboť tam bude moc a sláva

Boží, a nebude tam moci žít a těšit se z toho nikdo, leda čistí v srdci

(DBY, 178).

Existuje další zjevení [pravděpodobně Kniha nauk a smluv 42] . . .

prohlašující, že povinností všech lidí, kteří jdou do Sionu, je zasvětit

veškerý jejich majetek Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Toto zjevení . . . bylo jedním z prvních přikázání nebo zjevení daných

tomuto lidu poté, co měl výsadu zorganizovat se jako Církev, jako

těleso, jako království Boží na zemi. Tehdy jsem si všiml, a nyní si mys-

lím, že to bude jedno z posledních zjevení, které lidé přijmou do svého
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srdce a kterému porozumějí ze své vlastní svobodné vůle a volby,

a budou si ho vážit jako svého potěšení, jako výsady a požehnání, aby

ho zachovávali a udržovali v nejvyšší posvátnosti (DBY, 179).

Existuje nevyčíslitelné množství majetku, zlata a stříbra v zemi a na

zemi, a Pán dává jednomu to a jednomu ono – zlovolnému, stejně jako

spravedlivému – aby viděl, co s tím budou dělat, ale vše patří jemu.

Značnou část předal tomuto lidu. . . Ta ale není naše, a vše, co máme

dělat, je snažit se a zjišťovat, co Pán chce, abychom dělali s tím, co

máme ve svém vlastnictví, a potom jít a dělat to. Uděláme-li krok za to,

nebo napravo nebo nalevo, vstupujeme do pole nelegitimní záleži-

tosti. Naší legitimní záležitostí je činit to, co si Pán přeje, abychom činili

s tím, co nám uděluje, a používat to právě tak, jak nařizuje, ať je to dát

vše, jednu desetinu nebo přebytek (DNW, 23 Apr. 1873, 4).

Jak dlouho musíme žít, než zjistíme, že nemáme nic, co bychom

Pánu zasvětili – že vše patří Otci v nebi; že tyto hory jsou Jeho; údolí,

lesy, voda, půda, země a její plnost? [Viz NaS 104:14–18, 55.] (DNW,
20 June 1855, 5.)

Kde je potom ta oběť, kterou tento lid kdy přinesl? Neexistuje nic

takového. Pouze vyměnili horší stav za lepší, pokaždé, když se stěho-

vali; vyměnili nevědomost za poznání a nezkušenost za její protiklad

(DNW, 24 Aug. 1854, 1).

Předpokládejme, že bychom byli povoláni opustit to, co nyní

máme, nazveme to obětí? Hanba člověku, který by to tak nazval; neboť

je to ten pravý prostředek, který mu dodává poznání, porozumění,

moc a slávu a připravuje ho to na přijetí korun, království, trůnů a kní-

žectví a na to, aby byl korunován ve slávě s Bohy věčnosti. Jinak nemů-

žeme obdržet to, co hledáme (DNW, 3 Aug. 1854, 2).

Povím vám, co máte dělat, abyste získali své oslavení, které nemů-

žete získat jinak, než když půjdete tímto směrem. Soustředí-li se vaše

náklonnost na něco tak, že vám to v sebemenší míře brání zasvětit to

Pánu, rozhodněte se zasvětit tuto věc na prvním místě, aby zasvěcení

celku mohlo být úplné (DNW, 5 Jan. 1854, 2).

Co brání tomuto lidu, aby byl tak svatý jako církev Enochova?

Důvod vám mohu říci několika slovy. Je tomu tak proto, že nepěstujete

sklon takovými být – to je to celé. Není-li mé srdce plně oddáno

tomuto dílu, budu mu dávat svůj čas, své talenty, své ruce a svůj maje-

tek, dokud se mé srdce před tím poddajně neskloní; budu přikládat

ruce k dílu na věci Boží, dokud se mé srdce před tím poddajně

neskloní (DNW, 5 Jan. 1854, 2).
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Nyní jsem vám řekl, jakým směrem musíte jít, abyste získali osla-

vení. Pán musí být naší první a nejpřednější náklonností; budování

jeho věci a království musí být tím prvním, co máme na zřeteli (DNW,
5 Jan. 1854, 2).

Doporučení ke studiu

Placení desátku nám umožňuje podílet se na Pánově díle tím, že
mu vracíme část toho, co Mu patří.

• Určete každou větu, ve které president Young použil pojem „jedna

desetina“, a potom napište vše, co zahrnul do našeho závazku

týkajícího se desátku. Co tvoří desátek a kdo ho má platit? (Viz také

NaS 119:3–4.)

• Proč president Young řekl, že nemá nic, co by mohl dát? (Viz také

Mosiáš 2:19–24; NaS 104:14–18, 55.) Co je zdrojem všeho, z čeho se

těšíme, včetně toho, co platíme jako desátek? Jaký potom má být

náš postoj ke zbylým devíti desetinám Pánova majetku, který nám

svěřil do péče? (Viz také Jakob 2:17–19.) Jak nám tento postoj

pomáhá porozumět Malachiášovi 3:8–12?

• Přečtěte si pozorně 2. Paralipomenon 31:5–6. Kdy tito lidé platili

svůj desátek? Jaký má být náš postoj k placení desátku?

Naší zodpovědností je platit desátek a podporovat ty, již jsou
zodpovědni za prostředky desátku.

• Co měl president Young na mysli, když řekl, že Pán „vyžaduje jednu

desetinu . . . celého mého systému“? Jakým způsobem můžete

„zasvětit jednu desetinu sebe“ budování Božího království? Jak jste

požehnáni, když kromě placení desátku darujete svůj čas a talenty

budování Božího království?

• O jakých důsledcích toho, když člověk neplatí desátek, se president

Young zmiňuje? Jaký vliv má neplacení desátku na Pánovu Církev

i na jednotlivého člena?

• Co president Young říká o tom, pro co se desátek používá? Kdo je

zodpovědný za výdaje z prostředků desátku? (Viz také NaS 120.)

Jaký postoj zastával president Young vůči zpochybňování těch, již

jsou zodpovědni za výdaje z prostředků desátku?
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Zasvěcení je ochota dát vše a znamená to uznat, že vše, co máme,
patří našemu Otci v nebi.

• Co pro „společnost Svatých posledních dnů“ znamená stát se „jed-

nou velkou nebeskou rodinou“ a být „dědici Otce“?

• Proč je zákon zasvěcení „jedno z posledních zjevení, které lidé přij-

mou do svého srdce a kterému porozumějí ze své vlastní svobodné

vůle a volby, a budou si ho vážit jako svého potěšení, jako výsady

a požehnání, aby ho zachovávali a udržovali v nejvyšší posvát-

nosti“?

• Proč nám Pán dává do našeho vlastnictví majetek? Jakou máme zod-

povědnost jako správci Božího vlastnictví? Co je podle presidenta

Younga „legitimní záležitostí“ ohledně desátku a zasvěcení? Proč

může být snaha dělat příliš mnoho stejně špatná jako dělat příliš

málo?

• Co musíme zasvětit, očekáváme-li, že obdržíme vše, co má Bůh?

Proč? (Viz také NaS 84:38.) Jakými konkrétními způsoby můžete

zasvětit vše, co máte a jste, Otci v nebi? Jak to požehná vám, vaší

rodině, spolučlenům Církve a dalším, se kterými se stýkáte?
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Porozumění nové a věčné
smlouvě manželství

Na jaře roku 1847 president Brigham Young zanechal svou rodinu ve
Winter Quarters a vedl první výpravu Svatých na západ. V dopise své
manželce Mary Ann popisoval úsilí výpravy „připravit se na stěhování“
a řekl: „Drahá společnice v soužení, ... děkuji Ti tisíckrát za Tvé laskavé
dopisy, obzvláště také za tvé laskavé skutky a ještě více za tvé laskavé srdce.
Neustále se za Tebe, za děti a za celou naši rodinu modlím. Myslím si, že
mne Pán požehnal jednou z nejlepších rodin, kterou kdy nějaký muž na
zemi měl.“ (MAAY.) Pro presidenta Younga bylo evangelium přípravou
Svatých na věčný život, život, jehož hlavním cílem je manželství a rodina.
Nová a věčná smlouva manželství klade základ „pro světy, pro anděly
a pro Bohy“ (DBY, 195).

Učení Brighama Younga

Nová a věčná smlouva manželství klade základ pro věčný život.

[Věčné manželství] je bez počátku dnů či konce roků. . . Můžeme říci

několik věcí, které se toho týkají; pokládá základ pro světy, pro anděly

a pro Bohy; pro to, aby inteligentní bytosti byly korunovány slávou,

nesmrtelností a věčnými životy. Ve skutečnosti je to nit, která se vine

od počátku až do konce svatého evangelia spasení – evangelia Syna

Božího; je od věčnosti do věčnosti (DBY, 195).

Nechť otec a matka, kteří jsou členy této Církve a království, jdou

spravedlivým směrem a celou svou mocí se snaží, aby nikdy neudělali

nic špatného, ale aby po celý svůj život činili dobro; pokud mají jedno

dítě nebo sto dětí, pokud se vůči nim chovají tak, jak mají, a připoutá-

vají je k Pánu svou vírou a modlitbami, nemám starost, kam tyto děti

půjdou, jsou ke svým rodičům připoutány věčným svazkem a žádná

moc země ani pekla je nemůže oddělit od jejich rodičů ve věčnosti;

vrátí se opět k prameni, ze kterého vytryskly (DBY, 208).

Nacházíme značný počet mladých lidí, kteří dosáhli věku pro uza-

vření manželství, a kteří přesto zůstávají svobodní. . . Naši mladí muži

a ženy mají uvažovat o svém závazku vůči sobě navzájem, vůči Bohu,
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zemi, svým rodičům a budoucím generacím z důvodu svého spasení

a oslavení mezi Bohy a pro slávu Toho, kterému sloužíme (DNSW, 25

Oct. 1870, 2).

Každému z mladých mužů v Izraeli, který dosáhl věku pro uzavření

manželství, chci dát poslání jít přímo a oženit se s dobrou sestrou,

ohradit městský pozemek, založit zahradu a sad a založit domov. Toto

je poslání, které dávám všem mladým mužům v Izraeli (DBY, 196).

V naší komunitě není mladého muže, který by nebyl ochoten cesto-

vat odsud do Anglie, aby byl řádně oddán, pokud porozuměl věcem

tak, jak jsou; v naší komunitě není mladé ženy, která miluje evangelium

a která touží po jeho požehnáních, která by chtěla být oddána nějakým

jiným způsobem; budou žít svobodní, dokud nebudou moci být

oddáni tak, jak mají, [dokonce] i když by žili tak dlouho, až by byli tak

staří jako Sára, než se jí narodil Izák [viz Genesis 17:17]. Mnozí z našich

bratří žení nebo provdávají své děti, aniž by to vzali v úvahu, a myslí si,

že to není příliš důležité. Přeji si, abychom tomu všichni rozuměli ve

světle, v jakém tomu rozumějí nebesa (DBY, 195–196).

Jedním z prvních prohřešků rodiny zvané Izrael bylo to, že si cho-

dili vybírat partnery do jiných rodin nebo národů. To byla jedna z nej-

větších chyb, kterou děti Abrahama, Izáka a Jákoba udělaly, neboť ony

chodily a uzavíraly sňatky s jinými rodinami, ačkoli jim to Pán zakázal

a dal jim ohledně této věci velmi přísný a důrazný zákon [viz Genesis

28:1–2]. Přikázal jim, aby neuzavíraly sňatky s pohany, ale ony to dělaly

a dělat budou [viz Genesis 24:3] (DBY, 196).

Buďte opatrné, vy matky Izraele, a v budoucnosti neučte své dcery,

tak jak byly mnohé učeny, aby se vdávaly mimo Izrael. Běda vám, kdo

tak činíte; tak jistě, jakože Bůh žije, ztratíte svou korunu (DBY, 196).

Existují zástupy čistých a svatých duchů, kteří čekají, aby na sebe

vzali schránku, nuže, co je naší povinností? . . . Je jí povinnost každého

spravedlivého muže a ženy připravovat schránky pro všechny duchy,

pro které mohou (DBY, 197).

Otcové mají následovat Krista, zatímco milují, 
poučují a zajišťují svou rodinu.

Nyní mi dovolte říci Prvnímu předsednictvu, apoštolům, všem bis-

kupům v Izraeli a každému kvoru, a zejména těm, již jsou předsedají-

cími úředníky – dávejte příklad své [manželce] a svým dětem, svým

bližním a tomuto lidu, abyste mohli říci: „Následujte mne, jako já násle-

duji Krista.“ Když tak činíme, je vše v pořádku a naše svědomí je čisté

(DBY, 198).

Nechť se manžel a otec učí sklonit svou vůli před vůlí svého Boha,
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a nechť potom poučuje svou [manželku] a děti v této lekci sebeovlá-

dání svým příkladem, stejně jako předpisem, a své bližní také, a nechť

jim ukazuje, jak být odvážným a neochvějným v podmaňování si

vzpurných a hříšných sklonů. Směr, jako je tento, si nakonec podrobí

onen nesvatý vliv, který působí na lidské srdce (DBY, 198).

Nikdy neskončete den svého života, aniž by na vás spočíval Duch

Svatý; a nikdy se, otcové, nepřestávejte modlit, aby se vaše manželky

mohly těšit z tohoto požehnání, aby jejich děti mohly být obdařeny

Duchem Svatým od lůna své matky. Chcete-li vidět vzestup národa

plného Ducha Svatého a moci, toto je cesta, jak to uskutečnit (BYP,
8 Apr. 1852).

Pionýrští novomanželé Sarah Farr Smithová a John Henry Smith v roce 1866. 
President Young učil, že věčné manželství je „nit, která se vine od počátku až do

konce svatého evangelia spasení . . . ; je od věčnosti do věčnosti“ (DBY, 195).



Nedáme-li si tu námahu, abychom školili své děti, abychom je učili

a poučovali ohledně těchto zjevených pravd, přijde na nás, rodiče,

odsouzení, nebo přinejmenším v určité míře (DBY, 207).

Nechť je otec hlavou rodiny, pánem své vlastní domácnosti; a nechť

s nimi [se svou rodinou] jedná tak, jak by s nimi jednal anděl (DBY,
197–198).

Je na manželovi, aby se naučil, jak kolem své rodiny shromáždit útě-

chu života, jak ovládat své vášně a náladu a jak vzbuzovat respekt neje-

nom své rodiny, ale všech svých bratří, sester a přátel (DBY, 198).

To, co k nám připoutá naše děti pouty, která nemohou být snadno

zlomena, jsou laskavé pohledy, laskavé skutky, laskavá slova a milé

a svaté chování vůči [dětem]; zatímco týrání a zneužívání a nelaskavost

je od nás vyženou a přetnou vedví každý posvátný svazek, který je má

poutat k nám a k věčné smlouvě, do které jsme my všichni zahrnuti.

Pokud mě moje rodina . . . nebude poslouchat na základě laskavosti

a chvályhodného života před všemi lidmi a před nebesy, potom vale

veškerému vlivu (DNW, 7 Dec. 1864, 2).

Otec se má . . . snažit těšit a povzbuzovat matku, aby její srdce mohlo

být utěšeno a její náklonnost k jejímu pozemskému ochránci byla

nenarušena, aby její láska k Bohu a spravedlivosti mohla rozechvívat

její celou bytost, aby mohla nosit a rodit potomky, kteří budou mít vští-

peny všechny vlastnosti nutné pro bytost určenou k tomu, aby pano-

vala jako král králů a pán pánů, a kteří budou těmito vlastnostmi obda-

řeni (DBY, 199).

Nechť si každý muž v zemi . . . vezme manželku, a potom jděte a

pracujte svýma rukama a obdělávejte zemi, nebo pracujte v nějakém

strojírenském podniku, nebo v nějakém poctivém obchodě, abyste

zajistili poctivý život pro sebe a pro ty, jejichž zdroj živobytí závisí na

vás; a buďte střídmí a milujte pravdu a ctnost; potom bude o ženu

postaráno, bude živena, ctěna a bude blažená, a stanou se ctihodnými

matkami lidské rasy a ženami daleko pokročilejšími ve fyzické

a duševní dokonalosti než jejich otcové. To by v naší zemi vytvořilo

revoluci a přineslo by to výsledky, které by byly nevyčíslitelně dobré

(DBY, 194–195).

Nechť manžel vylepšuje svou kuchyň a spižírnu a své ložnice ve

prospěch své rodiny a nechť zvelebuje zahrady, cesty, atd., a nechť

zkrášluje vaše obydlí a jeho okolí a pokládá dláždění a sadí stromy

kvůli stínu (DBY, 198).
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Matky mají milovat a poučovat svou rodinu 
a mít dobrý vliv na svět kolem sebe.

Když uvažuji o povinnostech a zodpovědnostech, které spočívají na

našich matkách a sestrách, a o vlivu, kterým vládnou, pohlížím na ně

jako na hlavní pramen a duši našeho zdejšího bytí. Je pravda, že muž je

první. Otec Adam sem byl umístěn jako král země, aby si ji podmanil.

Když ale přišla matka Eva, měla na něho velkolepý vliv. Velmi mnoho

lidí si myslí, že to nebylo příliš dobré; já si myslím, že to bylo znamenité

(DBY, 199).

Povinností matky je bdít nad svými dětmi a poskytovat jim jejich

první vzdělávání, neboť dojmy přijaté v dětství jsou trvalé. Sami ze zku-

šenosti víte, že dojmy, které jste přijali na úsvitu své smrtelné existence,

spočívají na vaší mysli s největší váhou, až do dnešního dne. Dítě matce

bezpodmínečně důvěřuje, vidíte na něm přirozenou oddanost, která

způsobuje, že si myslí, bez ohledu na to, jak jeho matka vypadá, že je to

ta nejlepší a nejkrásnější matka na světě. Mluvím za sebe. Děti mají ve

svou matku plnou důvěru; a pokud matky vynaloží správné úsilí,

mohou svým dětem do srdce vštípit to, co si přejí (DBY, 201).

Nepochybně si vzpomenete, že jste v Knize Mormon četli o dvou

tisících mladých mužů, kteří byli vychováni tak, aby věřili, že když vloží

celou svou důvěru v Boha a budou mu sloužit, žádná moc je nepře-

může. Také si vzpomeňte, že jste četli, jak šli do boje, a že byli tak

stateční a tak mocní ve své víře, že je jejich nepřátelé nemohli zabít.

Tuto moc a víru získali skrze učení svých matek (DBY, 201).

Povoláním manželky a matky je vědět, jak naložit se vším, co je

přineseno do domu, pracovat, aby učinila svůj domov žádoucím pro

svého manžela a děti, a učinit se Evou uprostřed malého ráje svých

vlastních stvoření a zajišťovat si lásku a důvěru svého manžela a při-

poutávat své potomky k sobě láskou, která je silnější než smrt, jako

věčné dědictví (DBY, 198).

Mnoho sester truchlí, protože nejsou požehnány potomstvem. Spat-

říte dobu, kdy kolem sebe budete mít miliony dětí. Budete-li věrné

svým smlouvám, budete matkami národů (DBY, 200).

Mým všeobecným zvykem není radit sestrám, aby neposlouchaly

svého manžela, ale moje rada zní – poslouchejte svého manžela; a jsem

v této věci horlivý a nanejvýš důrazný. Nikdy jsem ale žádné ženě nera-

dil, aby následovala svého manžela k ďáblu (DBY, 200–201).

Matky jsou v rukou Prozřetelnosti hybnými nástroji, aby ovlivňovaly

osudy národů. . . Tudíž, najednou vidíte, že to, co si vám přeji vštípit do

mysli, je, že matky představují mechanismus, který dává příchuť

celému člověku, a ovlivňují osud a život lidí na zemi (DBY, 199–200).
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Doporučení ke studiu

Nová a věčná smlouva manželství klade základ pro věčný život.

• President Young prohlásil, že věčné manželství „pokládá základ pro

světy . . . [a] pro to, aby inteligentní bytosti byly korunovány slávou“.

Jak můžeme zasvětit své manželství tomuto věčnému účelu? Co

konkrétního můžete dělat, abyste si tuto perspektivu uchovali

každý den?

• Co je podle slov presidenta Younga posláním každého mladého

muže? Jak se to týká vás?

• Co měl president Young na mysli, když radil mladým lidem, aby byli

„řádně oddáni“? Jaká požehnání přicházejí k těm, již dělají vše

nezbytné, aby „pozvedli království“? (Viz také Abraham 2:9–11.)

• „Jedna z největších chyb“, kterou udělaly některé děti Abrahama,

Izáka a Jákoba, byla ta, že uzavíraly sňatky mimo novou a věčnou

smlouvu manželství. (Viz také Genesis 28:1–2.) Jaká požehnání jsou

odepřena těm, kteří uzavírají sňatek mimo novou a věčnou

smlouvu manželství? Co můžete dělat, abyste zajistili, že zůstanete

hodnými této manželské smlouvy a že budete moci jednoho dne

obdržet její požehnání?

• Jaká je „povinnost každého spravedlivého muže a ženy“? Proč je

vytváření fyzického těla pro Boží duchovní děti tak důležitou zod-

povědností manželství v nové a věčné smlouvě? Jak manželé zjis-

tí, kdy tuto zodpovědnost naplnili podle Boží vůle ohledně

nich? (Viz také váš biskup nebo president odbočky ohledně rady

dané v General Handbook of Instructions [Všeobecná příručka

pokynů].)

Otcové mají následovat Krista, zatímco milují, 
poučují a zajišťují svou rodinu.

• Jaký příklad má dávat každý otec své manželce a dětem? Co zna-

mená pro muže následovat Krista? Jak se muž „učí sklonit svou vůli

před vůlí svého Boha“? Co jste se naučili od otců, kteří se podrobili

činění Boží vůle?

• Jakým pravdám mají rodiče učit své děti? (Viz také NaS 68:25.)

• Jak má, podle presidenta Younga, otec předsedat rodině? (Viz také

NaS 121:41–46.) Jak má muž jednat se svou rodinou? Jaké skutky

„přetnou vedví každý posvátný svazek, který je má poutat k nám
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a k věčné smlouvě“? Jak umožňuje muž, naplněný laskavostí

a Duchem, své manželce a dětem, aby plnily svou úlohu?

• Jaký bude, podle slov presidenta Younga, výsledek, když se manžel

věrně stará o svou rodinu? (Viz také NaS 83:1–2.) Proč by to „vytvo-

řilo revoluci“?

Matky mají milovat a poučovat svou rodinu 
a mít dobrý vliv na svět kolem sebe.

• Jaké jsou, podle presidenta Younga, povinnosti a povolání man-

želky a matky?

• Jakou útěchu poskytuje president Young těm, které nemají nebo

nemohou mít děti?

• Jak ženy Svatých posledních dnů ovlivnily vás, vaši rodinu a vaši

obec nebo město? Jak to mohou dělat v budoucnosti?

• Co měl president Young na mysli, když řekl: „Nikdy jsem . . . žádné

ženě neradil, aby následovala svého manžela k ďáblu“? Jak může

manželka poznat, zda její manžel následuje Krista? Jaká požehnání

přicházejí k manželům a manželkám, kteří se společně podvolují

Boží vůli?

• President Young prohlásil, že matky budou „ovlivňovat osudy

národů“. Jak mohou ženy naplňovat tento slib?
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Edward Martin se svou rodinou v roce 1870. Edward byl velitelem 
Martinovy výpravy ručních vozíků, kterou v roce 1856 stihl špatný osud. 

On přežil a stal se v Salt Lake City fotografem.



Učení rodiny

„Žijme tak, aby v nás žil duch našeho náboženství, potom budeme mít
mír, radost, štěstí a uspokojení, které vytváří tak příjemné otce, pří-
jemné matky, příjemné děti, příjemné domácnosti, sousedství, obce
a města. Pro toto stojí žít, a já si myslím, že Svatí posledních dnů mají
o toto usilovat“ (DBY, 204).

Učení Brighama Younga

Rodina je božská instituce v čase i ve věčnosti.

Kdyby každá osoba, která prohlašuje, že je Svatou posledních dnů,

byla skutečně Svatou, náš domov by byl rájem, nic by nebylo slyšet, nic

cítit, nic by se neuskutečňovalo, jenom chvála jménu našeho Boha,

konání naší povinnosti a dodržování jeho přikázání (DBY, 203).

Když nějaký muž a žena obdrželi své obdarování a pečetění [v

chrámu na věčnost], a potom se jim narodily děti, tyto děti jsou právo-

platnými dědici království a všech jeho požehnání a zaslíbení a jsou to

ti jediní, kteří jsou [právoplatnými dědici] na této zemi (DBY, 195).

Musí zde být vykonán obřad pečetění . . . ženy k muži a dětí k rodi-

čům, atd., dokud nebude v pečeticích obřadech vytvořen dokonalý

řetězec pokolení zpátky k Otci Adamovi; tudíž bylo nám přikázáno,

abychom se shromáždili, abychom vyšli z Babylonu a posvětili se

a budovali Sion našeho Boha . . . dokud nebude země posvěcena a při-

pravena jako sídlo Boha a andělů (DBY, 407).

Rodiče mají učit své děti dodržovat Boží přikázání.

Vidíme nemluvně v náručí jeho matky. K čemu zde toto nemluvně

je? Jaký záměr má stvoření tohoto malého nemluvněte? . . . Vidíte tento

základ, startovní bod, zárodek inteligence vtělený do tohoto nemluv-

něte, jehož záměrem je růst a rozšiřovat se do mužství [nebo ženství],

potom ke schopnostem andělů a tak dále až k věčnému oslavení. Zde

je ale základ. . . Zde je první místo, kde se učíme, toto je úpatí kopce

(DBY, 205–206).
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Často jsem si myslel a říkal jsem: „Jak je nezbytné, aby matky, které

jsou prvními učitelkami svých dětí a které vyvolávají první dojmy

v jejich mysli, byly přesné.“ Jak opatrné mají být, aby do mysli dítěte

nikdy nevštípily falešnou myšlenku! Nikdy je nemají učit ničemu,

pokud nevědí, že je to v každém ohledu správné. Nikdy nemají vyslovit

nic, zejména v doslechu dětí, co je nepatřičné (DBY, 206–207).

Nechť matky začnou učit své děti, zatímco jsou na jejich klíně, tam je

učte milovat Pána a dodržovat jeho přikázání (DBY, 206).

Budete-li vy, matky, žít podle svého náboženství, potom v lásce

a bázni Boží neustále a důkladně učte své děti cestě života a spasení,

cvičíce je v cestě, kterou mají jít, a až zestárnou, neoddělí se od ní [viz

Přísloví 22:6]. Toto vám slibuji, je to tak pravdivé jako zářící slunce, je to

věčná pravda. V této povinnosti selháváme (DBY, 206).

Vychovávejte své děti v lásce a bázni Páně; zkoumejte jejich vlohy

a jejich povahu a podle toho s nimi jednejte, nikdy si nedovolte, abyste

je napravovali rozpáleni hněvem; učte je, aby vás měly rády, místo aby

se vás bály, a neustále se snažte, aby děti, které vám Bůh tak laskavě dal,

byly od raného mládí učeny o důležitosti zjevení Božích a o kráse

zásad našeho svatého náboženství, aby, až dorostou v muže a ženy,

mohly vždy mít vůči nim dobré pocity a nikdy neopustily pravdu

(DBY, 207).

Rodiče, učte své děti předpisem a příkladem významu oslovování

Trůnu milosti; učte je, jak žít, jak čerpat z prvků nezbytnosti života,

a učte je zákonům života, aby mohly vědět, jak si uchovat zdraví a být

schopnými sloužit druhým. A když je poučujete o zásadách evangelia,

učte je, že jsou pravdivé, pravdou seslanou z nebe pro naše spasení,

a že evangelium začleňuje každou pravdu, ať v nebi, na zemi nebo

v pekle; a učte je také, že držíme klíče věčného života a že musejí

poslouchat a zachovávat obřady a zákony týkající se tohoto svatého

kněžství, které Bůh zjevil a znovuzřídil pro oslavení dětí lidských (DBY,
207).

Nedáme-li si tu námahu, abychom školili své děti, abychom je učili

a poučovali ohledně těchto zjevených pravd, přijde na nás, rodiče,

odsouzení, nebo přinejmenším v určité míře (DBY, 207).

Když rodiče vedou správným příkladem, 
pomáhají stanovovat spravedlivý směr pro svou rodinu.

Nikdy bychom si neměli dovolit, abychom své děti něčemu učili,

a přitom dělali něco jiného (DBY, 206).

Nikdy bychom si neměli dovolit, abychom dělali něco, co

nechceme vidět u svých dětí. Máme jim dávat příklad, který si přejeme,
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aby napodobovaly. Uvědomujeme si to? Jak často vidíme rodiče doža-

dující se od dítěte, nebo od dětí, poslušnosti, dobrého chování, laska-

vých slov, příjemných pohledů, sladkého hlasu a zářivého zraku, a při-

tom sami jsou plni hořkosti a hubování! Jak je to rozporné

a nerozumné! (DBY, 208.)

Pokud budou rodiče svým dětem nepřetržitě dávat příklad hodný

napodobování a schválení od našeho Otce v nebi, obrátí tok a příliv

pocitů svých dětí, a ony nakonec budou toužit po spravedlivosti více

než po zlu (DBY, 208).

Nechť otec a matka, kteří jsou členy této Církve a království, jdou

spravedlivým směrem a celou svou mocí se snaží, aby nikdy neudělali

nic špatného, ale aby po celý svůj život činili dobro; pokud mají jedno

dítě, nebo sto dětí, pokud se vůči nim chovají tak, jak mají, a připoutá-

vají je k Pánu svou vírou a modlitbami, nemám starost, kam tyto děti

půjdou, jsou ke svým rodičům připoutány věčným svazkem a žádná

moc země ani pekla je nemůže oddělit od jejich rodičů ve věčnosti;

vrátí se opět k prameni, ze kterého vytryskly (DBY, 208).

Naše děti budou mít rády pravdu, pokud ovšem my budeme žít

podle svého náboženství. Rodiče se mají ubírat tímto směrem, aby

jejich děti mohly říci: „Nikdy jsem neviděl svého otce podvést nebo

oklamat souseda; nikdy jsem neviděl svého otce vzít si to, co mu

nepatří, nikdy, nikdy! Ne, ale říkal: ,Synu nebo dcero, buďte čestní,

pravdiví, ctnostní, laskaví, pracovití, prozíraví a plní dobrých skutků.‘“

Takové učení rodičů zůstane s jejich dětmi navěky, pokud nezhřeší

proti Duchu Svatému (DBY, 209).

Můžeme ovlivňovat, usměrňovat a prořezávat jemný výhonek, a on

se nachýlí naším směrem, pokud se to používá moudře a dovedně.

Takže obklopíme-li dítě zdravými a prospěšnými vlivy, dáme-li mu

vhodné ponaučení a budeme-li zásobovat jeho mysl pravdivými tradi-

cemi, možná to bude řídit jeho kroky na cestě životem (DBY, 209).

Sebeovládání a laskavá kázeň pomáhají budovat silné rodiny.

Naší první závažnou věcí, naší první prací předtím, než můžeme

dláždit cestu svým dětem tak, aby rostly bez hříchu ke spasení, je získat

duchovní nadvládu nad sebou samými a nad vlivy, které nás obklopují,

skrze přísnou kúru sebekázně (DBY, 203).

Co jste slíbili své holčičce, když bude dělat to a to? Slíbili jste jí za

dobré chování dárek? „Ano.“ Vzpomněli jste si na to? „Ne, vypadlo mi

to z hlavy,“ říká matka. Pokud se chová špatně, slíbili jste jí potrestání?

„Ano.“ Dodrželi jste slovo? Nedodrželi, a dítě si v mysli přímo vytváří

závěr, že matka říká to, co není pravda – říká, že udělá to či ono,
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a nedělá to. Pro matky je snadné naučit se trávit čas se svými dětmi

a nikdy jim neposkytnout falešný dojem. Přemýšlejte předtím, než pro-

mluvíte. . . Přejete-li si jim dát dárek, dejte jim ho; slíbíte-li potrestání,

dodržte své slovo, ale buďte opatrné! (DBY, 210.)

Rodiče nemají nikdy své děti popohánět, ale mají je vést a dávat jim

poznání tak, jak je jejich mysl na jeho přijetí připravena. Včasné ukáz-

ňování může být nezbytné, ale rodiče mají své děti ovládat spíše vírou

než holí a laskavě je vést dobrým příkladem do veškeré pravdy a sva-

tosti (DBY, 208).

Z tohoto shromáždění mohu vybrat tucty lidí, kteří od sebe vyhnali

své děti za použití dřevěné hole. Tam, kde je krutost, není žádná

náklonnost nebo pocit spřízněnosti, ani na jedné straně; děti budou

raději pryč od svého otce než s ním (DBY, 203).

Při svých každodenních činnostech v životě, jakékoli povahy

a druhu, se mají Svatí posledních dnů, a zejména ti, již zastávají důležité

postavení v království Božím, chovat doma i mimo domov stejně,

a mají si udržovat vyrovnanou povahu. Nemají dovolit, aby zvraty

a nepříznivé okolnosti ztrpčovaly jejich povahu a aby způsobily, že

budou doma mrzutí a nespolečenští a . . . pronášet slova plná hořkosti

a kousavé zatrpklosti, že budou vytvářet ve svých příbytcích atmosféru

zasmušilosti a zármutku a že budou způsobovat, že se jich jejich rodina

bude spíše obávat, než aby je měla ráda. Nikdy nemáme dovolit, aby

v našem nitru vyvstal hněv, a z našich rtů nemají nikdy splynout slova

inspirovaná pocity hněvu. „Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč

zpurná vzbuzuje prchlivost“ [Přísloví 15:1]. „Ukrutnátě věc hněv

a prudká prchlivost;“ [Přísloví 27:4] ale „rozum člověka zdržuje hněv

jeho, a čest jeho jest prominouti provinění“ [Přísloví 19:11] (DBY,
203–204).

Vidíte, slyšíte a jste svědky mnoha svárů mezi dětmi – někteří z vás,

ne-li všichni – a já vám povím několik slov, která se týkají vašeho

budoucího života, abyste mohli mít děti, které se nesváří, nehašteří.

Prvním krokem je být vždy sám dobře naladěn. Nikdy nedovolte,

abyste se rozčílili a stali se rozmrzelými. . . Děti v sobě mají tolik vitality,

že je jejich kosti doslova bolí silou. Mají takové množství vitality –

života, síly a aktivity, že je musejí vydávat; a malí budou navzájem zápa-

sit. Nenechejte se vyvést z míry. Vždy pro ně mějte pochopení a uti-

šujte je. Buďte mírní a příjemní (DBY, 209–210).

Z vlastní zkušenosti jsem poznal, že největší obtíž, která existuje

v malých hašteřeních a svárech muže s mužem, ženy s ženou, dětí

s dětmi, rodičů s dětmi, bratrů se sestrami a sester s bratry, povstává

z nedostatku vzájemného správného porozumění (DBY, 203).
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Doporučení ke studiu

Rodina je božská instituce v čase i ve věčnosti.

• Proč je pečetění rodin na věčnost tak důležité? (Viz také NaS

128:18.) Jak nám porozumění věčnému významu a božské podstatě

rodinných vztahů může pomoci v našem vzájemném působení se

členy rodiny?

• Co můžete dělat, abyste posílili rodinné vazby mezi pokoleními ve

své rodině? Jak mohou vaše skutky ovlivňovat vaše předky

a potomky?

Rodiče mají učit své děti dodržovat Boží přikázání.

• Kdo má prvořadou zodpovědnost za výuku dětí? Kdy mají rodiče

začít s výukou svých dětí ke spravedlivosti? Jakou radu dal presi-

dent Young rodičům ohledně jejich úlohy jakožto prvních učitelů

jejich dětí?

• President Young řekl, že rodiče mají „své děti [vychovávat] v lásce

a bázni [úctě] Páně“. (Viz také NaS 68:25–28.) Jak můžete učit děti,

aby měly rády Nebeského Otce a Ježíše Krista a aby je ctily?

• Jaké zásady navrhl president Young rodičům pro výuku jejich dětí?

Co by se mohlo stát, jestliže rodiče správně neučí své děti?

Když rodiče vedou správným příkladem, 
pomáhají stanovovat spravedlivý směr pro svou rodinu.

• Proč je příklad tak mocným způsobem výuky dětí? Jaký druh pří-

kladu dáváte dětem kolem sebe?

• President Young prohlásil, že děti se „vrátí . . . opět k prameni, ze kte-

rého vytryskly“. Proč by tento slib mohl být obzvláště utěšující pro

rodiče, jejichž děti bloudí? Co mohou rodiče dělat, aby pomohli své-

hlavým dětem k tomu, aby se chtěly navrátit ke své rodině?

• Jakým pozitivním hodnotám jste se naučili od svých rodičů? Jakým

hodnotám chcete, aby se vaše děti naučily od vás? Jak můžete těmto

hodnotám učit? Jaký důkaz máte, že se vaše děti od vás učí důleži-

tým hodnotám?

• Jak mohou „pravdivé tradice“ pomáhat vašim dětem, aby se staly

oddanějšími spravedlivosti? Jaké spravedlivé tradice posilují vaši

rodinu? Jaké spravedlivé tradice byste rádi zavedli ve své rodině?

175

K A P I T O L A  2 4



Sebeovládání a laskavá kázeň pomáhají budovat silné rodiny.

• Jaký je rozdíl mezi „popoháněním“ dětí a mezi jejich „vedením“?

Proč je vedení dětí pro výuku spravedlivosti účinnější?

• Proč je při jednání s druhými, zejména s dětmi, nezbytná „neměn-

nost a dokonce umírněnost“?

• Hašteření a sváry jsou občas běžnou součástí rodinného života.

Proč jsou tyto věci pro rodinu škodlivé? (Viz také Mosiáš 4:14.) Co je

podle slov presidenta Younga prvořadou příčinou těchto věcí? Jak

můžete podporovat lepší komunikaci a porozumění ve své rodině?

Co z toho, co děláte, pomáhá členům vaší rodiny projevovat si

navzájem lásku častěji?
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Pěstování vděčnosti, pokory
a čestnosti

President Brigham Young věřil v prosté, pravdivé zásady a žil podle
nich. Ze své zkušenosti jako tesaře a podnikatele se naučil vážit si pocti-
vých pracovníků, kteří stavějí zdi, které vydrží, kteří zavěšují dveře,
které nebudou potřebovat opravu, a kteří neopouštějí pracoviště s maji-
telovým nářadím nebo hřebíky v kapsách. Lidem v každém oboru
působnosti radil, aby „měli oči otevřené, aby viděli a aby porozuměli
tomu, kde je poctivost a bezúhonnost“ (DNW, 2 Dec. 1857, 4). President
Young také povzbuzoval první Svaté, kteří trpěli zkouškami, jako je
například pronásledování, chudoba a hlad, aby své soužení přijímali
s vděčností a pokorou, neboť Pán je v jejich utrpení skutečně posiluje.
Jeho slova a jeho život zdůrazňovaly, že naší povinností je projevovat
bezúhonnost a vděčnost zlepšováním všeho, čím nám Pán požehnal.

Učení Brighama Younga

Uznávání Pánovy ruky v našem životě pěstuje vděčnost.

Neznám žádný hřích, kromě neprominutelného hříchu, který je větší

než hřích nevděčnosti (DBY, 228).

Mohl bych něco říci s ohledem na těžké časy. Víte, že jsem vám řekl,

že když se někdo bojí smrti hladem, nechejte ho odejít a jít tam, kde je

dostatek. Ani v nejmenším se nebojím smrti hladem, neboť dokud

nesníme poslední mulu od vršku ucha až po konec plácačky na mou-

chy, nebojím se smrti hladem. Je mnoho lidí, kteří nyní nemohou získat

zaměstnání, ale brzy se nám otevře jaro a my nebudeme trpět více, než

je pro naše dobro. Jsem vděčný za ruku Páně, kterou je vidět; jsem

vděčný za tuto jeho prozřetelnost a stejně za vše, co jsem kdy obdržel.

Před lety jsem vám vyprávěl o svých pocitech týkajících se jejich sym-

patií, jejich víry vděku a vděčnosti a jejich uznávání ruky Páně a udílení

jeho prozřetelnosti. Moje duše trpí až do krve, když vidím mrhání

a marnotratné pocity tohoto lidu při užívání jejich hojných požehnání.
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Mnozí po nich šlapali nohama a byli připraveni proklínat Boha, který je

udělil. Chtěli zlato a stříbro namísto pšenice a kukuřice a pěkné mouky

a nejlepší zeleniny, která kdy na zemi rostla. Šlapali po nich nohama

a považovali za nic vybraná požehnání Pána, jejich Boha (DNW, 6 Feb.

1856, 4).

Radujeme se, protože Pán je náš, protože my jsme zasazeni ve sla-

bosti za přesným účelem dosažení větší moci a dokonalosti. Svatí se

mohou ve všem radovat – v pronásledování, protože je nutné, aby je

očistilo a aby připravilo zlovolné na jejich osud; v nemoci a bolesti,

i když je těžké je snášet, protože jimi se seznamujeme s bolestí, se zár-

mutkem a s každým soužením, které mohou smrtelníci snést, neboť

skrze kontakt se všechny věci projevují našim smyslům. Máme důvod

se nesmírně radovat, že je ve světě víra, že Pán vládne a činí libost svou

mezi obyvateli země. Ptáte se, zda se raduji, protože má ďábel moc nad

obyvateli země a sužuje lidstvo? Odpovím nanejvýš kladně; raduji se

z toho stejně jako z čehokoli jiného. Raduji se, protože mám soužení.

Raduji se, protože jsem chudý. Raduji se, protože jsem na dně. Proč?

Protože budu opět pozdvižen. Raduji se, že jsem chudý, neboť budu

učiněn bohatým; že mám soužení, protože budu utěšen a připraven

těšit se blaženosti dokonalého štěstí, neboť štěstí není možné správně

ocenit, pokud nevytrpíme protiklad (DBY, 228).

Hovoříme o svých zkouškách a trápeních v tomto vezdejším životě;

ale předpokládejte, že byste se mohli spatřit za tisíce a miliony let poté,

co jste dokázali věrnost svému náboženství během několika krátkých

let v tomto čase a získali své věčné spasení a korunu slávy v přítom-

nosti Boha. Potom se podívejte zpátky na svůj vezdejší život a pohleďte

na ztráty, kříže a zklamání, zármutky. . .; budete nuceni zvolat: „Co na

tom všem záleží? Tyto věci byly pouze chvilkové, a my jsme nyní zde.

Byli jsme věrni během několika okamžiků naší smrtelnosti a nyní se

těšíme věčnému životu a slávě, s mocí činit pokrok ve veškerém

neohraničeném poznání a skrze nespočetná stadia pokroku, a těšíme

se úsměvům a souhlasu našeho Otce a Boha a Ježíše Krista, našeho

staršího bratra.“ (DNW, 9 Nov. 1859, 1.)

Existuje další bod, kterého si nyní povšimnu, a dokud se těmto

věcem nenaučíme, slibuji vám, že nikdy nezdědíme celestiální králov-

ství. Jsme shromážděni za účelem učení se tomu, co máme dělat s tímto

současným životem a s přítomnými požehnáními, která nám jsou udí-

lena. Když se těmto lekcím nenaučíme, jak můžeme očekávat, že nám

budou svěřena bohatství věčnosti; neboť ten, který je věrný v málo

věcech, bude učiněn vládcem nad mnoha věcmi [viz Matouš 25:21]. . .

Když jsme požehnáni přírůstkem dobytka, a nevážíme si tohoto

požehnání, které nám Pán uděluje, vyvoláváme Jeho nelibost a vysta-
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vujeme se potrestání. Který pozemský otec by s uspokojením a potěše-

ním uděloval požehnání synovi, když by tento syn pokračoval v jejich

mrhání a hazardem je uváděl vniveč? Za nějakou dobu by takový otec

svou přízeň odepřel a udělil by ji dítěti, které by jí bylo více hodno. Pán

je milosrdnější, než jsme my; ale Jeho dary mohou ustat, pokud je

nepřijímáme s vděčností a dobře se o ně nestaráme, když je máme ve

svém vlastnictví. Nechť se lidé starají o svůj dobytek a koně, a člověk,

který tak nečiní, se sám vydá pokárání v očích spravedlnosti (DNSW,
29 Oct. 1865, 2).

Jaká je naše povinnost? Naší povinností je zdokonalovat se v kaž-

dém požehnání, které nám Pán dává. Dává-li nám zemi, zvelebujme

ji; dává-li nám výsadu budovat domy, zdokonalujme ji; dává-li nám

manželky a děti, snažme se a učme je cestám Páně a pozvedněme je

nad temný, degradovaný a padlý stav lidstva. . . Ve své prozřetelnosti

povolal Svaté posledních dnů ze světa, shromáždil je z dalších národů

a dal jim místo na zemi. Je to požehnání? Ano, jedno z největších, kte-

rému se lidé mohou těšit, být osvobozeni od zlovolnosti zlovolných,

od pohrom a hluku světa. Skrze toto požehnání můžeme svému Otci

v nebi ukázat, že jsme věrní správci; a navíc, je požehnání mít výsadu

vracet mu to, co nám dal do vlastnictví. . . Potom je jasné, že to, co se mi

zdá, že mám, ve skutečnosti nevlastním a já to vrátím Pánu, když si o to

řekne; patří mu to a je to jeho po celou dobu. Já to nevlastním, a nikdy

jsem nevlastnil (DN, 20 June 1855, 4).

V životě není jediná situace [nebo] jediná prožitá hodina, kromě

těch, které jsou prospěšné pro všechny ty, již si za snahu a cíl dali

zdokonalovat se na základě zkušeností, které získávají (DNW, 9 July

1862, 1).

Ti, kteří jsou pokorní, uznávají svou závislost na Pánu.

Musíme se pokořit a stát se ve svých pocitech jako malé děti – stát se

pokornými a dětskými v duchu, abychom obdrželi první osvícení

duchem evangelia, potom budeme mít výsadu růstu, rozšiřování

poznání, moudrosti a porozumění (DBY, 228).

Nejsme ničím, pouze tím, čím nás dělá Pán (DNW, 28 Oct. 1857, 5).

Když osoba vidí věci tak, jak jsou. . . když zjišťuje, že těší Boha a své

bratří, nesmírně se raduje a pociťuje nárůst pokory a poddajnosti. Když

je člověk pyšný a arogantní, lichotky ho naplňují marností a ubližují

mu; tak tomu ale není, když roste ve víře v Boha (DBY, 228).

Kdo má větší důvod být vděčný svému Bohu – člověk, který nemá

žádnou silnou vášeň nebo který nemusí překonávat žádnou špatnou

choutku, nebo ten, který se je den za dnem snaží překonávat, a přesto
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je přistižen při chybě? Moc jeho síly, víry a úsudku je překonávána a on

je shledáván jako chybující skrze své špatné sklony, i když se je den za

dnem a noc za nocí snaží překonávat. Kdo má důvod být nejvděčněj-

ším? Bytost, která poměrně nemá žádnou silnou vášeň, kterou by

překonávala, má neustále kráčet v údolí pokory, místo aby se vychlou-

bala tím, že je spravedlivější než její bratr. Skrze pocit příbuznosti

a svazky lidskosti máme závazek stýkat se více či méně s těmi, kteří

činí zlo. Musíme to snášet, dokud se Pánu nebude zdát vhodným oddě-

lit zrno od plev – dokud spravedliví nebudou shromážděni a zlovolní

nebudou svázáni do snopů a připraveni na spálení [viz NaS 86] –

dokud nebudou ovce odděleny od kozlů [viz Matouš 25:31–34]. Ti,

kteří nemají silné vášně, se kterými by se den za dnem a rok za rokem

potýkali, mají kráčet v údolí pokory; a pokud jsou bratří nebo sestry

přistiženi při chybě, vaše srdce má být naplněno laskavostí – bratr-

ským, andělským pocitem – aby tak dalece, jak je to možné, přehlíželo

jejich chyby (DNW, 22 Aug. 1860, 1).

Srdce mírných a pokorných jsou neustále naplněna radostí a útě-

chou (DBY, 228).

Ti, kteří jsou poctiví, jsou věrní vůči sobě, 
vůči druhým i vůči Pánu.

Lidé musejí být poctiví, musejí žít věrně před svým Bohem a ctít své

povolání a bytí na zemi. Ptáte se, zda je to možné? Ano; nauka, kterou

jsme přijali, odnímá kamenné srdce (DBY, 232).

Musíme se učit, praktikovat, studovat, poznávat a chápat to, jak

spolu navzájem žijí andělé. Když tato společnost dosáhne bodu, kdy

bude dokonale poctivá a bezúhonná, nikdy nenajdete chudou osobu;

nikdo nebude strádat, všichni budou mít dostatek. Každý muž, žena

a dítě budou mít vše, co potřebují, ihned, jakmile se všichni stanou po-

ctivými. Když je většina společnosti nepoctivá, ochuzuje poctivou část,

neboť nepoctiví si slouží a obohacují se na jejich úkor (DBY, 232).

Snažím se v jedincích potlačit nepoctivost, a tím se snažím učinit je

poctivými. Najmu-li si truhláře a platím-li mu tři dolary na den, a on

dělá tři dny dveře se šesti výplněmi, které by dobrý pracovník zvládl za

den, nebo dokonce jeden a půl dveří, nechci mu za tuto práci platit tři

dolary denně. Přesto někteří, kteří jsou zde, nemají více úsudku, roz-

vahy nebo ponětí o dobrém či zlém, než tak, že chtějí dostat zaplaceno

za práci, kterou nevykonali; a že to považují za poctivé; ale to je právě

tak nepoctivé jako cokoli ve světě (DNW, 2 Dec. 1857, 4).

Nechť se [všichni pracovníci] snaží zlepšovat. . . Mezi tímto lidem

došlo k velkému zlepšení, a přesto se budeme zlepšovat i nadále.
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Hledejme moudrost u Pána . . . a tak se nadále zlepšujme, dokud nedo-

sáhneme měřítka pravdy ve všech svých skutcích a slovech; takže když

zaměstnám zedníka, aby mi postavil zeď, udělá to poctivě, a stejně tak

i každý další dělník. Potom, když si člověk nezaslouží svou mzdu,

nebude se jí dožadovat nebo si ji brát. . . Poctivost nikdy nevstoupí do

srdce takových osob; jejich pravidlem je nechat si to, co dostali, a získat

vše, co mohou, ať poctivě či nikoli, a žádat více (DNW, 2 Dec. 1857, 5).

Běda těm, kteří prohlašují, že jsou Svatými, a nejsou poctiví. Buďte

jenom poctiví k sobě samotným, a budete poctiví k bratřím (DBY,
231–232).

Děti mají být učeny poctivosti a mají vyrůstat s vnitřním pocitem,

že si nemají vzít ani špendlík, který jim nepatří; že nikdy nemají nic

přemístit, ale že mají vždy dát vše na své místo. Když něco najdou,

nechť hledají majitele. Hrozí-li něčemu, co patří jejich sousedovi, zni-

čení, dejte to tam, kde to zničeno nebude, a buďte k sobě navzájem

dokonale poctiví (DNW, 23 Oct. 1872, 5).

Poctivé srdce plodí poctivé skutky – svaté touhy plodí odpovídající

vnější skutky. Plňte své smlouvy a posvátně dodržujte své slovo.

Nemám žádné společenství pro člověka, který něco slíbí, a nesplní to.

Prostá pravda, prostota, poctivost, bezúhonnost, spravedlnost, milosr-

denství, láska, laskavost, činit všem dobro, a nikomu zlo, jak snadné je

žít podle takových zásad! Tisíckrát snadnější než podvádět! (DBY, 232.)

Je mnohem lepší být poctivý; žít zde bezúhonně a zanechat zla

a stranit se ho, než být nepoctivý. Být poctivý je ta nejsnadnější cesta na

světě – být bezúhonný před Bohem; a když se tomu lidé naučí, budou

to používat (DBY, 232).

Doporučení ke studiu

Uznávání Pánovy ruky v našem životě pěstuje vděčnost.

• President Young navrhl, aby Svatí byli vděčni za pšenici, kukuřici

a zeleninu, namísto za zlato a stříbro. Za co má být každý z nás

vděčný? (Viz také NaS 59:7, 21.) Jak vyjadřujete svou vděčnost Bohu,

své rodině a druhým?

• Co myslíte, proč president Young učil Svaté, aby se radovali v pro-

následování, nemoci, bolesti a soužení? Jaká požehnání mohou

z těchto podmínek vzejít? Jak mohou být utrpení a zkoušky pro

naše dobro? Jak se můžeme naučit vážit si životních obtíží a oceňo-

vat je, když prožíváme těžké časy?

• President Young řekl: „Jsme [zde] za účelem učení se tomu, co

máme dělat s tímto současným životem a s přítomnými požehná-
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ními, která nám jsou udílena.“ Co se stane, nebudeme-li projevovat

vděčnost tím, že se budeme učit, jak máme nakládat se svými sou-

časnými požehnáními? (Viz také Mosiáš 2:20–21.) Co můžeme

dělat, abychom projevovali vděčnost za svá požehnání? Jak se

můžeme „zdokonalovat . . . v každém požehnání, které nám Pán

dává“?

Ti, kteří jsou pokorní, uznávají svou závislost na Pánu.

• President Young hovořil o potřebě stát se takovými, jako jsou děti,

abychom „obdrželi první osvícení duchem evangelia“ a řekl, že

osoba potom může růst v poznání a moudrosti. Jaké důkazy toho,

že je to pravda, jste viděli na sobě nebo na druhých? Jaké vlastnosti,

které mají děti, mohou vést dospělé k tomu, aby se stali pokornými?

• President Young učil: „Nejsme ničím, pouze tím, čím nás dělá Pán.“

Jak můžeme poznat, co z nás Pán chce učinit? Jak naše pokora Pánu

umožní, aby nás vedl? (Viz také Mosiáš 3:19.) Jak Pán vede váš život

a jak vám pomáhá, abyste se stali lepším člověkem?

• President Young řekl: „Bytost, která poměrně nemá žádnou silnou

vášeň, kterou by překonávala, má neustále kráčet v údolí pokory,

místo aby se vychloubala tím, že je spravedlivější než její bratr.“ Proč

může srovnávání našich silných stránek se slabostmi druhých vést

k pýše? Jaká požehnání přicházejí k těm, již jsou pokorní? (Viz také

Ether 12:27.)

Ti, kteří jsou poctiví, jsou věrní vůči sobě, vůči druhým i vůči Pánu.

• Jak mohou andělé sloužit jako vzor toho, jak spolu navzájem mají

žít lidé v rodině a ve společnosti?

• President Young prohlásil, že ve společnosti poctivých lidí by nikdo

nestrádal a všichni by měli dostatek. Proč by to byla pravda? Jak

nepoctivost ovlivňuje naši společnost? Jak poctivost naší společ-

nosti prospívá?

• Jak můžeme učit své děti, aby byly poctivé? Proč je důležité být poc-

tivý ve všech směrech našeho života?

• Proč podle presidenta Younga je být poctivý „tisíckrát snadnější než

podvádět“ a proč je to „ta nejsnadnější cesta na světě“?
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Štěstí a společenská zábava

President Brigham Young věděl, že pravé štěstí pochází pouze ze spra-
vedlivého života, ale věděl také, že mnohá potěšení v životě mohou
přicházet skrze hodnotný odpočinek a zábavu. Měl rád divadlo, tanec
a další společenskou zábavu a Svatým poskytoval příležitost, aby se
z těchto kratochvílí těšili, protože věřil, že jsou důležité pro blaho lidí.
V Salt Lake City dohlížel na stavbu Společenského sálu, ve kterém se
pořádaly plesy a divadelní představení. Když hovořil o Společenském
sálu, prohlásil: „To je sál pro naši zábavu, a ne místo, kde žehnáme
svátost. Zasvětili jsme ho účelu, pro který byl postaven... Vy víte, jaký
duch naplňuje onu místnost. Měli jsme tam guvernéry, soudce, dok-
tory, právníky, obchodníky, projíždějící atd., kteří nepatřili k naší
církvi, a jaké bylo všeobecné prohlášení jednoho každého z nich?
,Nikdy předtím jsem se za celý svůj život na žádném večírku necítil tak
dobře, jako zde;‘ a Svatí se necítí tak dobře na žádném jiném zábav-
ním místě... Každá věc ve svém čase a každá věc na svém místě“ (DNW,

26 Mar. 1862, 1).

Učení Brighama Younga

Pravé štěstí se nachází ve spravedlivosti a službě.

Jaký prvořadý cíl mají lidské bytosti na zřeteli? Štěstí. Dejte mi slávu,

dejte mi moc, dejte mi bohatství, dejte mi dobré jméno, dejte mi vliv na

spolubližní, dejte mi toto vše, a z toho nevyplývá, že mě to učiní šťast-

ným; to závisí zcela na tom, podle jakých zásad jsem tyto věci nabyl

(DBY, 235).

My všichni hledáme štěstí; doufáme v ně, myslíme si, že pro ně

žijeme, je naším cílem v tomto životě. Žijeme ale tak, abychom se

tomuto štěstí, po kterém tolik toužíme, těšili? (DBY, 236.)

Kde je štěstí, skutečné štěstí? Nikde, pouze v Bohu. Tím, že vlast-

níme ducha našeho svatého náboženství, jsme šťastni ráno, jsme šťastni

v poledne, jsme šťastni večer; neboť je s námi tento duch lásky a jed-

noty, a my se radujeme v tomto duchu, protože je od Boha, a my se

183

K A P I T O L A  2 6



radujeme v Bohu, neboť on je dárcem každé dobré věci. Každý Svatý

posledních dnů, který v srdci zakusil lásku Boží, poté co skrze křest

a vkládání rukou obdržel odpuštění hříchů, si uvědomuje, že je napl-

něn radostí, štěstím a útěchou. Může se nacházet v bolestech, v omylu,

v chudobě nebo ve vězení, když to nezbytnost vyžaduje, přesto je

radostný. Toto je naše zkušenost, a každý Svatý posledních dnů o tom

může vydat svědectví (DBY, 236).

Jaký máte pocit, Svatí, když jste naplněni Boží mocí a láskou? Jste

právě tak šťastni, jak to vaše tělo dokáže snést (MSS, 15:48).

Celý svět touží po štěstí. To se nenachází ve zlatě a stříbře, ale

v pokoji a lásce (DBY, 235).

Co dá člověku radost? To, co mu dá pokoj (DBY, 235).

Je-li srdce radostné, uvnitř je pouze světlo a sláva; není tam žádný

zármutek (DBY, 235).

Když je člověk přičinlivý a spravedlivý, potom je šťastný (DBY, 235).

Obyvatelé země mají mylnou představu, když docházejí k závěru, že

je pro ně nepřijatelné podvolit se poslušnosti nebeských přikázání,

aby je to neomezilo v jejich pohodlí a v jejich potěšení; protože neexis-

tuje skutečný pokoj, neexistuje skutečné štěstí v ničem na nebi nebo

na zemi, kromě pro ty, kteří slouží Pánu. V jeho službě je radost, je tam

štěstí, ale nikde jinde je nelze nalézt. V ní existuje pokoj a útěcha, ale

i když je duše naplněna radostí, pokojem a slávou a je tím dokonale

uspokojena, i tehdy má osoba jen malé ponětí o tom, co je v zásobě

pro všechny věrné (DNW, 15 July 1857, 4).

Jsme učiněni, abychom se těšili ze všeho, z čeho se těší Bůh, aby-

chom zdědili vše, co dědí on, abychom vlastnili veškerou moc, kterou

vlastní on, veškerou znamenitost, kterou je obdařen on – jeho věrné

děti mu mají podrobit všechny věci, aby se s ním mohly těšit ze všech

věcí; tyto úvahy přinášejí pokoj srdci, které je otevřeno pochopení

(DBY, 237).

Pro Svaté posledních dnů existuje jediná cesta, aby byli šťastnými,

což jednoduše znamená žít podle jejich náboženství, neboli jinými

slovy, věřit evangeliu Ježíše Krista v každé části, poslouchat evange-

lium svobody s plným úmyslem srdce, což nás vskutku osvobozuje.

Budeme-li jako společenství poslouchat zákony Boží a podrobíme-li

se obřadům spasení, potom můžeme očekávat, že najdeme štěstí, po

kterém tolik toužíme (DBY, 236).

Jak jsem si často myslel, a jak jsem řekl, když to povinnost vyža-

duje, jsem šťastný, když odcházím z domova, a jsem šťastný, když se

vracím, neboť mou největší radostí a útěchou je činit to, co ode mne

Pán vyžaduje a o čem vím, že je mou povinností, bez ohledu na to, co
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to je, když to Pán vyžaduje ode mne. Tento směr přináší radost a pokoj

(DN, 6 Feb. 1856, 4).

Opravdu šťastný je onen muž nebo žena nebo onen lid, který se těší

výsadám evangelia Syna Božího a který ví, jak si vážit jeho požehnání

(DBY, 236).

Chceme vidět každou tvář zářit radostí, a každé oko zářit díky naději

na budoucí štěstí (DBY, 236).

Říkám, chcete-li se neobyčejně radovat, staňte se Svatým posledních

dnů, a potom žijte podle nauky Ježíše Krista (DNSW, 30 June 1874, 1).

Osoba, která se těší zážitku z poznání království Božího na zemi,

a současně má v sobě lásku k Bohu, je nejšťastnější ze všech jedinců na

zemi (DBY, 235).

Odpočinek ve správném duchu může zvýšit 
naše fyzické a duchovní blaho.

Máme se učit, jak se těšit z věcí života – jak procházet svou zdejší

smrtelnou existencí. Neexistuje žádný požitek, žádná útěcha, žádné

potěšení, nic, co si lidské srdce dovede představit s veškerým duchem

Dechový orchestr v American Fork ve státě Utah, rok 1866. 
Svatí měli rádi hudbu a téměř každá obec měla orchestr.



zjevení, kterého můžeme získat, co směřuje ke zkrášlení, obšťastnění,

co utěšuje a činí klidnými a povznáší pocity smrtelníků, kromě toho, co

má Pán v zásobě pro svůj lid. Nikdy nic nenamítal proti tomu, aby čer-

pali útěchu. Pokud je mi známo, nikdy nezjevil žádnou nauku, kromě

té, která je ve své podstatě zamýšlena, aby plnila pokojem a slávou

a povznášela každý cit a impuls srdce nad veškerý nízký, smutný, smr-

telný, falešný a plazící se pocit. Pán si přeje, abychom žili tak, abychom

se těšili plnosti slávy, která přísluší k vyššímu světu, a abychom se roz-

loučili se všemi těmi chmurnými, temnými, smrtelnými pocity, které se

šíří mezi obyvateli země (DBY, 237).

Je na odpočinku něco nemorálního? Když vidím své syny a dcery,

jak se radují, povídají si, klábosí spolu, jezdí, chodí na večírky nebo tan-

covat, je v tom něco nemorálního? Sleduji to velmi důkladně, a když

slyším slovo, vidím pohled nebo výsměch božským věcem nebo něco

zlehčujícího dobrý morální charakter, okamžitě to ucítím a říkám:

„Budete-li se tím řídit, nepovede vás to k dobrému, je to zlé; nepovede

to k prameni života a inteligence; jděte pouze cestou, která vede

k životu věčnému“ (DBY, 237).

Je výsadou Svatých těšit se z každé dobré věci, neboť země a její

plnost patří Pánu [viz NaS 104:14] a on svým věrným Svatým slíbil vše;

musí se ale tomu těšit bez ducha chamtivosti a sobeckosti – bez ducha

žádostivosti, a v duchu evangelia; potom na nás bude slunce sladce sví-

tit; každý den bude naplněn potěšením, a všechny věci budou napl-

něny krásou a budou Svatým dávat radost, potěšení a odpočinek (DBY,
237).

Učinit se šťastným je začleněno do velkého plánu lidské existence.

Naučil jsem se nedělat si starosti s tím, v čem nemohu pomoci. Mohu-li

vykonat dobro, vykonám ho; a když nemohu nějaké věci dosáhnout,

spokojím se s tím, že se bez ní obejdu. To mě po celý dlouhý den činí

šťastným (DBY, 236).

Tedy učte se být šťastní, když máte tu výsadu (DBY, 235).

Nyní se těšíme svým kratochvílím. Často se společně scházíme

a uctíváme Pána zpěvem, modlitbou a kázáním, půstem a vzájemným

společenstvím při svátosti večeře Páně. Nyní jsme se sešli jako spole-

čenství – k čemu? Aby si naše mysl mohla odpočinout a naše tělo obdr-

žet onen odpočinek, který je správný a nezbytný, aby nás udržel v rov-

nováze, aby podporoval zdravou činnost celého systému (DBY, 240).

Často jsem lidem na našich odpočinkových místech říkal, že pokud

tam nemohou jít s Duchem Páně, mají raději zůstat doma (DBY, 240).

Při veškeré své společenské komunikaci, nebo při jakýchkoli svých

stycích, nechejte veškeré temné, nespokojené, reptající, nešťastné

a bídné pocity – veškeré zlé ovoce mysli, tiše a nepozorovaně spad-
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President Brigham Young povzbuzoval Svaté, aby se účastnili kulturních 
a společenských akcí. Tato fotografie z roku 1858 

ukazuje Společenský sál v Salt Lake City, kde měli mnozí Svatí 
příležitost rozvíjet své talenty a dělit se o ně.



nout ze stromu; a tak to nechejte zajít, aniž byste je zvedali a představo-

vali svým bližním. Když ale máte radost a jste šťastní, když máte světlo,

inteligenci, pravdu a ctnost, nabízejte tyto plody v hojnosti svým bliž-

ním, a to jim bude dělat dobře, a tak posilujte ruce svých spolubližních

(DBY, 240).

Máme usilovat o hodnotnou zábavu, 
která je v souladu s měřítky evangelia.

Postavil jsem divadlo, abych přitáhl mladé z naší obce a abych

poskytl chlapcům a dívkám zábavu namísto toho, abych je nechal

běhat za odpočinkem po celém stvoření. Dlouho předtím, než bylo

postaveno, jsem řekl biskupům: „Zaveďte své slavnosti a zřiďte odpo-

činkové oblasti, abyste lidem poskytovali zábavu“ (DBY, 243).

Je v divadle, v tanečním sále, na místě uctívání, v příbytku, ve světě

nějaké zlo? Ano, když lidé mají sklon dopouštět se zla na některém

z těchto míst. Zlo je v osobách, která se shromáždily, aby si prostě

popovídaly, pokud při tom dovolí, aby se zla dopustily (DBY, 243).

Na divadelním jevišti může být v postavě představeno zlo a jeho

důsledky, dobro a jeho šťastné důsledky a odměny; slabost a pošetilost

člověka, ušlechtilost ctnosti a velikost pravdy. Jeviště může být učiněno

pomocníkem řečnického pultu při vštěpování do mysli společnosti

osvíceného smyslu pro ctnostný život, a také správné hrůzy z ohav-

nosti hříchu a spravedlného děsu z jeho následků. Může být odhalena

cesta hříchu s jejími trny a léčkami, jejími pastmi a nástrahami a to, jak

se jí vyhnout (DBY, 243).

Tragédii má v oblibě vnější svět, nejsem jejím příznivcem. Nepřeji si,

aby před našimi ženami a dětmi byla zobrazována vražda se všemi

jejími hrůzami a ničemností, která k ní vede; nechci, aby si děti domů

přinášely strach z . . . meče, pistole nebo dýky a v noci trpěly děsivými

sny. Chci, aby se hrály takové hry, při kterých se budou diváci cítit

dobře; a přeji si, aby ti, kteří hrají, vybírali takový druh her, který zlepší

veřejné mínění a zvýší literární vkus společnosti (DBY, 243–244).

Přejete-li si tančit, tančete; a jste-li Svatí, jste po tanci připraveni na

modlitební shromáždění právě tak, jako kdykoli jindy. Toužíte-li

o něco prosit Boha, jste připraveni učinit to při tanci právě tak, jako na

kterémkoli jiném místě, jste-li Svatí (DBY, 243).

[Avšak] ti, kteří při tanci nemohou sloužit Bohu s čistým srdcem,

tančit nemají (DBY, 243).

Chci, abyste tomu jasně rozuměli, hraní na housle a tanec nejsou

součástí našeho uctívání. Může být položena otázka, k čemu tedy

potom jsou? Odpovídám, že moje tělo může držet krok s mou myslí.

188

K A P I T O L A  2 6



Moje mysl pracuje jako člověk, který kácí stromy, po celou dobu; a to je

důvod, proč jsem rád, že máme tyto kratochvíle – dávají mi výsadu ze

sebe vše shodit a zatřást sebou, aby moje tělo mohlo cvičit a moje mysl

odpočívat. K čemu? Abych získal sílu a byl obnoven a osvěžen a oživen

a oduševněn, aby tak moje mysl nemusela být unavena (DBY, 242).

Jsou mnozí naši staří bratří a sestry, kteří pro tradice svých otců

a požadavky falešného náboženství nebyli nikdy v tanečním sále nebo

v divadle, dokud se nestali Svatými posledních dnů, a nyní se zdá, že

po tomto druhu zábavy dychtí více než naše děti. To je způsobeno sku-

tečností, že mnoho let po této zábavě, jejímž záměrem je vzpružit jejich

ducha a zpevnit a posílit jejich tělo, hladověli a desítky tisíc ulehly před-

časně do hrobu kvůli nedostatku tohoto cvičení těla a ducha. Ty vyža-

dují vzájemnou výživu, aby je učinila silnými a zdravými. Každá schop-

nost a moc jak těla, tak i mysli je darem od Boha. Nikdy neříkejte, že

prostředky používané k vytváření a udržování zdravé funkce těla

a mysli jsou z pekla (DBY, 242).

Chcete-li tančit, běžet závod, . . . nebo si hrát s míčem, dělejte to

a cvičte své tělo a nechejte svou mysl odpočívat (DBY, 243).

Ti, kteří dodržují smlouvy a slouží svému Bohu, pokud si přejí

jakýmkoli způsobem cvičit, aby nechali odpočinout mysl a unavili tělo,

jděte a těšte se z tance a dovolte Bohu, aby byl ve všech vašich myšlen-

kách v tomto, stejně jako ve všech ostatních věcech, a on vás požehná

(DBY, 242).

Naše práce, naše každodenní práce, celý náš život je ve sféře našeho

náboženství. To je to, čemu věříme a co se snažíme praktikovat. Pán

přesto dovoluje velké množství věcí, které nikdy nepřikazuje. . . Pán mi

nikdy nepřikázal tančit, a přesto jsem tančil – vy všichni to víte, neboť

můj život je před světem. Přesto i když mi to Pán nikdy nepřikázal,

abych to dělal, dovolil to. Nevím, že by někdy přikázal chlapcům, aby

šli a hráli si s míčem, přesto to dovoluje. Nejsem si vědom, že by nám

někdy přikázal postavit divadlo, ale dovolil to, a já mohu uvést důvod

proč. Odpočinek a rozptýlení jsou nezbytné pro naše blaho, stejně

jako závažnější životní snažení (DBY, 238).

Jsem přesvědčen, že ty osoby, které v divadle dupou, tleskají, pískají

a vydávají další hlasité a divoké projevy, tak nemístné a nežádoucí, mají

jen málo rozumu a neznají rozdíl mezi šťastným a spokojeným úsmě-

vem k potěšení přítele nebo opovržlivým posměškem, který na člo-

věka přivádí prokletí (DBY, 241).

[Ale] nechť naše mysl zpívá radostí a nechť život sám proudí do

každé části těla; neboť cílem našeho shromáždění je jeho procvičení,

jeho dobro (DBY, 240).
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Doporučení ke studiu

Pravé štěstí se nachází ve spravedlivosti a službě.

• Proč lidské bytosti hledají štěstí? Proč se zdá, že ho tolik lidí není

schopno najít? Kde můžeme najít pravé štěstí? Jak může evangelium

poskytnout štěstí dokonce i těm „v bolestech, v omylu, v chudobě

nebo ve vězení“?

• Mnoho lidí věří, že poslušnost Božích přikázání omezí jejich svo-

bodu a učiní je méně šťastnými. Jaké situace, které jste prožili nebo

viděli, dokazují, že ve skutečnosti je opak pravdou – že poslušnost

přikázání nás činí šťastnými, zatímco neposlušnost nešťastnými?

• Jaký pocit ve vás vyvolává, když víte, že jste „učiněni, abyste se těšili

ze všeho, z čeho se těší Bůh“, a že Nebeský Otec a Ježíš Kristus

chtějí, abyste byli šťastní?

• Co je podle slov presidenta Younga jedinou cestou pro Svaté

posledních dnů, aby byli šťastní? Proč vás život podle evangelia činí

šťastnými?

Odpočinek ve správném duchu může zvýšit 
naše fyzické a duchovní blaho.

• Proč si myslíte, že president Young povzbuzoval k odpočinku? (Viz

také NaS 136:28.) Jak nás mohou naše odpočinkové činnosti „[napl-

ňovat] pokojem a slávou a [povznášet] každý cit a impuls srdce“?

• Jaké závazky musíme splnit předtím, než se zúčastníme odpočin-

kových činností, mají-li nás naše činnosti požehnat duchovně

i fyzicky?

• President Young učil, že odpočinek musí probíhat ve správném

duchu. Jak můžeme zajistit, abychom při svém odpočinku měli

Ducha Páně?

Máme usilovat o hodnotnou zábavu, 
která je v souladu s měřítky evangelia.

• Proč je důležité účastnit se rozmanitých činností, včetně zábavy

a odpočinkových činností? Jaké jsou podle slov presidenta Younga

konkrétní přínosy hudby, tance a divadla? Co říká těm, kteří věří, že

divadlo a taneční sál jsou místy zla?

190

K A P I T O L A  2 6



• Jaká mají být naše kritéria pro výběr vhodné zábavy? Jak můžete

zajistit, aby „Bůh [byl] ve všech vašich myšlenkách“, i když se účast-

níte zábavy nebo odpočinkových činností? Jak mohou rodiče dávat

dobrý příklad svým dětem druhem zábavy, kterou si vybírají?

• Proč je odpočinek „nezbytn[ý] pro naše blaho, stejně jako závaž-

nější životní snažení“?

• Jak můžete pomáhat zajišťovat bezpečný a hodnotný odpočinek

a zábavu pro sebe, své děti nebo druhé ve své obci nebo městě?
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Fotografie Karla G. Maesera, prvního instruktora na Akademii Brighama Younga,
ze které se později stala Universita Brighama Younga.



Učení se studiem a vírou

Ačkoli měl president Brigham Young pouze jedenáct dnů formální
školní docházky, rozuměl potřebě učit se jak věcem světa, tak moud-
rosti Boží. Nikdy se nepřestal učit z knih, z písem a ze zjevení Páně
a učil Svaté, aby zakládali školy a těšili se z učení. V roce 1850 založil
University of Deseret, ze které se později stala University of Utah; v roce
1875 založil akademii v Provu v Utahu, ze které se později stala Uni-
versita Brighama Younga. Brigham Young College v Loganu ve státě
Utah byla založena v roce 1877, aby připravovala učitele pro školy ve
všech osadách Svatých posledních dnů. V souladu s touto oddaností ke
vzdělání také v posledních dvanácti letech svého života udržoval
rodinnou školu poblíž svého domu. President Young, zakladatel uni-
versit a opravdový učitel, učil, že přejeme-li si stát se podobnými Nebes-
kému Otci, musíme neustále růst v poznání a moudrosti.

Učení Brighama Younga

Jsme „vázáni povinností studovat“, 
učit se a žít podle věčných zásad.

Zatímco obyvatelé země vkládají veškeré své schopnosti, duševní

i fyzické, do pomíjivých cílů, ti, kteří se prohlašují za Svaté posledních

dnů, kteří mají výsadu přijímat a chápat zásady svatého evangelia, jsou

vázáni povinností studovat, hledat a praktikovat v životě ty zásady,

jejichž záměrem je vytrvat a které směřují k nepřetržitému růstu

v tomto světě a ve světě, který přijde (DNW, 20 July 1854, 1).

Náboženství Ježíše Krista nejenže seznamuje lidi s věcmi Božími

a rozvíjí v nich mravní znamenitost a čistotu, ale nabízí jim veškeré

možné povzbuzení a pohnutky, aby rostli v poznání a inteligenci,

v každém oboru mechaniky nebo v uměních a vědách, neboť veškerá

moudrost a veškerá umění a vědy ve světě jsou od Boha a jsou určeny

pro dobro jeho lidu (DBY, 247).

Každé umění a věda známá dětem lidským, a jimi studovaná, je

obsažena v evangeliu. Odkud přišlo poznání, které člověku za posled-

ních několik let umožnilo dosáhnout takových výsledků ve vědě

a mechanice? Víme, že poznání je od Boha, proč ho ale neuznávají?
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Protože jsou zaslepeni svými vlastními zájmy, nevidí a nechápou věci

tak, jak jsou. Kdo naučil lidi spoutat blesk? Objevil to sám člověk bez

pomoci? Ne, obdržel poznání od Nejvyšší Bytosti. Od něho také

pochází každé umění a věda, ačkoli se zásluha připisuje tomu či

onomu jedinci. Odkud ale získali poznání, mají ho v sobě a ze sebe?

Ne, musejí připustit, že když bez umělé pomoci nemohou způsobit

růst ani jednoho stébla trávy, ani zbělení nebo zčernání jediného vlasu

[viz Matouš 5:36], jsou závislí na Nejvyšší Bytosti stejně tak, jako chudí

a nevědomí. Odkud jsme získali poznání zkonstruovat práci šetřící

stroje, kterými se vyznačuje současná doba? Z Nebe. Odkud jsme obdr-

želi svou znalost astronomie nebo moc zhotovit skla, abychom proni-

kali do nezměrnosti vesmíru? . . . Každý astronom, umělec a mechanik,

který kdy žil na zemi, získal své poznání od [Boha] (DBY, 246).

Největší obtíží, které musíme čelit, je to, co lze nazvat nevědomostí,

neboli nedostatkem porozumění lidí (DBY, 247).

Náboženství, které přijali Svatí posledních dnů, pokud mu alespoň

nepatrně rozumějí, je nabádá, aby pilně vyhledávali poznání [viz NaS

88:118]. Neexistuje žádný jiný lid, který by více dychtil vidět a slyšet

pravdu, učit se jí a rozumět jí (DBY, 247).

Vynakládejte své schopnosti, abyste se učili tak rychle, jak můžete,

a shromažďujte, jak jen to je možné, veškerou sílu mysli a zásadu víry,

a potom své poznání předávejte lidem (DBY, 247).

Cvičme svou mysl, dokud nenalezneme potěšení v tom, co je dobré,

krásné a svaté, a hledejme neustále onu inteligenci, která nám umožní

účinně budovat Sion, . . . a snažme se činit vůli Páně po všechny dny

svého života a zdokonalujme svou mysl ve veškerém vědeckém

a mechanickém poznání, snažme se pilně porozumět velkému návrhu

a plánu všech stvořených věcí, abychom věděli, jak naložit se svým

životem a jak zdokonalovat schopnosti umístěné v našem dosahu

(DBY, 247).

Jsme povoláni, abychom navěky rostli v milosti a poznání.

Toto je naše práce, naše záležitost a naše povolání – růst v milosti

a v poznání den za dnem a rok za rokem (DBY, 248).

Dokud žiji, nepřestanu se učit, ani když vstoupím do duchovního

světa; ale budu se tam učit s většími možnostmi; a až opět obdržím své

tělo, budu se učit tisíckrát více za tisíckrát kratší dobu; a potom se nemí-

ním přestat učit, ale budu stále pokračovat ve svém bádání (DBY, 248).
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Nikdy nenastane čas, kdy nebudeme muset být učeni nebo kdy

nebude žádný předmět k osvojení. Neočekávám, že někdy nastane čas,

že nebude vyšší moc a vyšší poznání, a v důsledku toho podněty k dal-

šímu pokroku a dalšímu zdokonalování (DBY, 248).

Kdybychom mohli žít do věku Matuzalémova . . . a strávit svůj život

hledáním zásad věčného života, zjistili bychom, až by nás minula jedna

věčnost, že až potud jsme byli jenom dětmi, nemluvňaty pouze se začí-

najícími učit věcem, které se týkají věčností Bohů (DBY, 249).

Mohli bychom se ptát, kdy se přestaneme učit? Řeknu vám k tomu

svůj názor – nikdy, nikdy (DBY, 249).

Zkušenost nás učí, že osvojení si určitého odvětví mechaniky, a také

zásad a myšlenek, které si přejeme osvojit, vyžaduje čas. Čím důklad-

něji používají lidé mysl k jakémukoli správnému účelu, tím rychleji

mohou růst v poznání pravdy a rozšiřovat ho. Když se naučí ovládat

své pocity, brzy se mohou naučit ovládat své úvahy a myšlenky ve

stupni, který je potřebný pro dosažení cílů, o něž usilují. Když se ale

poddávají pocitu nebo duchu, který jejich mysl odvádí od předmětu,

který si přejí studovat a kterému si přejí se učit, tehdy nikdy nezískají

vládu nad svou myslí (DBY, 250).

Pevný, neměnný spravedlivý směr po celý život je tím, co osobě

zajišťuje opravdovou inteligenci (DBY, 245).

Máme vzdělávat sami sebe a své děti 
v učenosti světa a věcí Božích.

Učte děti, dopřávejte jim učenost světa a věcí Božích; povznášejte

jejich mysl, aby mohly rozumět nejenom zemi, po které kráčíme, ale

i vzduchu, který dýcháme, vodě, kterou pijeme, a všem prvkům přiná-

ležejícím zemi (DBY, 251).

Snažte se, aby vaše děti byly správně vychovávány v základech

svého mateřského jazyka, a potom je nechejte postupovat k vyšším

odvětvím učenosti; nechť se stanou informovanějšími v každém oboru

pravdivé a užitečné učenosti, než jsou jejich otcové. Až se dobře obe-

známí se svou řečí, nechť studují další jazyky a plně se obeznámí se

způsoby, zvyky, zákony, vládami a literaturou dalších národů, lidí

a jazyků. Nechť se také učí veškeré pravdě týkající se umění a věd, a jak

ji používat pro své časné potřeby. Nechť studují věci, které jsou na

zemi, které jsou v zemi a které jsou v nebesích (DBY, 252).

Každý výsledek, každá vybroušená ctnost, každá užitečná zna-

lost v matematice, hudbě a ve všech vědách a umění patří Svatým,

a oni mají mít prospěch tak rychlý, jak je možné, z bohatství poz-
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nání, které vědy nabízejí každému pilnému a vytrvalému studentovi

(DBY, 252).

Jsem šťastný, když vidím, jak se naše děti zapojují do studia a provo-

zování hudby. Nechť jsou vzdělaní v každém užitečném oboru učení,

neboť my, jako lid, musíme v budoucnosti převyšovat národy země

v náboženství, vědě a filosofii (DBY, 256).

Jsou zde stovky mladých mužů, kteří mohou chodit do školy, což je

daleko lepší, než aby marnili svůj čas. Studujte jazyky, získávejte

poznání a porozumění; a při tom získávejte moudrost od Boha, a neza-

pomínejte ji, a učte se, jak ji používat, abyste mohli být dobří po

všechny dny svého života (DBY, 252).

Choďte do školy a studujte. . . Chci mít školy, aby zabavily mysl lidí

a podněcovaly je k učení se umění a vědám. Posílejte starší děti do

školy, a mladší také; není nic, co bych měl raději, než se učit chemii,

botaniku, geologii a mineralogii, abych mohl říci, po čem chodím, jaké

vlastnosti má vzduch, který dýchám, co piji, atd. (DBY, 253).

Máme být lidem hluboké učenosti.

Máme být lidem hluboké učenosti týkající se věcí světa. Máme

dobře znát různé jazyky, neboť si přejeme vysílat misionáře do růz-

ných národů a na ostrovy mořské. Přejeme si mít misionáře, kteří

mohou jít do Francie a být schopni hovořit plynně francouzsky, a ty,

kteří mohou jít do Německa, Itálie, Španělska a tak dále, do všech

národů, a být dobře seznámeni s jazyky těchto národů (DBY, 254).

Také si přejeme, aby rozuměli zeměpisu, obyčejům, zvykům a záko-

nům národů a království. . . To je doporučeno ve zjeveních, která nám

byla dána [viz NaS 88:78–80; 93:53]. V nich jsme učeni, abychom studo-

vali nejlepší knihy, abychom mohli znát zeměpis světa stejně dobře

jako svou zahradu, a abychom jako rodiny znali lidi – přinejmenším do

té míry, jak jsou zobrazeni v knihách – jako svou rodinu a sousedy

(DBY, 254–255).

Jsme ve velké škole a máme se pilně učit, a i nadále uchovávat

v paměti poznání o nebi a o zemi, a číst dobré knihy, i když nemohu

říci, že bych doporučoval číst všechny knihy, neboť ne všechny knihy

jsou dobré. Čtěte dobré knihy, a za pomoci Ducha Božího z nich získá-

vejte tolik moudrosti a porozumění, kolik jen můžete (DBY, 248).
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Poradil bych vám, abyste četli knihy, které za to stojí; čtěte spolehli-

vou historii a hledejte moudrost v nejlepších knihách, které si můžete

obstarat (DBY, 256).

Jak ochotně bychom se měli dovídat o každé zásadě týkající se vědy

a umění, a důkladně se seznamovat s každou složitou činností přírody

a se všemi chemickými změnami, které probíhají neustále kolem nás!

Jak potěšitelné by to bylo, a jak neomezené pole pravdy a moci je ote-

vřeno pro naše zkoumání! Pouze se blížíme k pobřeží ohromného oce-

ánu informací, které se týkají tohoto fyzického světa, a to neříkám nic

o tom, co se týká nebes, andělů a celestiálních bytostí, míst jejich pře-

bývání, způsobu jejich života a jejich pokroku k ještě vyšším stupňům

dokonalosti (DBY, 255).

Zjevení Pána Ježíše Krista lidské rodině jsou veškerou učeností, kte-

rou kdy můžeme vlastnit. Většina tohoto poznání je získávána z knih,

které byly napsány muži, kteří hluboce rozjímali nad různými před-

měty, a Ježíšova zjevení jim otevřela mysl, ať to věděli, nebo připouš-

těli, či nikoli (DBY, 257–258).

Naše náboženství nebude v žádném detailu v rozporu s vědec-

kými skutečnostmi, ani jim nebude protiřečit. Můžete vzít například

geologii, a to je věda pravdivá; nechtěl bych ani na okamžik říci,

že všechny závěry a dedukce jejích profesorů jsou pravdivé, ale její

hlavní zásady ano; jsou to skutečnosti – jsou věčné; a tvrdit, že Pán

učinil tuto zemi z ničeho, je absurdní a nemožné [viz Abraham 3:24;

NaS 131:7]. Bůh nikdy neučinil něco z ničeho; není to podle ekono-

miky nebo zákona, skrze který světy byly, jsou nebo budou existo-

vat. Před námi je věčnost, a je plná hmoty; a kdybychom jenom dosta-

tečně rozuměli Pánu a jeho cestám, řekli bychom, že vzal tuto hmotu

a zorganizoval z ní zemi. Není na mně, abych říkal, jak dlouho byla

organizována, a vůbec se o to nestarám. . . Kdybychom porozuměli

procesu stvoření, nebude v tom žádné tajemství, bylo by to vše

rozumné a jasné, neboť neexistuje žádné tajemství, kromě pro nevědo-

mého. To víme skrze to, co jsme se přirozeně naučili, protože jsme

existovali na zemi (DBY, 258–259).

Máme výsadu hledat moudrost Boží.

Výsadou člověka je hledat moudrost Boží týkající se země a nebes.

Skutečná moudrost je skutečným potěšením; skutečná moudrost, pro-

zíravost a porozumění je skutečnou útěchou (DBY, 262).

Osoba, která své srdce obrací k moudrosti a pilně hledá porozu-

mění, vyroste a bude mocná v Izraeli (DBY, 261).
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Nechť je moudrost zaseta do vašeho srdce a nechť přináší hojnou

úrodu. Je pro vás prospěšnější než veškeré zlato a stříbro a ostatní

bohatství země. Nechť moudrost tryská z vašeho srdce, a pěstujte ji

(DBY, 261).

Člověk se může připravovat na přijetí věčné moudrosti, tak jako při-

pravujeme materiály na stavbu domu nebo chrámu. Jdeme tam, kde se

materiály na stavbu domu nacházejí, a připravíme je, aby odpovídaly

našemu záměru; také můžeme jít tam, kde přebývá věčná moudrost,

a tam se pilně snažit ji získat, neboť její cena je nad rubíny [viz Job

28:18] (DBY, 261–262).

Po veškeré naší snaze získat moudrost z nejlepších knih, atd., stále

zůstává otevřený pramen pro všechny; „Jestliže pak komu z vás nedo-

stává se moudrosti, žádejž jí od Boha“ [viz Jakub 1:5] (DBY, 261).

Budete-li žít tak, abyste vlastnili Ducha Svatého, . . . ihned uvidíte roz-

díl mezi moudrostí lidí a moudrostí Boží, a můžete vážit věci na vahách

a stanovovat jejich skutečnou hodnotu (DBY, 323).

Nechť se každý Svatý posledních dnů neustále procvičuje v konání

každého dobrého slova a skutku, uznává, že Bůh je Bůh, je přísný

v dodržování jeho zákonů, a nechť se učí milovat milosrdenství, vyhý-

bat se zlu a těšit se z neustálého činění toho, co je Bohu příjemné (DBY,
261).

Existuje pouze jeden Zdroj, odkud lidé získávají moudrost, a tím je

Bůh, Pramen veškeré moudrosti; a i když lidé mohou tvrdit, že své

objevy učinili svou vlastní moudrostí, meditací a uvažováním, za vše

dluží našemu Otci v nebi (DBY, 259–260).

Doporučení ke studiu

Jsme „vázáni povinností studovat“, 
učit se a žít podle věčných zásad.

• Zatímco druzí „vkládají veškeré své schopnosti . . . do pomíjivých

cílů“, na co mají Svatí posledních dnů vynakládat svůj čas a energii?

Co jsou „pomíjivé cíle“? Napište některé z „[těch zásad], jejichž

záměrem je vytrvat a . . . [růst] . . . ve světě, který přijde“.

• Kdo je zdrojem všech velkých úspěchů v poznání? Komu lidé tyto

úspěchy obvykle připisují?

• Jakými způsoby evangelium povzbuzuje členy Církve, aby „rostli

v poznání a inteligenci“? Proč „neexistuje žádný jiný lid, který by

více dychtil vidět a slyšet pravdu, učit se jí a rozumět jí“? Proč se

máme snažit nikdy se nepřestat učit?
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• Jak si můžeme „[cvičit] mysl, dokud nenalezneme potěšení v tom,

co je dobré, krásné a svaté“? Jaké výsledky přináší to, když zdokona-

lujeme svou mysl?

Jsme povoláni, abychom navěky rostli v milosti a poznání.

• Kdy se podle presidenta Younga přestane osoba učit?

• Jakým směrem musíme jít, abychom ovládli svou mysl a zajistili si

pravou inteligenci?

Máme vzdělávat sami sebe a své děti v učenosti světa a věcí Božích.

• President Young nám přikázal, abychom učili své děti. Čemu je

máme učit? Co můžeme dělat, abychom své děti povzbuzovali k zís-

kání vzdělání?

• Jak můžeme vyvážit získávání světského poznání se získáváním

moudrosti od Boha? Jakými způsoby se tyto cíle vzájemně podpo-

rují?

• Jaké zodpovědnosti při výuce dětí mají učitelé? Jaké rodiče? Jaké

další dospělí?

Máme být lidem hluboké učenosti.

• Proč máme usilovat o „hlubokou učenost“? Co máme studovat?

Proč máme číst více než jen písma?

• President Young nás nabádal, abychom „studovali nejlepší knihy“.

O jakých knihách hovořil? Jak můžeme rozlišit dobré knihy od špat-

ných? Ze studia jakých knih, které můžete zařadit mezi „nejlepší

knihy“, jste měli užitek? Jak ještě můžete získat poznání, kromě stu-

dia dobrých knih?

• Co je zdrojem „veškeré učenosti, kterou kdy můžeme vlastnit“? Jak

se můžeme účinněji učit z tohoto zdroje?

• Jaký je podle presidenta Younga vztah mezi pravým náboženstvím

a „vědeckými skutečnostmi“?
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Máme výsadu hledat moudrost Boží.

• President Young řekl, že moudrost Boží „je pro vás prospěšnější

než veškeré zlato a stříbro a ostatní bohatství země“. Jak se může

pravá moudrost stát „potěšením“ a „útěchou“?

• Ke komu chodíme, abychom získali „věčnou moudrost“? Jak se

musíme připravovat, abychom získali věčnou moudrost? V čem

můžeme „[vidět] rozdíl mezi moudrostí lidí a moudrostí Boží“?
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Používání sebeovládání

President Brigham Young se ze zkušenosti naučil, že vedení lidí silné
a často nezávislé vůle do Sionu s sebou přináší okamžiky triumfu i oka-
mžiky rozhořčení. V roce 1848 narazila kolona vozů s asi 2000 Sva-
tých na stádo bizonů. Ačkoli president Young určil z výpravy lovce, aby
zabili pouze tolik bizonů, aby to cestovatelům poskytlo jídlo, další muži
opustili svá spřežení a celý den honili zvířata, spoustu jich zastřelili
a jejich mrtvoly nechali v prérii, aby přišly nazmar. Brigham Young lidi
za to, co provedli, pokáral [viz JTB]. Později řekl: „Naučte se ovládat se“
(DNW, 15 Aug. 1860, 1). „Požehnejte sebe i přátele tím, že si podmaníte
sami sebe a budete se ovládat, [neboť] dokud neovládnete [své] vášně
[a]nenecháte všechny své schopnosti podřízeny zásadám, které Bůh
zjevil, nikdy nedojdete do onoho stavu štěstí, slávy, radosti, pokoje
a věčné blaženosti, který očekáváte“ (DNW, 15 Aug. 1860, 1).

Učení Brighama Younga

Můžeme ovládat sami sebe a podrobit se Boží vůli.

Máme vůli? Ano, je to obdarování, charakteristická vlastnost Bohů,

kterou je obdařena veškerá inteligence, v nebi i na zemi – moc přij-

mout nebo odmítnout (DBY, 264).

Vezměte si lidi v jakémkoli životním postavení, a jejich vůle je na

prvním místě a je nejpřednější. Můžete získat náklonnost lidí a vést je,

ale nemůžete je strašit, ani je mrskat, ani je pálit, aby dělali něco správ-

ného proti své vůli. Lidská rodina zemře, aby uspokojila svou vůli. Učte

se tedy tuto vůli správně řídit, a můžete řídit vliv a moc lidí (DBY, 264).

Bůh do nás vložil vůli, a my máme být spokojeni s tím, že ji necháme

ovládat vůlí Všemohoucího. Nechť je lidská vůle nezkrotná ohledně

toho, co je správné. Bývá zvykem rodičů lámat vůli, dokud nezeslábne

a dokud ušlechtilé božské moci dítěte nejsou omezeny na stav srovna-

telný se slabomyslností a zbabělostí. Nechť je tato v nebi zrozená vlast-

nost lidských činitelů správně tlumena a moudře řízena, namísto aby

se ubírala opačným směrem, a zvítězí ve věci práva. Nelámejte ducha
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žádné osoby, ale veďte ji, aby měla pocit, že největším potěšením a nej-

vyšší touhou je být ovládán zjeveními Ježíše Krista, potom se vůle člo-

věka stane podobnou vůli Boží při překonávání zla, které je zaseto

v těle, dokud v nás nebude vládnout Bůh, abychom toužili po tom, co

ho těší, a činili to (DBY, 264).

Učme se ovládat sami sebe; učme se být v rukou Božích jako hlína

v rukou hrnčíře (DBY, 265).

Nechť je každá osoba odhodlána, ve jménu Pána Ježíše Krista, pře-

konat každé obklíčení – být pánem sama sebe, aby Duch, kterého Bůh

vložil do naší schránky, vládl; potom můžete rozmlouvat, žít, pracovat,

chodit sem nebo tam, dělat to či ono a rozmlouvat a jednat se svými

bratřími tak, jak máte (DBY, 265–266).

Můžeme se ovládat, dokud nepřivedeme vše 
„do podřízenosti zákona Kristova“.

Čím dříve jedinec odolá pokušení činit nebo říkat něco špatného

nebo špatně myslet, když má světlo, aby opravil svůj úsudek, tím rych-

leji získá sílu a moc překonat každé pokušení ke zlu (DBY, 266).

Tisíce a desítky tisíc příhod, které vytvářejí souhrn lidského života,

ať k dobru nebo ke zlu, závisejí na momentální bdělosti a pozornosti

(DBY, 267).

Nemůžete zdědit věčný život, pokud vaše chutě nejsou uvedeny do

podřízenosti ducha, který ve vás žije, onoho ducha, kterého dal náš

Otec v nebi. Mám na mysli Otce vašich duchů, těch duchů, které vložil

do těchto schránek. Tyto schránky musejí být dokonale uvedeny

do podřízenosti ducha, nebo vaše tělo nemůže být povzneseno, aby

zdědilo věčný život. . . Snažte se pilně, dokud neuvedete vše do podří-

zenosti zákona Kristova (DBY, 266).

Snažím se sám sebe zcivilizovat. Snažíte se o totéž? Jestliže jsme

v tom uspěli, potom máme pod kontrolou svá slova a své skutky a také,

pokud tam sahá naše působnost, své společníky. Zcivilizujeme-li sami

sebe, budeme částečně připraveni přijmout věci, které má náš Otec

a Bůh v zásobě pro všechny ty, kteří se připraví, aby se stali příjemci

jeho vybraných darů – na osvícení, na inteligenci, na slávu, na moc a na

každou vlastnost, kterou si přeje udělit svým dětem zde na zemi, aby je

připravil, aby přebývaly v příbytcích věčného světla (DBY, 266–267).

Často říkám, že největší dar, který kdy Bůh člověku dal, je dobrý,

zdravý a pevný smysl vědět, jak ovládat sám sebe (DBY, 265).

Žádný člověk nikdy nevládl na této zemi moudře, a ani nikdy

nebude, se ctí vůči sobě a se slávou vůči svému Bohu, dokud se nej-

prve nenaučil vládnout sám sobě a ovládat se. Člověk se musí nejprve
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naučit správně vládnout sám sobě předtím, než může plně použít své

poznání pro správnou vládu v rodině, v sousedství nebo v národě, nad

kterými je jeho údělem předsedat (DBY, 265).

Dokud si nepodrobíme své vlastní vášně a nepodřídíme každý lid-

ský pocit a snahu vůli Boží, nejsme skutečně schopni vést druhé

k plnému vlastnictví vítězství v království Božím a řídit je. Naší prací je

přemoci a podmanit a školit sami sebe, dokud neuvedeme vše do pod-

řízenosti zákona Kristova (DBY, 267).

Snažíme se vládnout sami sobě, a budeme-li v této snaze pokračovat

a nevzdáme-li se, jistě zvítězíme (DBY, 265).

Můžeme ovládat své vášně a city.

Byli jste učeni měřítku toho, co je správné. Nyní si podmaňte své

vzpurné vášně, odmítněte vše, o čem víte, že je špatné, nebo co za

špatné považujete, a přijměte to, co je lepší (DBY, 265).

V této zkušební době musíme zápasit se zlem a musíme ho překo-

nat v sobě, nebo ho nikdy nepřekonáme nikde jinde (DBY, 265).

Spravedlivá osoba nebude nikdy sklíčena, ale bude neustále bojo-

vat proti svým zlým vášním a proti zlu ve své rodině a v sousedství

(DBY, 267).

Mnozí lidé řeknou, že mají násilnickou povahu a budou se snažit

omluvit se za skutky, za které se stydí. Chci říci, že v tomto domě není

člověk, který má nezkrotnější a nepoddajnější povahu, než mám já. Ale

na světě není člověk, který by nemohl svou vášeň překonat, pokud

bude usilovně zápasit, aby toho dosáhl. Zjistíte-li, že na vás přichází

zlost, jděte na některé místo, kde vás nikdo neuslyší; nedovolte, aby vás

někdo z vaší rodiny viděl nebo slyšel, když na vás spočívá, ale bojujte

s ní, dokud vás neopustí; a modlete se o sílu ji přemoci. Jak jsem mno-

hokrát řekl starším, modlete se ve své rodině; a pokud, když přijde čas

k modlitbě, na vás nespočívá duch modlitby a vaše kolena nejsou

ochotna se sklonit, řekněte jim: „Kolena, poklekněte“; ohněte je

a zůstaňte tak, dokud nezískáte Ducha Páně. Poddává-li se duch tělu,

stává se zkaženým; poddává-li se ale tělo duchu, stává se čistým a sva-

tým (DBY, 267).

Nerozčilujte se tak, abyste se nemohli modlit; nedovolte, abyste se

rozhněvali tak, že byste nemohli nasytit nepřítele – dokonce svého nej-

horšího nepřítele, kdyby se vyskytla příležitost. Existuje zlovolný hněv,

a existuje spravedlivý hněv. Pán nestrpí, aby v jeho srdci byl zlovolný

hněv; ale v jeho nitru je hněv, a on se bude přít s národy, a bude je pro-

sívat, a žádná moc nemůže zadržet jeho ruku (DBY, 269).
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Když ve mně špatné skutky druhých vyvolají hněvivé pocity, zadr-

žuji je, jako bych držel divokého koně, a dosáhnu vítězství. Někteří si

myslí, a říkají to, že když se rozčílí a dají svému rozčílení průchod hru-

bými a nepatřičnými slovy, jak tomu říkají, uleví se jim. To je však

chyba. Místo aby se vám ulevilo, zhorší se to. Když si myslíte, a když

říkáte, že se vám tím uleví, věříte klamu. Když jsou hněv a hořkost lid-

ského srdce přetvářeny do slov a s násilím je chrlí jeden na druhého,

bez kontroly nebo zábrany, oheň sám neuhasne dříve, než je znovu

roznícen nějakou maličkostí, až je v plamenech celá naše povaha

(DBY, 266).

Nyní vám opět přikazuji, a přikazuji i sobě, abychom se nehněvali.

Nikdy nedovolte, aby ve vašem srdci vzklíčil hněv. Ne, Brighame, nikdy

nedovol, aby ve tvém srdci vzklíčil hněv, nikdy, nikdy! I když můžete

být povoláni, abyste ukázňovali a ostře hovořili k lidem, nedovolte, aby

ve vás vzklíčil hněv, ne, nikdy! (DBY, 265).

Zastavte svůj hněv a mrzutou náladu a služte Pánu radostně

a s upřímností srdce. Nemusíte očekávat spasení, ledaže můžete posky-

tovat stejné spasení druhým, předpisem i příkladem. Očekáváte-li ode

mne soucit, prokazujte mi totéž. Přejete-li si ode mne laskavá slova

a laskavé jednání, poskytujte mi stejné požehnání, po kterém sami tou-

žíte; a to je způsob, kterým budete spaseni (DBY, 268–269).

Dáváte-li průchod svým rozhněvaným pocitům, rozpaluje to celou

vaši povahu. . . a vy jste potom schopni rozpálit ty, kteří se s vámi přou.

Když máte pocit, že vybuchnete, řekněte starému parnímu kotli, aby

vybouchl, a jenom se usmějte nad pokušením hovořit špatně. Budete-li

v tom pokračovat, brzy budete pány sebe samých a budete schopni,

pokud ne zkrotit, tak alespoň ovládat svůj jazyk – schopni hovořit,

když máte hovořit, a být zticha, když máte být zticha (DBY, 269).

Chceme v sobě mít ducha, poznání, moc a zásady, aby ovládaly

a řídily naši povahu; být příliš [rozhněvaný] není vůbec nebezpečné,

pokud [to] jenom budeme ovládat Duchem Všemohoucího. Každá

inteligentní bytost na zemi je přizpůsobena pro slávu, krásu, znameni-

tost a poznání zde a pro nesmrtelnost a věčné životy ve světech, které

přijdou. Ale každá bytost, která toho dosahuje, musí být posvěcena

před Bohem a být zcela pod vlivem jeho Ducha. Jsem-li takto ovládán

Duchem Nejvyššího, jsem král. Pokud se týče vlády nad sebou samým,

jsem svrchovaným vládcem (DBY, 264–265).
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Můžeme ovládat svou řeč.

Získáte-li nejprve moc kontrolovat svá slova, potom začnete mít

moc kontrolovat svůj úsudek a nakonec skutečně získáte moc kontro-

lovat své myšlenky a úvahy (DBY, 267–268).

Měli byste uspět při podmaňování si svého jazyka tak, abyste mu

nikdy nedovolili říkat zlo, aby dokonale poslouchal váš úsudek a roz-

vahu, které vám Bůh dává, a aby byl dokonale poslušný vůle svatého

evangelia (DBY, 268).

Často slyšíme, jak lidé omlouvají své hrubé způsoby a urážlivou řeč

poznámkou: „Nejsem pokrytec,“ a tak si připisují zásluhu za něco, co

pro ně ve skutečnosti žádnou zásluhou není. Když ve mně klíčí zlo,

nechť přes něj přehodím plášť, podmaním si ho, namísto abych podle

něj jednal na základě falešné domněnky, že jsem poctivý a ne pokry-

tec. Nedovol, aby tvůj jazyk vyjadřoval zlo, které je ve tvém srdci, ale

poruč svému jazyku, aby byl zticha, dokud dobro nezvítězí nad zlem,

dokud tvůj hněv nepomine a dobrý Duch nepohne tvůj jazyk k pože-

hnání a slovům laskavosti (DBY, 266).

Má-li někdo z vás zvyk brát jméno Boží nadarmo, přestaňte s tím

dnes, zítra a po celý příští týden, a tak pokračujte a brzy získáte sílu

zvyk zcela překonat; získáte moc nad svými slovy (DBY, 268).

Někteří mají ve zvyku hovořit o svých bližních, šířit příběhy, o kte-

rých nic nevědí, pouze že teta Sally řekla, že sestřenice Fanny řekla tetě

Betsy, že stará teta Ruth řekla to, či ono, nebo že někdo měl sen; a jak-

mile příběh nebo sen dojde k vám, bere na sebe zdání skutečnosti, a vy

velice pošetile trávíte svůj čas hovorem o věcech, které jsou nicotné,

nebo které se vás nijak netýkají. Pověst začíná tím, že ten a ten udělal

něco špatného, a jakmile se rozšířila, stala se pomazanou mastí klevet-

níka a žvanila – byla obdařena jejich duchem. Jeden a další do toho

padá a říká: „Je to pravda – vaše věc je spravedlná, máte úplnou pravdu,

a ten druhý je jistě špatný,“ i když o věci nic nevědí, a tak proti sobě

navzájem vytvářejí zcela nepodložené špatné pocity. Dříve než odsou-

díme, máme čekat, dokud nám nebesa jasně neukáží chybu na otci,

bratru, sestře, manželce, manželovi nebo sousedovi. A když nebesa

chybu prohlásí, čekejte, dokud vám Duch Svatý neprojeví, že to je

chyba. Nechejte Otce, aby vám zjevil, že osoba, na kterou myslíte nebo

o které hovoříte, je skutečně špatná. Nepomlouvejte žádnou osobu.

Když víte, co je správné, a jste schopni osobu, která se mýlí, napravit,

potom máte dostatek času, abyste soudili (DBY, 268).

Na zemi není žádný muž ani žena, jejichž zvykem je krást, kteří by

s tím nemohli přestat. . . mají-li k tomu sklon. A stejně je tomu i s lhářem,

může přestat lhát, a již nelhat a mluvit pravdu. [On nebo ona] k tomu
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[potřebují] pouze vůli a [tato vůle] lháři umožní, aby byl pravdivý,

zloději, aby byl poctivý, a hrubiánovi, aby přestal se zlými řečmi

(DBY, 264).

Když máme výsadu vzájemně spolu hovořit, promlouvejme slova

podpory a útěchy. Když jste ovlivněni Duchem svatosti a čistoty,

nechejte své světlo zářit; jste-li ale zkoušeni, pokoušeni a biti Satanem,

nechejte si své myšlenky pro sebe – mějte ústa zavřená; protože mlu-

vení přináší plody, buď dobré, nebo špatné povahy (DBY, 166).

Existuje staré rčení, a v mnoha případech je vynikající. Zní: „Mysli

dvakrát, než promluvíš, a třikrát než budeš jednat.“ Cvičíme-li se

v tom, abychom přemýšleli o tom, co budeme dělat, dříve než to udě-

láme, a máme-li porozumění, abychom věděli, co je dobré, a máme-li

moc, abychom konali to, co je dobré, můžeme se tím vyhnout . . . zlu

(DBY, 268).

Je také drahocenný dar, který, jak se zdá, někteří lidé vlastní. Oni

mají tolik poznání, že nehovoří, dokud nemají co říci ku prospěchu

a užitku svému nebo druhých nebo obou (DBY, 268).

Doporučení ke studiu

Můžeme ovládat sami sebe a podrobit se Boží vůli.

• President Young učil, že vůle je „charakteristická vlastnost Bohů“.

Také řekl, že naše vůle je obdarováním neboli darem od Boha.

Jakým procesem se vůle člověka stává podobnou vůli Boží? (Viz

také Mosiáš 3:19.) Jak mohou rodiče a vedoucí „správně řídit“ vůli

dětí a druhých, ale „[nelámat] ducha žádné osoby“? Jak vaši rodiče

nebo vedoucí úspěšně vedli vaši vůli správným směrem?

• Co znamená být „v rukou Božích jako hlína v rukou hrnčíře“? Jak se

můžeme úplně poddat Pánově vůli, a přesto si uchovat svou indivi-

dualitu?

Můžeme se ovládat, dokud nepřivedeme vše 
„do podřízenosti zákona Kristova“.

• Jak odolání jednomu pokušení zvyšuje naši schopnost odolávat

všem pokušením? President Young učil, že uvádění našich chutí

„v . . . poddajnost ducha“ je nutné k tomu, abychom byli povzneseni

a zdědili věčný život. Jak nás poslušnost našich duchovních sklonů,

namísto našich fyzických chutí, připravuje na oslavení?
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• Sebeovládání nás připravuje na přijetí „vybraných darů“ od Boha.

Jaké dary to jsou?

• Proč se předtím, než můžeme vést druhé, musíme naučit sebeovlá-

dání?

• Co měl podle vašeho názoru president Young na mysli, když učil, že

„největší dar, který kdy Bůh člověku dal, je dobrý, zdravý a pevný

smysl vědět, jak ovládat sám sebe“? Jak můžeme ovládat sami sebe

a současně se podvolit činění pouze Otcovy vůle?

Můžeme ovládat své vášně a city.

• Jaké jsou některé „vzpurné vášně“, které musíme ovládat? Jak si

můžeme tyto vášně a skutky úspěšně podmanit?

• Jak rozlišujeme mezi „spravedlivým hněvem“, který příležitostně

projevoval Spasitel, a „zlovolným hněvem“? (Viz také 2. Nefi 1:26.)

• Jaké jsou důsledky toho, když dáváme průchod svým rozhněvaným

pocitům? (Viz také Jakub 3:5–6.) Jaké byly rady presidenta Younga

pro ovládání hněvu? Jak nám poddajnost vůči Duchu pomáhá ovlá-

dat náš hněv?

Můžeme ovládat svou řeč.

• Jak můžeme „získat moc kontrolovat své myšlenky a úvahy“?

• Co poradil president Young těm, kteří říkají, že hovoří urážlivě

proto, aby se vyvarovali pokrytectví?

• Jak můžeme ovládat svůj jazyk, když jsme pokoušeni 1) brát jméno

Boží nadarmo, 2) pomlouvat své bližní, 3) hledat chyby na někom

jiném, nebo poškozovat jeho pověst (viz také NaS 136:23–24), nebo

4) zahanbovat nebo ponižovat člena rodiny nebo přítele? (Viz také

NaS 52:16.)

• Co máme dělat, když máme nelaskavé myšlenky, které se týkají dru-

hých?
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Slovo moudrosti uči, že obiloviny patří mezi zdravé potraviny, 
které jsou dobré pro naše tělo.



Život podle Slova moudrosti

Pro presidenta Brighama Younga bylo evangelium Ježíše Krista prak-
tickým náboženstvím. V roce 1867 v dopise svým dvěma synům slouží-
cím na misii pochválil Svaté v Salt Lake City za zachovávání Slova
moudrosti: „Kupci na Whiskey St. mohou den za dnem vydělat stěží na
zaplacení svého nájmu. Lidé projevují nejsilnější snahu, kterou jsme
kdy viděli, aby uvedli v život rady, které jim byly dány ohledně Slova
moudrosti a poslušnosti v časných i duchovních záležitostech. Nebylo
použito žádného donucování, nevyžadovalo to žádné smlouvy. Byla
vyhlášena zásada a ukázalo se, že lidé jsou připraveni ji ochotně přij-
mout a dodržovat. Na celém teritoriu zavládl pokoj a dobré zdraví.“
(LBY, 88.) Učil, že Pán zjevil Slovo moudrosti, aby zlepšil kvalitu
našeho smrtelného života, aby nás učinil úspěšnějšími pracovníky na
Božím pozemském království a aby nám pomohl naplnit plnou míru
našeho stvoření.

Učení Brighama Younga

Věříme, že Slovo moudrosti je přikázáním od Boha.

Když byla zavedena škola proroků, jedním z prvních zjevení, která

Pán dal svému služebníku Josephovi, bylo Slovo moudrosti. Členů této

školy bylo zprvu jenom několik a prorok je začal učit nauce, aby je při-

pravil vyjít do světa a kázat evangelium všemu lidu. . . Prorok je začal

učit, jak mají žít, aby mohli být lépe připraveni na vykonávání velkého

díla, které byli povoláni uskutečňovat (DNSW, 25 Feb. 1868, 2).

Biskupové, starší Izraele, vysocí kněží, sedmdesátníci, Dvanáct

apoštolů, První předsednictvo a veškerý dome Izraele, naslouchejte vy,

můj lide! Dodržujte slovo Páně, zachovávejte Slovo moudrosti, vzá-

jemně se podporujte, podporujte domácnost víry (DBY, 183).

Vím, že někteří říkají, že zjevení týkající se těchto bodů nejsou dána

cestou přikázání. Velmi dobře, ale je nám přikázáno zachovávat každé

slovo, které vychází z úst Božích (DBY, 182–183).
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Duch mi našeptává, abych Svaté posledních dnů vyzval, aby zacho-

vávali Slovo moudrosti, aby nechali být čaj, kávu a tabák a aby se zdržo-

vali pití lihových nápojů. To je to, co Duch skrze mě naznačuje. Pokud

toto Duch Boží našeptává tomuto lidu skrze jejich vedoucího, a oni

nechtějí naslouchat ani uposlechnout, jaké budou důsledky jejich

neposlušnosti? Jejich údělem bude temnota a slepota mysli vzhledem

k věcem Božím; přestanou mít ducha modlitby, a v poměru k jejich

neposlušnosti v nich bude vzrůstat duch světa, až zcela odpadnou od

Boha a jeho cest (DBY, 183).

Tělesná soustava, kterou osoba má, má být vyživována a má být

o ni pečováno; a kdykoli do tohoto systému přijmeme něco, aby ho to

posílilo a podnítilo nad jeho přirozené schopnosti, zkracuje to život.

Jsem doktor natolik, že to vím. . . Budete-li se řídit touto radou, budete

plni života a zdraví a zvýší se vaše inteligence, vaše radost a útěcha

(DBY, 183).

Toto Slovo moudrosti, o němž se předpokládalo, že zastaralo a že

neplatí, je jako všechny rady Boží, platí dnes stejně, jak tomu bylo vždy.

Je v něm život, věčný život – život, který je nyní, a život, který přijde

(DBY, 184).

Slovo moudrosti je inspirovaný zdravotní kodex.

Slovo moudrosti zakazuje používání horkých nápojů a tabáku. Sly-

šel jsem argumentovat, že v něm není zmínka o čaji a kávě; to je velmi

pravdivé; ale co byli lidé zvyklí považovat za horké nápoje, když bylo

ono zjevení dáno? Čaj a kávu. Nebyli jsme zvyklí pít velmi horkou

vodu, ale čaj a kávu – nápoje, které se běžně používaly (DBY, 182).

Namísto toho, abychom dělali práci dvou dnů v jednom dni, bude

moudrost [Svatým] diktovat, že pokud touží po dlouhém životě a dob-

rém zdraví, musejí, po dostatečné námaze, dovolit tělu, aby si odpočalo

dříve, než se zcela vyčerpá. Když se vyčerpá, někteří argumentují tím,

že potřebují povzbuzující prostředky v podobě čaje, kávy, lihových

nápojů nebo některé z oněch narkotických látek, které se často berou,

aby podnítily zaostávající síly k většímu vypětí. Ale místo povzbuzují-

cích prostředků tohoto druhu se mají zotavit odpočinkem. Pracujme

méně, méně se unavujme a méně jezme a budeme mnohem moudřej-

ším, zdravějším a bohatším lidem, než když se budeme ubírat směrem,

kterým jdeme nyní. Je obtížné najít něco zdravějšího k pití než je dobrá

studená voda, taková, jaká k nám stéká dolů z pramenů a sněhu našich

hor. To je nápoj, který máme pít. Máme ho pít neustále. . . Můžeme si

všimnout, že někteří lidé, kteří užívají lihové nápoje a tabák, jsou

zdraví, ale já namítám, že by byli mnohem zdravější, kdyby ho neuží-
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vali, a potom by měli nárok na požehnání zaslíbená těm, již zachová-

vají radu danou ve „Slově moudrosti“ (DBY, 187).

Když jezdíme do osad a zastavujeme se v domech bratří, ti říkají:

„Bratře Brighame, dovolte, abychom vás i vaši společnost uctili.“ Říkám

jim, ať tak učiní, ale ať mi dají kousek kukuřičného chleba; měl bych ho

raději než jejich koláče a dorty a cukroví. Dopřejte mi něco, co podpoří

přirozenost a nechá můj žaludek a celý systém čistý pro přijetí Ducha

Páně a volný od bolestí hlavy a bolestí všeho druhu (DBY, 189).

Američané jako národ se zabíjejí svými neřestmi a životem v nad-

bytku. Tolik, kolik by měl člověk sníst za půl hodiny, spolykají ve třech

minutách, své jídlo hltají jako [pes] pod stolem, který, když mu hodíte

odřezek masa, ho spolkne, než řeknete „švec“. Chcete-li nápravu, řiďte

se radou, kterou jsem vám právě dal. Zřekněte se mnoha svých jídel

a spolehněte se, že uděláte mnoho pro ochranu své rodiny před nevol-

ností, nemocí a smrtí (DBY, 189).

Víte, že je vaší výsadou žít tak, abyste mohli po celou dobu doko-

nale ovládat svou mysl? Snažte se zachovávat své tělo při životě a ve

zdraví a budete schopni ovládat svou mysl (DBY, 190).

Ta část, která myslí, je nesmrtelná nebo neviditelná, a je to ona, která

koná duševní práci; potom schránka, která je vytvořena a zorga-

nizována přesně za tím účelem, uskutečňuje nebo ovlivňuje výsle-

dek oné duševní práce. Nechť tělo spolupracuje s myslí, a nechť obojí

spolu pěkně pracuje, a budete mít, s pouhými několika výjimkami, atle-

tického jedince se silnou myslí, mocného jak fyzicky, tak duševně

(DBY, 191).

Buďte opatrní na své tělo; buďte moudří při vynakládání své

energie, neboť až budete staří, budete potřebovat sílu a moc, kterými

nyní plýtváte. Chraňte svůj život. Dokud toto nepoznáte a nebudete

to používat, nejste zcela dobrými vojáky ani moudrými služebníky

(DBY, 193).

Tedy si nezahrávejme se svým posláním tím, že si budeme dopřávat

škodlivých látek. Ty v lidském systému kladou základy nemoci a smrti,

a totéž se předává jejich dětem, a na svět přichází další pokolení sla-

bých lidských bytostí. Takové děti mají slabé kosti, šlachy, svaly

a postavu a jsou málo užitečné samy sobě nebo svým spolustvořením;

nejsou připraveny na život (DBY, 185–186).
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Zachovávání Slova moudrosti nám pomáhá lépe naplňovat účel
našeho života.

Je to kus dobré rady, kterou si Pán přeje, aby jeho lid zachovával,

aby mohli žít na zemi, dokud se nenaplní míra jejich stvoření. To je cíl,

který měl Pán na zřeteli, když dával Slovo moudrosti. Těm, kteří ho

budou zachovávat, dá velkou moudrost a porozumění a zlepší jejich

zdraví, dá sílu a vytrvalost schopnostem jejich těla a mysli, dokud se

nenaplní jejich roky na zemi. Toto bude jejich požehnáním, budou-li

zachovávat jeho slovo s dobrým a ochotným srdcem a ve věrnosti před

Pánem (DBY, 184).

Tak vidíme, že téměř úplně první učení, které první starší této

Církve obdrželi, se týkalo toho, co mají jíst, co mají pít, a jak mají řídit

svůj přirozený život, aby mohli být sjednoceni časně, stejně jako

duchovně. Toto je velký účel, který měl Bůh na zřeteli, když do světa

vyslal, skrze své služebníky, evangelium života a spasení (DBY, 186).

Člověk, který si dopřává jakéhokoli zvyku, který svým příkladem

a vlivem škodí všeobecnému dobru, není pouze nepřítelem sama sebe,

ale tak dalece, kam zachází vliv tohoto zvyku, také nepřítelem společ-

nosti. Člověk, který se nevzdá nebezpečného zvyku kvůli dobru, které

by to přineslo společnosti, je, při nejmenším, vlažný ve své touze

a přání ohledně veřejného a všeobecného zušlechťování (DBY, 186).

Připravujte se zemřít není nabádáním v této Církvi a království; ale

připravujte se žít je slovo pro nás, a zdokonalujte vše, co můžeme,

v životě příštím, v němž se můžeme těšit oslavenějšímu stavu inteli-

gence, moudrosti, světla, poznání, moci, slávy a oslavení. Usilujme tedy

rozšířit přítomný život až do krajnosti zachováváním každého zdravot-

ního zákona a správným vyvážením práce, studia, odpočinku a rekre-

ace, a tak se připravujme na lepší život. Učme těmto zásadám své děti,

aby v jitru svých dnů mohly být učeny položit základ pro zdraví a sílu

a tělesnou konstituci a moc života ve svém těle (DBY, 186).

Doporučení ke studiu

Věříme, že Slovo moudrosti je přikázáním od Boha.

• Jak nás život podle Slova moudrosti lépe připravuje na to, abychom

činili Pánovo dílo?

• President Young řekl, že „je nám přikázáno zachovávat každé slovo,

které vychází z úst Božích“, včetně Slova moudrosti. (Viz také NaS

89:2.) Jak vám vědomí, že Slovo moudrosti je přikázání a nikoli jen
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dobrá rada, pomáhá žít podle jeho zásad? Jaké budou podle presi-

denta Younga důsledky neposlušnosti Slova moudrosti?

• Co si myslíte, že měl president Young na mysli, když řekl, že ve

Slově moudrosti „je život, věčný život“?

Slovo moudrosti je inspirovaný zdravotní kodex.

• Jaký je podle presidenta Younga účel Slova moudrosti? (Viz také

1. Korintským 3:16–17; NaS 89; 93:35.)

• Jaká byla rada presidenta Younga o tom, jak se vyvarovat vyčerpání?

Jak ve svém životě můžete uplatňovat zásady obsažené v jeho radě?

• Jak poslušnost Slova moudrosti umožňuje „tělu spolupracovat

s myslí“? Jaký z toho můžete mít prospěch? Jak nás může Slovo

moudrosti připravit na přijetí Ducha?

• President Young řekl: „Nezahrávejme [si] se svým posláním tím, že

si budeme dopřávat škodlivých látek.“ Jak takové látky brání

našemu poslání?

Zachovávání Slova moudrosti nám pomáhá 
lépe naplňovat účel našeho života.

• Jak nám život podle Slova moudrosti pomáhá naplnit účel našeho

stvoření, jednotlivě i jako Církvi?

• Jak život podle Slova moudrosti zvyšuje naši duchovnost? Jak nepo-

slušnost Slova moudrosti poškozuje duši?

• Proč jsme schopni účinněji sloužit, když zachováváme Slovo moud-

rosti?

• Jak se můžeme řídit radou presidenta Younga „rozšířit přítomný

život až do krajnosti zachováváním každého zdravotního zákona

a správným vyvážením práce, studia, odpočinku a rekreace“? Jak

nám poslušnost Slova moudrosti pomáhá plněji žít?
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Spasitel použil příběh o milosrdném Samaritánovi, 
aby nás učil, jak máme milovat své bližní.



Rozvíjení křesťanských 
postojů vůči druhým

President Brigham Young viděl, že je zapotřebí pravé lásky „čisté lásky
Kristovy“, aby uhlazovala cestu života. Příkladem jeho laskavosti
a služby druhým je jeho jednání s Lucy Growesovou: Při cestě na
západ Lucy spadla pod kolo rodinného vozu a utrpěla zlomeninu
nohy a několika žeber. President Young zlomenou nohu ošetřil a dal jí
požehnání. Za několik dnů Lucyina dcera o tuto nohu zakopla a zlo-
mila ji podruhé. Každý krok volského spřežení představoval pro Lucy
trýznivou bolest a ona požádala manžela, aby se odpojili od kolony
vozů a nechali ostatní, aby pokračovali bez nich. President Young pro-
hlásil, že je nenechá u cesty na nebezpečném území. Požádal několik
mužů, aby uřízli nohy Lucyiny postele s nebesy a kostru zavěsili na
oblouky od vozu tak, aby se matrace a pružiny lehce houpaly jako hou-
pací síť. President Young potom obnovil požehnání, které Lucy dal,
a několik dnů jel po jejím boku, aby zajistil, že nebude mít další potíže.
„Svým jemným a laskavým způsobem,“ napsal Lucyin vnuk, „si získal
věčnou lásku Lucy i jejího potomstva.“ (HRF, 157–158.)

Učení Brighama Younga

Odějte se poutem pravé lásky.

Nejsme zde izolovaní a osamělí, odlišně utvoření a složení z jiných

materiálů než zbytek lidské rasy. Patříme k této rodině a jsme její sou-

částí, v důsledku toho máme vůči sobě vzájemné závazky (DBY, 271).

Svatí posledních dnů se musejí naučit, že zájem jejich bratří je jejich

zájmem, jinak nikdy nebudou moci být spaseni v celestiálním králov-

ství Božím (DBY, 271).

Pán bude žehnat tomu lidu, který je plný pravé lásky, laskavosti

a dobrých skutků (DBY, 280).

Pravá láska. Existuje jedna ctnost, vlastnost nebo zásada, která,

budou-li si jí Svatí vážit a budou-li ji praktikovat, přinese spasení tisí-
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cům a tisícům. Zmiňuji se o pravé lásce neboli lásce, ze které vychází

odpuštění, shovívavost, laskavost a trpělivost (DNW, 11 Jan. 1860, 1).

Máme mít pravou lásku; máme dělat vše, co je v našich silách, aby-

chom napravili ztracené syny a dcery Adama a Evy a přivedli je zpět,

aby byli spaseni v přítomnosti našeho Otce a Boha. Budeme-li to činit,

naše pravá láska se rozšíří až po nejkrajnější mez, která je určena pro

pravou lásku Boží, aby se šířila mezi tímto lidem (DBY, 273).

Milujte svého bližního jako sebe samého [viz Matouš 22:39]; čiňte

druhým to, co byste chtěli, aby druzí činili vám [viz Matouš 7:12] (DNW,
20 Mar. 1852, 3).

Je extrémní pošetilost, aby osoby říkaly, že milují Boha; když nemi-

lují své bratří [viz 1. Jan 4:20] (DBY, 271).

Svou práci lásky a laskavosti máme zahájit u rodiny, do které pa-

tříme; a potom ji máme rozšiřovat na druhé (DBY, 271).

Buďte stálí, vždy zůstávejte v pravdě. Nikdy ve svém srdci nepodně-

cujte zášť nebo nenávist; to nepatří ke Svatému (DBY, 273).

Říkám: „Milujte své nepřátele?“ Ano, podle určitých zásad. Ale nevy-

žaduje se od vás, abyste milovali jejich zlovolnost; vyžaduje se od

vás pouze, abyste je milovali, pokud jde o touhu a úsilí odvrátit je od

jejich zlých cest, aby mohli být spaseni skrze poslušnost evangelia

(DBY, 272).

Dělá někdo z vašich bližních něco špatného? Dělá. Lidé sem přichá-

zejí z různých částí země, aby se toto stalo jejich adoptivní vlastí, a staří

obyvatelé od nich očekávají, že se najednou přizpůsobí a přijmou

jejich způsoby, zvyky a tradice, jinak si myslí, že nově příchozí nejsou

hodni jejich společenství. Jinými slovy, „pokud každý muž, žena a dítě

nejedná, nemyslí a nevidí tak, jako já, jsou to hříšníci“. Je velmi nutné,

abychom měli pravou lásku, která zakryje množství toho, co můžeme

považovat za hříchy (DNW, 11 Jan. 1860, 1).

Pokud z celého srdce milujete Boha a své bratří, bude to dostateč-

ným důkazem toho, že jste na cestě života (DBY, 271).

Zajistěte, abyste kráčeli po cestě, která vede k věčnému životu, a vez-

měte jich sebou tolik, kolik můžete. Vezměte je takové, jací jsou, chá-

pejte je takové, jací jsou, a jednejte s nimi s takovými, jací jsou; hleďte

na ně tak, jak na ně hledí Bůh (DBY, 274).

Laskavost. Buďte ke všem laskaví, jako je laskavý náš Otec v nebi.

Sesílá svůj déšť na spravedlné i nespravedlné a dává slunci svítit na zlé

i na dobré [viz Matouš 5:45]. A tak nechejme svou dobrotu dosahovat

ke všem dílům jeho rukou, kdekoli můžeme; nepoddávejte se ale

duchu a vlivu zla (DBY, 272).

Pryč s veškerými malými špinavostmi, a jednejme se všemi laskavě.
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Ukázňujte tam, kde bude ukáznění nejlepší; ale snažte se přesvědčit

dříve, než zkusíte hůl (DBY, 277).

Jste-li někdy vyzván nějakou osobu ukáznit, nikdy ji neukázňujte

nad účinnost balzámu, který s sebou máte, abyste ji ošetřil [viz NaS

121:43] (DBY, 278).

Nikdy nemění mé pocity vůči jedincům, ať mužům nebo ženám, to,

zda věří tomu, čemu věřím já, či nikoli. Můžete se mnou žít jako sou-

sedé? Já s vámi mohu; a nijak zvlášť mě nezajímá, zda věříte se mnou, či

nikoli (DBY, 278–279).

Při našem [jednání] s těmi, již stojí stranou – nenazývejme je

pohany – nechť je náš příklad takový, aby byl hodný napodobení;

potom každý mezi nimi, který je čestný, řekne: „Zdá se mi, že máte

pravdu, myslím, že přijdu a zůstanu s vámi.“ (DBY, 279.)

Být jemným a laskavým, slušným a pravdivým, být plným víry

a bezúhonnosti a nečinit žádné zlo je od Boha; dobrota kolem každé

osoby, která ji vlastní, vyzařuje svatozář krásy a způsobuje, že jejich tvář

září světlem a jejich společnost je díky jejich znamenitosti žádoucí.

Jsou milovaní Bohem, svatými anděly a všemi dobrými na zemi,

zatímco zlovolní je nenávidí, závidí jim, obdivují je a bojí se jich (DBY,
280).

Dobré skutky. Duchem našeho náboženství je být milosrdný ke

všem, činit dobro všem, pokud nám dovolí činit jim dobro (DBY, 272).

Nechť jsme navzájem soucitní a nechť silní něžně pečují o slabé

a vedou je k síle a nechť ti, kteří vidí, vedou slepé, dokud oni sami neu-

vidí cestu (DBY, 271).

Modlete se vždy za všechny, kteří jsou v dosahu milosrdenství (DBY,
279).

Když vidíte, že bližní začíná sklouzávat, modlete se za něho, aby

mohl mít Ducha evangelia, jako ho měl kdysi. A když v sobě cítíte

tohoto Ducha, modlete se o více onoho světla, které jste obdrželi, když

jste poprvé přijali evangelium, a spasíte sebe a dům (DBY, 272).

Předpokládejte, že v této obci je deset žebráků, kteří žebrají dům od

domu o něco k jídlu, a že devět z nich jsou podvodníci, kteří žebrají,

aby se vyhnuli práci a se zlým srdcem podvádějí štědré a soucitné, a že

pouze jeden z těch deseti, kteří přicházejí k vašim dveřím, je hoden

vaší velkomyslnosti; co je lepší, dát jídlo deseti, aby bylo jisté, že se

pomůže jednomu skutečně potřebnému, nebo odmítnout těch deset,

protože nevíte, který z nich je hoden? Všichni řeknete, dejte dobro-

činný dar deseti a neodvracejte se od jediné skutečně hodné a opravdu

potřebné osoby mezi nimi. Budete-li to činit, nebude ve vašich požeh-

náních záležet na tom, zda sloužíte hodné či nehodné osobě, nakolik
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dáváte almužny s okem upřeným na pomoc skutečně potřebnému

(DBY, 274).

Neodsuzujte; suďte spravedlivým soudem.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni [viz Matouš 7:1]. Nechť žádný člověk

nesoudí svého spolubližního, pokud neví, že má v sobě mysl Kristovu

[viz Moroni 7:16–18]. Máme o tomto bodu vážně uvažovat; jak často se

říká: „Tato osoba udělala něco špatného, a nemůže být Svatou, jinak by

to neudělala.“ Jak to víte? . . . Nesuďte takové osoby, protože neznáte

záměr Páně s nimi; tudíž neříkejte, že nejsou Svatými. . . Osoba, která by

druhé řekla, že není Svatou posledních dnů, kvůli nějaké bezvýznamné

záležitosti v lidském životě, dokazuje, že nevlastní Ducha Božího. Mys-

lete na to, bratří a sestry; zapište si to, abyste si tím mohli osvěžovat

paměť; noste to sebou a často se na to dívejte. Když soudím své bratří

a sestry, pokud je nesoudím podle zjevení Ježíše Krista, nemám Ducha

Kristova; kdybych ho měl, nesoudil bych žádného člověka (DBY,
277–278).

Mé srdce zaplavuje bolest, když vidím tolik starších Izraele, kteří si

přejí, aby každý přišel k jejich měřítkům a byl poměřován jejich mírou.

Každý člověk musí být právě tak dlouhý, aby odpovídal jejich želez-

nému loži [viz Izaiáš 28:20], nebo být useknut na správnou délku; je-li

příliš krátký, musí být natažen, aby splnil požadavek (DBY, 279).

Když vidí chybujícího bratra nebo sestru, jejichž směr neodpovídá

jejich zvláštnímu pohledu na věc, docházejí najednou k závěru, že on

nebo ona nemohou být Svatými, a odepírají své společenství a dospí-

vají k závěru, že pokud oni jsou na cestě pravdy, druzí musejí mít

přesně jejich váhu a rozměry (DBY, 279).

Mějme spolu navzájem trpělivost. Naprosto se nedívám na věci tak

jako vy. Můj úsudek není ve všech věcech jako váš, ani váš jako můj.

Když soudíte muže nebo ženu, suďte úmysly srdce. Lidé ve veliký den

Páně nebudou souzeni, zejména, za slova ani za skutky; ale ve spojení

se slovy a skutky budou vzaty v úvahu pocity a záměry srdce, a skrze ně

budou lidé souzeni [viz NaS 137:9] (DBY, 273–274).

Nechť se všichni Svatí posledních dnů naučí, že slabosti jejich bratří

nejsou hříchy. Když se muži nebo ženy neúmyslně dopouštějí něčeho

špatného, nepřičítejte jim to za hřích. Učme se mít vzájemný soucit;

nechť milosrdenství a laskavost obměkčí každou hněvivou a mrzutou

povahu, abychom se mohli stát shovívavými a prospěšnými ve veškeré

své vzájemné komunikaci (DBY, 273).

Služte Pánu, a nesnažte se hledat jeden na druhém chyby [viz NaS
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88:124]. Žijte tak, abyste nemuseli hledat žádnou chybu na sobě,

a nikdy si nevšímejte chyb svých bratří, neboť každá osoba má dost

vlastních chyb, na které si má dávat pozor (DBY, 280).

Můžete vidět, nebo si myslet, že vidíte, tisíc chyb na svých bratřích;

přesto jsou zorganizováni tak jako vy; jsou tělo z vašeho těla a kost

z vaší kosti; jsou z vašeho Otce, který je v nebi; všichni jsme Jeho děti

a máme být spolu navzájem spokojení, pokud je to možné (DBY, 271).

Respektujte jeden druhého; nehovořte posměšně jeden o druhém.

Někteří, když se sebeméně na nějakého jedince rozhněvají, mají sklon

uvrhnout ho do pekla, jako by nebyl hoden místa na zemi. Pošetilci!

Nerozumíte, že ti, které odsuzujete, jsou dílem Božím, stejně jako vy

sami! Bůh přehlíží jejich slabosti; a pokud činí dobro, jsou pro něho

přijatelní, stejně jako my. Díky Bohu, že nejste tak pošetilí a že jste plni

milosrdenství a laskavosti (DBY, 274).

Bůh žehnej pokorné a spravedlivé a kéž má s námi slitování pro sla-

bost, která je v naší přirozenosti. A vezměme v úvahu velkou slabost

a nevědomost smrtelníků a buďme k sobě navzájem milosrdní (DBY,
272).

Milosrdný nalezne milosrdenství [viz Matouš 5:7] (DBY, 273).

Výpravy s ručními vozíky byly často podporovány příspěvky Svatých 
do Stálého vystěhovaleckého fondu, který president Young založil, 

aby chudším Svatým pomohl shromáždit se v Sionu.



Jsem velmi vděčný, že není naší povinností, v našem současném

stavu, soudit svět; kdyby to byla naše povinnost, vše bychom zničili.

Nemáme dostatek moudrosti, naše mysl není naplněna poznáním

a mocí Boží; duch se musí přít s tělem o trochu více, dokud si úspěšně

nepodrobí své vášně, dokud nebude celá duše uvedena v dokonalý

soulad s myslí a vůlí Boží. A předtím než budeme schopni soudit,

musíme také dosáhnout úsudku, který používá Bůh ve své schopnosti

hledět do budoucnosti a zjišťovat a poznávat výsledky našich skutků

daleko v budoucnosti, dokonce ve věčnosti (DBY, 278).

Budujte v sobě navzájem víru a vyhýbejte se sváru.

Kdybychom mohli získat onu víru a důvěru v sebe navzájem,

a v našeho Boha, abychom, když prosíme o nějakou laskavost, to mohli

dělat s plnou jistotou a vědomostí, že to obdržíme, nechápete, že by

nás to přímo vedlo k tomu, abychom dělali to, co chceme, aby se dělo

nám, v každé životní záležitosti a okolnosti? Nabádalo by nás to dělat

nejenom tolik, kolik je požadováno, ale více. Kdyby vás váš bratr požá-

dal, abyste s ním šli míli, šli byste dvě; kdyby vás žádal o sukni, dali

byste mu i plášť [viz Matouš 5:40–41]. Tato zásada nás nabádá, aby-

chom dělali vše, co je v našich silách, abychom podporovali zájem jed-

noho o druhého, věc Boží na zemi, a cokoli si Pán přeje, abychom

dělali; činí nás připravenými a ochotnými ihned to vykonat (DBY, 275).

Budeme-li ale postrádat vzájemnou důvěru a budeme-li vzájemně

na sebe žárlit, náš pokoj bude zničen. Budeme-li pěstovat zásady neo-

třesitelné vzájemné důvěry, naše radost bude úplná (DBY, 275).

Dílem, ve kterém se vy i já angažujeme, je znovuzřídit důvěru

v mysli lidu; a když slyším o situacích, které vycházejí najevo, v nichž

bratří nedodržují své slovo, považuji to za skvrnu na charakteru tohoto

lidu. Máme navzájem své slovo dodržovat. A máme-li mezi sebou

navzájem potíže nebo nedorozumění, promluvme si o tom, proberme

toto téma důkladně, vážně a diskrétně a zjistíme, že všechny potíže se

vyléčí tímto způsobem snadněji než jakýmkoli jiným; a my také zjis-

tíme, že téměř každá potíž, která vyvstává uprostřed obyvatel země,

vzniká z nedorozumění; a existuje-li skutečně zlý úmysl a záměr, je-li

záležitost probrána, provinilec je obyčejně ochoten dospět k dohodě

(DBY, 276).

Když mezi dvěma stranami existuje rozdíl v názorech, nechť se

sejdou a položí si vzájemně své potíže k nohám a nechť samy ulehnou

do kolébky pokory a řeknou: „Bratře (nebo sestro), chci dělat to, co je

správné; ano, dokonce si uškodím, abych vám učinil to, co je správné.“

Nemyslíte, že muž nebo žena, kteří se svým bližním jednají tímto způ-
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sobem, budou ospravedlněni zákonem spravedlivosti? Jejich úsudky

se sjednotí, a oni se dohodnou – v důsledku toho nebude potřeba

povolávat třetí osobu, aby rozdíly urovnala. Když toto podniknete,

a přesto se nemůžete sjednotit, potom zavolejte třetí osobu a urovnejte

to (DBY, 276–277).

Sváry často vzedmou do takové míry odcizení, že bratří nemají víru

ve vzájemnou poctivost a bezúhonnost, když asi obě strany trochu klo-

pýtly přes malé, sobecké, primitivní, osobní nedorozumění, a zacházejí

v něm tak daleko, že si přejí odříznout jeden druhého od Církve.

Takové případy jsou mi předkládány velmi často. Když problém roz-

motáme, zjistíme, že začal drobným nedorozuměním, týkajícím se

nějaké maličkosti; veškeré potíže vyvstávají z nejmalichernější příčiny.

Vyvarujte se toho, abyste nedorozumění živili, až se z něho stane potíž

(DBY, 277).

Pokud o vás vaši bližní hovoří, a vy si myslíte, že se nechovají dobře,

když o vás říkají špatné věci, nedejte jim poznat, že jste kdy zaslechli

nějaké slovo, a chovejte se tak, jako kdyby vždy dělali to, co je správné

(DBY, 277).

Kéž od tohoto okamžiku nadále žijeme tak, abychom vyvolávali

důvěru u všech lidí, se kterými jednáme a přicházíme do styku; a cho-

vejme jako poklad každou částečku důvěry, kterou získáváme, jako

jedno z nejvzácnějších vlastnictví, které vůbec mohou smrtelníci vlast-

nit. Když jsem svými dobrými skutky vyvolal v bližním vůči sobě

důvěru, modlím se, abych nikdy neudělal nic, co by ji zničilo (DBY,
276).

Doporučení ke studiu

Odějte se poutem pravé lásky.

• Jaké „vzájemné závazky“ máme jako členové lidské rodiny? Jak náš

postoj vůči druhým a skutky zaměřené na ně ovlivňují naše vlastní

spasení? Jak nám pravá láska může pomoci „[napravit] ztracené

syny a dcery Adama a Evy“?

• Proč nemůžeme doopravdy milovat Boha, když nemilujeme druhé

lidi? Proč je nezbytné „[hledět na druhé] tak, jak na ně hledí Bůh“?

Jak můžete prohloubit svou schopnost tak činit?

• Pravá láska, „čistá láska Kristova“, může být vyjádřena mnoha způ-

soby (viz například Moroni 7:45–47). Jaká vyjádření pravé lásky

president Young zdůraznil? Jakými způsoby můžete projevovat

více pravé lásky těm, s nimiž přicházíte do styku? Jak druzí projevují

pravou lásku vám?
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Neodsuzujte; suďte spravedlivým soudem.

• Co president Young radil o vzájemném souzení? Jak můžete tuto

radu použít při jednání s těmi, kteří myslí nebo se chovají jinak než

vy?

• Jaké mohou být důsledky toho, když nespravedlivě soudíme své

bližní? Co nám může pomoci, abychom soudili spravedlivě, nachá-

zíme-li se v postavení, v němž musíme soudit druhou osobu? (Viz

také Moroni 7:14–18.) Proč je pro nás důležité, abychom si navzá-

jem projevovali milosrdenství?

• Jak nám to, že máme na paměti, že jsme všichni děti Boží, pomáhá

v našem vztahu se členy naší rodiny, s přáteli a známými?

Budujte v sobě navzájem víru a vyhýbejte se sváru.

• Jak vzájemně posilujeme svou víru a důvěru? Když tak činíme, jaké

to přináší výsledky? Co se stane, nemáme-li vzájemnou důvěru?

• Jaké jsou některé zdroje sváru? (Viz také 2. Nefi 26:32–33.) Co je to

svár a jak se mu můžeme vyhýbat? Co jste v minulosti činili, abyste

se úspěšně vyhýbali sváru? Co nám president Young poradil o tom,

jak se máme chovat, když vyvstanou neshody nebo konflikty?

• Co myslíte, proč president Young popsal důvěru druhých jako

„jedno z nejvzácnějších vlastnictví, které vůbec mohou smrtelníci

vlastnit“? Jaké konkrétní věci můžete dělat, abyste prohloubili

důvěru, kterou ve vás mají druzí lidé?
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Šetrnost, pracovitost
a soběstačnost

President Brigham Young znal hodnotu tvrdé práce při přípravě Sva-
tých na vybudování království Božího. Pionýrům radil: „Místo aby-
chom bádali o tom, co pro nás udělá Pán, pátrejme po tom, co pro sebe
můžeme udělat sami“ (DBY, 293). President Heber C. Kimball, přítel
presidenta Younga a rádce v Prvním předsednictvu, s ním mnoho dnů
pracoval na poli a později na tuto dobu vzpomínal takto: „[Bratr]
Brigham a já jsme tvrdě pracovali, bok po boku, za padesát centů na
den a za ubytování a stravu; když jsme pracovali na louce, měli jsme
sedmdesát pět centů na den; pracovali jsme od úsvitu do západu
slunce, a až do devíti hodin večer, když vypadalo, že bude pršet. Za bušl
pšenice na den jsme shrabovali za hrabicí klasy a svazovali je do
snopů a káceli jsme stromy až po pás ve sněhu za osmnáct centů za
sáh, a svůj plat jsme brali v kukuřici, sedmdesát pět centů za bušl“
(DNW, 30 July 1862.) President Young zdůraznil význam šetrnosti,
pracovitosti a soběstačnosti slovy: „Ti, kteří si zajišťují věčný život, jsou
činiteli slova, stejně jako posluchači.“ (DBY, 290.)

Učení Brighama Younga

Máme pilně pracovat a moudře využívat čas ke službě 
své rodině a k budování království Božího.

Co máme? Svůj čas. Nakládejte s ním tak, jak chcete. Čas je vám dán;

a když je vynaložen k nejlepšímu možnému prospěchu pro podporu

pravdy na zemi, je připsán na náš účet, a jste požehnaní; když ale trá-

víme čas v lenosti a pošetilosti, bude zapsán proti nám (DBY, 290).

Musíme vydat počet ze dnů, které jsme prožili v pošetilosti (DBY,
290).

Z času, který je zde na zemi člověku přidělen, nemá být nic ztraceno

nebo promarněno. Po přiměřeném odpočinku a relaxaci není den,

hodina nebo minuta, kterou bychom měli prožít v lenosti, ale každou
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minutu každého dne svého života máme usilovat o to, abychom zdoko-

nalovali svou mysl a prohlubovali víru ve svaté evangelium, abychom

se zdokonalovali v pravé lásce, trpělivosti a dobrých skutcích, aby-

chom mohli růst v poznání pravdy, jak je o ní promlouváno a proroko-

váno a jak je o ní psáno (DBY, 290).

Lenost a marnotratnost nejsou podle pravidel nebe. Zachovávejte

vše, co můžete, abyste mohli mít hojnost pro požehnání svých přátel

i svých nepřátel (DBY, 290).

Vše, co je spojeno s budováním Sionu, vyžaduje skutečnou, tvrdou

práci [viz 2. Nefi 5:17]. Je nesmysl hovořit o budování nějakého králov-

ství jinak než prací; vyžaduje to práci každé části naší organizace, ať

již mentální, fyzickou nebo duchovní, a to je jediný způsob budování

království Božího (DBY, 291).

Není budování království Božího na zemi po celou dobu časnou

prací? (DBY, 290–291.)

Toto je největší bohatství, které vlastníme – vědět, jak správně řídit

svou práci, a vydávat každou hodinu prospěšně pro blaho našich man-

želek a dětí a bližních (DBY, 290).

Budeme muset jít pracovat a dobýt zlato z hor, abychom ho položili,

máme-li někdy kráčet po ulicích dlážděných zlatem. Andělé, kteří nyní

chodí po svých zlatých ulicích, a oni mají ve svém ráji strom života,

museli ono zlato získat a dát ho tam. Když budeme mít ulice dlážděné

zlatem, budeme ho tam muset položit my sami. Ze Sionu v jeho kráse

a slávě se budeme těšit teprve tehdy, až ho vybudujeme. Ze Sionu,

který nyní očekáváme, se budeme těšit teprve poté, co ho vykoupíme

a připravíme. Budeme-li žít ve městě Nový Jeruzalém, bude to proto, že

položíme základ a vybudujeme ho. Pokud jako jedinci tuto práci nedo-

končíme, položíme základ pro své děti a děti svých dětí, tak jako Adam.

Máme-li být spaseni v korábu, jako byli Noé a jeho rodina, bude to

proto, že ho postavíme. Je-li evangelium kázáno národům, je tomu tak

proto, že starší Izraele. . . káží evangelium k nejzazším částem země

(DBY, 291).

Moje víra mě nevede k tomu, abych si myslel, že Pán nám opatří

pečená selata, chléb již namazaný máslem, atd.; dá nám schopnost

pěstovat obilí, získávat plody země, zhotovovat příbytky, obstarat si

několik prken na zhotovení bedny, a když přijde žeň a dá nám obilí, je

na nás, abychom ho uchovali – abychom ukládali pšenici, dokud nebu-

deme mít po ruce dostatečnou zásobu životní opory na jeden, dva, pět

nebo sedm roků, ušetřené lidmi, aby [zajistili] chléb [pro] sebe i pro ty,

již sem přijdou hledat bezpečí (DBY, 291–292).

226

K A P I T O L A  3 1



227

K A P I T O L A  3 1

Kooperativní sklady v Salt Lake City kolem roku 1869. President Young 
povzbuzoval k pracovitosti v domově, k šetrnosti a k soběstačnosti mezi Svatými.



Pán na zemi zajistil hojnost, abychom ji využívali.

Svým bratřím a sestrám říkám, pojďme a učme se, jak kolem sebe

shromažďovat z prvků hojnost každého životního pohodlí a pro-

měňme je ke svým potřebám a štěstí [viz NaS 59:18–20]. Nezůstávejme

nevědomí, s nevědomými, ale ukazujme nevědomým, jak být moud-

rými (DBY, 294).

Pán udělal svůj díl práce; obklopil nás prvky obsahujícími pšenici,

maso, len, vlnu, hedvábí, ovoce a vše, s čím lze budovat, zkrášlovat

a oslavovat Sion posledních dnů, a naší povinností je utvářet tyto prvky

podle našich potřeb a nezbytností, podle poznání, které nyní máme,

a moudrosti, kterou můžeme svou věrností získat z nebes. Tímto způ-

sobem Pán opět přivede Sion na zemi, a žádným jiným (DBY, 294).

Je naší povinností být aktivními a pilnými při činění všeho, co je

v našich silách, abychom se uživili, abychom budovali Jeho království,

abychom se bránili před svými nepřáteli, abychom moudře plánovali

a abychom uskutečňovali každý plán, který může být vymyšlen pro

utvrzení království Božího na zemi a pro posvěcení a přípravu nás

samotných na pobyt v Jeho přítomnosti (DBY, 294–295).

Dokud v tomto údolí máme úrodnou půdu a semena, která

můžeme zasadit do země, nemusíme žádat Boha, aby nás nasytil, ani

aby nás obcházel s bochníkem chleba a prosil nás, abychom ho snědli.

Nebude to dělat, a ani já bych to nedělal, kdybych byl na Pánově místě.

Můžeme se zde nasytit sami; a budeme-li někdy postaveni do situace,

kdy nebudeme moci, potom bude mít Pán dost času, aby učinil zázrak

a pomohl nám (DBY, 294).

Lidé se sváří, hádají a hledají, jak by nad sebou navzájem vyzráli a jak

by získali veškeré bohatství, které ve světě existuje. . . Předpokládejme

ale, že jdeme pracovat, abychom shromáždili vše, co je v nitru a na tváři

naší matky země, a že to začneme využívat – je něčeho nedostatek?

Není, je dost pro všechny. Svatí posledních dnů, dívejme se tedy na

tyto věci tak, jak jsou, i vy, kteří nejste Svatými posledních dnů, dívejme

se na věci tak, jak jsou. A já doufám, že vy, kteří stojíte stranou, i ti, již

prohlašují, že jsou Svatými posledních dnů, budete prospívat, a mod-

lím se o to, že zde budeme mít po nějakou dobu dobrý mír, takže si

budeme moci nerušeně stavět pece, otevírat doly, stavět železnice,

obdělávat půdu, provozovat obchodní podniky; abychom mohli pro-

vádět záležitost zkrášlování země (DBY, 295).
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Máme být moudří při využívání zdrojů, které nám Pán dává.

Bohatství království nebo národa nespočívá tolik v naplnění jeho

pokladnice, jako v úrodnosti jeho půdy a pracovitosti jeho lidu (DBY,
297).

Čas a schopnost pracovat je základním kapitálem celého lidského

světa, a my všichni jsme dlužníky Boha za schopnost využívat pro-

spěšně čas, a on nás bude volat k přísné zodpovědnosti za to, jak jsme

této schopnosti využívali; a bude požadovat nejen počet z našich

skutků, ale před soud budou předvedena také naše slova a myšlenky

(DBY, 301).

Veškerý kapitál zde na zemi je kost a svalstvo dělníků a dělnic. . .

Práce staví naše sborové domy, chrámy, soudní budovy, krásné

hudební sály a krásné školy; to, co učí naše děti, je práce, a ta je sezna-

muje s různými obory vzdělání, činí je zběhlými v jejich vlastní řeči

a v jiných jazycích a v každém oboru poznání, kterému děti lidské

rozumějí (DBY, 300).

Nikdy nedovolte, aby se s něčím plýtvalo. Buďte moudří, se vším

šetřete, a když získáte více, než můžete sami spotřebovat, požádejte

své bližní, aby vám to pomohli spotřebovat (DBY, 292).

Berte věci klidně a přirozeně, sesbírejte vše, nic nenechejte přijít

nazmar (DBY, 292).

Nikdy si nemyslete, že máte dost chleba, abyste svým dětem dovolili

plýtvat jeho kůrkou nebo drobečkem. Má-li člověk miliony bušlů pše-

nice a kukuřice, není dost bohatý. . . aby zametl jediný klas do ohně;

nechť ho něco sní a předá opět do země, a tak naplní účel, pro který

vyrostl. Pamatujte si to, ničím neplýtvejte, ale o vše pečujte (DBY, 292).

Je k našemu prospěchu dobře se starat o požehnání, která nám Bůh

uděluje; jdeme-li opačným směrem, zkracujeme moc a slávu, které má

Bůh v úmyslu dát nám jako dědictví. Díky vlastní opatrnosti, šetrnosti

a úsudku, které nám Bůh dal, jsme schopni si uchovávat obilí, stáda

a dobytek, . . . domy a pozemky a rozšiřovat je kolem sebe a neustále

získávat moc a vliv pro sebe jako jedince i pro království Boží jako

celek (DBY, 292).

Ze svého zisku používejte právě tolik, aby to učinilo vaše tělo a vaši

rodinu šťastnou a spokojenou, a přebytek ušetřete (DBY, 292).

Přejete-li si získat bohatství, šetřete to, co máte. Hlupák může peníze

vydělat; ale vyžaduje to člověka moudrého, aby je šetřil a vynakládal je

k svému vlastnímu prospěchu (DBY, 292).
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Máme stavět dobré domy a vytvářet krásné obce.

Nechť lidé budují dobré domy, sázejí dobré vinice a sady, dělají

dobré cesty a budují krásná města, v nichž lze nalézt velkolepé stavby

pro pohodlí veřejnosti, hezké ulice lemované stromy poskytujícími

stín, vodní fontány, křišťálové potoky a každý strom, keř a květinu,

která v tomto podnebí pokvete, aby náš horský domov učinili rájem

a naše srdce studnicí vděčnosti Bohu Josephovu, a těšili se tomu

všemu s vděčným srdcem a přitom neustále říkali: „Otče, ne má, ale tvá

vůle se staň.“ (DBY, 302.)

Zkrášlujte si zahradu, dům, farmu; zkrášlujte město. To nás učiní

šťastnými, a přinese hojnost. Země je dobrou zemí, prvky jsou dobré,

používáme-li je ke svému vlastnímu prospěchu, v pravdě a spravedli-

vosti. Buďme tedy spokojeni a jděme se svou mocí, abychom se učinili

zdravými, bohatými a krásnými a abychom se zachovávali nejlepším

možným způsobem a žili právě tak dlouho, jak můžeme, a činili veš-

keré dobro, které můžeme (DBY, 302).

Každé zdokonalení, které provádíme, přidává nejenom k našemu

pohodlí, ale i k našemu bohatství (DBY, 302).

Manželky, vy máte právo požadovat, aby vaši manželé zasadili

krásné stromy poskytující stín a stromy ovocné a aby vám poskytli

popínavé rostliny a květiny pro zkrášlení vnějšku vašeho obydlí;

a pokud vaši manželé nemají čas, získejte je samy a zasaďte je. Někteří

snad řeknou: „Nemáme nic, jenom roubený dům, a ten za to nestojí.“

Ano, stojí za to. Natřete ho vápnem a omítněte, a kolem dveří dejte

popínavé rostliny, tak, aby každý, kdo jde kolem, řekl: „To je ale krásná

chaloupka!“ To je vaší výsadou, a já vám přeji, abyste svých práv využí-

vali (DBY, 200).

Budujte dobré domy; učte se stavět; staňte se dobrými mechaniky

a muži obchodu, abyste věděli, jak postavit dům, stodolu nebo sýpku,

jak provozovat farmu a jak chovat dobytek a všemožně o něj pečovat

tím, že mu poskytnete správné přístřeší a každé vhodné pohodlí,

abyste ho uchovali přes zimu; a dokazujte, že jste hodni větších bohat-

ství, která vám budou svěřena, než je toto údolí a to, co může poskyt-

nout (DBY, 302).

Byl jsem v domech, které neměly ani nejmenší pohodlí pro ženy,

ani tolik jako stůl, aby si na něj postavily vědra na vodu, a ony je musely

stavět na podlahu, a jejich manželé tam přesto budou sedávat rok za

rokem a nikdy neudělají ani takové zlepšení, jako je stůl, na který by se

postavilo vědro. A přesto tu schopnost mají, ale nevyužívají ji (DBY,
198–199).
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Manžel má vylepšovat kuchyň a spižírnu a pokoje ve prospěch své

rodiny, a zvelebovat zahrady, cesty atd., zkrášlovat své obydlí a jeho

okolí, pokládat dláždění a sázet stromy kvůli stínu (DBY, 198).

Máme být soběstační jako rodina i jako lid.

Chceme, abyste od této doby byli soběstačným lidem [viz NaS

78:14]. Slyš to, Izraeli! Slyšte to sousedé, přátelé a nepřátelé, to je to, co

Pán od tohoto lidu vyžaduje (DBY, 293).

Vy, Svatí posledních dnů, naučte se postarat se sami o sebe. Nemů-

žete-li dnes získat vše, po čem toužíte, naučte se obejít se bez toho, co

si nemůžete koupit a za co nemůžete zaplatit; a podmaňte svou mysl

tomu, že musíte žít v mezích svých prostředků, a že v jejich mezích žít

budete (DBY, 293).

Kdo si zaslouží chválu? Ty osoby, které se o sebe starají, nebo ty,

které se vždy spoléhají na veliké milosrdenství Páně, že se o ně

postará? Domnívat se, že nám Pán opatří plody, když nezasadíme

stromy; nebo že máme volat k Pánu, aby nás zachránil z nouze, když

nebudeme orat a sít a budeme ušetřeni sklizňových prací, je stejné jako

prosit ho, aby nás zachránil před následky naší pošetilosti, neposluš-

nosti a plýtvání (DBY, 293).

William Carter oře u svého domu v St. George ve státě Utah, rok 1893.



Projevovat víru a důvěru v Boha pro vás i pro mne znamená dělat

vše, co můžeme, abychom se postarali o sebe a zachovali sami sebe;

a úsilí obce, která pracuje společně, srdcem i rukama, aby toho dosá-

hla, bude jako úsilí jednoho muže (DBY, 293).

Bratří, učte se. Už jste se toho hodně naučili, to je pravda; ale učte se

více; naučte se postarat se sami o sebe; uskladňujte obilí a mouku, a šet-

řete je na den nouze. Sestry, nežádejte po svém manželovi, aby prodal

poslední bušl obilí, který máte, a koupil vám něco v obchodě, ale

pomozte svému manželovi uskladnit to na den potřeby, a vždy mějte

po ruce zásobu na rok, nebo na dva (DBY, 293).

„Místo abychom bádali nad tím, co pro nás udělá Pán, pátrejme po

tom, co pro sebe můžeme udělat sami.“ (DBY, 293.)

Cokoli Svatí posledních dnů získali, to bylo získáno urputným zápa-

sem a nezlomným odhodláním (DBY, 294).

Doporučení ke studiu

Máme pilně pracovat a moudře využívat čas ke službě 
své rodině a k budování království Božího.

• Co president Young radil ohledně využití „každé minuty každého

dne“? (Viz také Alma 34:33.) Proč je čas tak vzácným darem? Jaké

zásady vám pomohly zlepšit způsob, jímž vynakládáte svůj čas?

• Proč jsou lenost a marnotratnost v rozporu s „pravidly nebe“? (Viz

také Kniha nauk a smluv 42:42.)

• Proč budování Sionu vyžaduje práci všeho druhu? Jakými způsoby

musíme pracovat duševně, fyzicky a duchovně, abychom vybudo-

vali Sion?

Pán na zemi zajistil hojnost, abychom ji využívali.

• Jak Pán „opět přivede na zemi Sion“? Jakými konkrétními způsoby

můžeme napomáhat budování Sionu?

• President Young řekl, že „v nitru a na tváři naší matky země . . . je . . .

dost pro všechny“. Co myslíte, proč je tedy ve světě tolik chudoby?

Co můžeme dělat ve své rodině, církevní organizaci a obci, aby-

chom se vzájemně dělili o to, co nám Pán dává? (Viz také Jakob

2:18–19; NaS 104:14–18.)
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Máme být moudří při využívání zdrojů, které nám Pán dává.

• Proč nemáme „ničím [plýtvat], ale o vše [pečovat]“? Jak bychom

mohli použít radu presidenta Younga týkající se tohoto námětu

v souvislosti se skladováním potravin a přípravou na nouzové situ-

ace?

• Jak „zkracujeme moc a slávu, které má Bůh v úmyslu dát nám jako

dědictví“?

• Jak můžeme používat radu presidenta Younga „Hlupák může

peníze vydělat; ale vyžaduje to člověka moudrého, aby je šetřil

a vynakládal je k svému vlastnímu prospěchu“?

Máme stavět dobré domy a vytvářet krásné obce.

• Co mají podle slov presidenta Younga Svatí dělat, aby svůj „domov

učinili rájem a [své] srdce studnicí vděčnosti“? Co můžeme dělat

pro to, aby náš domov a obec byly krásnější? (Viz také NaS 82:14.)

Jak nám krásné okolí pomáhá fyzicky, citově a duchovně?

Máme být soběstační jako rodina i jako lid.

• Jaká byla rada presidenta Younga o tom, jak máme žít v mezích

svého příjmu? Proč je někdy obtížné se těmito jednoduchými

pokyny řídit? Jmenujte některé konkrétní způsoby, kterými

můžeme zajistit, abychom žili v mezích svého příjmu.

• Zhodnoťte to, co řekl president Young o tom, že se o sebe máme

postarat sami, a uvažujte o tom, co jste udělali, abyste zajistili, že

vaše rodina bude v čase potřeby soběstačná. Vytvořte plán pro zvý-

šení své soběstačnosti ve své rodině a v obci.

• Proč je pilná práce projevem víry? Jaký je vztah mezi soběstačností

a spoléháním se na zásluhy Kristovy?

• President Young nabádal Svaté, aby se starali sami o sebe, ale také

jim radil, aby se sjednotili ve své obci. Jak do sebe zapadá naše úsilí

postarat se sami o sebe a budovat svou obec? Jak vám úsilí druhých

pomohlo být soběstačnějšími?
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President Brigham Young učil, že časné bohatství má 
být zasvěceno budování království Božího.



Časné bohatství a království Boží

President Brigham Young byl praktickým mužem, který neplýtval
a který tvrdě pracoval, aby pro svou rodinu i pro ostatní zajistil materi-
ální pohodlí. Stavěl domy, obchody a farmy. Srdcem ale na světských
věcech nelpěl a varoval, že „naše náklonnosti se často příliš zaměřují
na malicherné a pomíjivé předměty“ (DNW, 16 July 1856, 2). „Vím, že
věci tohoto světa, od počátku do konce, ... mají malý nebo nemají
žádný vliv na štěstí jedince“ (DNW, 11 Jan. 1860, 1). President Young
učil, že časné bohatství má být zasvěceno budování království Božího.

Učení Brighama Younga

Máme srdcem lpět na věcech Božích, nikoli na věcech světských.

Když upírám oči na obyvatele země a vidím slabost, a mohu říci,

obrovskou pošetilost v srdci králů, vladařů a velkých a těch, již by měli

být moudří a dobří a ušlechtilí; když je vidím, jak se plazí v prachu;

a touží, dychtí, prahnou po věcech tohoto života a sváří se o ně, myslím

si, Ó pošetilci, proč srdcem lpíte na věcech tohoto života! . . . Muž nebo

žena, kteří kladou bohatství tohoto světa a věci časné na váhy proti

věcem Božím a moudrosti věčnosti, nemají oči, aby viděli, uši, aby sly-

šeli, ani srdce, aby rozuměli (DBY, 306–307).

Rozhlížím se mezi světem lidstva a vidím, jak se rvou, tahají a sváří,

a každý se snaží povýšit sám sebe a dosáhnout svých vlastních indivi-

duálních záměrů, společnost nechávají stranou, šplhajíce po zádech

svých bližních – ve svých bdělých hodinách všichni vyhledávají, plá-

nují a osnují to, co je zlé, a když usnou, tak se jim zdá: „Jak mohu ošidit

svého bližního? Jak ho mohu obrat, abych mohl postoupit na žebříku

slávy?“ To je naprosto mylná myšlenka. . . Člověk, který usiluje o pocty

a slávu na úkor svých spolubližních, není hoden inteligentní společ-

nosti (DBY, 307).

Vlastnictví bohatství samo o sobě nepřináší štěstí, ačkoli přinese

pohodlí, když může být vyměněno za životní nezbytnosti a luxus. Když

je bohatství získáno odcizením nebo nějakým jiným nečestným
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a potupným způsobem, strach z odhalení a trestu okrádá vlastníka

o veškeré lidské štěstí. Když člověk získá bohatství počestně, přesto

jeho vlastnictví hořkne při myšlence, že ho o něj brzy oloupí smrt

a že ho budou vlastnit jiní. Jakou naději mají do budoucna, až projdou

tímto truchlivým světem? Nevědí nic o budoucnosti; nevidí nic, jen

smrt a peklo. Spolehlivá útěcha a ryzí radost je pro ně neznámá

(DBY, 14).

Vlastnictví veškerého zlata a stříbra na světě neuspokojí touhy

nesmrtelné lidské duše. Pouze dar Svatého Ducha Páně může vzbudit

dobrou, zdravou a spokojenou mysl. Místo abyste usilovali o zlato

a stříbro, vzhlížejte k nebesům a snažte se učit se moudrosti, dokud

nebudete moci organizovat přirozené prvky ve svůj prospěch; tehdy,

a do té doby nikdy, začnete vlastnit pravé bohatství (DBY, 305).

Existuje nevyčíslitelné množství majetku, zlata a stříbra v zemi a na

zemi, a Pán dává jednomu to a jednomu ono – zlovolnému stejně jako

spravedlivému – aby viděl, co s tím budou dělat, ale vše patří jemu.

Značnou část předal tomuto lidu, a díky své víře, trpělivosti a pracovi-

tosti jsme si zde zhotovili dobré a pohodlné domovy, a jsou mnozí,

kteří jsou dosti zámožní. . . Ta ale není naše a vše, co máme dělat, je sna-

žit se a zjišťovat, co Pán chce, abychom dělali s tím, co máme ve svém

vlastnictví, a potom jít a dělat to. Uděláme-li krok za to, nebo napravo

nebo nalevo, vstupujeme do pole nelegitimní záležitosti. Naší legitimní

záležitostí je činit to, co si Pán přeje, abychom činili s tím, co nám udě-

luje, a používat to právě tak, jak nařizuje, ať je to dát vše, jednu desetinu

nebo přebytek (DBY, 305).

Muži a ženy, kteří se snaží najít své štěstí ve vlastnictví bohatství

nebo moci, ho nenajdou, protože nic jiného než evangelium Syna

Božího nemůže učinit obyvatele země šťastnými a připravit je na to,

aby se těšili z nebe zde i později (DBY, 315).

Láska k penězům vede ke zklamání a ztrátě Ducha.

Nevíte, že vlastnictví vašeho majetku je jako stín nebo jitřní rosa

před poledním sluncem, ani na jediný okamžik si nemůžete být jisti

tím, že ho ovládáte! To, co ho ovládá, je neviditelná ruka Prozřetelnosti

(DBY, 305–306).

Smrtelnému vlastnictví nemůžeme s jistotou důvěřovat; je pomíjivé

a závislost na něm dožene všechny ty, již v něj důvěřují, k beznaděj-

nému zklamání (DBY, 306).

Jak si jen ďábel bude pohrávat s člověkem, který takto uctívá zisk!

(DBY, 306.)
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Bojím se více chamtivosti našich starších než pekelných hord (DBY,
306).

Ti, kteří jsou chamtiví a hrabiví, dychtiví získat celý svět, cítí neustálý

neklid a neustále plánují a osnují, jak získat to nebo ono nebo něco

jiného (DBY, 306).

Lidé jsou chtiví marných věcí tohoto světa. V srdci jsou žádostiví. Je

pravda, že účelem věcí tohoto světa je, aby nám poskytovaly pohodlí,

a některé lidi činí tak šťastnými, jak jen je to tady možné; ale bohatství

nikdy nemůže učinit šťastnými Svaté posledních dnů. Bohatství samo

o sobě nemůže přinést trvalé štěstí; to může udělat pouze Duch, který

přichází shůry (DBY, 306).

Ti Svatí posledních dnů, kteří obracejí svou pozornost na vydělá-

vání peněz, brzy ochladnou ve svých pocitech vůči obřadům domu

Božího. Zanedbávají své modlitby, začínají neochotně platit jakékoli

dary; zákon desátku se pro ně stává příliš těžkým úkolem; a oni nako-

nec opouštějí svého Boha, a zdá se, že prozřetelnost nebe je před nimi

zavřena – vše v důsledku této touhy po věcech tohoto světa, které,

když se používají, jistě zahynou a zestárnou a odejdou od nás (DBY,
315).

Trpělivá práce přináší časný majetek a věčné bohatství.

Vlastnit zboží tohoto světa není ve skutečnosti bohatství, není to

bohatství, není to nic více ani méně než to, co je společné všem lidem,

spravedlnému i nespravedlnému, Svatému i hříšníkovi. Slunce svítí na

zlé i na dobré; Pán sesílá déšť na spravedlné i na nespravedlné [viz

Matouš 5:45]; to se projevuje před našima očima a v naší každodenní

zkušenosti. Starý král Šalomoun, moudrý muž, říká, že nezáleží běh na

rychlých, ani boj na udatných, ani bohatství na moudrých lidech [viz

Kazatel 9:11]. Pravdu tohoto rčení potvrzuje naše každodenní pozoro-

vání. . . Chudí, chvějící se a slabí jsou často těmi, kteří vítězí v boji;

a nevědomí, pošetilí a nemoudří zakopnou o bohatství (DBY, 308).

Pravé bohatství spočívá ve schopnosti vytvářet z prvků pohodlí

a útěchu. Veškerá moc a důstojnost, kterou může bohatství udělit, je

pouhý stín, podstata se nachází v kosti a svalstvu lopotících se milionů.

Dobře řízená práce je pravou mocí, která zajišťuje naše potřeby. Dává

královskou majestátnost mocnářům, vzdělání a potřebný materiál

náboženským a politickým služebníkům a zaopatřuje potřeby pro

tisíce milionů synů a dcer země (DBY, 309).

Jedna třetina nebo jedna čtvrtina času, který se vydává na zabezpe-

čení živobytí, by stačila, kdyby vaše práce byla správně řízena. Lidé si

myslí, že bohatství získají tvrdou prací – tím, že pracují šestnáct hodin
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z čtyřiadvaceti, ale tak tomu není. Velmi mnoho našich bratří si stěží

může udělat čas, aby šli na shromáždění. Šest dní je více času, než kolik

musíme pracovat (DBY, 311).

Toto je rada, kterou mám pro Svaté posledních dnů dnes. Zastavte

se, nespěchejte. Nevím, že bych v naší komunitě našel člověka, který by

si nepřál bohatství, který by nechtěl vlastnit vše, co by přispívalo k jeho

potěšení a pohodlí. Víte, jak toho dosáhnout? „Dobrá,“ odpovídá jeden,

„pokud to nevím, přál bych si to vědět; ale nepřipadá mi, že mám právě

štěstí – štěstí jde poněkud mimo mne.“ Řeknu vám, proč tomu tak je –

příliš mnoho spěcháte; nechodíte dost na shromáždění, nemodlíte se

dostatečně, nečtete dostatečně písma, nemeditujete dostatečně, celou

dobu jste ve shonu a v takovém spěchu, že nevíte, co dělat nejdříve. To

není ten způsob, jak se stát bohatým. Používám pojem „bohatý“, toliko

abych vedl mysl, dokud nezískáme věčné bohatství v celestiálním krá-

lovství Božím. Zde toužíme po bohatství ve smyslu přirovnání, toužíme

po životním pohodlí. Toužíme-li po něm, jděme směrem, abychom je

získali. Dovolte mi, abych to zjednodušil na prosté rčení – jedno z nej-

prostších a nejjednodušších, které lze použít – „Mějte svou misku

správnou stranou vzhůru“, tak, aby když přijde sprška ovesné kaše, jste

ji mohli zachytit a misku naplnit (DBY, 310).

Když [jedinci] jednají podle zásad, které jim zajistí věčné spasení,

mají jistotu, že získají všechna přání svého srdce, dříve či později;

pokud nepřijdou dnes, mohou přijít zítra; pokud nepřijdou v této

době, přijdou v příští (DBY, 309).

Máme být soběstační a dělit se o své prostředky s chudými.

Chudí jsou lidem Božím a zdědí zemi (DBY, 316).

Člověk, který je hladový a zbědovaný, má na mé jídlo stejně dobré

právo jako kterákoli jiná osoba, a já bych se měl ve stycích s ním cítit

stejně šťastný, má-li dobré srdce, jako s těmi, již mají hojnost, nebo

s knížaty země. Těch všech si považuji nikoli podle jejich bohatství

a postavení, ale podle jejich charakteru (DBY, 317).

Pánovi chudí nezapomínají na své smlouvy, zatímco ďáblovi chudí

na své sliby nedbají (DBY, 317).

Nechť jsou chudí čestní, nechť jsou bohatí štědří a naplánují si, že

budou pomáhat chudým, budou budovat království Boží a současně

obohacovat sebe, neboť to je způsob, jak budovat Boží království

(DBY, 317).

Kdyby chudí měli veškerý přebytek majetku bohatých, mnozí z nich

by ho promarnili podle žádostí těla a jeho užíváním by se zničili.

Z tohoto důvodu Pán nepožaduje, aby bohatí dali veškerý svůj majetek
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chudým. Je pravda, že když k Ježíšovi přišel mladý muž, aby poznal, co

musí dělat, aby byl spasen, Ježíš mu řekl: „Všechno, co máš, prodej,

a rozdávej chudým, a budeš mít poklad v nebi, a pojď, následuj mne“;

a velmi mnoho lidí si myslí, že mladému muži řekl, aby rozdal vše, co

má, ale Ježíš nic takového nepožadoval, ani neřekl, řekl prostě „rozdá-

vej chudým“ [viz Lukáš 18:18–23] (DBY, 317–318).

Pro každého muže a ženu, kteří mají dost zdravého rozumu na to,

aby žili, je hanbou nestarat se o vlastní příbuzné, o vlastní chudé

a neplánovat, že pro ně udělají něco, čeho jsou schopni (DBY, 318).

Máme zasvětit své časné bohatství budování království Božího.

K čemu je bohatství? Pro požehnání, k činění dobra. Tedy udílejme

to, co nám Pán dává, k nejlepšímu možnému využití pro budování jeho

království, pro podporu pravdy na zemi, abychom mohli vidět požeh-

nání Sionu Božího zde na této zemi a těšit se z nich (DBY, 307).

Pokud přičinlivými návyky a poctivým jednáním získáte tisíce nebo

miliony, málo nebo mnoho, je vaší povinností používat vše, co vám je

vloženo do vlastnictví, s takovou soudností, jakou máte, pro budování

království Božího na zemi (DBY, 313–314).

Kdybychom vlastnili stovky milionů peněz a zasvětili tyto pro-

středky budování království Božího a činění dobra Božím stvořením,

s okem upřeným na jeho slávu, byli bychom právě tak požehnáni

a měli bychom právě takový nárok na spasení jako chudý žebrák, který

žebrá dveře ode dveří; věrný boháč má právě takový nárok na zjevení

Ježíše Krista jako věrný chudák (DBY, 314).

Musíme bdít a modlit se a pečlivě zvažovat své kroky a slova a žít

nablízku svému Bohu, aby láska k tomuto světu nezadusila draho-

cenné semínko pravdy, a cítit se připravenými obětovat, kdyby to bylo

nutné, všechny věci, dokonce samotný život, pro věc nebeského krá-

lovství (DBY, 314).

Dávejte si pozor, vy muži Izraele, a buďte opatrní, abyste nemilovali

svět nebo věci světa v jejich současném stavu, a abyste ve své povýše-

nosti a pýše nezapomněli na Pána svého Boha. Nemáme se starat

o stříbro a zlato a o majetek, o který zlovolný svět tolik usiluje, více než

o půdu nebo štěrk, po kterých šlapeme (DBY, 314).

I kdybych vlastnil miliony peněz a majetku, to mě neomlouvá od

vykonávání práce, jejíž konání je mým povoláním, pokud mám sílu

a schopnosti, tak jako není omluven nejchudší člověk v obci. Čím více

jsme požehnáni prostředky, tím více jsme požehnáni zodpovědností;

čím více jsme požehnáni moudrostí a schopnostmi, tím nutnější je,

abychom tuto moudrost a tyto schopnosti používali při šíření spraved-
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livosti, podrobování hříchu a bědy a zlepšování stavu lidstva. Člověk,

který má pouze jednu hřivnu, a člověk, který má pět hřiven, mají tomu

odpovídající zodpovědnost [viz Matouš 25:14–30]. Máme-li svět pro-

středků, máme svět zodpovědnosti (DBY, 315).

Doporučení ke studiu

Máme srdcem lpět na věcech Božích, 
nikoli na věcech světských.

• Proč je pošetilé lpět na věcech tohoto světa? Jak můžeme srdcem

lpět na věcech Božích?

• Proč jsou podle presidenta Younga někteří požehnáni bohatstvím?

Jaká nebezpečí očekávají ty, kteří opomíjejí „činit to, co si Pán přeje,

[aby] činili s tím, co [jim] uděluje“? Jak můžete poznat, zda se nena-

cházíte na „[poli] nelegitimního obchodu“? Jaké zážitky jste měli při

dělení se o své časné vlastnictví, vzhledem k tomu, že se snažíte žít

podle evangelia?

Láska k penězům vede ke zklamání a ztrátě Ducha.

• Proč spoléhání se na materiální bohatství vede ke zklamání? Jaké

vidíte důkazy pro to, že bychom měli sdílet obavu presidenta

Younga z žádostivosti v srdci lidí? Jak se můžeme takovým problé-

mům vyhnout?

• Co se děje s těmi, kteří „obracejí svou pozornost na vydělávání

peněz“? Jak špatná oddanost penězům odvrací lidi od chrámu,

modlitby a desátku?

Trpělivá práce přináší časný majetek a věčné bohatství.

• Co je „pravé bohatství“? (Viz také NaS 6:7.)

• Co president Young poradil těm, již vynakládají nadměrné množ-

ství času ve snaze získat pozemský majetek?

• Co musíme dělat, abychom získali „věčné bohatství v celestiálním

království Božím“?

• President Young řekl: „Nespěchejte. . . To není ten způsob, jak se stát

bohatým.“ Co si myslíte, že měl na mysli? Jak můžete uplatňovat

jeho radu ve svém životě?
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Máme být soběstační a dělit se o své prostředky s chudými.

• Jaký má být náš postoj k pomáhání chudým? Co Pán požaduje od

chudých? Co od bohatých? (Viz také Mosiáš 4:16–28.)

• Proč je charakter důležitější než časné bohatství?

• Jaká je naše zodpovědnost vůči potřebným členům rodiny?

Máme zasvětit své časné bohatství budování království Božího.

• Jaké jsou zodpovědnosti těch, již přijímají časné bohatství?

• Jak mohou bohatí i chudí štědře přispívat k budování království?

Jaká požehnání jsou uschována pro ty, kteří tak činí?
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Fotografie staršího Thomase C. Griggse, 
misionáře na Britských ostrovech, rok 1880.



Misionářská práce

Jen málo lidí dalo věci misionářské práce tolik, co president Brigham
Young. Popis jeho příjezdu do Kirtlandu ve státě Ohio – poté, co asi rok
sloužil na misii – je dojímavou zprávou o oběti, kterou pro tuto práci
přinesl: „Když jsme dorazili do Kirtlandu [v září 1833], pokud nějaký
člověk, který se kdy shromáždil se Svatými, byl chudší, než jsem byl já –
bylo tomu tak proto, že neměl nic... Měl jsem dvě děti, o které jsem se
musel starat – to bylo vše. Byl jsem vdovcem. ,Bratře Brighame, měl jste
nějaké boty?‘ Ne; neměl jsem na nohou boty, kromě páru vypůjčených
holínek. Neměl jsem žádné zimní oblečení, kromě doma ušitého
kabátu, který jsem měl tři nebo čtyři roky. ,Nějaké kalhoty?‘ Ne. ,Co jste
dělal? Byl jste bez nich?‘ Ne; jedny jsem si vypůjčil, abych je nosil, dokud
nezískám jiné. Cestoval jsem a kázal a vydal každý svůj dolar. Měl jsem
něco, když jsem začal kázat... Cestoval jsem a kázal, až mi nezbylo nic,
s čím bych se shromáždil; ale Joseph řekl: ,Dej se na cestu‘ a já jsem
postupoval, jak nejlépe jsem mohl.“ (DNSW, 9 Mar. 1867, 2.)

Učení Brighama Younga

Evangelium bude kázáno všem lidem.

Pán mě povolal k tomuto dílu, a já mám pocit, že ho budu dělat. Vyšle-

me evangelium k národům; a když nás jeden národ odežene, půjdeme

k druhému a shromáždíme čestné v srdci a o zbytek se nebudeme sta-

rat, dokud nepřijdeme jako spasitelé na horu Sion, abychom pro ně

vykonali obřady domu Páně [viz Abdiáš 1:21] (DBY, 319).

Evangelium musí být kázáno světu, aby zlovolní mohli být pone-

cháni bez omluvy (DBY, 319).

Je nutné, aby všichni měli výsadu přijmout nebo zamítnout věčnou

pravdu, aby byli připraveni na spasení, nebo na odsouzení (DBY, 319).

Náš Otec v nebi, Ježíš, náš Starší Bratr a Spasitel světa, a celá nebesa

volají k tomuto lidu, aby se připravil spasit národy země, také miliony,

které usínají bez evangelia (DBY, 319).

243

K A P I T O L A  3 3



V našich dnech Pán znovuzřídil kněžství pro spasení Izraele. Má

v úmyslu spasit ještě někoho jiného? Ano; spasí dům Ezaův, a já dou-

fám, že budu žít, dokud neuvidím založení hory Sionu a příchod spasi-

telů, aby spasili ony ubohé, bídné bytosti, které nás neustále pronásle-

dují – všechny, kteří nezhřešili proti Duchu Svatému. Naší prací je

spasit sebe, spasit dům Izraele, spasit dům Ezaův a všechny pohanské

národy – každého, který může být spasen (DBY, 319).

Budu velmi šťastný, až se dozvím, že . . . lidé na každém ostrově

a světadíle, vysocí i nízcí, nevědomí i inteligentní, obdrželi slova věč-

ného života a byla jim udělena moc věčného kněžství Syna Božího

(DBY, 320).

Přijde den, kdy evangelium bude hlásáno králům a královnám a veli-

kým země; bude ale hlásáno s jiným vlivem než s tím, s nímž bylo hlá-

sáno chudým, ale bude to stejné evangelium. Nebudeme hlásat nějaké

jiné evangelium; je stejné od věčnosti do věčnosti (DBY, 320).

Starší také káží v různých národech Evropy, pokud jim to bylo dovo-

leno. V některých zemích by jim to zákon nedovolil; ale Pán ještě

v těchto národech uskuteční revoluci, dokud se neotevřou dveře

a evangelium nebude kázáno všem (DBY, 320).

Shromažďujeme nejchudší z lidu, neučené, a nemnoho učených; ale

všeobecně shromažďujeme ty, kteří jsou chudí, kteří touží být vykou-

peni; kteří pociťují útisk vysokých a pyšných, který musejí snášet; pocí-

tili touhu být vysvobozeni, a v důsledku toho se jim otevřely uši pro

přijetí pravdy. Vezměte si ty, kteří se těší veškerému luxusu tohoto

života, a jejich uši jsou zacpané; neslyší (DBY, 321).

A když jste povoláni kázat evangelium na zahraničních misiích, zauj-

měte stanovisko, že spasíte každou osobu. V mezích spásné milosti se

nenachází žádný muž nebo žena, kromě těch, již jsou hodni spasení.

S výjimkou těch inteligentních bytostí, které zhřešily proti Duchu

Svatému, neexistuje žádná, kromě těch, které jsou hodny, a to mohu

říci, veškerého úsilí nějakého staršího, aby je spasil v království Božím

(DBY, 321).

Misionáři mají zaměřit svou mysl a srdce na svou misii a mají
horlivě pracovat, aby přiváděli duše ke Kristu.

V této Církvi není muže ani ženy, kteří nejsou na misii. Tato misie

potrvá, pokud budou žít, a znamená to činit dobro, podporovat spra-

vedlivost, učit zásadám pravdy a zvítězit nad sebou samými a každým

kolem sebe, žít podle oněch zásad, aby mohli získat věčný život (DBY,
322).
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Když jsem přišel do této Církve, vyrazil jsem ihned jako misionář,

a vzal jsem text a začal jsem putovat po trase. Mým textem je pravda,

mým námětem je evangelium spasení a mou trasou je svět (DBY, 322).

Nepřejeme si, aby muž vstoupil na misii, pokud není jeho duše v ní

(DBY, 322).

Očekáváme, že bratří, kteří jsou povoláváni na misii do zahraničí,

zareagují na povolání radostně (DBY, 322).

Vyjděte a kažte evangelium, získávejte zkušenosti, učte se moud-

rosti a kráčejte pokorně před svým Bohem, abyste mohli obdržet

Ducha Svatého, aby vás vedl a řídil a učil vás všem věcem minulým,

současným i budoucím (DBY, 322).

Jděte s důvěrou v Boha a neustále mu důvěřujte, a on vám otevře

cestu a rozmnoží na vás požehnání a vaše duše bude uspokojena jeho

dobrotou. Nemohu vám slíbit nic dobrého, půjdete-li nespravedlivým

směrem; váš život musí být příkladem dobrých skutků (DBY, 322).

Chtěl bych do mysli bratří vštípit, že ten, kdo vychází ve jménu Páně

a důvěřuje mu celým svým srdcem, nikdy nebude postrádat moudrost,

aby odpověděl na každou otázku, která mu je položena, nebo aby

poskytl jakoukoli radu, o niž může být požádán, aby vedl lid po stezce

života a spasení, a nikdy nebude zmaten ve světech bez konce. Jděte

ve jménu Páně, důvěřujte ve jméno Páně, lněte k Pánu a horlivě a bez

ustání Pána vzývejte, a světu nevěnujte žádnou pozornost. Uvidíte

hojnost světa – bude po celou dobu před vámi – ale budete-li žít

tak, abyste vlastnili Ducha Svatého, budete schopni pochopit více

ve vztahu k němu za jeden den, než byste mohli bez něho za tucet

dnů, a ihned uvidíte rozdíl mezi moudrostí lidí a moudrostí Boží,

a budete moci vážit věci na vahách a stanovovat jejich skutečnou hod-

notu (DBY, 323).

Pokud starší nemohou jít s čistýma rukama a s čistým srdcem, udě-

lají lépe, když zůstanou zde. Nechoďte s myšlenkou, že až dorazíte

k Missouri nebo k Mississippi, do Ohia nebo k Atlantiku, že potom se

očistíte; ale vyjděte odtud s čistýma rukama a čistým srdcem, a buďte

čistí od hlavy až k patě; potom tak žijte každou hodinou [viz Žalmy

24:4]. Tímto způsobem jděte a tímto způsobem pracujte, a opět se

vraťte tak čistí, jako list čistého bílého papíru. Toto je způsob, jak jít;

a neuděláte-li to takto, bude vás bolet srdce (DBY, 323).

Putování a práce týkající se odchodu na misii uvrhne starší do posta-

vení, které způsobí, že budou hledat Pána. Musejí žít podle svého

náboženství, aby vyšli s čistým srdcem a s čistýma rukama a potom

kázali evangelium mocí Boží seslanou z nebes. Nemají se dotýkat hří-

chu nebo ho ochutnávat, a když se vracejí, mají přijít čistí a neposkvr-

nění, připraveni pohlédnout Svatým zpříma do očí (DBY, 325).
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Když půjdete na misii kázat evangelium s lehkomyslností a lehkováž-

ností v srdci a budete hledat to a ono, a poznávat, co je ve světě, a nebu-

dete mít svou mysl přibitou – ano, mohu říci přibitou – na Kristův kříž,

půjdete a navrátíte se nadarmo. Jděte vpřed s pláčem, nesouce draho-

cenné seménko, plni moci Boží a plni víry uzdravovat nemocné, i jen

dotekem své ruky, kárajíce a vymítajíce nečisté duchy a způsobujíce, že

se chudí mezi lidmi budou radovat, a vy se navrátíte, přinášejíce

s sebou své snopy [viz Žalmy 126:5–6]. Soustřeďte svou mysl na svou

misii, a horlivě pracujte, abyste přiváděli duše ke Kristu (DBY, 325).

Zasvěťte je [své drahé] Pánu Bohu Izraele a nechejte je doma; a až

budete v Anglii nebo mezi jinými národy, nezáleží kde, až se budete

modlit za své rodiny, modlete se za ně . . . a nenoste je u sebe, jako

kdyby byli ve vašem kufru. Modlete se za ně tam, kde jsou. Musíte cítit

– pokud žijí, vše je v pořádku; pokud umírají, vše je v pořádku; pokud

umírám já, vše je v pořádku; pokud žiji, vše je v pořádku; neboť jsme

Pánovi a brzy se opět shledáme (DBY, 324).

Když se muži těší duchu své misie a uskutečňují své povolání

a postavení před Pánem a lidmi, představuje to nejšťastnější část jejich

života (DBY, 328).

Duch, nikoli logika nebo diskuse, 
obrací lidi k evangeliu Ježíše Krista.

Cestoval jsem jenom krátce, dávaje svědectví lidem, když jsem

poznal, že byste mohli dokazovat nauku z Bible až do soudného dne,

a to by lidi pouze přesvědčilo, ale neobrátilo by je to. Mohli byste číst

z Bible od Genesis do Zjevení a dokázat každý puntík, který předklá-

dáte, a to samo by na lidi nemělo žádný vliv pro jejich obrácení. Nic

jiného než svědectví skrze moc Ducha Svatého jim nepřinese světlo

a poznání – nepřivede jejich srdce k pokání. Nic jiného než toto to

nikdy nedokáže. Často jste mě slyšeli říkat, že bych raději slyšel star-

šího, buď zde nebo ve světě, pronést pouze pět slov doprovozených

mocí Boží, a ta že vykonají více dobra než vyslechnutí dlouhých kázání

bez Ducha. To je pravda, a my to víme (DBY, 330).

Nechť vyjde jeden, který je starostlivý, aby logicky dokázal vše, co

říká, početnými citáty ze zjevení, a nechť s ním cestuje druhý, který

skrze moc Ducha Svatého umí říci: „Tak praví Pán“ a umí lidem pově-

dět, čemu mají věřit – co mají dělat – jak mají žít, a umí je učit, že se mají

poddat zásadám spasení – i když nemusí být schopen vydat ze sebe

jediný logický argument, i když se může chvět pocitem své slabosti

a vyhledává u Pána sílu, jak tito lidé obvykle dělají, nezměnitelně zjis-

títe, že ten člověk, který svědčí mocí Ducha Svatého, přesvědčí a shro-

246

K A P I T O L A  3 3



247

K A P I T O L A  3 3

máždí mnohem více čestných a bezúhonných než ten, který pouze

logicky zdůvodňuje (DBY, 330).

Diskuse a argumenty nemají onen spásný účinek, který má svědčení

o pravdě, tak jak ji Pán zjevuje starším skrze Ducha. Myslím, že v tom se

mnou budete všichni souhlasit; přinejmenším, toto je moje zkušenost.

Nepřeji si, aby to bylo pochopeno jako vržení stébla do cesty starších,

kteří vybavují svou mysl veškerými argumenty, které mohou nashro-

máždit, aby měli důkazy na obranu svého náboženství, ani v nejmen-

ším si nepřeji jim bránit v tom, aby se učili všemu, čemu mohou, pokud

jde o náboženství a vládní zřízení. Čím více poznání starší mají, tím

lépe (DBY, 330).

Duch pravdy učiní více pro přivedení osoby ke světlu a poznání než

květnatá slova (DBY, 333).

Kazatel potřebuje moc Ducha Svatého, aby každému srdci v pravý

čas poskytl slovo, a posluchači potřebují Ducha Svatého, aby přinesli

plody kázaného slova Božího k jeho slávě [viz NaS 50:17–22] (DBY,
333).

Misionáři Církve v Echo Canyon v Utahu, 
rok 1867. První misionáři učili evangeliu v Anglii, 

Evropě a na ostrovech v Tichém oceánu.



Žádný člověk nikdy nekázal kázání evangelia, leda darem a mocí

Ducha Svatého seslaného z nebes. Bez této moci není v kázání žád-

ného světla (DBY, 333).

Pokud nějaký starší při kázání evangelia necítí, že má moc kázat

život a spasení a právoplatně vykonávat obřady, a to také mocí Boží,

nebude naplňovat svou misii ke své vlastní cti, ani k dobru lidí

a k pokroku a cti království Božího. Ze všeho, co mohu číst, ze všeho,

co mohu shromáždit, ze zjevení od Boha k člověku a ze zjevení Ducha

ke mně, žádný člověk nemůže úspěšně kázat evangelium a být přijí-

mán, žehnán a uznáván nebesy, pokud nekáže mocí Boží skrze přímé

zjevení (DBY, 336).

Pokračujte ve věrné práci a udržujte si ducha kázání a evangelia.

Přeji si vznést tento požadavek – aby starší, kteří se vracejí z misie,

se považovali za misionáře zde, stejně jako v Anglii nebo v jiné části

světa (DBY, 328).

Často povoláváme bratří, aby šli na misii kázat evangelium, a oni

půjdou a budou pracovat tak věrně, jak to lidé dokáží, vroucí v duchu,

v modlitbě, ve vkládání rukou, v kázání a v učení lidí tomu, jak být spa-

seni. Za několik let přijdou domů, odhodí kabát a klobouk a řeknou:

„Náboženství, zůstaň stranou, nyní budu pracovat, abych něco získal

pro sebe a svou rodinu.“ Toto je extrémní pošetilost. Když se člověk

vrací z misie, kde kázal evangelium, má být právě tak připraven přijít

k tomuto řečnickému pultu, aby kázal, jako kdyby byl v Anglii, Francii,

Německu nebo na ostrovech mořských. A když je doma týden, měsíc,

rok nebo deset let, duch kázání a duch evangelia v něm mají být jako

řeka proudící k lidem v dobrých slovech, učení, předpisech a příkla-

dech. Není-li tomu tak, neplní své poslání (DBY, 328–329).

Přijďte domů se vztyčenou hlavou. Udržujte se čistými, od hlavy až

k patě; buďte čistí v srdci – jinak se vrátíte s pokleslým duchem

a s opadlou tváří a budete se cítit, jako byste již nikdy neměli povstat

(DBY, 328).

Ti věrní starší, kteří svědčili o tomto díle tisícům lidí na světadílech

a ostrovech mořských, uvidí plody své práce, ať řekli pět slov nebo

tisíce. Možná tyto plody neuvidí okamžitě a možná, v mnoha přípa-

dech, teprve v miléniu; ale příchuť jejich svědectví bude přecházet

z otce na syna (DBY, 329).
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Doporučení ke studiu

Evangelium bude kázáno všem lidem.

• President Young řekl, že až bude evangelium kázáno králům a krá-

lovnám, bude „hlásáno s jiným vlivem než s tím, s nímž bylo hlásáno

chudým“. Proč různí lidé reagují na odlišné učební metody? Jak

můžeme své učební metody upravit pro výuku různých lidí, aniž

bychom činili kompromis s pravdami evangelia?

• President Young prohlásil, že Pán „uskuteční revoluci“ v těch náro-

dech, jejichž zákony nebudou dovolovat výuku evangelia. Jak se

toto proroctví naplňuje?

• Kdo podle presidenta Younga „je hoden spasení“? (Viz také NaS

18:10–16.)

Misionáři mají zaměřit svou mysl a srdce na svou misii a mají
horlivě pracovat, aby přiváděli duše ke Kristu.

• Podle presidenta Younga je každý muž a žena v této Církvi na misii.

Jaké jsou naše zodpovědnosti? Jaké konkrétní skutky přinesly vám

nebo druhým úspěch ve vašem misionářském úsilí? Co vám bude

pomáhat, podle vašich zkušeností z misionářského úsilí, úspěšněji

zvát lidi, aby přišli ke Kristu? (Viz také Moroni 10:32.)

• President Young učil, že misionáři mají mít svou duši v tomto díle.

Co to znamená na základě toho, co jste se dočetli v této kapitole?

• Co president Young slíbil těm, již budou kázat evangelium a důvě-

řovat v Boha? Proč máme při sdílení evangelia usilovat o společen-

ství Ducha Svatého?

• Proč je důležité, aby misionáři byli čistí předtím, než začnou svou

službu na plný úvazek? Co president Young radil ohledně způsobi-

losti misionářů v době, kdy slouží, a když se vracejí?

• Proč mají misionáři mít svou mysl „přibitou“ k našemu Spasiteli,

Ježíši Kristu? Co president Young poradil misionářům na plný úva-

zek, kteří se potýkají se steskem po domově?

249

K A P I T O L A  3 3



Duch, nikoli logika nebo diskuse, obrací lidi k evangeliu
Ježíše Krista.

• Proč jsou misionáři, kteří svědčí o evangeliu mocí Ducha Svatého,

úspěšnější než ti, kteří učí pouze logikou a rozumem? Proč je disku-

tování neúčinnou metodou sdílení evangelia?

• Proč v kázání těch, kteří nemají Ducha Svatého, není žádné světlo?

• Co president Young slíbil těm, kteří káží „mocí Boží skrze přímé zje-

vení“ a kteří důvěřují v Boha?

Pokračujte ve věrné práci a udržujte si ducha kázání a evangelia.

• Proč je pro misionáře „extrémní pošetilostí“ po návratu domů odlo-

žit své náboženství?

• Když jsme uvolněni z povolání, jak si můžeme udržet „duch[a]

kázání a duch[a] evangelia. . . jako řek[u] proudící k lidem

v dobrých slovech, učení, předpisech a příkladech“?

• Co president Young slíbil věrným misionářům, kteří svědčili

o Pánově dílu?
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Posilování Svatých skrze 
dary Ducha

Brigham Young jako mladý muž naléhavě hledal náboženství, ve kte-
rém by se projevovaly všechny dary evangelia, jak je to zaznamenáno
v Novém zákoně. Před svým křtem obdržel mocné svědectví o Církvi,
když Duch Svatý osvítil jeho chápání (viz DNW, 9 Feb. 1854, 4). Během
svého prvního setkání s Josephem Smithem v Kirtlandu byl Brigham
Young požehnán darem jazyků (viz MHBY–1, 4–5). Ačkoli to byla
v jeho životě vzácná příležitost, vždy se radoval z rozmanitosti duchov-
ních darů vylévaných na něho a na Svaté posledních dnů. „Máme-li
náboženství Spasitele, máme nárok na přesně stejná požehnání, na
jaká měli nárok v dávné době. Ne že všichni měli vidění, ne že všichni
měli sny, ne že všichni měli dar jazyků nebo vykládání jazyků, ale
každý člověk obdržel podle svých schopností a požehnání Dárce“
(DNW, 27 Feb. 1856, 3).

Učení Brighama Younga

Pán uděluje dary Ducha, aby posílil a požehnal nás, 
naši rodinu a Církev.

Dary evangelia jsou dávány, aby posílily víru věřícího (DBY, 161).

Je nám kladena otázka, zda v dnešní době znamení následují věřící

jako za dnů starých. Odpovídáme, že ano. Slepí vidí, chromí poskakují,

hluší slyší, projevuje se dar proroctví, také dar uzdravování, dar zjevení,

dar jazyků a vykládání jazyků. Ježíš řekl, že tato znamení budou násle-

dovat ty, již věří [viz Marek 16:17]. V Jeho Církvi a království jsou vždy

tato znamení, která následují věřící za všech věků, kdy existuje pravá

Církev (DNSW, 19 May 1868, 1).

Již jsem řekl, že Kristus ve své Církvi ustanovil apoštoly a proroky;

ve své Církvi také ustanovil evangelisty, pastýře a učitele; také dary

Ducha, například rozličné jazyky, uzdravování nemocných, rozlišování

duchů a různé další dary. Nyní bych se chtěl zeptat celého světa, kdo
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obdržel zjevení, že Pán ve své Církvi tyto úřady a dary přerušil? Já ne. Já

jsem měl zjevení, že mají být v Církvi a že bez nich není žádná [pravá]

Církev (DBY, 136).

Předpokládejme, že jste poslušni obřadů evangelia a nehovoříte

dnes jazyky, to nevadí. Předpokládejme, že nemáte ducha proroctví, na

tom nezáleží. Předpokládejme, že nedostáváte žádný určitý dar dopro-

vázený zvukem prudkého větru, jako tomu bylo v den padesátý, není

zvlášť nutné, abyste ho dostávali. V den padesátý ho bylo obzvláště

zapotřebí, byla to obzvláště obtížná doba. Byl nutný určitý zvláštní

a mocný projev moci Všemohoucího, aby otevřel oči lidu a dal jim

poznat, že Ježíš zaplatil dluh a že skutečně ukřižovali toho, kdo se stal

svou smrtí Spasitelem světa. Ona doba si to vyžadovala k přesvědčení

lidí (DBY, 161–162).

Víra. Když věříte zásadám evangelia a dosáhnete víry, která je

darem Božím, on přidává další víru, přidávaje víru k víře. Uděluje víru

svým stvořením jako dar; ale jeho stvoření dědičně vlastní výsadu věřit,

že evangelium je pravdivé nebo falešné (DBY, 154).

Dar uzdravování. Jsem zde, abych svědčil o stovkách případů

mužů, žen a dětí uzdravených mocí Boží, skrze vkládání rukou, a viděl

jsem mnohé, kteří povstali z bran smrti a byli přivedeni zpět od hranice

věčnosti; a někteří, jejichž duch skutečně opustil jejich tělo, se opět vrá-

tili. Svědčím, že jsem viděl nemocné uzdravené vkládáním rukou

podle zaslíbení Spasitele (DBY, 162).

Když pokládám ruce na nemocného, očekávám, že skrze mne

k pacientovi projde Boží uzdravující moc a vliv, a nemoc ustoupí. Neří-

kám, že uzdravuji každého, na koho vložím ruce; ale mým přisluhová-

ním se uzdravili mnozí (DBY, 162).

Když jsme připraveni, když jsme svatými nádobami před Pánem,

může skrze schránku přisluhujícího procházet do systému pacienta

proud moci od Všemohoucího, a nemocní jsou uzdraveni; bolest

hlavy, horečka nebo jiná nemoc musí ustoupit (DBY, 162).

Neustále pro mne posílají, ačkoli chodím pouze občas, protože je

výsadou každého otce, který je starším v Izraeli, mít víru k uzdravení

jeho rodiny, právě tak jako je mou výsadou mít víru k uzdravení mé

rodiny; a jestliže tak nečiní, nežije podle své výsady. Pro něj je právě

tak rozumné, aby mě požádal, abych mu naštípal dříví a živil jeho

rodinu, protože kdyby měl sám víru, ušetřil by mě obtíží spojených

s opuštěním dalších povinností, abych vyhověl jeho žádosti (DBY, 163).

Jsme-li nemocní a prosíme-li Pána, aby nás uzdravil a udělal za nás

vše, co je nutné udělat, podle mého porozumění evangeliu spasení

bych mohl stejně dobře Pána požádat, aby dal mé pšenici a kukuřici

vyrůst, aniž bych zoral půdu a zasel do ní semena. Zdá se mi logické, že
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mám použít každý lék, který se nachází v dosahu mé znalosti, a prosit

svého Otce v nebi, ve jménu Ježíše Krista, aby tento prostředek posvě-

til pro uzdravení mého těla (DBY, 163).

Předpokládejme ale, že putujeme v horách . . . a jeden nebo dva one-

mocní, aniž bychom měli k dispozici nějaký uzdravující lék, co

bychom měli dělat? Podle mé víry, prosit Všemohoucího Pána, aby. . .

nemocné uzdravil. Toto je naší výsadou, když se nacházíme v takové

situaci, že nemůžeme získat nic, abychom si pomohli sami. Potom Pán

a jeho služebníci mohou udělat vše. Když je to ale v mé moci, je mou

povinností jednat (DBY, 163).

Vkládáme ruce na nemocné a přejeme jim, aby se uzdravili, a mod-

líme se k Pánu, aby je uzdravil, nemůžeme ale vždy říci, že to udělá

(DBY, 162).

Proroctví, zjevení a poznání. Každý muž a žena mohou být zjevo-

vateli a mít svědectví o Ježíšovi, což je duch proroctví, a předvídat

úmysl a vůli Boží ohledně sebe, vystříhat se zla a volit to, co je dobré

(DBY, 131).

Poznal jsem, že budete-li následovat učení Ježíše Krista a Jeho apoš-

tolů, jak je zaznamenáno v Novém zákoně, každý muž a žena bude uve-

den do vlastnictví Ducha Svatého. . . Budou znát věci, které jsou, které

budou a které byly. Budou rozumět věcem v nebi, věcem na zemi

a věcem pod zemí, věcem času a věcem věčnosti, podle svého přísluš-

ného povolání a svých schopností [viz NaS 88:78–79] (DBY, 161).

Pilně usilujte o to, abyste poznali vůli Boží. Jak ji můžete poznat?

V záležitostech týkajících se vás jako jedinců ji můžete získat přímo od

Pána; ale v záležitostech týkajících se veřejných záležitostí [Církve], se

jeho vůle zjišťuje skrze příslušnou cestu, a může být známa skrze všeo-

becnou radu, která vám je dána z příslušného zdroje (DBY, 136).

Pokud by měl Všemohoucí Pán zjevit nějakému vysokému knězi,

nebo někomu jinému než hlavě, věci, které jsou pravdivé, nebo které

byly a budou, a ukázat mu osud tohoto lidu za dvacet pět let od nyněj-

ška nebo nějakou novou nauku, která se za pět, deset nebo dvacet let

od této doby stane naukou této Církve a království, která ale ještě

nebyla zjevena tomuto lidu, a zjevit mu to stejným Duchem, stejným

poslem, stejným hlasem, stejnou mocí, kterou uděloval zjevení Jose-

phovi, když žil, bude to požehnání pro onoho vysokého kněze nebo

jedince; ale on to zřídka musí oznámit nějaké druhé osobě na tváři

země, dokud to Bůh nezjeví prostřednictvím příslušného zdroje, aby

se to stalo majetkem lidu jako celku. Proto když uslyšíte, jak starší říkají,

že Bůh nezjevil skrze presidenta Církve to, co vědí oni, a jak vyprávějí

úžasné věci, můžete si být všeobecně jisti jako Boží pravdou tím, že zje-

vení, které mají, je od ďábla, a ne od Boha. Kdyby to obdrželi ze správ-
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ného zdroje, stejná moc, která jim to zjevila, by jim ukázala, že zjevené

věci musejí uchovat ve vlastním nitru, a oni by měli zřídka touhu odha-

lit je druhé osobě (DBY, 338).

Další dary. Dar vidět přirozenýma očima je právě tak darem jako

dar jazyků. Pán dal tento dar a my můžeme, pokud jde o vidění, dělat,

co je nám libo; můžeme zrak používat ke slávě Boží, nebo ke

svému vlastnímu zničení.

Dar vzájemné komunikace je darem Božím, právě tak jako dar pro-

roctví, rozlišování duchů, jazyků, uzdravování nebo kterýkoli jiný dar,

ačkoli zrak, chuť a řeč jsou uděleny tak všeobecně, že nejsou posuzo-

vány v tomtéž zázračném světle, jako ty dary, které jsou uvedeny

v evangeliu.

Můžeme tyto dary používat, a každý další dar, který nám Bůh dává,

k velebení a slávě Boha, k tomu, abychom Mu sloužili, nebo je můžeme

používat, abychom Jeho a Jeho věc tupili. . . Tyto zásady jsou správné,

pokud jde o dary, které dostáváme za konkrétním účelem jejich použí-

vání, abychom mohli vytrvat a být oslaveni, a aby ta organizace, kterou

jsme obdrželi, nedošla konce, ale trvala po celou věčnost.

Přesným používáním darů, které nám jsou uděleny, si můžeme

zajistit vzkříšení tohoto těla, které nyní máme, které obývá náš duch,

a až bude vzkříšeno, bude učiněno čistým a svatým; potom bude trvat

po celou věčnost (DNW, 27 Aug. 1856, 2).

Zázraky posilují a utvrzují víru těch, 
již milují Boha a slouží Mu.

Zázraky, neboli tyto mimořádné projevy moci Boží, nejsou pro

nevěřícího; jsou pro útěchu Svatých a pro posílení a utvrzení víry těch,

již milují Boha, mají vůči němu bázeň a slouží mu, a nikoli pro ty, kteří

jsou mimo (DBY, 341).

Ode mne jste získali myšlenku, že zázraky vykonané před zrakem

osoby nejsou tím, co ji přesvědčí, že člověk je od Boha, nebo od ďábla;

přesto když si Pán přeje, aby nějaká osoba uzdravila nemocného, jedi-

nec tak může učinit; přesvědčí to ale zlovolné, že je žehnající poslán od

Boha? Ne, je to požehnání pro Svaté, a zlovolní s tím nemají nic do

činění, není žádný důvod, aby o tom slyšeli; je to pro Svaté, je to

zejména pro jejich prospěch, a jedině pro jejich (DBY, 340).

Plán evangelia je navržen tak, aby zázrak, který způsobí, že lidé

uvěří, byl pouze pro jejich odsouzení. Když slyšíte lidi říkat, co viděli –
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že viděli vykonat velké a mocné zázraky a že si nemohli pomoci a uvě-

řili, mějte na paměti, že „ďáblové věří a třesou se“, protože si nemohou

pomoci [viz Jakub 2:19]. Když je slyšet hlas Dobrého pastýře, poctiví

v srdci uvěří a přijmou ho. Je dobré chutnat vnitřní chutí, vidět vnitř-

níma očima a těšit se z vnímání věčně živého ducha. Žádná osoba,

pokud není cizoložník [viz Matouš 12:39], smilník, chamtivec nebo

modlář, se nebude nikdy dožadovat zázraku; jinými slovy, žádná

dobrá, čestná osoba tak nikdy neučiní (DBY, 340).

Lidé, kteří v této Církvi hlásali, že viděli nejvíce, že nejvíce poznali

a pochopili, a kteří v přítomnosti velkých shromáždění svědčili ve

jménu Boha Izraele, že viděli Ježíše, atd., to byli právě ti lidé, kteří opus-

tili toto království, na rozdíl od druhých, kteří museli žít vírou [viz Alma

32:21] (DBY, 342).

V roce 1847 byly na protilehlém břehu řeky Mississippi od Nauvoo zřízeny
tábory chudých lidí, jak je vidět na tomto obrázku. Chudí byli zachráněni, 

když Pán nechal z nebe padat křepelky, aby je nasytil.



Veškeré prozřetelnosti Boží jsou pro lidskou rodinu zázrakem,

dokud jim neporozumějí. Nejsou to žádné zázraky, pouze pro nevě-

domé. U zázraku se předpokládá, že je výsledkem bez příčiny, ale nic

takového neexistuje. Existuje příčina pro každý výsledek, který vidíme;

a když vidíme výsledek, aniž rozumíme příčině, říkáme tomu zázrak

(DBY, 339).

Je pro mne přirozené věřit, že když ve správný čas zořu půdu

a zaseji pšenici, sklidím úrodu pšenice; to je přirozený výsledek.

Přesně tak tomu bylo se zázraky, které na zemi vykonal Ježíš. Při svatbě

v Káni Galilejské [viz Jan 2:1–11], když vypili všechno víno, šli za Spasi-

telem a ptali se ho, co mají dělat. Přikázal jim, aby naplnili nádoby

vodou, a když tak učinili, onu vodu si nalili a zjistili, že je to víno. Věřím,

že to bylo skutečné víno; nevěřím, že to bylo učiněno na zásadě, podle

které tyto věci vykonávají dnes zlovolní lidé, kteří skrze prostředky

toho, co nazývají psychologií, elektrobiologií, mesmerismem, atd.,

působí na lidí a způsobují, že věří, že voda je víno, a další věci podob-

ného charakteru. Spasitel přeměnil vodu ve víno. Věděl, jak vzájemně

sloučit nezbytné prvky, aby dal vodě vlastnosti vína. Prvky jsou všude

kolem nás; jíme, pijeme a dýcháme je, a Ježíš, který rozuměl procesu

jejich vzájemného sloučení, nevykonal žádný zázrak, leda pro ty, kteří

tento proces neznali. Stejné to bylo se ženou, která byla uzdravena

dotykem lemu jeho oděvu [viz Matouš 9:20–22]; byla uzdravena vírou,

ale pro Ježíše to nebyl žádný zázrak. On tomu procesu rozuměl, a i

když se na něho tlačil dav, vzadu i vpředu a po každé straně, takže

mohl stěží projít, v okamžiku, kdy se ho dotkla, pocítil, že z něho vyšla

síla a zeptal se, kdo se ho dotkl. Toto pro něho nebyl žádný zázrak. Měl

ve své moci síly života a smrti; měl moc položit svůj život a moc opět

ho vzít na sebe [viz Jan 10:17–18]. To je to, co říká, a my tomu musíme

věřit, pokud věříme příběhu Spasitele a slovům apoštolů zaznamena-

ným v Novém zákoně. Ježíš měl tuto moc v sobě a ze sebe; Otec mu ji

odkázal; bylo to jeho dědictví, a on měl moc položit svůj život a moc

opět si ho vzít. Měl v sobě moci a síly života, a když jedincům řekl: „Žij,“

oni žili (DBY, 340–341).

Máme-li víru, abychom cítili, že máme ve své moci síly života a smrti,

můžeme říci nemoci: „Buď pokárána ve jménu Ježíše, a nechť do

systému tohoto jedince vstoupí život a zdraví od Boha, aby tuto nemoc

vyléčily“; a to způsobí naše víra skrze vkládání rukou prostřednictvím

obřadu svatého evangelia (DBY, 342).
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Duch Svatý odkrývá tajemství království těm, již usilují o nejlepší
dary a dodržují přikázání.

Co je to tajemství? Nevíme, přesahuje to naše chápání. Když hovo-

říme o tajemství, hovoříme o věčném neznámu; neboť to, co je známé,

přestává být tajemstvím; a vše, co je známé, můžeme poznávat, jak

postupujeme na stupnici své inteligence. Tajemství je to, co je věčně

mimo chápání veškeré naší inteligence (DBY, 338–339).

Kdybychom měli toto téma důkladně přezkoumat, poznali bychom,

že byla vlastně zjevena velmi skrovná část věcí království, dokonce

i učedníkům. Kdybychom byli připraveni hledět na tajemství králov-

ství, jak jsou u Boha, tehdy bychom poznali, že jich byla tu a tam pře-

dána pouze velmi malá část. Bůh skrze svého Ducha zjevil svému lidu

mnoho věcí, ale téměř ve všech případech ihned vidění mysli uzavřel.

Dovolí svým služebníkům na okamžik pohlédnout na věčné věci, ale

vidění je ihned uzavřeno a oni jsou ponechání tak, jak byli, aby se

mohli učit jednat vírou, neboli jak to má apoštol, nechodili viděním, ale

vírou [viz 2. Korintským 5:7] (DBY, 339).

Právě tak rychle, jak před svým Bohem prokážete, že jste hodni

obdržet tajemství, chcete-li to tak nazývat, království nebeského – že

jste plni důvěry v Boha – že nikdy nevyzradíte nějakou věc, kterou vám

Bůh řekne – že svému bližnímu nikdy neodhalíte to, co nemá být odha-

leno, tak rychle, jak se připravíte, aby vám byly svěřeny věci Boží, věč-

nost jich je, aby vám byly uděleny [viz Alma 26:22] (DBY, 93).

Nyní bratří, kažte věci, kterým vpravdě věříme, a když dojdeme

k bodům nauky, které neznáme, i když máme dobrý důvod jim věřit, [i]

když nás naše filosofie učí, že jsou pravdivé, přejděme je a učme lidi

pouze tomu, co víme (DBY, 338).

Budou-li toliko žít tak, aby toho byli hodni, již byli dostatečně učeni

bratří, kteří zde léta žijí, aby se připravili vejít do úzké brány a do

Nového Jeruzaléma a byli připraveni těšit se ze společnosti svatých

andělů (DBY, 339).

Toto jsou tajemství království Božího na zemi, poznat, jak očistit

a posvětit naše city, zemi, na které stojíme, vzduch, který dýcháme,

vodu, kterou pijeme, domy, ve kterých bydlíme, a města, která budu-

jeme, aby cizinci, když vstoupí do naší země, mohli pocítit posvěcený

vliv a vzít na vědomí moc, pro kterou jsou cizinci (DBY, 339).

Když říkáte, že chcete tajemství, přikázání a zjevení, odpovídám, že

stěží nad vaší hlavou uplyne sabat, těch z vás, kteří sem přicházíte, aniž

by se na vás vylila zjevení Ježíše Krista jako voda na zem (DBY, 343).
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Doporučení ke studiu

Pán uděluje dary Ducha, aby posílil a požehnal nás, 
naši rodinu a Církev.

• Co jsou dary Ducha? Proč je důležité, aby byly k dispozici ve zno-

vuzřízené Církvi Ježíše Krista? (Viz také 1. Korintským 12:4–11; NaS

46:10–26.)

• Jak můžeme poznat, kdy se v našem životě projevují dary Ducha?

Jak je můžeme využívat pro požehnání druhých?

• Kdo je zodpovědný za rozlišování duchovních darů a za jejich pou-

žívání v Církvi? (Viz také NaS 46:27; 107:18.) Jak se používání

duchovních darů v církevním povolání liší od používání těchto

darů v osobním nebo rodinném prostředí?

Zázraky posilují a utvrzují víru těch, 
již milují Boha a slouží Mu.

• Co jsou zázraky? Jaký je jejich účel?

• Co to znamená slyšet „hlas Dobrého pastýře“ a „těšit se z vnímání

věčně živého ducha“? Jak mohou zázraky utvrzovat naši víru a svě-

dectví? Proč je našeptávání Ducha přesvědčivější než okázalé

ukázky moci? Jak můžeme zlepšit pozornost vůči všem zázrakům

ve svém životě? (Viz také 2. Nefi 27:23; Ether 12:12.)

Duch Svatý odkrývá tajemství království těm, 
již usilují o nejlepší dary a dodržují přikázání.

• Proč podle presidenta Younga Bůh zjevuje „velmi skrovnou část

věcí království“? (Viz také NaS 78:17–18.)

• Jak můžeme prokázat, že jsme „hodni obdržet tajemství“? (Viz také

NaS 76:5–10.)

• Co jsou podle presidenta Younga tajemství království Božího? (Viz

také NaS 84:19–22.) Proč by tajemství pro jednu osobu mohlo být

prostou a jednoduchou pravdou pro druhou? Proč je občas lákavé

spekulovat o tom, co neznáme?
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• President Young řekl: „Stěží nad vaší hlavou uplyne sabat, . . . aniž by

se na vás vylila zjevení Ježíše Krista jako voda na zem.“ Jak se

můžeme připravovat na to, abychom tato zjevení obdrželi, když

přijímáme svátost a světíme den sabatu?

259

K A P I T O L A  3 4



260

Jak je zobrazeno na tomto obraze, Svatí byli vyhnáni lůzou ze svých domovů
v Kirtlandu ve státě Ohio; z kraje Jackson ve státě Missouri; a z Nauvoo

ve státě Illinois.



Požehnání zkoušek, 
ukázňování a pronásledování

President Brigham Young rozuměl věčným Božím záměrům a toto
porozumění uplatňoval v trápení, které on i Svatí vytrpěli. Řekl: „Slyšel
jsem, jak velmi mnozí mluví o tom, co vytrpěli pro Kristovu věc. Jsem
šťastný, že mohu říci, že jsem k tomu nikdy neměl příležitost. Zažil jsem
toho velmi mnoho, ale pokud jde o utrpení, přirovnal jsem to mnoho-
krát, ve svých pocitech a před shromážděními, k muži, který nosí starý,
obnošený, rozedraný a špinavý kabát, a někdo přijde a dá mu kabát,
který je nový, neroztrhaný a krásný. Toto je přirovnání, které činím,
když přemýšlím o tom, co jsem vytrpěl pro věc evangelia – odhodil jsem
starý kabát a oblékl jsem si nový“ (DBY, 348).

Učení Brighama Younga

Pán nás zkouší a prověřuje, abychom mohli prokázat, 
že jsme hodni celestiální slávy.

Lid Boha Nejvyššího musí být zkoušen. Stojí psáno, že budou zkou-

šeni ve všech věcech, právě tak jako byl zkoušen Abraham [viz NaS

101:1–4]. Jsme-li povoláni vystoupit na horu Moria a obětovat několik

našich Izáků, nezáleží na tom, co to je; můžeme udělat toto, právě tak

jako cokoli jiného. Myslím, že Svatí mají vyhlídku mít všechny zkoušky,

které si přejí nebo po kterých mohou toužit. Vlastníte-li světlo Svatého

Ducha, můžete jasně vidět, že zkoušky v těle jsou skutečně nezbytné

(DBY, 346).

Nyní prožíváme zkušební den, abychom prokázali, zda jsme nebo

nejsme hodni života, který přijde (DBY, 345).

Veškeré inteligentní bytosti, které jsou korunovány korunami slávy,

nesmrtelnosti a věčných životů, musejí projít každým utrpením urče-

ným k tomu, aby jím inteligentní bytosti prošly, aby získaly svou slávu

a oslavení. Každé pohromě, která může přijít na smrtelné bytosti, bude

dovoleno přijít na ty nemnohé, aby je připravila těšit se z přítomnosti

Páně. Získáme-li slávu, kterou získal Abraham, musíme tak učinit stej-
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nými prostředky jako on. Budeme-li někdy připraveni těšit se ze spo-

lečnosti Enocha, Noéma, Melchisedecha, Abrahama, Izáka a Jákoba

nebo jejich věrných dětí a věrných proroků a apoštolů, musíme projít

stejnou zkušeností a získat stejné poznání, inteligenci a obdarování,

které nás připraví vejít do celestiálního království našeho Otce

a Boha. . . Každá zkouška a zkušenost, kterou procházíte, je nezbytná

pro vaše spasení (DBY, 345).

Kdyby náš život byl prodloužen na tisíc let, přesto bychom mohli žít

a učit se. Každý životní zvrat, kterým procházíme, je nezbytný pro zku-

šenost a příklad a pro přípravu na to, abychom se těšili oné odměně,

která je pro věrné (DBY, 345).

Kdyby Adam nezhřešil a kdyby jeho potomstvo pokračovalo na

zemi, nemohli by poznat hřích, neboli hořké od sladkého, ani by nepo-

znali spravedlivost, z toho jednoduchého a prostého důvodu, že každý

účinek se může zcela projevit jedině skrze svůj protiklad. Kdyby Svatí

mohli pochopit věci takové, jaké jsou, když jsou povoláni projít zkouš-

kami a vytrpět to, co nazývají obětí, uznali by, že to jsou největší pože-

hnání, která jim mohla být udělena. Uveďte je ale ve vlastnictví pravdi-

vých zásad a pravé radosti, bez protikladu, a oni by nemohli poznávat

radost, nemohli by si uvědomovat štěstí. Nemohli by rozpoznávat

světlo od temnoty, protože nemají poznání temnoty, a v důsledku toho

postrádají smysl pro uvědomování si světla. Kdyby neměli ochutnat

hořké, jak by si mohli být vědomi sladkého? Nijak [viz NaS 29:39] (DBY,
345–346).

Když máme to, co se nazývá zkoušky, jsme nejšťastnějšími lidmi;

neboť tehdy je věrným hojněji udílen Duch Boží [viz 1. Petr 3:14] (DBY,
347).

Říkám Svatým posledních dnů, že vše, co máme dělat, je učit se

o Bohu. Nechť lháři lžou dál a nechť hrubiáni nadále klnou, a ti půjdou

k zatracení. Vše, co máme činit, je jít vpřed a vzhůru a dodržovat přiká-

zání našeho Otce a Boha; a on zmate naše nepřátele (DBY, 347).

Můžeme říci, že velmi mnoha zkušenostmi procházíme s utrpením,

ačkoli bych chtěl, aby všichni moji bratři pochopili, že to tak neberu,

neboť vše, čím procházím, je pro mne radost a radostné; ale zdánlivě

přinášíme mnoho obětí a procházíme mnoha zkušenostmi díky zkouš-

kám a pokušení, o tom není pochyb. Museli jsme vytrpět pokušení,

více či méně, a radostně jsme přijali oloupení o náš majetek. Já sám

jsem předtím, než jsem přišel do tohoto údolí, opustil pětkrát vše, čím

mi Pán požehnal, pokud jde o tyto světské statky, které vzhledem

k zemi, v níž jsem žil, nebyly právě malé (DBY, 347–348).

Pokud jde o zkoušky, jaké to požehnání pro vaše srdce, muž nebo

žena, kteří se těší duchu našeho náboženství, nemají žádné zkoušky;

262

K A P I T O L A  3 5



ale muž nebo žena, kteří se snaží žít podle evangelia Syna Božího

a současně lnou k duchu světa, mají ostré a pronikavé zkoušky

a bolesti, a to neustále (DBY, 348).

Setřeste jho nepřítele a vezměte na sebe jho Kristovo a řeknete, že

jho jeho je příjemné a břímě jeho lehké. To znám z vlastní zkušenosti

(DBY, 347–348).

Pán pomáhá neposlušným, aby se stali pokornými tím, 
že je ukázňuje a že dovoluje, aby byli pronásledováni.

Když pohlížíme na Svaté posledních dnů, ptáme se, zda je jejich

pronásledování z nějakého důvodu nezbytné? Ano, když jsou nepo-

slušní. Je z nějakého důvodu nezbytné ukázňovat syna nebo dceru?

Ano, když jsou neposlušní [viz NaS 105:6]. Předpokládejme ale, že jsou

dokonale poslušni každého požadavku svých rodičů, je potom z něja-

kého důvodu nezbytné je ukázňovat? Pokud ano, nerozumím zásadě,

podle které se tak děje. Ještě jsem nebyl schopen vidět nezbytnost

ukázňování poslušného dítěte, ani jsem nebyl schopen vidět nezbyt-

nost toho, aby Pán ukázňoval lid, který je dokonale poslušný. Byl tento

lid ukázňován? Ano, byl (DBY, 350).

Ti, kteří se odvrátí od svatých přikázání, budou čelit zkouškám,

které jsou skutečným utrpením. Pocítí na sobě hněv Všemohoucího.

Ti, kteří jsou tiší a jsou dobrými dětmi, obdrží bohatá požehnání svého

Otce a Boha. Buďte tiší, a nechť vaše víra spočívá na Pánu Všemohou-

cím [viz NaS 101:16] (DBY, 351).

Jsme neskonale požehnanějšími pronásledováními a nespravedli-

vostí, kterou jsme vytrpěli, než bychom byli, kdybychom zůstali ve

svých příbytcích, ze kterých jsme byli vyhnáni – než kdyby nám bylo

dovoleno obývat své farmy, zahrady, obchody, mlýny, stroje a vše, co

jsme měli ve svém bývalém vlastnictví (DBY, 346).

Spravedliví budou pronásledováni zlovolnými, 
ale Bůh povede svůj lid, a Jeho dílo půjde kupředu.

Nemějte žádné obavy, neboť pokud je slovo Páně pravdivé, budete

ještě zkoušeni ve všech věcech; neboli bez ustání se radujte a modlete

se a ve všem vzdávejte díky, dokonce i za uloupení vašeho majetku,

neboť je to ruka Páně, co nás vede, a bude tomu tak i nadále. Nechť se

každý muž a žena posvětí před Pánem, a každá prozřetelnost Všemo-

houcího bude posvěcena pro jejich dobro (DBY, 347).

[Bůh] vedl tento lid v různých částech Spojených států, a posměvá-

ček si na ně ukazoval prstem. . . Pán v tom měl svůj záměr. Můžete se
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zeptat, co je jeho záměrem. Všichni víte, že Svatí musejí být učiněni

čistými, aby vstoupili do celestiálního království. Je zaznamenáno, že

Ježíš byl učiněn dokonalým skrze utrpení [viz Židům 5:8–9]. Proč

bychom si měli na okamžik představovat, že můžeme být připraveni

vstoupit do království odpočinku s ním a s Otcem, aniž bychom prošli

podobným soužením? (DBY, 346.)

Joseph by nemohl být zdokonalen, i kdyby žil tisíc let, kdyby nepro-

šel pronásledováním. Kdyby žil tisíc let a vedl tento lid, a kázal evange-

lium bez pronásledování, nebyl by zdokonalen tak, jako byl ve věku

[třiceti osmi] let. Můžete předpokládat, že když jsou tito lidé povolá-

váni procházet zkušenostmi doprovázenými soužením a utrpením,

když jsou vyháněni ze svého domova, a jsou trápeni a rozptylováni

a biti a olupováni, že Všemohoucí valí své dílo vpřed s větší rychlostí

(DBY, 351).

Pokaždé, když nakopnete „mormonismus“, vykopnete ho výš;

nikdy ho neskopnete dolů. Všemohoucí Pán to tak řídí (DBY, 351).

Kdybychom nemuseli snášet železnou ruku pronásledování,

zásady, v něž věříme, které přitahují pozornost dobrých a zlých na

Jak zachycuje tento obraz, místní milice byly vůči prvním Svatým 
někdy nepřátelské a zaujaté.
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zemi a o kterých tolik lidí hovoří a které zahrnují jejich filosofii, by byly

přijaty tisíci těch, již jsou k nim nyní lhostejní (DBY, 351).

Pokaždé, když pronásledují tento lid a snaží se jej přemoci, nás

povznášejí, oslabují své vlastní ruce a posilují ruce a paže tohoto lidu.

A pokaždé, když se snažili snížit náš počet, zvýšili ho. A když se snaží

zničit víru a ctnost tohoto lidu, Pán posiluje zemdlená kolena a utvr-

zuje kolísavé ohledně víry a moci v Bohu, ohledně světla a inteligence.

Spravedlivost a moc s Bohem v tomto lidu roste ve stejném poměru,

jak ďábel usiluje o to, aby ji zničil (DBY, 351).

Nechejte nás být, a my vyšleme starší do nejzazších končin země

a shromáždíme Izrael, kdekoli jsou; a když nás pronásledujete, udě-

láme to rychleji, protože když jsme ponecháni na pokoji, jsme přiro-

zeně pomalí, a máme sklon si trochu pospat, trochu zdřímnout a tro-

chu si odpočinout. Necháte-li nás být, uděláme to trochu volněji; ale

když nás pronásledujete, budeme vzhůru do noci, abychom kázali

evangelium (DBY, 351).

Doporučení ke studiu

Pán nás zkouší a prověřuje, abychom mohli prokázat, že jsme
hodni celestiální slávy.

• Co myslíte, proč president Young nazval tento život jako „zkušební

den“? (Viz také Abraham 3:22–26.) Jak nás mohou zkoušky připra-

vit na vstup do celestiálního království?

• Proč je nezbytné zakusit protikladné síly dobra a zla? (Viz také

2. Nefi 2:11–14.)

• Co myslíte, proč byl president Young tak vděčný za zkoušky, kte-

rými prošel on i další první Svatí? Jak vám zkoušky pomohly stát se

lepšími Svatými posledních dnů?

• Co to znamená vzít na sebe „jho Kristovo“? (Viz také Matouš

11:28–30.) Jak nám vzetí jha Kristova na sebe pomáhá být radost-

nými, když čelíme zkouškám? (Viz také Mosiáš 24:13–15.)

Pán pomáhá neposlušným, aby se stali pokornými tím, 
že je ukázňuje a že dovoluje, aby byli pronásledováni.

• Proč nás Pán někdy ukázňuje? (Viz také NaS 101:2–8.) Jaký význam

má naše reakce na toto ukázňování? Jak může správné učení se této

zásadě pomoci rodičům a dětem vytvořit lepší rodinu?
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• President Young řekl, že Svatí jsou „neskonale požehnanějšími pro-

následováními a nespravedlivostí, kterou . . . vytrpěli, . . . než kdyby

[jim] bylo dovoleno obývat . . . vše, co . . . měli ve svém bývalém

vlastnictví“. Proč je větší požehnání být potrestán za neposlušnost,

než mít dovoleno pohodlně zůstat v hříšném stavu?

Spravedliví budou pronásledováni zlovolnými, 
ale Bůh povede svůj lid, a Jeho dílo půjde kupředu.

• President Young řekl, že neposlušní budou pronásledováni, ale

také hovořil o poslušných lidech – například o Ježíši Kristu,

o Josephu Smithovi a o misionářích – kteří byli pronásledováni.

Proč podle presidenta Younga Bůh dovoluje zlovolným pronásle-

dovat spravedlivé?

• President Young řekl, že pronásledování proti Církvi způsobí

pouze to, že Pánovo dílo půjde vpřed „s větší rychlostí“. Co nám to

říká o tom, jak máme reagovat na útoky proti pravdě? Co můžeme

dělat, abychom své děti učili překonávat pronásledování?
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Pozemské vlády a království Boží

President Brigham Young – kolonizátor, státník a první guvernér
Utahu – ctil svou vládu a sloužil jí. Když se Svatí v červenci 1846 při-
pravovali na pouť z Iowy do údolí Solného jezera, obdrželi žádost od
vlády Spojených států o pomoc ve válce s Mexikem. Ačkoli vláda Svaté
během jejich utrpení v Missouri a Illinois nepodporovala, president
Young nařídil naverbování mormonského praporu, aby pomohl ve
válce, a mužům slíbil, že budou-li se chovat řádně, nebudou muset
bojovat. Tento slib se splnil. Naverbování mormonského praporu také
zajistilo peníze, které Svatým pomohly ve stěhování na západ. Pět set
mužů opustilo tábory Izraele a vydalo se na strastiplný dva tisíce mil
dlouhý pochod do Kalifornie a k Tichému oceánu. President Young
dobrovolníkům řekl: „Nikdy jsem na tuto malou skupinu lidí nepomys-
lel, aniž by další myšlenkou bylo ,Bůh jim žehnej na věky věků.‘ Toto
vše jsme učinili, abychom vládě dokázali, že jsme loajální.“ (DBY, 476.)
President Young stále povzbuzoval Svaté, aby byli loajální vůči své
vládě, aby poslouchali její zákony a aby do veřejných úřadů volili
ctnostné a bezúhonné lidi.

Učení Brighama Younga

Pozemské vlády, aby byly trvalé, 
musejí být založeny na Božích zákonech.

Pokud nějaký národ přestupuje prospěšné zákony a utiskuje některé

ze svých občanů nebo jiný národ, až je pohár zlovolnosti naplněn

skrze skutky, které má onen národ dokonale pod svou kontrolou, Bůh

zbaví ty, kteří mají pravomoc, jejich moci, a oni budou zapomenuti;

a Bůh vezme jiný lid, třebas chudý a opovrhovaný a pohrdaný

a haněný mezi oblíbenými národy, a vštípí do nich moc a moudrost;

a oni budou růst a bude se jim dařit, dokud se naopak oni nestanou

velkým národem na zemi (DBY, 357).

Bůh pozvedá velké a mocné říše k vrcholu lidské velikosti, aby

uskutečnil své nevyzpytatelné záměry, a podle jeho libosti jsou sme-
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teny a přestávají existovat a jsou ztraceny v šeru dávných věků.

Všechny tyto mocné změny směřují k tomu, aby uvedly jeho království

v posledních časech, a připravují pro to cestu. Toto království bude stát

navěky a bude růst ve velikosti a moci, dokud svatý, trvalý, náboženský

a politický mír nezpůsobí, že srdce chudých mezi lidmi zaplesá s rados-

tí ve Svatém Izraelském, a že jeho království všude zvítězí (DBY, 357).

Teokratická vláda [je] ta, ve které jsou všechny zákony ustavovány

a vykonávány ve spravedlivosti a jejíž úředníci vlastní onu moc, která

pochází od Všemohoucího (DBY, 354).

Kdyby bylo na zemi ustaveno království Boží, neboli teokratická

vláda, s mnohými praktikami, které jsou nyní běžné, by bylo skonco-

váno (DBY, 354).

Jedné komunitě nebude dovoleno sešikovat se proti druhé, aby je

donutila ke svým měřítkům; jedné denominaci nebude dovoleno pro-

následovat druhou, protože se liší v náboženské víře a způsobu uctí-

vání. Každý bude plně ochraňován v požívání všech náboženských

a společenských práv a žádný stát, žádná vláda, žádná komunita, žádná

osoba nebude mít výsadu zasahovat do práv druhých; jedna křesťan-

ská komunita nebude povstávat a pronásledovat druhou (DBY, 354).

Kdokoli bude žít a bude vidět plné utvrzení království Božího na

zemi, uvidí vládu, která bude ochraňovat práva každé osoby. Pokud by

nyní panovala tato vláda . . . viděli byste římského katolíka, řeckého

katolíka, episkopálního věřícího, presbyteriána, metodistu, baptistu,

kvakera, shakera, [hinduistu, muslima] a věřícího jakéhokoli druhu co

nejpřísněji chráněného ve všech jeho obecních právech a ve výsadách

uctívat koho, co a kdy si přeje, a nezasahujícího do práv druhých. Má

nějaká upřímná osoba se zdravým úsudkem touhu po nějaké větší svo-

bodě? (DBY, 355.)

Jak může republikánská vláda obstát? Je jenom jedna cesta jak

obstát. Může být trvalá, ale jak? Může být trvalá, tak jako je trvalá vláda

nebes, na věčné skále pravdy a ctnosti; a to je jediný základ, na kterém

může kterákoli vláda být trvalou (DBY, 355).

Ti, kteří vládnou, mají být moudří a bezúhonní.

Mám rád dobrý vládní systém, a potom mám rád, když je moudře

a spravedlně vykonáván. Vláda nebes, kdyby byla zlovolně vykoná-

vána, by se stala jednou z nejhorších vlád na tváři země. Bez ohledu na

to, jak dobrý vládní systém je, pokud ho nevykonávají spravedliví lidé,

stane se z něj špatná vláda (DNW, 3 June 1863, 2).
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Žádná bytost není schopna panovat, vládnout a nařizovat, pokud se

. . . nepoddává poslušnosti zákona a neprokazuje, že je sama hodna,

skrze ctění zákona, který je nad ní, být pánem onoho zákona (DBY,
357).

[Dobrá vláda vyžaduje vedoucího, který je] schopen sdělovat infor-

mace týkající se všech bodů příslušejících spravedlnému vykonávání

vlády tak, aby tomu lidé podle svých schopností rozuměli. Má rozumět

tomu, jaké administrativní zásady by byly pro národ nejprospěšnější.

Má také mít znalosti a sklon k tomu, aby moudře používal svou moc

pověřovat druhé, tak dalece, jak je to ústavně v jeho moci, a aby vybíral

do úřadů pouze dobré a schopné muže. Nemá pouze uskutečňovat

zákonná a spravedlná přání svých voličů, ale také má být schopen

osvěcovat jejich porozumění a opravovat jejich úsudek. A všichni

dobří úředníci ve skutečně republikánském vládním systému budou

neustále pracovat pro zabezpečení práv všech, bez ohledu na sektu

nebo stranu (DBY, 363).

Lidé mají soustředit své pocity, svůj vliv a svou víru na to, aby zvolili

nejlepšího muže, kterého mohou najít, aby byl jejich presidentem,

i když nemá k jídlu nic více než brambory se solí – muže, který nebude

usilovat o to, aby se stal větším než lidé, kteří ho zvolili, ale který se spo-

kojí s tím, že bude žít tak, jak žijí oni, že se bude oblékat tak jako oni

a že bude s nimi zajedno v každé dobré věci (DBY, 363).

Chceme, aby národu vládli muži, kteří se více starají o blaho národa

a kteří blaho národa milují více než zlato a stříbro, slávu nebo popula-

ritu (DBY, 364).

Členové Církve mají povinnost být zodpovědnými občany.

U kořene každé pravdivé a úspěšné vlády leží individuální sebe-

vláda, ať v nebesích nebo na zemi. . . Vláda v rukou zlovolných lidí musí

skončit bídou onoho lidu, ale v rukou spravedlivých je věčná, zatímco

její moc dosahuje k nebesům (DBY, 355).

Budeme-li žít podle svého náboženství, ctít svého Boha a jeho kněž-

ství, potom budeme ctít každou prospěšnou vládu a zákon, který je zde

na zemi. . . V různých národech, královstvích a vládních systémech

světa mají být nalezeny zákony, předpisy a ustanovení tak dobré, jak

jen je lze pro smrtelného člověka učinit (DBY, 358).

Jsme politickými lidmi? Ano, vskutku velmi politickými. Ale ke které

straně patříte nebo kterou budete volit? Povím vám, koho budeme

volit: budeme volit muže, který bude podporovat zásady občanské
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a náboženské svobody, muže, který nejvíce ví a který má nejlepší srdce

a mozek, aby byl státníkem; a vůbec se nestaráme o to, zde je whig,

demokrat, . . . republikán . . . nebo někdo jiný. Toto je naše politika

(DBY, 358).

My, stejně jako všichni další dobří občané, máme usilovat o to, aby-

chom dali moc oněm mužům, kteří budou cítit závazky a zodpověd-

nost, pod kterými se nacházejí, vůči mocnému lidu; kteří budou cítit

a uvědomovat si důležité povinnosti, které na nich spočívají skrze hlas

lidu, který je povolává vykonávat zákon (DBY, 362).

Koho chceme mít na svých veřejných úřadech? Chceme nejlepší

muže, které můžeme nalézt, za guvernéra, presidenta a státníky, a pro

každý další úřad spojený s důvěrou a zodpovědností; a až je získáme,

budeme se za ně modlit a dáme jim svou důvěru a vliv, aby činili vůli

Boží a zachovávali sebe i lid v pravdě a spravedlivosti (DBY, 358).

Doporučení ke studiu

Pozemské vlády, aby byly trvalé, musejí být založeny na Božích
zákonech.

• Proč musejí být vládní systémy založeny na Božích zákonech, aby

měly úspěch? Co se nakonec stane s jakoukoli vládou, která není

založena na spravedlivých zásadách? (Jako o příkladu tohoto

výsledku uvažujte o vzestupu a pádu království Nefitů a Lamanitů

v různých dobách popisovaných v Knize Mormon.)

• Jaký je podle presidenta Younga účel pozemských vlád? (Viz také

NaS 134:1.)

• Jak by se společnost změnila, kdyby na zemi byla ustavena teokra-

tická vláda? Co president Young považoval za největší svobodu, kte-

rou by zajistila teokratická vláda? (Viz také NaS 134:4, 7, 9.)

Ti, kteří vládnou, mají být moudří a bezúhonní.

• Jaké vlastnosti má mít vládní vedoucí? Pokud jsou vládní vedoucí

inteligentní, dobře informovaní a pracovití, proč je důležité, aby

také měli takové vlastnosti, jako je poctivost a ctnost?

• Proč musí mít potenciální vedoucí předtím, než je schopen vlád-

nout, zkušenost s tím, že mu bylo vládnuto? Proč je pro vedoucí

důležité, aby dávali najevo, že jsou poslušni zákona?
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Členové Církve mají povinnost být zodpovědnými občany.

• Proč je „individuální sebevláda“ tak důležitá pro úspěch vlády

pozemské? Jak spravedlivost lidu, kterému se vládne, ovlivňuje

úspěch vlády?

• Proč je důležité volit, když máte tuto výsadu? Jak byste se měli roz-

hodovat, koho volit?

• Jak můžete plnit svou povinnost být zodpovědným občanem? (Viz

také NaS 134:5–6.)
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Před vystoupením k Otci se vzkříšený Ježíš Kristus ukázal Marii.



Porozumění smrti a vzkříšení

President Brigham Young hovořil dne 13. července 1874 na shromáž-
dění při pohřbu staršího Thomase Williamse na téma smrti: „Jak temné
údolí a stín je to, co nazýváme smrtí! Jak je podivné přejít z tohoto
stavu existence, pokud jde o smrtelné tělo, do stavu prázdnoty! Jak
temné je toto údolí! Jak tajemná je tato stezka, a my po ní musíme
kráčet sami! Rád bych vám, přátelé a bratří, řekl, že kdybychom mohli
vidět věci takové, jaké jsou, a jak je uvidíme a jak jim porozumíme, je
tento temný stín a údolí tak bezvýznamný, že když ho překročíme, oto-
číme se a podíváme se na něj a budeme myslet na to, proč je toto
skutečně největší výhoda celé mé existence, neboť jsem přešel ze stavu
bolesti, zármutku, truchlení, bídy, neštěstí, bolesti, úzkosti a zklamání
do stavu existence, kde se mohu těšit životu v nejširším rozsahu, tak
dalece, jak jen to lze činit bez těla. Můj duch je osvobozen, již nežízním,
již se mi nechce spát, již nehladovím, již nejsem unaven, běhám, cho-
dím, pracuji, jdu, přicházím, dělám toto, dělám ono, cokoli se ode mne
vyžaduje, nic podobného bolesti nebo únavě, jsem plný života, plný síly
a těším se přítomnosti svého Nebeského Otce, skrze moc jeho Ducha.
Svým přátelům chci říci – budete-li žít podle svého náboženství, žijte
tak, abyste byli plni víry v Boha, aby na vás svítilo světlo věčnosti,
abyste tyto věci mohli vidět a abyste jim mohli rozumět sami pro sebe.“
(DNSW, 28 July 1874, 1.)

Učení Brighama Younga

Pozemské štěstí nelze srovnat se „slávou, radostí a pokojem
a štěstím duše“, která opouští smrtelnost ve spravedlivém pokoji. 

Vědět, že osoba odešla z tohoto života v pokoji a zajistila si slavné

vzkříšení, je pro její přátele velkým důvodem k radosti a radování

a útěše. Země a plnost země a vše, co k této zemi přísluší v nějaké

pozemské funkci, není nic ve srovnání se slávou, radostí a pokojem

a štěstím duše, která odchází v pokoji (DBY, 370).

Truchlení pro spravedlivého zemřelého pramení z nevědomosti
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a slabosti, které jsou zasazeny do smrtelné schránky, organizace tohoto

domu pro ducha, aby v ní přebýval. Bez ohledu na to, jakou bolestí

trpíme, bez ohledu na to, čím procházíme, lneme k naší matce zemi

a nemáme rádi, když nás některé z jejích dětí opouští. Rádi udržujeme

pohromadě společenský rodinný vztah, kdy se o sebe navzájem opí-

ráme, a neradi se navzájem oddělujeme (DBY, 370).

Je pravda, že odloučení od našich přátel je bolestné. Jsme stvoře-

ními vášní, soucitu, lásky a je pro nás bolestné odloučit se od svých

přátel. Chtěli bychom je udržet ve smrtelném domově, i když by trpěli

bolestí. Nejsme v tomto sobečtí? Neměli bychom se spíše radovat nad

odchodem těch, jejichž život byl zasvěcen činění dobra až do dobrého

zlatého věku? (DBY, 371.)

Kdybychom ale měli poznání a viděli do věčnosti, kdybychom byli

dokonale osvobozeni od slabosti, slepoty a netečnosti, kterými jsme

oděni v těle, neměli bychom žádný sklon plakat nebo truchlit (DBY,
370).

Žijte tak, abyste mohli, až vstanete v duchovním světě, popravdě

říci: „Kdybych měl znovu prožít svůj smrtelný život, nemohl bych ho

zlepšit.“ Nabádám vás, pro věc domu Izraele, pro věc Sionu, který

máme vybudovat, abyste od této doby, nadále a navěky, žili tak, aby váš

charakter mohl být s potěšením prozkoumán svatými bytostmi. Žijte

zbožným životem, což nemůžete, aniž byste žili životem mravným

(DBY, 370).

Při smrti se duch odděluje od těla, 
tělo se vrací do země a duch vstupuje do duchovního světa.

Každá osoba vlastnící zásadu věčného života má na své tělo pohlížet

jako na zemské ze země. Naše tělo se musí vrátit do své matky země.

Pravda, pro většinu lidí je zoufalou myšlenkou, že náš duch musí, na

delší nebo kratší období, být oddělen od svého těla, a tisíce a miliony

jsou tomuto soužení podrobeny po celý svůj život. Kdyby rozuměli

záměru této zkušební lhůty a pravdivým zásadám věčného života,

věděli by, že pro tělo je jen maličkostí trpět a zemřít (DBY, 368).

Pána těší organizovat zde schránky a vkládat do nich ducha, a ony

se potom stávají inteligentními bytostmi. Časem, dříve či později, se

tělo, toto, které je pro vás hmatatelné, které můžete cítit, dotýkat se ho

atd., vrátí do prachu své matky. Je duch mrtvý? Ne. . . Duch, když se toto

tělo rozpadne znovu do země, stále existuje, a tento duch, kterého Bůh

vložil do schránky, odchází do světa duchů (DBY, 368).

Naše tělo je složeno z viditelné, hmatatelné hmoty, jak všichni chá-

pete; také víte, že se narodilo do tohoto světa. Potom začalo jíst prvky
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přizpůsobené pro svou organizaci a růst, růst do mužství [nebo žen-

ství], zestárlo, zchátralo a opět se změnilo v prach. Nyní na prvním

místě, i když jsem to vysvětloval již mnohokrát, to, co nazýváme smrtí,

je působením života, neodmyslitelně patřícím ke hmotě, ze které je slo-

ženo tělo, a který způsobuje rozklad poté, co duch opustí tělo. Kdyby

nebylo této skutečnosti, tělo, ze kterého odešel duch, by zůstalo na

celou věčnost, právě tak jak bylo, když ho opustil duch, a nerozpadlo

by se (DBY, 368).

Ježíš Kristus je prvotinou vzkříšení.

Ježíš je prvorozeným z mrtvých, jak porozumíte. Ani Enoch, Eliáš,

Mojžíš nebo kterýkoli další člověk, který kdy žil na zemi, bez ohledu na

to, jak přísně žil, nikdy nezískal vzkříšení, dokud nebylo tělo Ježíše

Krista vyvoláno z hrobu andělem. Byl prvorozeným z mrtvých. Je

Pánem vzkříšení – prvním tělem, které zde žilo poté, co přijalo slávu

vzkříšení (DBY, 374).

Toto pro něho nebyl žádný zázrak. Měl ve své moci otázky života

a smrti; měl moc položit svůj život a moc opět ho vzít na sebe [viz

Jan 10:18]. To je to, co říká, a my tomu musíme věřit, pokud věříme pří-

běhu Spasitele a slovům apoštolů zapsaným v Novém zákoně. Ježíš

měl tuto moc v sobě a ze sebe; Otec mu ji odkázal; bylo to jeho dědic-

tví, a on měl moc položit svůj život a moc opět ho vzít na sebe (DBY,
340–341).

Krev, kterou prolil na hoře Kalvárie, mu znovu nevstoupila do žil. Ta

byla vylita, a když byl vzkříšen, jiný prvek zaujal místo krve. Tak tomu

bude s každou osobou, která obdrží vzkříšení; krev nebude vzkříše-

na s tělem, je určena pouze k tomu, aby podporovala život současné

organizace. Když ta se rozplyne a my opět získáme své tělo mocí vzkří-

šení, to, co nyní nazýváme životem těla a co je vytvořeno z jídla, které

jíme, a z vody, kterou pijeme, bude nahrazeno jiným prvkem; neboť

tělo a krev nemohou zdědit království Boží [viz 1. Korintským 15:50]

(DBY, 374).

Naše věrnost nás může připravit na slavné vzkříšení, opětovné
spojení našeho těla a ducha.

Evangelium života a spasení každému jednotlivci, který ho přijímá,

zjevuje, že tento svět je pouze místem časného trvání, existence, zkou-

šek atd. Jeho současná podoba a použití je pouze pro několik dnů,

zatímco my jsme byli stvořeni, abychom existovali věčně. Zlovolný

nemůže vidět dál za tento svět, vidí jen to, co se týká tohoto světa.
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Rozumíme tomu, že když jsme v tomto současném stavu svlečeni,

potom jsme připraveni být oděni nesmrtelností – že když svlečeme

toto tělo, oblečeme nesmrtelnost [viz Alma 11:43–44]. Toto tělo se

navrátí do prachu, ale my máme naději a víru, že obdržíme toto tělo

opět z prvků – že obdržíme právě tu organizaci, kterou jsme měli zde,

a že, budeme-li věrní zásadám svobody [evangelia], potom budeme

připraveni trvat věčně (DBY, 372).

Poté, co duch opustí tělo, zůstává v duchovním světě bez schránky,

dokud Pán, skrze své zákony, které ustanovil, neuskuteční vzkříšení

z mrtvých [viz NaS 93:33–34]. Až anděl, který drží klíče vzkříšení,

zatroubí na svou troubu, potom zvláštní základní částice, ze kterých je

zorganizováno naše tělo zde, chováme-li ho v úctě, i když se budou

nacházet v hlubinách mořských a i když jedna částice bude na severu,

druhá na jihu, další na východě a další na západě, budou opět spojeny

v mžiku oka a náš duch se ujme jejich vlastnictví. Potom budeme při-

praveni přebývat s Otcem a Synem, a do té doby nemůžeme být nikdy

připraveni s nimi přebývat. Duchové, když opustí své tělo, nepřebývají

s Otcem a Synem, ale žijí v duchovním světě, kde je pro ně připraveno

místo. Ti, kteří mají v úctě svou schránku a milují Pána Ježíše Krista

a věří v něho, musejí svléci tuto smrtelnost, jinak nemohou obléci

Jak je znázorněno na tomto obraze, 
smrt byla pro Svaté překračující pláně všudypřítomnou realitou.
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nesmrtelnost. Toto tělo musí být změněno, jinak nemůže být připra-

veno přebývat ve slávě Otce (DBY, 372).

Poté, co jsou tělo a duch odděleni smrtí, co z toho, co přináleží

k této zemi, obdržíme nejprve? Tělo; to je první cíl božské náklonnosti

za hrobem. Nejprve získáváme do vlastnictví tělo. Duch [spravedlivého

muže nebo ženy] překonává tělo, a tělo je v každém ohledu podro-

beno oné božské zásadě, kterou Bůh do osoby vštípil. Duch uvnitř je

čistý a svatý, a jde čistý a svatý zpět k Bohu, čistý a svatý přebývá

v duchovním světě a časem bude mít výsadu přijít a opět si tělo vzít.

[Ježíš Kristus], který drží klíče vzkříšení a který předtím prošel tímto

utrpením, bude delegován, aby vzkřísil naše těla, a naši duchové tam

budou a budou připraveni vejít do [našeho] těla. Potom, až budeme

připraveni obdržet své tělo, ono bude prvním pozemským objektem,

který ukazuje božskost, které může člověk dosáhnout. Pouze tělo

umírá; duch žije stále (DBY, 373).

Zde jsme v situaci, kdy pohřbíváme našeho mrtvého podle řádu

kněžství. Ale někteří z našich bratří umírají na oceánu; nemohou být

pohřbeni v hrobě, ale jsou zašiti do plátna a svrženi do moře, a možná

za dvě minuty poté jsou v útrobách žraloka, tyto osoby přesto vyjdou

při vzkříšení a obdrží veškerou slávu, které jsou hodny, a budou oděny

veškerou krásou vzkříšených Svatých ve stejné míře, jako kdyby byli

uloženi ve zlaté nebo stříbrné rakvi, a na místě vyhrazeném pro

pohřbívání mrtvých (DBY, 373–374).

Žádný člověk nemůže vejít do celestiálního království a být koruno-

ván celestiální slávou, dokud nezíská své vzkříšené tělo (DBY, 375).

Jediným pravým bohatstvím v existenci pro mne i pro vás je zajistit

si pro sebe svaté vzkříšení (DBY, 372).

Doporučení ke studiu

Pozemské štěstí nelze srovnat se „slávou, radostí a pokojem
a štěstím duše“, která opouští smrtelnost ve spravedlivém pokoji.

• I když je odloučení od milovaných osob bolestné, v jakém smyslu

se při jejich úmrtí můžeme radovat a nalézt útěchu?

• Co president Young radil ohledně naší zkušební lhůty ve smrtel-

nosti? Učil také, že máme žít tak, aby náš charakter „mohl být s potě-

šením prozkoumán svatými bytostmi“. Jak můžeme zajistit, aby pro

nás soudný den byl chvílí štěstí?
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Při smrti se duch odděluje od těla, 
tělo se vrací do země a duch vstupuje do duchovního světa.

• Proč je smrt součástí „působení života“?

• Co president Young učil o těle, které opustil duch?

Ježíš Kristus je prvotinou vzkříšení.

• Co umožnilo Ježíšovi, aby byl vzkříšen?

• Co se z Kristova vzkříšení dozvídáme o vzkříšených bytostech? Jak

se naše tělo změní, až budeme vzkříšeni?

Naše věrnost nás může připravit na slavné vzkříšení, opětovné
spojení našeho těla a ducha.

• Jak podle presidenta Younga dojde ke vzkříšení? (Viz také Alma

11:43; Filipenským 3:21.)

• Co to znamená ctít svou schránku?

• Proč je obdržení „svatého vzkříšení“ „jediným pravým bohatstvím

v existenci“?
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Duchovní svět

Když president Brigham Young hovořil na pohřbu staršího Thomase
Williamse, řekl o duchovním světě toto: „Jak často v mysli lidí vyvstává
otázka – ,Kéž bych věděl, kam půjdu!‘ Můžete to zjistit? Nuže, půjdete
do duchovního světa, kde je nyní bratr Thomas. Nyní vstoupil do vyš-
šího stavu bytí, totiž jeho duch, než když byl v tomto těle. ,Proč ho
nemohu vidět? Proč nemohu rozmlouvat s jeho duchem? Kéž bych
mohla vidět svého manžela nebo otce a rozmlouvat s ním!‘ To by
nebylo rozumné, to by nebylo správné; možná, kdybyste měli tuto
výsadu, byste ztratili ten pravý smysl svého života, a stejná zkouška
víry, která by byla na vás vyžadována, by nebyla tak těžkou stezkou
soužení, po které byste kráčeli, nebyl by tak velký boj, který byste bojo-
vali, ani by nebylo tak velkého vítězství, kterého byste dobyli, a vy byste
ztratili ten pravý smysl života. Je to správné tak, jak to je, že tento závoj
je uzavřen; že nevidíme Boha, že nevidíme anděly, že s nimi neroz-
mlouváme, vyjma skrze přísnou poslušnost jeho požadavků a víru
v Ježíše Krista (DNSW, 28 July 1874, 1).

Učení Brighama Younga

Duchové mrtvých jdou do duchovního světa.

Až odložíte tuto schránku, kam půjdete? Do duchovního světa (DBY,
376).

Zlovolní duchové, kteří odsud odejdou a jdou do duchovního světa,

jsou tam zlovolní? Ano (DNW, 27 Aug. 1856, 3).

Když duchové opustí své tělo . . . potom jsou připraveni vidět, slyšet

a chápat duchovní věci . . . Můžete vidět duchy v této místnosti? Ne.

Předpokládejme, že by se Pán dotkl vašich očí, abyste mohli vidět,

viděli byste potom duchy? Ano, tak jasně jako nyní vidíte těla, jako je

viděl služebník [Elizea] [viz 2. Královská 6:16–17]. Kdyby to Pán dovo-

lil, a byla to jeho vůle, že se tak má stát, viděli byste duchy, kteří odešli

z tohoto světa, tak jasně, jako nyní vidíte těla svýma přirozenýma

očima (DBY, 376–377).
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Ježíš otevřel dveře spasení těm, kteří jsou v duchovním světě.

Ježíš byl prvním člověkem, který kdy šel, aby kázal duchům ve

vězení, drže klíče evangelia jejich spasení. Tyto klíče mu byly předány

v den a hodinu, kdy šel do duchovního světa, a s nimi otevřel dveře

spasení duchům ve vězení (DBY, 378).

Chceme obětovat dostatečně pro to, abychom činili Boží vůli v pří-

pravě na přivedení těch, již neměli výsadu slyšet evangelium, když byli

v těle, z toho prostého důvodu, že v duchovním světě nemohou vyko-

návat obřady domu Božího. Procházejí utrpením a nemají možnost

osobně vykonávat obřady pro odpuštění svých hříchů a pro své spa-

sení, v důsledku toho se musejí nezbytně spoléhat na své přátele, na

své děti a na děti svých dětí, že je pro ně vykonají, aby mohli být přive-

deni do celestiálního království Božího (DBY, 406).

Porovnejte ty obyvatele na zemi, kteří v naší době slyšeli evange-

lium, s miliony, kteří ho nikdy neslyšeli, nebo jim nikdy nebyly pře-

dány klíče spasení, a najednou dojdete ke stejnému závěru jako já, že

v duchovním světě je potřeba vykonat ohromnou práci (DBY, 377).

Přemýšlejte o milionech a milionech a milionech lidí, kteří žili

a zemřeli, aniž by na zemi slyšeli evangelium, bez klíčů království.

Nebyli připraveni na celestiální slávu, a nebylo moci, která by je bez

klíčů tohoto kněžství mohla připravit (DBY, 378).

Otec Smith [Joseph Smith st.] a Carlos [Smith] a bratr [Edward] Par-

tridge, ano, a každý další dobrý Svatý, jsou právě tak zaměstnáni

v duchovním světě, jako jsme vy a já zde. Oni nás vidět mohou, ale my

nemůžeme vidět je, pokud nejsou naše oči otevřeny. Co tam dělají?

Káží, celou dobu káží a připravují nám cestu, aby urychlili naši práci

v budování chrámů zde i jinde (DBY, 378).

Práce každého věrného muže bude pokračovat tak dlouho, jako

práce Ježíše, dokud nebudou vykoupeny všechny věci, které mohou

být vykoupeny, a dokud nebudou předány Otci. Před námi je velká

práce (DBY, 378).

Duchové, kteří přebývají v těchto schránkách na této zemi, když

je opouštějí, jdou přímo do světa duchů. Cože! Shromážděná masa

obyvatel tam v duchu, vzájemně se družící, jako to dělají zde? Ano, bra-

tří, jsou tam pospolu, a pokud se tam vzájemně druží a vzájemně shro-

mažďují, v klanech a společnostech, jako to činí tady, je to jejich

výsada. Bez pochyby dále, více či méně, vidí, slyší, rozmlouvají a mají

vzájemně co do činění, jak dobří, tak zlí. Když starší Izraele v těchto

posledních časech jdou a káží duchům ve vězení, stýkají se s nimi,

přesně tak, jako se naši starší stýkají se zlovolnými v těle, když jim jdou

kázat (DBY, 378).
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Duchovní svět je aktivní místo, kde je možný růst a pokrok.

Až budete v duchovním světě, vše se tam bude jevit tak přirozené,

jako nyní. Duchové se budou dobře znát s duchy v duchovním světě –

budou rozmlouvat, vidět a používat každý druh vzájemné komunikace

tak běžně a přirozeně, jako když byli zde ve schránce. Tam, jako zde,

budou všechny věci přirozené a vy jim budete rozumět tak, jako nyní

rozumíte přirozeným věcem. Uvidíte tam, že tito duchové, o kterých

hovoříme, jsou aktivní; nespí. A poznáte, že se celou svou mocí snaží –

pracují a pilně se namáhají tak, jak by to činil kterýkoli jedinec, který by

chtěl dosáhnout nějakého skutku v tomto světě (DBY, 380).

Duchové se znají s duchy právě tak dobře, jako těla se znají s těly,

i když duchové se skládají z hmoty tak čisté, aby nebyla hmatatelná této

hrubější organizaci. Kráčejí, rozmlouvají a mají svá shromáždění;

a duchové dobrých lidí jako Joseph a starší, kteří na čas opustili tuto

Církev na zemi, aby pracovali v jiné sféře, projevují veškerou svou moc

a chodí z místa na místo a káží evangelium, a Joseph je řídí se slovy,

jděte vpřed, bratří, a když se vám postaví do cesty, vykročte a přikažte

jim, aby se rozptýlili. Vy máte kněžství a můžete je rozptýlit, ale když si

někteří z nich přejí slyšet evangelium, kažte jim (DBY, 379).

Mohu říci, s ohledem na odloučení od našich přátel a na náš vlastní

odchod, že jsem byl dostatečně blízko, abych porozuměl věčnosti,

takže jsem musel použít mnohem větší víru, abych toužil žít, než jsem

kdy použil za celý život, abych žil. Záře a sláva příštího příbytku je

nevyjádřitelná. Není tam přítěž, takže když postoupíme do let, musíme

neobratně kodrcat a dávat si pozor, abychom neupadli. Vidíme

dokonce naši mládež často zakopávat a padat. Ale onde, jak je to

odlišné! Pohybují se snadno a jako blesk. Chceme-li navštívit Jeruza-

lém, nebo to, ono nebo jiné místo – a já se domnívám, že nám to bude

dovoleno, toužíme-li po tom – jsme tam a díváme se na jeho ulice.

Chceme-li spatřit Jeruzalém, jaký byl za dnů Spasitele; nebo chceme-li

vidět zahradu Eden, jaká byla, když byla stvořena, jsme tam, a vidíme ji,

jak existovala duchovně, neboť nejprve byla stvořena duchovně

a potom časně, a duchovně stále zůstává. A když jsme tam, můžeme

spatřit zemi, jak byla na úsvitu stvoření, nebo můžeme navštívit které-

koli město chceme, které existuje na jejím povrchu. Přejeme-li si poro-

zumět tomu, jak žijí zde na těchto západních ostrovech, nebo v Číně,

jsme tam; ve skutečnosti jsme jako ranní světlo. . . Bůh zjevil určité

maličkosti ohledně svého pohybu a moci, a působení a pohyb blesku

poskytuje pěkné znázornění schopnosti Všemohoucího (DBY, 380). 

Až přejdeme do duchovního světa, budeme vlastnit určitou míru

jeho moci. Zde se neustále trápíme s nemocemi a neduhy různého
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druhu. V duchovním světě jsme osvobozeni od toho všeho a těšíme se

životu, slávě a inteligenci; a máme Otce, aby k nám hovořil, Ježíše, aby

k nám hovořil, a anděly, aby k nám hovořili, a budeme se těšit společ-

nosti spravedlných a čistých, kteří jsou v duchovním světě, až do vzkří-

šení (DBY, 380–381).

Předpokládejme tedy, že člověk je v srdci zlý – zcela oddaný zlovol-

nosti, a v tomto stavu umírá, jeho duch vstupuje do duchovního světa

s úmyslem činit zlo. Na druhou stranu, usilujeme-li ze všech sil a schop-

ností, které nám Bůh dal, abychom zdokonalovali své talenty, abychom

se připravili přebývat ve věčném životě, a hrob pojme naše tělo, když

toto činíme, s jakým sklonem vstoupí naši duchové do svého příštího

stavu? Budou se i nadále snažit činit věci Boží, pouze v mnohem větším

stupni – učit se, rozmnožovat se, růst v milosti a v poznání pravdy

(DBY, 379).

Jsme-li věrní, když jdeme do duchovního světa, svému náboženství,

padlí duchové – Lucifer a třetina nebeských zástupů, které odešly

s ním, a duchové zlovolných lidí, kteří přebývali na této zemi, ti všichni

dohromady nemají žádnou moc nad naším duchem. Není to výhoda?

Ano. Všechny zbývající děti lidské jsou jim více či méně podrobeny,

a jsou jim podrobeny tak, jako jim byly podrobeny, když byly zde v těle

(DBY, 379).

Zde jím budou [věrní] mateni a štváni; ale když odejdeme do

duchovního světa, tam jsme pány nad mocí satana, a on nás již nemůže

soužit, a toto mi stačí vědět (DNW, 1 Oct. 1856, 3).

Je-li osoba pokřtěna na odpuštění hříchů, a krátce nato zemře, není

připravena těšit se najednou plnosti slávy zaslíbené věrným v evange-

liu; neboť musí být školena, zatímco je v duchu, v dalších odděleních

domu Božího, a přecházet od pravdy k pravdě, od inteligence k inteli-

genci, dokud není připravena obdržet opět své tělo a vejít do přítom-

nosti Otce a Syna. Ve svém současném stavu nevědomosti a duševní

temnoty nemůžeme vejít do celestiálního království (DBY, 378–379).

Máme více přátel za závojem než na této straně, a oni nás budou

pozdravovat radostněji, než vás kdy zdravili vaši rodiče a přátelé

v tomto světě; a vy se budete radovat více, až se s nimi setkáte, než jste

se kdy radovali, když jste viděli přítele v tomto životě; a potom

půjdeme dál krok za krokem, od radosti k radosti a od jedné inteli-

gence a moci k druhé, naše štěstí bude stále nádhernější a patrnější, jak

budeme postupovat ve slovech a mocích života (DBY, 379–380).

Až projdeme tímto stavem bytí do dalšího prostoru, mohu-li to tak

nazvat, nezastavíme se tam. Půjdeme stále dál a budeme dělat veškeré

dobro, které můžeme, a budeme sloužit a přisluhovat všem těm, jimž

nám bude dovoleno sloužit a přisluhovat, a potom půjdeme do dalšího

282

K A P I T O L A  3 8



283

K A P I T O L A  3 8

a do dalšího, dokud Pán nebude korunovat všechny, kteří byli věrní na

této zemi, a dílo týkající se země nebude naplněno, a Spasitel, kterému

jsme pomáhali, nedokončí svůj úkol, a země, se vším co k ní náleží,

nebude předána Otci. Potom tito věrní obdrží svá požehnání a korunu

a bude pro ně odděleno jejich dědictví a bude jim dáno, a oni potom

půjdou dál, svět za světem, rozrůstajíce se navěky věků (DBY, 376).

Doporučení ke studiu

Duchové mrtvých jdou do duchovního světa.

• Kam jde duch, když tělo zemře? (Viz také Alma 40:11–14.) Proč

nemůžeme vidět ty, kteří jsou v duchovním světě, a rozmlouvat

s nimi?

Ježíš otevřel dveře spasení těm, kteří jsou v duchovním světě.

• Co znamená, že Ježíš „otevřel dveře spasení duchům ve vězení“?

(Viz také NaS 138; 1. Petr 3:18–19.)

• Poté, co Kristus otevřel dveře spasení v duchovním světě, jak je tam

kázáno evangelium? (Viz také NaS 138:30.)

Spasitel mezi svou smrtí a vzkříšením odešel do duchovního světa, 
aby mezi mrtvými zahájil dílo spasení.



• Když se v duchovním světě nevykonávají žádné obřady, které se

týkají těla, proč je tam evangelium kázáno duchům? (Viz také NaS

138:58–59.) Co můžeme dělat pro ty v duchovním světě, kteří neob-

drželi obřady spasení? Jak se můžeme aktivně podílet na vykoupení

zemřelých, dokonce i když nablízku není chrám?

• Jak váš život ve smrtelnosti ovlivňuje váš život ve světě duchovním?

Duchovní svět je aktivní místo, kde je možný růst a pokrok.

• Co president Young učil o životě v duchovním světě? V čem se bude

život v duchovním světě podobat pozemskému životu? V čem se

bude lišit? Na která hlediska života v duchovním světě se těšíte?

• Jaký vliv a moc má v duchovním světě Satan?

• Proč není osoba, která byla právě pokřtěna, připravena ihned obdr-

žet plnost slávy? Co musí tato osoba dělat, aby se na toto požehnání

připravila? Kde se to může dělat?
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Věčný soud

„Došel jsem k závěru,“ prohlásil president Brigham Young, „že budeme
souzeni pode skutků, které jsme vykonali v těle, a podle myšlenek
a úmyslů srdce“ (DNW, 17 Aug. 1869, 2; viz také D&C 137:9). Jasně
učil, že tento soud zažije každý muž a žena: „Úplně každá inteligentní
bytost bude souzena... podle svých skutků, víry, přání a čestnosti nebo
nečestnosti před Bohem; každá vlastnost její povahy obdrží svou spra-
vedlnou zásluhu nebo důtku, a osoba bude souzena podle zákona
nebes“ (DNW, 12 Sept. 1860, 2).

Učení Brighama Younga

Budeme souzeni podle svých skutků, slov, 
myšlenek a reakce na pravdu.

Toto je svět, ve kterém se máme projevit. Život člověka je zkušebním

dnem, ve kterém můžeme Bohu dokazovat, ve své temnotě, ve své sla-

bosti, a tam, kde panuje nepřítel, že jsme přátelé svého Otce, a že od

něho přijímáme světlo a jsme hodni být vůdci svých dětí – stát se pány

pánů a králi králů – mít dokonalou vládu nad tou částí své rodiny, která

bude v celestiálním království korunována slávou, nesmrtelností a věč-

nými životy (DBY, 87).

Vím, že soudný den přijde brzy na vás i na mě; a zanedlouho

budeme muset odložit tuto schránku a budeme muset jít do duchov-

ního světa. A vím, že soud nás nalezne takové, jak ulehneme, a to je

v písmech; „kam strom spadne, tam zůstane ležet“ [viz Kazatel 11:3],

neboli jinými slovy, tam, kde nás zastihne smrt, tam nás najde soud

(DBY, 382).

Smrt srovná nejmocnějšího vladaře s nejubožejším hladovým žebrá-

kem; a oba musejí stanout před soudcovskou stolicí Kristovou, aby se

zodpovídali ze skutků vykonaných v těle (DBY, 445).

Nechť každý věří podle své libosti a následuje přesvědčení své

vlastní mysli, neboť všichni mají možnost vybrat si nebo odmítnout;

mají možnost sloužit Bohu nebo ho odmítnout. Máme Písma božské
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pravdy a máme možnost jim věřit nebo je odmítnout. Ale za všechny

tyto věci budeme přivedeni k soudu před Bohem, a budeme muset

vydat počet tomu, který má právo povolat nás k zúčtování ze skutků,

které jsme vykonali v těle (DBY, 67).

Čas a schopnost pracovat je základním kapitálem celého lidského

světa, a my všichni jsme dlužníky Boha za schopnost využívat pro-

spěšně čas, a on nás bude volat k přísné zodpovědnosti za to, jak jsme

této schopnosti využívali (DBY, 301).

Děti lidské budou souzeny podle svých skutků, ať byly dobré, nebo

špatné. Budou-li dny člověka naplněny dobrými skutky, obdrží podle

toho odměnu. Na druhou stranu, budou-li jeho dny naplněny zlými

činy, obdrží podle oněch činů. . . Kdy si tento lid uvědomí, že toto je

časové období, ve kterém mají začít klást základ svého oslavení na čas

a věčnost, že toto je čas tvořit a přinášet ze srdce plody ke cti a slávě

Boha, jako to činil Ježíš (DNW, 13 Apr. 1854, 1).

Všichni, kteří věří, mají čestné srdce a přinášejí plody spravedlivosti,

jsou vyvolenými Boha a dědici všech věcí. Všichni, kteří odmítají

poslouchat svatá přikázání Páně a obřady jeho domu, budou souzeni

ze svých vlastních úst, sami sebe odsoudí, tak jak to činí nyní, budou

posouzeni jako nehodní a nebudou mít podíl nebo úděl se spravedli-

vými (DBY, 383–384).

„Dobrá,“ říká jeden, „když jsem si téměř jist, že získám stav slávy

lepší než tento, myslím, že se nebudu trápit, abych zdědil něco více.“

Dobrá, riskněte to, každý člověk na zemi má tuto výsadu. Evangelium

je kázáno, hřích ožívá, někteří umírají a někteří proti němu [evangeliu]

bojují – někteří ho přijímají a někteří nikoli; ale toto je hřích lidí – říká

se jim pravda, a oni ji odmítají. Toto je hřích světa. „Světlo přišlo na svět,

ale milovali lidé více tmu nežli světlo; nebo skutkové jejich byli zlí“ [viz

Jan 3:19]. To řekl Ježíš ve své době. My říkáme, zde je evangelium

života a spasení a každý, kdo ho přijme, získá slávu, čest, nesmrtelnost

a věčný život; když ho odmítnou, riskují svou příležitost (DBY, 384).

Když k člověku přichází světlo poznání Boha, a on ho odmítá, to je

jeho odsouzení (DBY, 383).

Záměrem zásad věčného života, které jsou před nás postaveny, je

povznášet nás k moci a chránit nás před úpadkem. Rozhodneme-li se

vydat se opačným směrem a přijímat a praktikovat zásady, které smě-

řují ke smrti, je to naše chyba. Nezískáme-li spasení, o které usilujeme,

uznáme, že jsme si zajistili každou odměnu, která nám přísluší skrze

naše skutky, a že jsme jednali v souladu s nezávislou svobodou jed-

nání, která nám byla dána, a budeme souzeni ze svých vlastních úst, ať

již budeme ospravedlněni, či odsouzeni (DNW, 17 Aug. 1859, 1).
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Budeme souzeni za to, jak žijeme, „podle nejlepšího světla, 
které [máme]“.

Od dětství, až do tohoto dne, se mi zdálo jako naprostý nesmysl

hovořit o obyvatelích země tak, jako by tím byli nenávratně ztraceni –

hovořit o svém otci a matce, i vašich, nebo o našich předcích, kteří

věrně žili podle nejlepšího světla, které měli; ale protože ve svém

středu neměli věčnou smlouvu a svaté kněžství, že by měli jít do pekla

a tam se po celou věčnost smažit. To je pro mne nesmysl; vždy byl,

a stále je (DBY, 384).

Muž nebo žena musejí znát cesty Boží, předtím než se mohou stát

bezbožnými. Osoby mohou být hříšníky, mohou být nespravedlivé,

mohou být zlovolné, které nikdy neslyšely o plánu spasení, které

dokonce ani neznají příběh Syna Muže, nebo které slyšely o Spasite-

lově jménu, a možná o historii jeho života, když byl na zemi, ale které

byly svými tradicemi a vzděláním učeny, aby tomu nevěřily; ale aby

byly bezbožné, v přísném smyslu toho slova, musejí do určité míry

rozumět božskosti (DBY, 384).

Pokud se smrtelnosti týče, miliony obyvatel země žijí podle nejlep-

šího světla, které mají – podle nejlepšího poznání, které vlastní. Často

jsem vám říkal, že obdrží podle svých skutků; a všichni, kteří žijí podle

nejlepších zásad, které vlastní, nebo kterým mohou porozumět, obdrží

pokoj, slávu, útěchu, radost a korunu, která bude dalece přesahovat

jejich očekávání. Nebudou ztraceni (DBY, 384).

Když mají [lidé] zákon, bez ohledu na to, kdo ho vytvořil, a dělají to

nejlepší, co znají, budou mít slávu, která přesahuje vaši představivost,

skrze jakýkoli popis, který bych mohl dát; nemůžete si představit ani

nejmenší část slávy Boží připravené pro jeho bytosti, dílo jeho rukou

(DBY, 385).

Každému knězi na tváři země říkám, nestarám se o to, zda jde

o křesťana, pohana nebo [muslima], máte žít podle nejlepšího světla,

které máte; a budete-li tak činit, obdržíte veškerou slávu, kterou jste

kdy očekávali (DBY, 384–385).

Všichni, kromě synů zatracení, 
nakonec zdědí nějaké království slávy.

Ježíšovi učedníci budou přebývat s ním. Kam půjde zbytek? Do krá-

lovství, která jsou pro ně připravena, kde budou žít a setrvávat. Ježíš

svým vlastním vykoupením vyvede každého syna a dceru Adama,

s výjimkou synů zatracení, kteří budou uvrženi do pekla. Další budou

trpět hněvem Božím – vytrpí vše, co z jejich rukou může Pán požado-
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vat, nebo co od nich může požadovat spravedlnost; a až vytrpí hněv

Boží a bude zaplacen poslední haléř, budou vyvedeni z vězení. Je toto

nebezpečná nauka ke kázání? Někteří ji považují za nebezpečnou; ale

je pravda, že každá osoba, která hříchem nepromarní den milosti

a nestane se andělem ďáblovým, bude vyvedena, aby zdědila nějaké

království slávy (DBY, 382).

Bude více těch, kteří prokáží svou věrnost, než těch, kteří odpad-

nou. Určitá třída těchto lidí půjde do celestiálního království, zatímco

jiní tam vstoupit nemohou, protože nemohou dodržovat celestiální

zákon; ale získají tak dobré království, jaké odpovídá jejich touze a pro

které žili (DBY, 383).

Všechny tyto různé slávy jsou zřízeny, aby odpovídaly schopnostem

a stavu lidí (DNW, 13 Aug. 1862, 2).

V Bibli čteme, že je jedna sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva

hvězd [viz 1. Korintským 15:40–42]. V Knize nauk a smluv [viz NaS 76]

se tyto slávy nazývají telestiální, terestriální a celestiální, která je nej-

vyšší. Toto jsou světy, různá oddělení neboli příbytky v domě našeho

Otce. Nyní oni muži, nebo ony ženy, kteří o moci Boží a vlivech Sva-

tého Ducha nevědí nic více, než aby byli zcela vedeni druhou osobou

a vzdali se svého vlastního porozumění a připnuli svou víru na rukáv

někoho jiného, nebudou nikdy schopni vejít do celestiální slávy, aby

byli korunováni tak, jak očekávají; nikdy nebudou schopni stát se

Bohy. Neumí vládnout sami sobě, natož aby vládli druhým, ale musí se

jim přikazovat v každé maličkosti, jako dítěti. Ani v nejmenším neumějí

ovládat sami sebe, ale musí je ovládat Jakub, Petr nebo někdo jiný.

Nikdy se nemohou stát Bohy, ani nemohou být korunováni jako vládci

slávou, nesmrtelností a věčnými životy. Nikdy nemohou držet žezlo

slávy, majestátu a moci v celestiálním království. Kdo ano? Ti, kteří jsou

stateční a inspirovaní pravou nezávislostí nebes, kteří půjdou odvážně

vpřed ve službě svého Boha, nechávajíce druhé, aby jednali podle své

libosti, odhodlaní činit správné věci, i kdyby se celé zbylé lidstvo ubí-

ralo opačným směrem (DBY, 382–383).

Kdyby zlovolní, ve svých hříších, byli nuceni jít do přítomnosti Otce

a Syna, ruku v ruce s těmi, kteří věří, že všichni budou spaseni – že Ježíš

žádného neopustí, jejich stav by byl trýznivější a nesnesitelnější, než

kdyby přebývali v jezeře, které hoří ohněm a sírou. Fatalistova nauka

posílá do pekla dítě, které není ani píď dlouhé, zatímco cizoložník,

neřestník, zloděj, lhář, křivopřísežník, vrah a každá další ohavná

postava, pokud se jenom budou na šibenici nebo na smrtelné posteli

kát, budou na základě stejné nauky nuceni jít do přítomnosti Otce

a Syna, což, kdyby tam vstoupili, by pro ně bylo peklem (DBY, 385).
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Trest Boží je podobný Bohu. Trvá navěky, protože nikdy nenastane

doba, kdy nebude třeba, aby lidé nemuseli být zatraceni, a vždy musí

být peklo, kam budou posíláni. Jak dlouho zatracení zůstanou v pekle,

nevím, ani jaký stupeň utrpení zakusí. Kdybychom nějakým způsobem

dokázali spočítat, jakou velkou zlovolností se provinili, bylo by možné

zjistit množství utrpení, které obdrží. Obdrží podle svých skutků, které

vykonali, když byli v těle. Boží trest je věčný, to ale nedokazuje, že zlo-

volná osoba zůstane věčně ve stavu trestu (DBY, 383).

Doporučení ke studiu

Budeme souzeni podle svých skutků, slov, 
myšlenek a reakce na pravdu.

• President Young učil, že „život člověka je zkušebním dnem“. Co

máme „dokazovat Bohu“ během své smrtelné existence?

• Z čeho se budeme zodpovídat v den soudu? (Viz také Alma 12:14;

41:3.)

• Kdo jsou vyvolení Boží?

• President Young řekl, že budeme „souzeni ze svých vlastních úst“.

Jak zjistíme, „zda budeme ospravedlněni nebo odsouzeni“?

• President Young učil, že budeme souzeni podle toho, jak využí-

váme svůj čas. Proč je to, jak využíváme čas, tak důležité? Jak byste

posoudili způsob, jakým využíváte čas nyní? Co jste se naučili od

druhých členů Církve, přátel a bližních o tom, jak lze dobře využívat

čas?

Budeme souzeni za to, jak žijeme, „podle nejlepšího světla, 
které [máme]“.

• Jaké okolnosti nebo stav v životě lidí zmírní Pánův soud nad nimi?

Jak můžeme tuto zásadu použít na způsob, jakým si vážíme lidí,

jejichž víra se liší od té naší?

• Za jaké podmínky podle presidenta Younga lidé obdrží

v budoucnu „pokoj, slávu, útěchu. . ., která bude dalece přesahovat

jejich očekávání“?
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Všichni, kromě synů zatracení, nakonec zdědí nějaké 
království slávy.

• Proč by zlovolní, kteří umírají ve svých hříších, nebyli schopni snést

pobyt s Otcem a Synem? (Viz také Mormon 9:3–4; NaS 88:22.)

• President Young řekl, že děti Nebeského Otce „získají tak dobré krá-

lovství, jaké odpovídá jejich touze a pro které žil[y]“. Jak můžeme

zjistit, zda žijeme tak, abychom byli hodni získat království, po kte-

rém toužíme?

• President Young učil, že všichni lidé, kromě synů zatracení, nako-

nec zdědí nějaké království slávy. Co vás toto učí o oddanosti

Nebeského Otce spravedlnosti a milosrdenství? Co vás to učí o Jeho

lásce k Jeho dětem?
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Spasení skrze Ježíše Krista

President Brigham Young se zeptal: „Není nikoho, kdo bude ztracen?
Není nikoho, kdo bude trpět hněvem Všemohoucího? Na prvním místě
mohu říci, co jsem říkal po celý svůj život, kde jsem kázal, nikdy jsem
neměl ducha kázání pekla a zatracení lidu. Velice často jsem se snažil
– snažil jsem se minulý sabat, a snažím se dnes přijít k onomu bodu –
utrpení zlovolných. Budou trpět, zdá se; ale nemohu své srdce přimět
k ničemu jinému, pouze ke spasení pro lidi.“ (DBY, 388.) President
Young učil, že „všichni budou vzkříšeni“ (DBY, 391). Hovořil o spasení,
které „dosáhne k celé lidské rodině“ (DBY, 389). A hovořil o věčném
životě pro ty, již přísně „poslouchají požadavky [zákonů] Božích
a pokračují ve věrnosti“ (DBY, 387).

Učení Brighama Younga

Spasení, které Ježíš Kristus nabízí, dosahuje k celé lidské rodině.

Vizte dobrotu, trpělivost, laskavost a silný rodičovský cit našeho Otce

a Boha v přípravě cesty a poskytování prostředků k tomu, aby spasil

děti lidské – nejenom Svaté posledních dnů – nejenom ty, již mají

výsadu prvních zásad celestiálního zákona, ale aby spasil všechny. Je to

všeobecné spasení – všeobecné vykoupení (DBY, 388).

Kolik jich bude zachováno? Všichni, kteří nepopírají moc a charak-

ter Syna Božího a nepohrdají jimi – všichni, kteří nehřeší proti Duchu

Svatému (DBY, 387).

Všechny národy se budou podílet na těchto požehnáních; všechny

jsou začleněny do Spasitelova vykoupení. On okusil smrt za každého

člověka; všichni jsou v jeho moci, a on je všechny spasí, jak říká, kromě

synů zatracení; a Otec vložil všechno stvoření na této zemi do jeho

moci. Sama země a lidstvo na ní, divoká zvířata, ryby mořské a ptactvo

nebeské, hmyz a každá lezoucí věc, se všemi věcmi týkajícími se této

zeměkoule – vše je v rukou Spasitele, a on to vše vykupuje (DBY, 388).

Jména všech synů a dcer Adama jsou již zapsána v Beránkově Knize

života. Nastane někdy čas, kdy z ní budou vyňata? Ano, když se stanou
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syny zatracení, a do té doby ne. Každá osoba má výsadu udržet ho tam

na věky věků. Pokud tuto výsadu zanedbávají, potom jejich jména

budou vymazána, a do té doby ne. Jsou tam zapsána všechna jména

lidské rodiny, a Pán je tam bude držet, dokud nedojdou poznání

pravdy, takže se proti němu mohou vzbouřit a mohou zhřešit proti

Duchu Svatému; potom budou svrženi do pekla a jejich jméno bude

vymazáno z Beránkovy Knihy života (DBY, 387–388).

Bude příjemné poznat, že jsme spasili všechny, které Otec dal do

naší moci [správcovství]. Ježíš řekl, že neztratil žádného, kromě synů

zatracení. Neztratí žádného ze svých bratří, kromě synů zatracení.

Spasme všechny, které Otec dává do naší moci (DBY, 388).

Naše náboženství je přizpůsobeno schopnosti celé lidské rodiny.

Neposílá část lidí, aby na věky věků naříkali v mukách, ale dosahuje

k poslednímu synovi a dceři Adama a Evy, a vytrhne je z vězení,

odemkne dveře a rozlomí pouta a vyvede každou duši, která chce

obdržet spasení (DBY, 389).

Veškerá nebesa dychtí, aby lidé byli spaseni. Nebesa pláčí nad lidmi,

pro zatvrzelost jejich srdce, nevíru a pomalost v tom, aby uvěřili a jed-

nali (DBY, 388–389).

Když Bůh zjevil Josephu Smithovi a Sidneymu Rigdonovi, že je

místo připraveno pro všechny, podle světla, které obdrželi, a jejich

odmítání zla a činění dobra, byla to pro mnohé velká zkouška, a něk-

teří odpadli, protože Bůh se nechystal seslat pohany a malé děti do věč-

ného trestu, ale má pro všechny, v příhodném čase, místo spasení,

a požehná čestné a ctnostné a pravdivé, ať již někdy patřili k nějaké

církvi, či nikoli. To byla pro toto pokolení nová nauka, a mnozí se nad

ní zarazili (DBY, 390–391).

Není to nádherná myšlenka, že jsou připravena království, příbytky

slávy a pohodlná obydlí pro všechny syny a dcery Adama, kromě synů

zatracení? Všichni se nebudou účastnit prvního vzkříšení, a mnozí se

možná neukáží ve druhém; ale všichni budou vzkříšeni (DBY, 391).

Skrze Kristovo usmíření budou všichni, kteří jsou věrni zákonům
a obřadům evangelia, spaseni v celestiálním království.

Ti, kteří žili, a ti, kteří žijí nyní, mají příležitost [být oslaveni]. Evange-

lium přišlo. Pravda a světlo a spravedlivost jsou vyslány do světa a ti,

kteří je přijmou, budou spaseni v celestiálním království Božím.

A mnozí z těch, kteří je skrze nevědomost, skrze tradici, pověrčivost

a mylné předpisy otců nepřijímají, přesto zdědí dobré a slavné králov-

ství, a to, z čeho se budou těšit, a to, co obdrží, překoná představu,

která kdy vstoupila do srdce člověka, pokud neměl zjevení (DBY, 389).
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Tato slova [viz NaS 88:21–24] vyjadřují skutečnost, na kterou se

odkazoval Ježíš, když řekl: „V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou“

[Jan 14:2; NaS 98:18]. Kolik, to nejsem připraven říci; ale o třech se

hovoří jasně: celestiální, nejvyšší; terestriální, druhé pod ním; a telesti-

ální, třetí. Kdybychom vynaložili námahu, abychom četli, co Pán řekl

svému lidu v posledních dnech, zjistili bychom, že učinil přípravy pro

všechny obyvatele země; každé stvoření, které si přeje a které se přinej-

menším snaží překonávat zlo a podrobovat si špatnost v sobě a žít tak,

aby bylo hodno slávy, bude jedno vlastnit. My, kteří jsme obdrželi

plnost evangelia Syna Božího neboli království nebeské, které přišlo na

zemi, vlastníme ony zákony, obřady, přikázání a zjevení, která nás při-

praví, skrze přísnou poslušnost, zdědit celestiální království, jít do pří-

tomnosti Otce a Syna (DBY, 391).

Bez ohledu na to, jak to vypadá navenek – kdybych mohl pravdivě

poznat, že srdce lidí jsou plně připravena činit vůli jejich Otce v Nebi,

i když mohou klopýtat a dělat velké množství věcí skrze slabost lidské

povahy, přesto budou spaseni (DBY, 389).

A když přijmeme spasení za podmínek, za kterých nám je nabízeno,

musíme být čestní v každé myšlence, ve svých úvahách, ve svých medi-

tacích, ve svých soukromých kruzích, ve svém jednání, ve svých prohlá-

šeních a v každém skutku svého života, beze strachu a bez ohledu na

jakoukoli mylnou zásadu, jakoukoli falešnou zásadu, která může být

předložena (DBY, 389).

Ačkoli jako lid máme společný zájem, přesto mějte na paměti, že

spasení je individuální práce; znamená to, že každá osoba pracuje

sama za sebe. Myslím tím více, než mám čas vám v plnosti říci, ale dám

vám vodítko. V této Církvi existují ti, kteří počítají, že budou spaseni

spravedlivostí druhých. Ti svůj cíl minou. To jsou ti, kteří přijdou, právě

když se zavřela brána, a tak v tomto případě můžete zůstat venku;

potom budete volat na někoho, kdo svou vlastní věrností, skrze milosr-

denství Ježíše Krista, vstoupil celestiální branou, aby přišel a otevřel ji

pro vás; ale učinit tak leží mimo pole jeho působnosti. Takový bude

osud těch osob, které marně doufají, že budou spaseny spravedlivostí

a vlivem jakéhosi bratra [nebo sestry]. Proto vás nabádám předem,

abyste v sobě pěstovali spravedlivost a věrnost, což je jediný pas do

celestiálního štěstí (DBY, 390).

Když bratr Brigham půjde špatnou stezkou, a nebude vpuštěn do

království nebes, nebude to vina žádné osoby, jenom bratra Brighama.

Jsem jediná osoba v nebi, na zemi nebo v pekle, které lze dávat vinu

(DBY, 390).

To platí stejně pro každého Svatého posledních dnů. Spasení je indi-

viduální věcí. Jsem jediná osoba, která mě může možná spasit. Když je
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mi posláno spasení, mohu ho odmítnout, nebo přijmout. Když ho při-

jmu, poddávám se bezvýhradné celoživotní poslušnosti a poddajnosti

jeho velkému Původci a těm, které určí, aby mě poučovali; když ho

odmítnu, řídím se diktátem své vlastní vůle a dávám jí přednost před

vůlí svého Stvořitele (DBY, 390).

Nikdy nebyla žádná osoba přespříliš spasená; všichni, kteří byli spa-

seni, a kteří ještě budou v budoucnu, jsou právě jen spaseni, a potom

to dál nejde bez úsilí zvítězit, které vyžaduje použití veškeré energie

duše (DBY, 387).

Tam, kde přebývají Bůh a Kristus, to je samo království – celestiální

království (DBY, 388).

Muži a ženy, kteří touží získat místo v celestiálním království, zjistí,

že musejí bojovat každý den (DBY, 392).

Pokud jde o osobu spasenou v celestiálním království Božím, aniž

by byla připravena přebývat na čistém a svatém místě, je to celé

nesmysl a absurdní; a je-li někdo, kdo si myslí, že může získat pří-

tomnost Otce a Syna tím, že bude bojovat za své náboženství, místo

aby podle něj žil, se zmýlí, proto čím dříve upneme svou mysl na

to, abychom žili podle svého náboženství, tím lepší to pro nás bude

(DBY, 392).

Systémem nebeské správy je shromáždit všechny a spasit každého,

kdo může být spasen (DBY, 387).

Lidé by měli pochopit, že na tváři země se nenarodil žádný muž

[nebo žena], kromě toho, který může být spasen v království Božím, je-

-li k tomu ochoten (DBY, 387).

Všichni, kteří žili, nebo budou žít na této zemi, budou mít výsadu

přijmout evangelium. Budou tam mít apoštoly, proroky a služebníky,

jako je máme zde my, aby je vedli po cestách pravdy a spravedlivosti

a dovedli je zpět k Bohu. Všichni budou mít příležitost ke spasení

a věčnému životu (DBY, 387).

Jsme-li jedné víry a jsme-li sjednoceni, abychom dosáhli jednoho

velkého cíle, a já, jako jedinec, se pravděpodobně mohu dostat do

celestiálního království, vy a každá další osoba, podle stejného pravi-

dla, tam můžete vejít také (DBY, 387).

Nebeský Otec oslaví své statečné děti, 
aby navěky žily v Jeho přítomnosti v moci a slávě.

Jsou všichni duchové obdařeni stejně? Ne, v žádném případě.

Budou v celestiálním království všichni stejní? Ne. [Viz NaS 131:1–4.]

Někteří duchové jsou ušlechtilejší než druzí; někteří jsou schopni obdr-

žet více než druzí. V duchovním světě je stejná rozmanitost, jakou
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vidíte zde, přesto mají stejného rodiče, jednoho Otce, jednoho Boha

(DBY, 391).

Záměrem, přáním, vůlí a úmyslem Páně je, aby obyvatelé země byli

podle svých schopností oslaveni a obdrželi trůny, království, knížectví

a moci. . . Ze všeho nejdříve musejí být podrobeni hříchu a pohromám

smrtelného těla, aby prokázali, že jsou způsobilí; potom je evangelium

připraveno se jich ujmout a vést je vzhůru, sjednocovat je, osvěcovat

jejich chápání a učinit je jedno v Pánu Ježíši, aby jejich víra, modlitby,

naděje, náklonnosti a všechny jejich touhy mohly být vždy soustře-

děny v jedno (DBY, 391–392).

Rozdíl mezi spravedlivým a hříšníkem, věčným životem nebo smrtí,

štěstím nebo bědou, je tento – výsady těch, kteří jsou oslaveni, nemají

hranice nebo omezení, jejich požehnání mají pokračování a jejich krá-

lovstvím, trůnům a panstvím, knížectvím a mocem není konce, ale roz-

růstají se po celou věčnost (DBY, 63).

Kdo může definovat božskost člověka? Pouze ti, kteří rozumějí

pravdivým zásadám věčnosti – zásadám, které se týkají života a spa-

sení. Člověk, tím, že je oslaven, neztrácí moc a schopnost, která mu je

přirozeně dána; ale naopak, tím, že jde stezkou, která vede k životu, zís-

kává větší moc, větší vliv a schopnost během každého kroku, kterým

na ní postupuje (DBY, 392).

Království, ve kterém jsou tito lidé, přísluší k celestiálnímu králov-

ství; je to království, ve kterém se můžeme připravit na to, abychom šli

do přítomnosti Otce a Syna. Žijme tedy tak, abychom onu slávu zdědili.

Bůh vám slíbil, Ježíš vám slíbil, a apoštolové a proroci, staří i ti v naší

době, vám slíbili, že budete odměněni podle všeho, po čem můžete

toužit ve spravedlivosti před Pánem, budete-li žít tak, abyste té odměny

byli hodni (DNW, 31 Oct. 1860, 1).

Spasení je plná existence člověka, andělů a Bohů; je to věčný život –

život, který byl, který je, a který přijde. A my, lidské bytosti, jsme dědici

celého tohoto života, jestliže u sebe uplatňujeme přísnou poslušnost

požadavků zákona Božího, a pokračujeme ve věrnosti (DBY, 387).

Máte-li zlato a stříbro, nedovolte, aby vstoupilo mezi vás a vaši

povinnost. Povím vám, co máte dělat, abyste získali své oslavení, které

nemůžete získat jinak, než když půjdete tímto směrem. Soustředí-li se

vaše náklonnost na něco tak, že vám to v sebemenší míře brání zasvětit

to Pánu, rozhodněte se zasvětit tuto věc na prvním místě, aby zasvě-

cení celku mohlo být úplné. . . Není-li mé srdce plně oddáno tomuto

dílu, budu mu dávat svůj čas, své talenty, své ruce a svůj majetek, dokud

mé srdce nebude souhlasit s tím, že se poddá. Budu přikládat ruce

k dílu na věci Boží, dokud se mé srdce před tím poddajně neskloní. . .

Nyní jsem vám řekl, jakým směrem musíte jít, abyste získali oslavení.
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Pán musí být naší první a nejpřednější náklonností; budování jeho věci

a království musí být tím prvním, co máme na zřeteli (DNW, 5 Jan. 1854,

2).

Žádný člověk nebude spasen a nevejde do přítomnosti Otce, pouze

skrze evangelium Ježíše Krista – stejně pro jednoho jako pro druhého.

Pán má svou věc, své cesty, svou práci; on ji dokončí. Ježíš pracuje se

svou mocí, aby posvětil a vykoupil zemi a přivedl zpět své bratří

a sestry do přítomnosti Otce. My pracujeme s ním pro očištění celé lid-

ské rodiny, abychom my i oni mohli být připraveni přebývat s Bohem

v jeho království (DBY, 389).

Doporučení ke studiu

Spasení, které Ježíš Kristus nabízí, dosahuje k celé lidské rodině.

• V jakém smyslu je spasení, které poskytuje Ježíš Kristus, „všeobecné

spasení – všeobecné vykoupení“? Jak toto všeobecné spasení uka-

zuje „silný rodičovský cit“, který náš Nebeský Otec chová ke svým

dětem? Proč vám tato vědomost přináší radost?

• President Young řekl, že mnoho lidí odpadlo, když Bůh Josephu

Smithovi a Sidneymu Rigdonovi sdělil, že všichni lidé mohou obdr-

žet spasení. Co si myslíte, proč bylo pro některé členy obtížné toto

učení přijmout? Jak se dnes můžeme vyvarovat podobných pro-

blémů s učením současných proroků a apoštolů?

Skrze Kristovo usmíření budou všichni, kteří jsou věrni zákonům
a obřadům evangelia, spaseni v celestiálním království.

• Co si myslíte, že měl president Young na mysli, když řekl, že „spa-

sení je individuální práce“? Proč spasení vyžaduje „použití veškeré

energie duše“? (Viz také 2. Nefi 25:23.)

• Porovnejte rozpravu presidenta Younga o těch, „kteří počítají, že

budou spaseni spravedlivostí druhých“, se Spasitelovým podoben-

stvím o moudrých a pošetilých pannách. (Viz také Matouš 25:1–13;

NaS 33:17; 45:56–57.) President Young také řekl, že „pracujeme

s [Ježíšem] pro očištění celé lidské rodiny“. Když si uvědomujeme,

že „spasení je individuální práce“, jak můžeme pomáhat druhým

v jejich úsilí přijít k Ježíši Kristu a obdržet věčný život?

• Proč i nejvěrnější Svatí potřebují milosrdenství Ježíše Krista, aby

vstoupili do celestiálního království?
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• Co podle presidenta Younga znamená obdržet spasení, které nám

je nabídnuto? Co to znamená odmítnout spasení? Jaké zkušenosti

vám pomohly naučit se tomu, jak je důležité poddat se Boží vůli?

• Proč je „nesmysl a absurdní“ myslet si, že bychom mohli přebývat

v přítomnosti Boží, aniž bychom na to byli připraveni? (Viz také

Mormon 9:4.) Jak nás věrná služba v Církvi Ježíše Krista Svatých

posledních dnů připravuje na vstup do celestiálního království?

Proč od nás tato příprava vyžaduje „bojovat každý den“?

Nebeský Otec oslaví své statečné děti, aby navěky žily v Jeho
přítomnosti v moci a slávě.

• Co měl president Young na mysli, když řekl, že evangelium nás

může učinit „jedno v Pánu Ježíši“? (Viz také Jan 17; 4. Nefi 1:15–17;

NaS 38:27.)

• President Young učil, že „Ježíš pracuje se svou mocí, aby . . . přivedl

zpět své bratří a sestry do přítomnosti Otce. My pracujeme s ním.“

Jakým způsobem pracujeme s Ním „pro očištění celé lidské

rodiny“?

297

K A P I T O L A  4 0



298

Jedna z mála známých fotografií chrámu Nauvoo. President Young a další 
členové Dvanácti sloužili ve dne v noci, aby způsobilí Svatí mohli obdržet své

obdarování v chrámu Nauvoo předtím, než odešli do údolí Solného jezera.



Chrámové obřady

Když pronásledování sílilo a na Svaté doléhala potřeba opustit Nau-
voo, president Brigham Young pracoval v chrámu, aby Svaté před
jejich odchodem požehnal posvátnými obřady. Zapsal si, že jednoho
dne „obdrželo své obdarování v chrámu sto čtyřicet tři osob... Svatí pro-
jevovali takovou dychtivost po přijetí obřadů [chrámu], a my jsme tak
dychtili jim posloužit, že jsem se zcela oddal dílu Páně v chrámu ve dne
i v noci, spánku jsem nevěnoval více než průměrně čtyři hodiny denně
a domů jsem přicházel jednou týdně“ (HC, 7:567). Když president
Young dorazil na západ, okamžitě vybral místo pro nový chrám. Řídil
budování čtyř chrámů v Utahu – v Salt Lake City, St. George, Manti
a Loganu; avšak za jeho života byl dokončen pouze chrám St. George.
1. ledna 1877, kdy mu zeslábly nohy natolik, že musel být přinesen do
místnosti na židli, oslovil shromáždění, které se sešlo k zasvěcení dol-
ního patra chrámu, a prohlásil: „Těšíme se výsadám, kterým se netěší
nikdo jiný na tváři země... Když přemýšlím o této věci, přeji si hlasem
sedmi hromů probudit tento lid.“ (DNSW, 16 Jan. 1877, 1.)

Učení Brighama Younga

Chrámy jsou domy Páně, kde se vykonávají posvátné obřady, 
aby Svaté připravily na oslavení.

Může být položena otázka, proč stavíme chrámy. Stavíme chrámy,

protože na tváři celé země není dům, který by byl postaven Božímu

jménu, který by se nějakým způsobem srovnával s jeho charakterem,

a který by on mohl důsledně nazývat svým domem. Na zemi jsou místa,

kam Pán může přijít a přebývat tam, když se mu zlíbí. Lze je nalézt na

vrcholcích vysokých hor, nebo v některých jeskyních nebo na místech,

na jejichž půdu nikdy nevkročil hříšný člověk svou nečistou nohou

(DBY, 393–394).

Požaduje, aby mu jeho služebníci postavili dům, kam by mohl při-

cházet a kde by mohl oznamovat svou vůli (DBY, 394).

„Požaduje Pán z našich rukou, abychom mu postavili chrám?“ Mohu
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říci, že to vyžaduje právě tak, jako vyžadoval vždy, aby byl nějaký

postaven někde jinde. Kdybyste se zeptali: „Bratře Brighame, víte

o tom něco; měl jste o tom někdy zjevení z nebe?“ Mohu odpovědět

popravdě, mám ho před sebou neustále (DBY, 411).

Chystáme se stavět chrámy. Tento zákon je dán dětem lidským

(DBY, 393).

Nemůžeme . . . zákonně pro lidi vykonávat další obřady Boží,

v plném smyslu toho slova, . . . dokud nebudeme mít k tomuto účelu

postavený chrám (DBY, 394–395).

Někteří říkají: „Nemám tu práci rád, protože jsme nikdy nezačali sta-

vět chrám, aniž by se nerozezněly zvony pekla.“ Chci je slyšet zvonit

znovu (DBY, 410).

Dokončili jsme chrámy v Kirtlandu a v Nauvoo; a nezněly zvony

pekla po celou dobu, kdy jsme je stavěli? Zněly, každý týden a každý

den (DBY, 410).

Rozhodl jsem, že s pomocí Páně a tohoto lidu mu postavíme dům.

Můžete se zeptat: „Bude v něm přebývat?“ Může, když bude chtít; není

mým právem diktovat Pánu. Ale my mu postavíme dům, aby měl místo,

pokud by si přál nás navštívit, kde by přebýval, nebo když by poslal

některé ze svých služebníků, abychom pro ně mohli mít vhodné ubyto-

vání. Postavil jsem si dům pro sebe, a většina z vás udělala totéž, a nyní,

nemáme postavit dům Pánu? (DBY, 411.)

Potřebujeme chrám? Potřebujeme, aby nás připravil vejít branou do

města, kde odpočívají Svatí. Obřady, které jsou k tomu nezbytné, . . .

nemohou být [vykonávány], když nemáme odpovídající místo. Pře-

jeme si chrám, ne pro veřejná shromáždění, ale pro kněžství, abychom

v něm plně uspořádali a zorganizovali kněžství v jeho řádu a stupních

[Aronovo a Melchisedechovo], abychom pro Svaté vykonávali obřady

kněžství pro jejich oslavení (DBY, 394).

Chrám bude pro obdarování – pro organizaci a poučení kněžství

(DBY, 412).

Těšíme se výsadě vstoupit do chrámu, zbudovanému jménu

Božímu, a obdržet obřady jeho domu, se všemi přípravnými klíči

a požehnáními pro vejití do „životů“ [viz NaS 132:22]; také se těšíme

výsadě vykonávat obřady pro své otce a matky, své dědy a babičky, pro

ty, kteří spí bez evangelia (DBY, 394).

Pouze ti, již se s námi podíleli na chrámových obřadech, vědí sami

pro sebe, jaké uspokojení spočívá v tom, když si uvědomíme, že jsme

vskutku spolupracovníci našeho Pána a Spasitele; že neseme skrom-

nou část v tomto velkém díle spasení; že máme výsadu přijímat pravdu

a být jí poslušni, a zajistit si ono štěstí, které nabízí pouze evangelium;

a nejenom vykonávat tyto obřady pro sebe, ale dělat nezbytnou práci
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pro své rodiče a předky, kteří spí bez evangelia, aby i oni mohli pít

z vod života a být souzeni podle lidí v těle [viz 1. Petrova 4:6]. Toto je

výsada, požehnání, což nemůže pocítit nikdo, pokud to nevlastní. Jsme

šťastni, že skrze svou víru a pocity prostřednictvím ducha zjevení v nás,

víme, že naše práce byla Pánem přijata. Nadmíru jsme se těšili ze vzá-

jemné společnosti; staří, středního věku i mládež se radovali a byli uči-

něni šťastnými v tomto slavném díle (DBY, 419–420).

Je na nás, abychom dělali ty věci, které Pán požaduje z našich rukou,

a výsledek nechali na něm. Je na nás, abychom pracovali vesele a s do-

brou vůlí; a jestliže budeme stavět chrám, který má cenu milion peněz,

a vyžaduje to veškerý náš čas a prostředky, máme to s radostným srd-

cem věnovat, jestliže nám Pán ve své prozřetelnosti řekne, abychom

tak učinili. Když Pán naším nepřátelům dovolí, aby nás z něho vyhnali,

máme ho opustit s takovým veselím v srdci, jako vždy, když se těšíme

nějakému požehnání. Není naše věc, co dělá Pán, nebo jak nakládá

s prací svých služebníků. Když ale přikazuje, je na jeho lidu, aby upo-

slechl. Kdybychom při stavbě tohoto chrámu předem věděli, že do

něho nikdy nevstoupíme, až bude dokončen, měli bychom být tak

Chrám St. George byl prvním dokončeným a zasvěceným chrámem v Utahu.



radostní, jak bychom byli, kdybychom věděli, že zde budeme žít tisíc

let a těšit se z něho (DBY, 411).

Musíte tu práci udělat, jinak nebude vykonána. Nechceme u tohoto

chrámu žádné fňukaly. Nemůžete-li začít radostně, a radostně projít

prací na celé stavbě, vydejte se do Kalifornie, a čím dříve, tím lépe. Zho-

tovte si zlaté tele, a uctívejte ho. Pokud ve svém srdci, ve svých skutcích

a ve všem, co vlastníte, nemáte na prvním a nejpřednějším místě sta-

rost o obřady spasení, pro sebe, své žijící, a mrtvé, jděte! Zaplaťte své

dluhy, máte-li nějaké, a jděte v pokoji, a dokažte Bohu a všem jeho Sva-

tým, že jste to, co o sobě, svými skutky, prohlašujete (DBY, 417–418).

My . . . se těšíme výsadě, které se podle naší znalosti netěšil žádný

jiný lid ode dnů Adama, totiž mít dokončený chrám, v němž všechny

obřady domu Božího mohou být udělovány jeho lidu. Bratří a sestry,

rozumíte tomu? (DBY, 393.)

Obdarování nám umožňuje, abychom se jednou navrátili
do přítomnosti Páně.

Přípravné obřady . . . vykonávané v [chrámu Kirtland], ačkoli byli

doprovázeny službou andělů, a přítomností Pána Ježíše, byly pouhým

mdlým podobenstvím obřadů domu Páně v jejich plnosti; přesto si

mnozí, skrze popud od ďábla, mysleli, že obdrželi vše, a vědí tolik, co

Bůh; odpadli a odešli do pekla. Bratří, buďte ujištěni, že je nyní na zemi

pouze málo, velmi málo starších Izraele, kteří znají význam slova obda-

rování. Aby ho znali, musejí ho zažít; a aby ho zažili, musí být postaven

chrám (DBY, 415–416).

Dovolte mi, abych vám podal stručnou definici. Vaše obdarování

znamená obdržet všechny ty obřady v domě Páně, které jsou nezbytné

k tomu, aby vám umožnili, až opustíte tento život, jít zpět do přítom-

nosti Otce, projít kolem andělů, kteří stojí jako stráž (DBY, 416).

Kdo v tomto shromáždění obdržel takové obdarování a rozumí mu?

. . . Klíče těchto obdarování jsou mezi vámi, a tisíce je obdržely, takže

ďábel, se všemi svými pomocníky, se nemusí domnívat, že může opět

zničit svaté kněžství na zemi tím, že zabije několik lidí, protože to

nemůže udělat. Bůh naposledy vztáhl ruku, aby vykoupil svůj lid,

čestné v srdci, a Lucifer mu nemůže bránit (DBY, 416).

Je naprosto nezbytné, aby Svatí obdrželi další obřady domu Božího

dříve, než tato krátká existence dojde k závěru, aby mohli být připra-

veni a aby byli plně schopni projít kolem všech stráží vedoucích do

celestiálního království a do přítomnosti Boží (DBY, 395).

Obřady domu Božího jsou pro spasení lidské rodiny. My . . . držíme

klíče spasení svěřené dětem lidským z nebes Pánem Všemohoucím;
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a poněvadž existují ti, již tyto klíče drží, je důležité, aby je používali pro

spasení lidské rodiny. Budování chrámů, míst, na kterých se vykonávají

obřady spasení, je nezbytné k provádění plánu vykoupení, a to je nád-

herné téma pro proslov ke Svatým (DBY, 396–397).

Občas mám pocit, že mám přísněji domlouvat mužům a ženám,

kteří uzavírají smlouvy, aniž si uvědomují povahu smluv, které činí,

a kteří vynakládají malé nebo vůbec žádné úsilí, aby je plnili (DBY,
396).

Někteří starší jdou k národům a káží evangelium života a spasení,

a vrátí se, aniž by důkladně rozuměli povaze smlouvy. V Bibli je psáno,

že každý člověk má plnit své sliby, i když je to k jeho vlastní škodě [viz

Kazatel 5:4–5]; tímto způsobem ukážete veškerému stvoření a Bohu,

že jste plni bezúhonnosti (DBY, 396).

Pečeticí obřady mohou navěky spojit Adamovo spravedlivé
potomstvo skrze pravomoc kněžství.

Existuje mnoho obřadů domu Božího, které musejí být vykonány

v chrámu, který je postaven přesně za tímto účelem. Existují další

obřady, které můžeme vykonávat bez chrámu. Víte, že jsou některé,

které jste obdrželi – křest, vkládání rukou pro dar Ducha Svatého, . . .

a mnohá požehnání udělovaná lidem máme výsadu obdržet bez

chrámu. Existují další požehnání, která nebudou přijata, a obřady,

které nebudou vykonány, podle zákona, který Pán zjevil, aniž by se tak

dělo v chrámu připraveném za tímto účelem. . . Když dojdeme k . . .

pečeticím obřadům [za mrtvé], obřadům týkajícím se svatého kněžství,

aby spojovaly řetězec kněžství od otce Adama až do nynějška, skrze

pečetění dětí k jejich rodičům tím, že jsme pečetěni za naše předky,

atd., nelze je vykonávat bez chrámu. Až budou obřady prováděny

v chrámech, které budou postaveny, [děti] budou připečetěny ke svým

[rodičům], a těm, kteří spali, až k Otci Adamovi. To se bude muset uči-

nit, protože řetězec kněžství na zemi se přetrhl. Kněžství od lidí odešlo,

ale v první řadě lidé odešli od kněžství. Přestoupili zákony, změnili

obřady a porušili věčnou smlouvu [viz Izaiáš 24:5], a kněžství od nich

odešlo; ale ne dříve než oni odešli od kněžství. Toto kněžství bylo opět

znovuzřízeno, a jeho pravomocí budeme spojováni se svými otci skrze

obřad pečetění, dokud nevytvoříme dokonalý řetězec od Otce Adama

dolů až k závěrečné scéně [viz NaS 128:18]. Tyto obřady nebudou

vykonávány nikde jinde než v chrámu; rovněž děti nebudou pečetěny

ke svým žijícím rodičům na nějakém jiném místě, než je chrám. . .

Potom rodiče, poté, co přijali své obdarování a byli zpečetěni na čas

a věčnost, a mají další děti; ty jsou zplozeny a zrozeny ve smlouvě,
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a jsou oprávněnými dědici království, vlastní klíče království. Děti naro-

zené rodičům předtím, než ti vstoupili do plnosti smluv, k nim musejí

být připečetěny v chrámu, aby se staly zákonnými dědici kněžství. Je

pravda, že mohou obdržet obřady, mohou obdržet své obdarování,

a být požehnány společně se svými rodiči; ale rodiče si na ně přesto

nemohou činit oprávněný a zákonný nárok ve věčnosti, pokud k nim

nejsou připečetěny. Řetězec by nicméně bez vykonání tohoto pečeti-

cího obřadu nebyl úplný (DBY, 399–401).

Nebýt toho, co je zjeveno ohledně pečeticích obřadů, děti narozené

mimo smlouvu by nemohly být připečetěny ke svým rodičům (DBY,
397).

Musí zde být vykonán obřad pečetění . . . dokud nebude v pečeti-

cích obřadech vytvořen dokonalý řetězec pokolení zpátky k Otci Ada-

movi; tudíž, bylo nám přikázáno, abychom se shromáždili, abychom

vyšli z Babylonu [viz NaS 133:14] a posvětili se a budovali Sion našeho

Boha skrze budování měst a chrámů, vykoupení zemí z osamělosti pří-

rody, dokud nebude země posvěcena a připravena jako sídlo Boha

a andělů (DBY, 407).

Doporučení ke studiu

Chrámy jsou domy Páně, kde se vykonávají posvátné obřady, 
aby Svaté připravily na oslavení.

• Proč stavíme chrámy? Proč budování chrámů způsobuje „zvonění

zvonů pekla“? Co si myslíte, proč president Young řekl: „Chci je sly-

šet zvonit znovu?“

• V jakých směrech z nás chrámová služba činí „[spolupracovníky]

našeho Pána a Spasitele“? Jak můžeme poznat, že naše „práce byla

Pánem přijata“?

• President Young řekl: „Nechceme u . . . chrámu žádné fňukaly.“ Proč

se pro stavbu chrámů a pro chrámové uctívání vyžaduje „veselá

a dobrá vůle“ a ochotná poslušnost? Co jste udělali, co vám

pomohlo nestěžovat si na stavění chrámů a uctívání v nich? Proč

obřady spasení musejí být na „prvním a nejpřednějším“ místě

v našem srdci a skutcích?
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Obdarování nám umožňuje, abychom se jednou navrátili
do přítomnosti Páně.

• Co president Young učil o účelu chrámového obdarování?

• Jaká nebezpečí spočívají v uzavírání smluv bez uvědomování si

jejich posvátné povahy? Jak můžeme porozumět povaze svých

smluv a vynakládat „úsilí na to, aby[chom] je plnili“? Jak můžeme

pomáhat svým dětem porozumět posvátné povaze smluv uzavíra-

ných v chrámu?

Pečeticí obřady mohou navěky spojit Adamovo spravedlivé
potomstvo skrze pravomoc kněžství.

• Co to znamená vytvořit „dokonalý řetězec od Otce Adama dolů až

k závěrečné scéně“? Jaká je naše zodpovědnost při vytváření tohoto

řetězce? (Viz také NaS 128:18.) Jak může vytváření takových spojení

žehnat nám i naší rodině nyní i v budoucnosti?

• Jak nám pečeticí obřady pomáhají „[vyjít] z Babylonu, a [posvětit]

se a [vybudovat] Sion našeho Boha“?

• Co můžete dělat, abyste učinili pečeticí obřady chrámu plně účin-

nými ve svém životě? Jaké máte pocity, když si uvědomíte, že

můžete vytvořit věčná rodinná pouta se svými předky, se svým

potomstvem a se svou nejbližší rodinou? Jak tato vědomost ovliv-

ňuje vaše pocity týkající se každodenního života podle evangelia?
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Toto je nedávná fotografie chrámu St. George. Zasvěcení tohoto chrámu 
v dubnu 1877 umožnilo Svatým začít vykonávat obdarování za mrtvé.



Chrámová služba

Když byl v dubnu 1877 zasvěcen chrám St. George, president Brigham
Young se radoval, že Svatí konečně mohou začít vykonávat chrámová
obdarování za mrtvé. Zapsal, že Svatí, kteří tam začali pracovat, „měli
požehnaný čas, takový čas, jakému se po mnoho století netěšil žádný
jiný lid na zemi, o kterém něco víme“ (DBY, 419). „Od dokončení
chrámu v St. George,“ napsal svému synovi Lorenzovi, „duch vyhledá-
vání mrtvých a služba pro ně, a také účasti na nezbytných obřadech
pro žijící, se zmocnil věrných členů Církve ve všech těchto údolích.
Svatí od založení Církve pravděpodobně nikdy nepocítili takový zájem
o tyto věci, jako je tomu nyní. To přinese dobré výsledky, a jak bude dílo
budování chrámů pokračovat, bude tento duch pociťován s větší mocí
ve všech odbočkách Církve.“ (LBY, 288–289.)

Učení Brighama Younga

Bůh dává těm, kteří zemřeli, příležitost těšit 
se požehnáním chrámu.

Můj otec zemřel předtím, než byla udílena obdarování. Žádné

z jeho dětí k němu nebylo připečetěno. Pokud si vzpomínáte, vy, kteří

jste byli v Nauvoo, v té krátké době, kterou jsme tam strávili poté, co

byl chrám postaven, jsme velice pospíchali. Byla tam lůza připravená

nás zničit; byli připraveni spálit naše domy, dělali to dlouhou dobu; ale

my jsme dokončili chrám podle přikázání, které bylo dáno Josephovi,

a potom jsme odešli. Náš čas byl proto krátký, a neměli jsme čas se

tomu věnovat. Děti mého otce v důsledku toho nebyly k němu připe-

četěny. Možná, že všichni jeho synové odejdou na věčnost, do duchov-

ního světa, dříve než to bude moci být provedeno; ale na tom nebude

vůbec záležet; dědicové rodiny se o to postarají, i kdyby to mělo být za

sto let (DBY, 401).

Stovky milionů lidských bytostí se narodily, prožily svůj krátký

pozemský úsek a odešly, nevědomé o sobě, stejně jako o plánu spa-

sení, který byl pro ně opatřen. Velkou útěchu však dodává vědomí, že
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je tento slavný plán navržený Nebesy následuje do další existence

a nabízí jim možnost přijmout věčný život a oslavení k trůnům, pan-

stvím, knížectvím a mocem v přítomnosti jejich Otce a Boha, skrze

Ježíše Krista, jeho Syna (DBY, 404).

Kážeme jim evangelium spasení – mrtvým – skrze ty, již žili v této

dispenzaci [viz NaS 138:57] (DBY, 397).

Lidé v duchovním světě mají příležitost obdržet evangelium. Ježíš,

když jeho tělo leželo dvě noci a jeden den v hrobě, odešel do světa

duchů, aby bratřím ukázal, jak mají budovat království a uvádět duchy

v duchovním světě do poznání pravdy; šel, aby jim tam ustanovil vzor,

jako to činil na této zemi. Odtud chápete, že duchové tam mají výsadu

přijmout pravdu. Můžete se zeptat, zda jsou tam křtěni? Ne. Můžete

na ně vložit ruce pro dar Ducha Svatého? Ne. Nevykonávají se tam

žádné vnější obřady, které příslušejí k tělu, ale světlu, slávě a moci

Ducha Svatého se tam těší právě tak bohatě jako na této zemi; a jsou

tam zákony, které ovládají a řídí duchovní svět, a kterým jsou podro-

beni (DBY, 397).

Můžeme pro ně něco udělat? Ano. K čemu se snažíme postavit

chrám? A nejenomže zde postavíme chrám, budeme-li mít úspěch

a budeme-li požehnáni a zachováni, ale pravděpodobně zahájíme dva

nebo tři další, a tak dále, jak bude dílo vyžadovat, za přesným účelem

vykoupení našich zemřelých. Když získám zjevení, že někteří z mých

předků žili a zemřeli bez požehnání evangelia, nebo dokonce bez

toho, že by ho slyšeli kázat, ale kteří byli tak čestní, jako jsem já, tak bez-

úhonní, jako jsem já, nebo jak by mohl být kterýkoli muž nebo žena na

zemi; tak spravedliví, tak dalece, jak věděli, jako kterýkoli apoštol nebo

prorok, který kdy žil, půjdu a budu pokřtěn, konfirmován, omyt

a pomazán a projdu za ně všemi obřady a obdarováními, aby jim

mohla být otevřena cesta do celestiálního království (DBY, 403).

Tato nauka křtu za mrtvé je velkou naukou, jednou z nejslavnějších

nauk, které byly lidské rodině zjeveny; a je v ní světlo, moc, sláva, pocta

a nesmrtelnost (DBY, 399).

Za mnohého člověka, kterého znám, který upadl do spánku [zem-

řel], jsme byli pokřtěni od doby, kdy byla Církev zorganizována –

dobří, čestní, úctyhodní muži, dobročinní ke všem, žijící dobrým,

ctnostným životem. Nenecháme je jít do pekla; Bůh je nenechá. Plán

spasení je více než dostatečným, aby je všechny vyvedl vzhůru a posta-

vil je tam, kde se mohou těšit všemu, co mohli očekávat (DBY, 403).

Prošli utrpením [smrtelnosti] a nemají možnost osobně vykonat

obřady pro odpuštění svých hříchů a pro své oslavení, v důsledku toho

se musejí nezbytně spoléhat na to, že je pro ně vykonají jejich přátelé,
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jejich děti a děti jejich dětí, aby mohli být přivedeni do celestiálního

království Božího (DBY, 406).

Co si myslíte, že by otcové řekli, kdyby mohli promluvit z mrtvých?

Neřekli by: „Ležíme zde tisíce let, v tomto vězení, a čekáme na příchod

této dispensace“? . . . Co by nám šeptali do uší? Kdyby měli tu moc,

zněly by nám v uších skutečné nebeské hromy, kdybychom si mohli

uvědomit význam díla, kterého se účastníme. Všichni andělé v nebi se

dívají na tuto hrstku lidí a podněcují je ke spasení lidské rodiny. Rov-

něž tak i ďáblové v pekle hledí na tento lid a snaží se nás zničit, a lidé si

stále potřásají rukou se služebníky ďábla, namísto aby se posvěcovali

a vzývali Pána a činili dílo, které nám přikázal, a vložil do našich rukou,

abychom ho konali (DBY, 403–404).

Nebeský Otec nám bude žehnat, když se budeme věnovat bádání
na rodinné historii pro spasení svých předků.

Myslím, že [v miléniu] má být konána práce, o které se, jak se zdá,

celý svět rozhodl, že ji nebudeme dělat. Co je to? Budovat chrámy.

Nikdy jsme ještě nezačali klást základ chrámu, aniž by proti nám

nebylo ve zbrani celé peklo. . . Co se chystáme dělat v těchto chrámech?

Je něco, co se tam má dělat? Ano, a my nebudeme čekat na milénium

a na plnost slávy Boží na zemi; začneme ihned, jak budeme mít chrám,

a budeme pracovat pro spasení svých předků; získáme jejich rodo-

kmeny, tak daleko, jak můžeme. Časem je získáme dokonale. V těchto

chrámech budeme za své přátele vykonávat obřady evangelia Ježíše

Krista (DBY, 402).

Nyní křtíme za mrtvé. . . za své otce, matky, dědy, babičky, strýce,

tety, příbuzné, přátele a staré druhy. . . Pán podněcuje srdce mnohých

. . . a někteří jsou úplně posedlí tím, aby vysledovali svůj rodokmen

a vytvořili tištěné záznamy o svých předcích. Nevědí, proč to dělají, ale

Pán je pobízí; a to bude pokračovat, a půjde to od otce k otci, od otce

k otci, dokud nezískají rodokmen svých předků tak daleko, jak mohou

(DBY, 406).

Až bude na zemi založeno jeho království, a bude vybudován Sion,

Pán sešle své služebníky jako spasitele na horu Sion [viz Abdiáš 1:21].

Služebníci Boží, kteří žili na zemi v minulých dobách, zjeví, kde žily

různé osoby, které zemřely bez evangelia, uvedou jejich jména a řek-

nou: „Nyní jděte, vy služebníci Boží, a využijte svých práv a výsad; jděte

a vykonávejte obřady domu Božího pro ty, již prošli svou zkouškou

bez evangelia, a pro všechny, kteří obdrží jakýkoli druh spasení;

vyveďte je vzhůru, aby zdědili celestiální, terestriální a telestiální krá-

lovství,“ . . . neboť každá osoba obdrží podle svých schopností a podle
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skutků vykonaných v těle, ať byly dobré, či zlé, ať jich bylo mnoho, či

málo (DBY, 407).

Pán říká – poslal jsem klíče Eliáše Proroka – udělil jsem onu nauku,

abych obrátil srdce otců k dětem, a srdce dětí k otcům [viz NaS 2;

110:13–15]. Nu, vy všechny děti, dbáte na spasení svých otců? Snažíte se

pilně vykoupit ty, již zemřeli bez evangelia, tak jako oni u Všemohou-

cího Pána usilovali, aby získali zaslíbení pro vás? Neboť naši otcové zís-

kali zaslíbení, že jejich símě nebude zapomenuto. Ó vy děti otců,

pohleďte na tyto věci! Vy máte vstupovat do chrámů Páně a vykonávat

obřady za své předky (DBY, 408).

Vykonáváním chrámových obřadů za své zemřelé předky se
stáváme spasiteli na hoře Sion.

Jsme povoláni, jak vám bylo řečeno, vykoupit národy země. Otcové

nemohou být učiněni dokonalými bez nás; my nemůžeme být učiněni

dokonalými bez otců. Ve svatém kněžství musí existovat tento řetězec;

musí být vzájemně spojen od nejposlednějšího pokolení, které žije na

zemi, zpět k Otci Adamovi, aby přivedl zpět všechny, kteří mohou být

spaseni a umístěni tam, kde mohou obdržet spasení a slávu v některém

království. Musí to udělat toto kněžství; toto kněžství je za tímto účelem

(DBY, 407).

Nauky Spasitele zjevují, a věřící jsou vlastníky zásad, jejichž pomocí

přijdou spasitelé na horu Sion, aby spasili. . . všechny, kromě těch, již

zhřešili proti Duchu Svatému. Muži a ženy vstoupí do chrámů Božích,

a budou tam, obrazně, pilíři [viz Zjevení 3:12], a rok za rokem budou

vykonávat obřady za ty, kteří po tisíce let spali (DBY, 407).

Abychom splnili toto dílo, bude muset být nejenom jeden chrám,

ale tisíce, a tisíce a desetitisíce mužů a žen půjdou do těchto chrámů

a budou vykonávat obřady za lidi, kteří žili tak daleko dozadu, jak to

Pán zjeví (DBY, 394).

To je to, co se chystáme udělat pro obyvatele země. Když na to hle-

dím, nechci příliš odpočívat, ale chci být přičinlivým po celý dlouhý

den; neboť když o tom začneme přemýšlet, nemáme ztrácet čas, neboť

to je pořádně lopotná práce (DBY, 410).

Kněžství, které Pán opět uděluje těm, již ho přijmou, je přesně za

tím účelem, aby je připravilo na to, aby se stali zběhlými v zásadách

týkajících se zákona celestiálního království. Jsme-li tohoto zákona

poslušni, zachováváme-li jeho neporušenost, žijeme-li podle něho,

budeme připraveni těšit se požehnáním celestiálního království. Ještě

někdo jiný? Ano, tisíce a miliony obyvatel země, kteří by přijali tento

zákon, který kážeme, a byli by ho poslušni, kdyby bývali měli tu
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výsadu. Až Pán opět přivede Sion, a strážní uvidí okem v oko, a Sion

bude založen, spasitelé přijdou na horu Sion a spasí všechny syny

a dcery Adama, kteří jsou schopni být spaseni, tím, že za ně vykonají

obřady (DNW, 16 May 1860, 1).

Naši otcové nemohou být učiněni dokonalými bez nás; my nemů-

žeme být učiněni dokonalými bez nich. Vykonali své dílo a nyní

spí. Nyní jsme povoláni my vykonat své dílo; které bude tím největ-

ším dílem, které kdy člověk na zemi vykonal. Za miliony našich spo-

lustvoření, která kdy žila na zemi a zemřela bez poznání evangelia,

musejí být vykonány obřady, aby mohla zdědit věčný život (totiž,

všichni, kteří by přijali evangelium). A my jsme povoláni vstoupit do

tohoto díla (DBY, 406).

Kdo bude vlastnit zemi a veškerou její plnost? Nebudou to ti, kterým

Pán tuto poctu vyhradil? A oni přijdou na horu Sion jako spasitelé, aby

pracovali po celé milénium, aby spasili druhé (DBY, 407–408).

Dílo milénia bude zahrnovat budování chrámů a chrámovou
službu.

Snažíme se spasit žijící i mrtvé. Žijící mohou mít možnost se rozhod-

nout, mrtví nikoli. Miliony z nich zemřely bez evangelia, bez kněžství

a bez příležitostí, kterým se těšíme. Půjdeme vpřed ve jménu Boha Izra-

ele a zúčastníme se obřadů za ně. A během celého milénia, tisíce let,

kdy budou lidé milovat Boha a sloužit mu, budeme budovat chrámy

a vykonávat v nich obřady za ty, již stovky a tisíce let spali – těm, kteří

by přijali pravdu, kdyby k tomu bývali měli příležitost; a my je vyve-

deme vzhůru, a vytvoříme celý řetězec, zpět k Adamovi (DBY, 404).

Jak jsem vám často říkal, toto je dílo milénia. Je to dílo, které musí

vykonat símě Abrahamovo, vyvolené símě, královské símě, požehnaní

Páně, ti, s nimiž Pán uzavřel smlouvu. Vystoupí vpřed, a zachrání kaž-

dého syna a dceru Adama, kteří zde na zemi obdrží spasení; a všem

duchům v duchovním světě bude kázáno, bude s nimi rozmlouváno

a budou jim přineseny zásady spasení, aby mohli mít výsadu přijmout

evangelium; a oni zde na zemi budou mít hodně dětí, aby za ně vyko-

návaly ony obřady evangelia, které příslušejí k tělu (DBY, 403).

Důvěřujeme v Boha. Spoléhám na to, že on bude bojovat naše bitvy

a my budeme během tisíce let křtěni za lidskou rodinu, a v její pro-

spěch; a budeme mít stovky chrámů a tisíce mužů a žen vykonávajících

v nich obřady za ty, kteří usnuli, aniž by měli výsadu slyšet evangelium

a být ho poslušni, aby mohli být vyvedeni a mít slavné vzkříšení a těšit

se království, které pro ně Bůh připravil. Ďábel bude tvrdě bojovat, aby

nám v tom zabránil, a my nezískáme ani píď půdy, leda poslušností

311

K A P I T O L A  4 2



moci evangelia Syna Božího, a vírou v toto evangelium. Celý svět této

nauce vzdoruje. Je v ní ale něco škodlivého? Kdyby ji jenom mohli

vidět, jak je v Pánu, radovali by se z ní, a místo aby proti ní bojovali,

velebili by Boha za to, že zjevil tak slavnou nauku (DBY, 401).

Doporučení ke studiu

Bůh dává těm, kteří zemřeli, příležitost těšit 
se požehnáním chrámu.

• „Slavný plán“ pro vykoupení těch, již zemřeli, aniž obdrželi plné

požehnání evangelia, byl pro presidenta Younga „velkou útěchou“.

Proč? Co tento plán znamená pro vás a pro vaše milované?

• Jak a kdy bylo zorganizováno kázání evangelia v duchovním světě?

Kdo pokračuje v této práci nyní? (Viz také NaS 138:57.)

• Co to znamená vykoupit naše zemřelé a otevřít jim celestiální krá-

lovství? (Viz také NaS 138:58.)

• Proč se Satan tak aktivně protiví chrámové práci? Jaký důkaz jste

viděli, že Satan nemůže zabránit budování chrámů, ani zastavit

rozkvět práce na spásných obřadech?

Nebeský Otec nám bude žehnat, když se budeme věnovat bádání
na rodinné historii pro spasení svých předků.

• President Young hovořil o době, kdy dokončíme své rodokmeny

nebo rodinné historie. Jak toho dosáhneme? Co můžete osobně

dělat, abyste přispěli ke své rodinné historii?

• Kdo podle presidenta Younga „podněcuje srdce mnohých“, aby se

dozvěděli o svých předcích? Jaký důkaz, že je to pravda, vidíte

dnes?

• Co jsou „klíče Eliáše proroka“? (Viz také NaS 27:9; 110:13–15.)

Vykonáváním chrámových obřadů za své zemřelé předky se
stáváme spasiteli na hoře Sion.

• Jak se můžeme stát spasiteli na hoře Sion?

• Proč není možné, aby naši zemřelí příbuzní byli učiněni dokona-

lými bez nás? Proč není možné, abychom my byli učiněni dokona-

lými bez nich?
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Dílo milénia bude zahrnovat budování chrámů 
a chrámovou službu.

• Co bude „dílo milénia“? Kdo ho bude vykonávat?

• Jak můžeme překonat Satanovy pokusy bránit nám v tomto díle?

Jak nám „[poslušnost] moci evangelia Syna Božího, a [víra] v toto

evangelium“ pomáhá připravit se na milénium?
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Joseph Smith, pečlivý čtenář Bible, žádal Boha o vedení.



Naše hledání pravdy 
a osobního svědectví

Pátrání presidenta Brighama Younga po pravdě Boží bylo nakonec
vyřešeno upřímným a prostým svědectvím „muže bez výmluvnosti ...
který dokázal říci pouze: ,Mocí Ducha Svatého vím, že Kniha Mormon
je pravdivá, že Joseph Smith je prorok Páně‘“. President Young řekl:
„Duch Svatý vycházející z onoho jedince osvětlil mé chápání a přede
mnou [bylo] světlo, sláva a nesmrtelnost.“ (DNW, 9 Feb. 1854, 4.) Po
celý život se snažil žít podle pravd evangelia a prohlásil: „Jak mi přibý-
vají léta, doufám, že postupuji v pravém poznání Boha a božskosti.
Doufám, že rostu v moci Všemohoucího a ve vlivu utvrdit pokoj a spra-
vedlivost na zemi, a že přivedu... všechny, kteří budou naslouchat,
k zásadám spravedlivosti, k pravému smyslu poznání Boha a bož-
skosti, sebe a vztahu, který udržují s nebesy a nebeskými bytostmi...
Modlím se, aby toto nebyla jenom moje úloha, ale úloha všech Svatých,
abychom mohli růst v milosti a v poznání pravdy a být před Ním uči-
něni dokonalými.“ (DNW, 10 June 1857, 3.)

Učení Brighama Younga

Mnozí touží poznat pravdu, ale ne všichni ji přijímají.

Větší část obyvatel země má sklon činit to, co je správné. To je pravda.

V každé osobě je kontrola, která tam bude triumfálně vládnout, bude-li

jí to dovoleno, a povede k pravdě a ctnosti [viz Moroni 7:15–17] (DBY,
423).

Čestní v srdci na celém světě touží poznat správnou cestu. Hledali ji,

a stále ji hledají. Na zemi byli vždy lidé, kteří se pilně a celým svým srd-

cem snažili poznat cesty Páně. Tito jedinci činili dobro, pokud toho

byli schopni (DBY, 421).
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Ve všech osobách, dokud hříchem nepromarní den milosti, je něco,

co by rádo povstalo a odvrhlo zlo a přijalo pravdu. Na zemi není žádná

osoba tak ohavná, která když pohlédne do svého vlastního srdce, nectí

muže Božího a ženu Boží – ctnostné a svaté – a nepohrdá svými sou-

druhy v nepravosti, kteří jsou jako ona sama. Na zemi, na této straně

spásné milosti, není člověk, pokud nezhřešil tak dalece, že se s ním

Duch Páně přestal nesnadit a přestal osvěcovat jeho mysl, který se

netěší z dobra, z pravdy, a ze ctnostných (DBY, 421).

Je zaznamenáno, že někteří mají oči k vidění, a nevidí, uši k slyšení,

a neslyší; mají srdce, ale nerozumějí. Vy, kteří smýšlíte duchovně, kteří

máte otevřené vidění své mysli, . . . můžete porozumět tomu, že moc,

která vám dává fyzické vjemy, je mocí téhož Boha, který vám dává

porozumění pravdě [viz NaS 88:11–13]. Ta druhá moc je niterná. . .

Tisíce a tisíce znají, svými niternými a neviditelnými vjemy, věci, které

byly, věci, které jsou, a věci, které budou v budoucnu, stejně jako znají

barvu kusu látky díky svému vnějšímu neboli fyzickému vidění. Když

je jim toto vnitřní světlo odňato, stávají se temnějšími, než byli předtím,

nemohou porozumět, a odvracejí se od věcí Božích (DBY, 421–422).

Duch, který obývá tyto schránky, přirozeně miluje pravdu, přiro-

zeně miluje světlo a inteligenci, přirozeně miluje ctnost, Boha a bož-

skost; ale tím, že jsou tak těsně spojeni s tělem, jejich sympatie se mísí,

a jejich jednota je pro obě části nezbytná pro vlastnictví plnosti radosti

[viz NaS 93:33–34], duch je vskutku podroben, aby byl ovlivňován hří-

chem, který je ve smrtelném těle, a aby byl přemáhán jím a mocí ďáblo-

vou, pokud nebude neustále osvěcován oním duchem, který osvěcuje

každého člověka, který přichází na svět, a mocí Ducha Svatého, který je

udělován skrze evangelium (DBY, 422–423).

Kdykoli je kázáno evangelium Ježíše Krista, buď v těchto dnech,

nebo v minulých, setkává se s třídou lidí, kterým se pravda jeví krásně

a božsky, a jejichž duch je nabádá, aby ji přijali; ale zjišťují, že jsou tak

výhodně spojeni se světem a že mají tak mnoho zájmů v sázce, kdyby

ho přijali, a tak docházejí k závěru, že tak neučiní, a zde dochází opět

ke střetu. Několik málo jich překoná zdůvodňování těla a bude se řídit

příkazy ducha; zatímco velká většina této třídy lidí podlehne nízkým

úvahám a přilne ke svým modlám (DBY, 434).
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Každý z nás má zodpovědnost usilovat o poznání pravdy
a o svědectví o ní.

K čemu jsme zde? Abychom se učili více se radovat a abychom rostli

v poznání a zkušenostech (DNW, 27 Sept. 1871, 5).

Nikdy se nepřestaneme učit, ledaže odpadneme. . . Rozumíte tomu?

(DNW, 27 Feb. 1856, 2.)

Když můžeme mít tu výsadu, budeme obohacovat svou mysl pozná-

ním a plnit tato smrtelná obydlí bohatými poklady nebeské moudrosti

(MS, Oct. 1862, 630).

Veškeré naše snahy získat vzdělání jsou ve službě Boží, neboť

všechny tyto práce mají utvrdit pravdu na zemi, a abychom mohli růst

v poznání, moudrosti, porozumění v moci víry a v moudrosti Boží, aby-

chom se mohli stát vhodnými osobami pro přebývání ve vyšším stavu

existence a inteligence než v tom, jemuž se těšíme nyní (DNSW, 25 Oct.

1870, 2).

Pro člověka, který miluje svět, je možné, aby tuto lásku překonal,

aby získával poznání a porozumění, dokud neuvidí věci takové, jaké

skutečně jsou, potom nebude milovat svět, ale uvidí ho takový, jaký je

(DNW, 28 Nov. 1855, 2).

Celým svým srdcem hledejme Pána, potom odvykneme světu;

žádný člověk nebude milovat to, ono nebo nějakou jinou věc, ledaže

by s ní činil dobro; aby podporoval věčné zájmy lidstva, a připravoval

je na oslavení v nesmrtelnosti. . . Je na vás a na mně, abychom obdrželi

moudrost tak, abychom byli připraveni na oslavení a věčné životy

v královstvích, která nyní existují ve věčnosti (DNW, 14 May 1853, 3).

Muž nebo žena toužící poznat pravdu, po vyslechnutí evangelia

Syna Božího hlásaného v pravdě a prostotě, má prosit Otce, ve jménu

Ježíše, zda je to pravda. Nejdou-li tímto směrem, snaží se o víru a obha-

jují si ji, že jsou tak čestní, jako může být kterýkoli jiný muž nebo žena

na tváři země; ale nejsou, jsou lhostejní ke svým nejlepším zájmům

(DBY, 430).

Čekejte, dokud jste neprobádali a znovu neprobádali to, co kážeme,

a dokud jste nezískali moudrost, abyste tomu porozuměli, . . . Je-li to

dílo Páně, obstojí [viz Skutkové 5:38–39] (DBY, 435).

Je jak povinností, tak výsadou Svatých posledních dnů vědět, že

jejich náboženství je pravdivé (DBY, 429).

Nechť jeden každý pro sebe získá poznání, že toto dílo je pravdivé.

Nechceme, abyste řekli, že je toto pravdivé, dokud nebudete vědět, že

tomu tak je; a pokud to víte, je toto poznání pro vás právě tak dobré,

jako kdyby Pán přišel dolů a řekl vám to (DBY, 429).
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Každý opravdový věřící má zvláštní výsadu a požehnání svatého

evangelia, které spočívají v tom, že může poznávat pravdu sám pro

sebe (DBY, 429).

Nechci, aby lidé přicházeli ke mně nebo k mým bratřím pro svědec-

tví týkající se pravdy tohoto díla; ale nechť vezmou Písma božské

pravdy, a tam je jim ukázána cesta tak jasně, jak vůbec kdy označoval

nějaký ukazatel správnou cestu unavenému cestovateli. Tam nejsou

vedeni, aby šli k . . . některému apoštolovi nebo staršímu v Izraeli, ale

jsou tam vedeni, aby šli k Otci ve jménu Ježíše, a prosili o informace,

které potřebují. Mohou ti, kteří se čestně a upřímně ubírají tímto smě-

rem, obdržet informace? Odvrátí se Pán od čestného srdce hledajícího

pravdu? Ne, neodvrátí se; potvrdí jim, skrze zjevení svého Ducha, sku-

tečnosti té věci. A když je mysl otevřená zjevením Páně, chápe je rych-

leji a bystřeji než cokoli, co je vidět přirozeným okem. Ne to, co vidíme

očima – ty mohou být oklamány – ale to, co je zjeveno Pánem z nebe, je

jisté a pevné, a přetrvá navěky (DBY, 429–430).

Musíme mít svědectví Pána Ježíše, aby nám umožnilo rozlišovat

mezi pravdou a omylem, světlem a temnotou, tím, kdo je od Boha,

a tím, kdo od Boha není, a vědět, jak dát vše na správné místo. . . Neexis-

tuje žádná jiná metoda, nebo proces, která by skutečně vyškolila osobu

tak, aby se mohla stát Svatou Boží a aby ji připravila na celestiální slávu;

musí v sobě mít svědectví o duchu evangelia (DBY, 429).

Vy i já musíme mít svědectví o Ježíšovi v sobě, jinak pro nás bude

mít jen malý význam předstírat, že jsme služebníci Boží. Musíme mít

toto živoucí svědectví v sobě (DBY, 430).

Pravda se doporučuje sama každé čestné osobě, nezáleží na tom,

jak prostě je říkána, a když ji přijmeme, zdá se, jako bychom ji znali po

celý život. Svědectvím většiny Svatých posledních dnů je, že když

poprvé slyšeli kázat evangelium, . . . ačkoli pro ně bylo zcela nové, zdá

se jim, jako kdyby mu již rozuměli, a že museli být „mormony“ od

začátku [viz Jan 10:27] (DBY, 432).

Duch Svatý nám poskytuje poznání pravdy.

Lidé zde povstávají a říkají, že vědí, že toto je dílo Boží, že Joseph byl

prorok, že Kniha Mormon je pravdivá, že zjevení získaná prostřednic-

tvím Josepha Smitha jsou pravdivá a že toto je poslední dispensace

a plnost časů, ve kterých Bůh vztáhl svoji ruku, aby naposledy shro-

máždil Izrael a vykoupil a vybudoval Sion. . . Jak to vědí? Osoby vědí

a budou vědět i nadále a budou chápat prostřednictvím projevů Ducha

mnoho věcí, které není možné skrze organizaci schránky sdělit jinak.
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Většina těch nejdůležitějších informací je pouze odvozena skrze moc

a svědectví Ducha Svatého. . . Toto je jediný způsob, kterým můžete

sdělit poznání neviditelných věcí Božích [viz 1. Korintským 2:9–14;

12:3] (DBY, 430).

Nikdo menší než Svatý Duch . . . vám nemůže dokázat, že toto je dílo

Boží. Lidé neinspirovaní Bohem ho nemohou svou světskou moud-

rostí vyvrátit, nebo nad ním zvítězit; ani nemohou pouhou moudrostí

dokázat, že je pravdivé, ať již sobě, nebo druhým. To, že ho nejsou

schopni porazit, nedokazuje, že je to království Boží, neboť na zemi

existuje mnoho teorií a systémů, nesporných skrze moudrost světa,

které jsou nicméně falešné. Nic menšího než moc Všemohoucího,

osvěcující porozumění lidí, nemůže projevit tuto slavnou pravdu lid-

ské mysli (DBY, 430–431).

Jak rozeznáme hlas Dobrého pastýře od hlasu cizince? Může nějaká

osoba odpovědět na tuto otázku? Já ano. Je to velmi snadné. Každému

filosofovi na zemi říkám: „Vaše oči mohou být oklamány, stejně tak

moje; vaše uši mohou být oklamány, stejně tak moje; dotyk vaší ruky

může být oklamán, stejně tak mojí; ale Duch Boží naplňující stvoření

zjevením a světlem věčnosti se mýlit nemůže – zjevení, která přicházejí

od Boha, se nikdy nemýlí. Když nějaký jedinec, naplněný Duchem

Božím, prohlašuje pravdy nebes, ovce to slyší [viz NaS 29:7], Duch

Páně proniká jejich nejvnitřnější duši a zapadá hluboko do jejich srdce;

skrze svědectví Ducha Svatého v nich tryská světlo, a oni vidí a rozu-

mějí sami pro sebe (DBY, 431).

Existuje ale jedno svědectví – jedno svědectví týkající se důkazu

evangelia Syna Božího, a tím je Duch, kterého on šířil mezi svými učed-

níky. Čiňte jeho vůli a poznáte, zda hovoří pravomocí Otce nebo sám

ze sebe. Čiňme, jak nám přikazuje činit, a poznáme, zda ta nauka je od

Boha či nikoli [viz Jan 7:16–17]. Pouze skrze zjevení Ducha můžeme

znát věci Boží (DBY, 431–432).

Buďte pilní a plni modlitby. Je vaší výsadou vědět pro sebe, že Bůh

žije a že činí dílo v těchto posledních dnech, a my jsme Jeho poctění

služebníci. Žijte pro toto poznání, a obdržíte ho. Pamatujte na své mod-

litby a buďte vroucí v duchu (LBY, 245).

Moje svědectví je založeno na zkušenostech, na vlastních zkušenos-

tech, ve spojení s tím, co vypozorovali druzí. . . Nebeská pravda dopo-

ručuje sama sebe úsudku každé osoby a její víře; obzvláště vnímání

těch, již si přejí být čestní sami k sobě, svému Bohu a svému bližnímu. . .

Když osoby mohou přijmout málo, dokazuje to, že mohou přijmout

více. Mohou-li s upřímným pocitem přijmout první a druhou zásadu,

mohou obdržet ještě více (DBY, 433).
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Moje svědectví je pozitivní. . . Vím, že slunce svítí, vím, že existuji

a jsem, a svědčím, že existuje Bůh, a že Ježíš Kristus žije a že je Spasite-

lem světa. Byli jste v nebi a poznali opak? Vím, že Joseph Smith byl pro-

rok Boží a že měl mnoho zjevení. Kdo může toto svědectví vyvrátit?

Každý o něm může polemizovat, ale na světě není nikdo, kdo by ho

mohl vyvrátit. Měl jsem mnoho zjevení; viděl jsem a slyšel jsem pro

sebe, a vím, že tyto věci jsou pravdivé, a nikdo na zemi je nemůže

vyvrátit. Oko, ucho, ruka, všechny smysly mohou být oklamány, ale

Duch Boží nemůže být oklamán; a celý člověk, je-li inspirován tímto

Duchem, je naplněn poznáním, může vidět duchovníma očima

a poznávat to, co překračuje moc člověka, aby to vyvrátil. To, co vím

o Bohu, o zemi, o vládě, jsem obdržel z nebes, nikoli pouze skrze svou

přirozenou schopnost, a já vzdávám Bohu slávu a chválu (DBY, 433).

Když jsme obdrželi svědectví o pravdě, máme usilovat
o spravedlivost v království Božím.

Jednou z prvních zásad nauky spasení je seznámit se s naším Otcem

a Bohem. Písma učí, že toto je věčný život, aby „poznali tebe samého

pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista [viz Jan 17:3];“ toto

říká tolik, že bez tohoto poznání se žádný člověk nemůže těšit věč-

nému životu nebo na něj být připraven (DNW, 18 Feb. 1857, 4).

Máme slib, že když budeme nejprve hledat království Boží a jeho

spravedlivost, že všechny nezbytné věci nám budou přidány [viz 3.

Nefi 13:33]. Nemáme být nevěřící, ale nejprve se máme snažit poznat,

jak potěšit svého Otce a Boha; snažit se poznat, jak spasit sami sebe od

omylů, které jsou ve světě, od temnoty a nevíry, od marných a klam-

ných duchů, kteří vycházejí mezi děti lidské, aby klamali, a poznat, jak

se spasit a zachovat na zemi, abychom kázali evangelium, budovali krá-

lovství a utvrzovali Sion našeho Boha (DNW, 11 Jan. 1860, 1).

Rád přemýšlím a hovořím o věčných zásadách. Naše spasení spo-

čívá v tom, že je známe, a ony jsou ve své podstatě zamýšleny k tomu,

aby nás povzbuzovaly a utěšovaly. Je ona věčná existence, která se sytí

věčnými pravdami, zorganizována ve mně, aby byla zničena? Dojde

tento organismus někdy ke konci, pokud žije podle věčné pravdy?

Ne. . . Usilujte u Pána o jeho Ducha, ani na okamžik nepolevujte ve

svém úsilí, dokud ve vás nepřebývá jeho Duch jako věčné plameny.

Nechejte svíci Páně v sobě svítit, a vše bude v pořádku (DNW, 11 Jan.

1860, 2).

Máme slova věčného života, máme výsadu získat slávu, nesmrtel-

nost a věčné životy – chcete tato požehnání získat? Chcete prožít svůj
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život tak, abyste získali místo v království Božím, nebo si chcete leh-

nout a usnout, a jít do pekla? (DNW, 1 Oct. 1856, 3.)

Usilujte o to, abyste byli spravedliví, ne kvůli nějaké spekulaci, ale

protože spravedlivost je krásná, čistá, svatá, nádherná a povznášející;

jejím záměrem je učinit duši šťastnou a plnou radosti, do rozsahu celé

schopnosti člověka, naplňovat ho světlem, slávou a inteligencí (DBY,
428).

Doporučení ke studiu

Mnozí touží poznat pravdu, ale ne všichni ji přijímají.

• Co podle presidenta Younga vede „větší část obyvatel země“

k tomu, aby činili to, co je správné, a hledali pravdu?

• Proč mnoho lidí nežije spravedlivě i po přijetí svědectví o pravdě?

Co vám nejvíce pomáhá žít podle svědectví, které jste získali?

Každý z nás má zodpovědnost usilovat o poznání pravdy
a o svědectví o ní.

• Co má být účelem našich snah získávat vzdělání? Co můžeme dělat,

abychom překonali lásku ke světským věcem?

• Jak můžeme poznat Boží pravdy sami pro sebe? Jak nám svědectví

o Ježíši Kristu pomáhá rozlišovat mezi pravdou a omylem?

Duch Svatý nám poskytuje poznání pravdy.

• Jakým jediným způsobem můžeme poznat, že evangelium je prav-

divé, že Ježíš je Kristus a že se podílíme na díle Páně? Jaké zkuše-

nosti vás naučily, že Duch Svatý může a bude ovlivňovat váš život,

když Mu to dovolíte?

• Proč světská moudrost nemůže dokázat ani vyvrátit existenci Boží

a pravdu evangelia? Ačkoli naše smysly mohou být při hledání

pravdy oklamány, kdo se podle presidenta Younga „nikdy nemýlí“?

• Proč byl president Young schopen vydávat tak mocné svědectví?

Jak můžeme posilovat své svědectví? Co můžete dělat, abyste se stali

mocnějšími svědky o pravdě Boží?
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Když jsme obdrželi svědectví o pravdě, máme usilovat
o spravedlivost v království Božím.

• Jaký slib dává Pán těm, kteří „nejprve [hledají] království Boží a jeho

spravedlivost“?

• Jak nám znalost věcí Božích pomáhá získat spasení? Jak můžeme

„[získat] místo v království Božím“?

322

K A P I T O L A  4 3



Království Boží 
a shromažďování Izraele

26. července 1847, pouhých několik dnů poté, co první pionýři vstou-
pili do údolí Solného jezera, president Brigham Young a malá skupina
vedoucích kněžství vystoupili na pahorek na sever od oblasti, ze které
se později stalo Salt Lake City. Pahorek pojmenovali Ensign Peak
[Korouhevní štít] na památku Izaiášova proroctví: „Vyzdvihne korou-
hev národu dalekému, ... a aj, rychle a prudce přijde.“ (Izaiáš 5:26.)
President Young tento pahorek později identifikoval jako místo, které
viděl ve vidění, místo, kde Svatí rozkvetou, kde bude moci být budo-
váno království Boží a shromažďován Izrael posledních dnů. V letech,
která následovala, misionáři nesli poselství evangelia do celého světa,
a tisíce nově obrácených Svatých přicházely do údolí Solného jezera.
Dnes budování království a shromažďování Izraele pokračuje ve stov-
kách národů. President Young řekl: „Shromažďování Izraele je tak
důležitou součástí tohoto velkého díla, na kterém se podílíme, že zau-
jímá většinu našich myšlenek, a my jsme neustále dychtiví, abychom
mu poskytovali veškeré spravedlné prostředky a vliv.“ (BYL.)

Učení Brighama Younga

Lid Boží usiluje o to, aby budoval království Boží.

Lidé, kteří sedí přede mnou, ve spojení s mnoha tisíci, které jsou na

zemi, jsou lidem Božím. . . Právě tak rychle, jak jsme schopni správně

uskutečňovat zásady moci, světla, poznání, inteligence, bohatství, nebe

a země, právě tak rychle budou tomuto lidu udělovány (DBY, 438).

Z této Církve vyroste království, které viděl Daniel. Toto je právě ten

lid, který, jak viděl Daniel, bude bez přestání růst a šířit se a prospero-

vat [viz Daniel 2:44]; a nebudeme-li věrní, jiní zaujmou naše místo,

neboť toto je Církev a lid, který bude vlastnit toto království navěky

věků (DBY, 438).
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Naší prací je založit Sion, a vytvořit na zemi království Boží v jeho

dokonalosti a kráse (DBY, 443).

Království, o kterém hovoříme, kážeme a které se snažíme vybudo-

vat, je království Boží na zemi, ne na hvězdném nebi, ani ne na slunci.

Snažíme se utvrdit království Boží na zemi, ke kterému skutečně

a řádně patří vše, co se týká lidí – jejich pocitů, jejich víry, jejich náklon-

ností, jejich tužeb a každého skutku jejich života – aby jim skrze ně

mohlo být duchovně i časně vládnuto (DBY, 339).

Až bude království Boží na tváři země plně ustaveno a utvrzeno,

a zaujme výsadní místo nad všemi dalšími národy a královstvími, bude

ochraňovat lidi, aby mohli požívat všechna svá práva, bez ohledu na to,

čemu věří, co vyznávají, nebo co uctívají (DBY, 440).

Před lety jsem poznal, že u kormidla, které řídí loď Sionu, stojí Pán. . .

Pokud nepracujeme přesně podle linie, kterou vyznačil, naše práce

bude marná. Toto je moje zkušenost od počátku. V každém odvětví

a směru svého života se musíme naučit pracovat podle linie pravdy. Je

na nás, abychom poznali, co má být vykonáno, a potom to vykonali.

I když by nebyla žádná pozemská vyhlídka, abychom toho dosáhli,

můžeme se určitě snažit; a budeme-li se snažit ze všech svých sil, tento

skutek prokáže alespoň rozhodnou a odhodlanou mysl, zdobenou

trpělivostí a vytrvalostí. A když s veškerou svou rozhodnou snahou

stále nebudeme schopni dosáhnout svého záměru, Pán s velkou prav-

děpodobností vztáhne svou ruku a dá nám vítězství (DBY, 441).

Když bude tento lid žít podle zásad, které přijal, bude schopen radit

národům; neboť stavíme na spravedlném základě, a našimi zásadami

jsou pravda, spravedlivost a svatost. Stůjme za těmito zásadami, dokud

nevytlačí pošetilost, . . . a my se nestaneme učiteli moudrosti pro

národy (DBY, 441).

Co bude konečným důsledkem znovuzřízení evangelia, a osudem

Svatých posledních dnů? Budou-li věrni kněžství, které nám Bůh udělil,

evangelium zrevolucionizuje celý svět lidstva; země bude posvěcena,

a Bůh ji oslaví, a Svatí budou přebývat v přítomnosti Otce a Syna (DBY,
438).

Dílo království Božího zahrnuje shromažďování domu Izraele.

Máme na zřeteli jeden cíl, a tím je získat vliv mezi všemi obyvateli

země za účelem utvrzení království Božího v jeho spravedlivosti, moci

a slávě, a oslavit jméno Božství, a způsobit, aby jméno, skrze které

žijeme, bylo všude chováno v úctě, aby on mohl být ctěn, aby jeho

práce mohla být ctěna, abychom my sami mohli být ctěni a abychom se
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chovali tak, jako ti, kteří jsou hodni charakteru jeho dětí (DBY,
438–439).

Máme vybudovat . . . Sion, shromáždit dům Izraele, a vykoupit

národy země [viz NaS 115:4–6]. Tento lid musí toto dílo vykonat, ať se

dožijeme toho, abychom to viděli, či nikoli. Toto vše je v našich rukou

(DBY, 437).

Je od nás vyžadováno, abychom zajistili, že domu Izraele bude

kázáno evangelium (DBY, 437).

Nyní [1863] shromažďujeme děti Abrahama, které přišly skrze ledví

Josepha a jeho synů, zejména skrze Efraima, jehož děti jsou promíšeny

mezi všemi národy země (DBY, 437).

Kdo je Izrael? To jsou ti, kteří jsou semenem Abrahama, kteří obdr-

želi slib skrze své praotce [viz Genesis 22:17–18]; a veškerý zbytek dětí

lidských, který přijímá pravdu, je také Izrael. Moje srdce je k nim vždy

přitahováno, kdykoli jdu k trůnu milosti (DBY, 437).

Izrael je rozptýlen mezi všechny národy země; krev Efraimova je

smíšena s krví celé země. Abrahamovo símě je promícháno se vzpur-

ným semenem skrze lidstvo celého světa (DBY, 437).

Oni ostrované [v Tichomoří] a domorodci [Ameriky] jsou domem

Izraele – ze semene Abrahamova, a jim přísluší slib; a každá duše

z nich, dříve, či později, bude spasena v království Božím, nebo bude

zničen kořen i větev (DBY, 437).

Vlastnit a udržet si ducha evangelia, shromažďovat Izrael, vykoupit

Sion a spasit svět, na to se musí dbát v první řadě, a především, a má to

být převládající touhou v srdci Prvního předsednictva, starších Izraele

a každého úředníka v Církvi a v království Božím (DBY, 137).

Království Boží nemůže být zničeno.

Bůh započal ustanovovat své království na zemi, a veškeré peklo

i ďáblové jdou proti němu. Peklo otevírá chřtán a vysílá ven své ďábly

a jejich rarachy. K čemu? Aby smetli království Boží ze země. To ale

nemohou udělat (DBY, 442).

Je-li v tomto městě, nebo někde jinde, nějaké srdce nebo duch,

které s bázní přemýšlí, zda budeme zničeni, či nikoli, nebo zda tato Cír-

kev vytrvá a stane se významnou mocí na zemi, podle předpovědí slu-

žebníků Božích, všem těmto chvějícím se duším říkám, nemusíte se

takovými obavami zabývat. Máte se bát pouze jediného, a to pokud jde

o vás, abyste neopustili světlo, které vám Pán udělil, a nezabloudili do

temnoty a nevrátili se k bídným prvkům světa a netoužili opět po

věcech světa v jejich hříšném stavu (DBY, 442).
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Až budou mít zlovolní moc zhasnout slunce, aby již nesvítilo; až

budou mít moc ukončit působení prvků, přerušit veškerou činnost pří-

rody, a učinit podnoží trůn Všemohoucího, potom si mohou myslet, že

zabránili „mormonismu“ v jeho cestě a zvrátili nezměnitelné záměry

nebe [viz NaS 121:33]. Lidé mohou pronásledovat lidi, kteří věří jeho

naukám, oznamovat a publikovat lži, aby na jejich hlavu přivedli sou-

žení, země a peklo se proti němu mohou spojit v jednu velikou ligu,

a do krajnosti používat své zlomyslné síly, on ale bude stát uprostřed

toho všeho tak pevný a nepohnutý jako pilíře věčnosti. Lidé mohou

pronásledovat proroka a ty, kteří mu věří a podporují ho, mohou vyhá-

nět Svaté a zabíjet je, to ale neovlivní ani puntík pravd „mormonismu“,

neboť až prvky roztají žhoucím žárem a nebesa se stočí jako svitek

a pevná země se rozpustí, ony budou stát [viz Izaiáš 34:4; NaS 88:95]

(DBY, 442–443).

Fotografie chrámu Salt Lake v roce 1892. Tento chrám stojí jako památník víry
a oddanosti prvních Svatých.
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V tomto bezmocném dítěti na prsou své matky vidíme muže, apoš-

tola, Svatého – ano, pokolení lidí s královstvími, trůny a panstvími.

Potom je život tohoto malého křehkého smrtelníka naplněn velikými

a mocnými výsledky, a jeho hodnota je neocenitelná. Je-li toto pravda

o dítěti, co můžeme očekávat, že vyroste z tohoto dětského království?

Můžeme se těšit na vše, co patří k velikosti a dobrotě, k moci a síle,

k panství a slávě. Jak žárlivě potom máme chránit práva této dětské

moci? Jak horlivě a neustále máme zachovávat jeho zájmy a podporo-

vat jeho zákony a posvátné instituce! (DBY, 439.)

Moje srdce je utěšeno. Viděl jsem lid Boží, který byl štván, vyvrho-

ván, hnán od tváře lidí. Moci země a pekla se snažily smést toto králov-

ství ze země. V minulých dobách v tom zlovolní uspěli; ale toto králov-

ství zničit nemohou (DBY, 442).

„Je to království Boží nebo nic.“

Království Boží je vše, co má skutečnou hodnotu [viz Matouš 6:33].

Nic jiného nestojí za to vlastnit, ani zde ani později. Bez něho by vše

bylo jako suchý strom připravený ke spálení – celý shoří a popel je vět-

rem rozehnán do čtyř stran (DBY, 444).

Pro mne je na zemi království Boží nebo nic. Bez něho bych nedal

ani vindru za spojené bohatství, slávu, prestiž a moc celého světa;

neboť jako rosa na trávě, pomíjí to a je to zapomenuto, a jako květ trávy

to usychá, a není. Smrt srovná nejmocnějšího vladaře s nejubožejším

hladovým žebrákem; a oba musejí stanout před soudcovskou stolicí

Kristovou, aby se zodpovídali ze skutků vykonaných v těle [viz Zjevení

20:12] (DBY, 444–445).

Pro nás to je království Boží, nebo nic; a my ho budeme zachovávat,

nebo zemřeme ve snaze o to – ačkoli ve snaze o to nezemřeme. Pro

mnohé je utěšující, že jsou ujištěni, že ve snaze o to nezemřeme; ale my

budeme ve snaze o to žít. Budeme udržovat království Boží, žijící;

a pokud ho neudržíme, budeme shledáni mrtvými nejenom časnou,

ale také duchovní smrtí. Tedy jděte směrem, abyste žili (DBY, 445).

Dáváte-li něco pro budování království Božího, dávejte to nejlepší,

co máte. Co je tím nejlepším, co můžete zasvětit království Božímu?

Jsou to talenty, které vám Bůh dává. Kolik? Všechny do jednoho. Jaké

nádherné talenty! Jaký nádherný dar! . . . Zasvěťme každou schopnost,

kterou máme ve vlastnictví, budování Božího království, a dosáhnete

ho celého (DBY, 445).
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Doporučení ke studiu

Lid Boží usiluje o to, aby budoval království Boží.

• Jaké pocity ve vás vyvolává to, že víte, že jako člen Církve jste sou-

částí budování království Božího na zemi? Jaké zodpovědnosti to

zahrnuje? Jaká požehnání přijdou, až bude království Boží na zemi

plně zřízeno?

• Jak můžeme zajistit, aby naše skutky byly „přesně podle linie,

kterou vyznačil“ Pán? Co se stane, budeme-li tak činit?

• Jak se členové Církve mohou jednotlivě nebo kolektivně stát

„učiteli moudrosti pro národy“?

• Co bude „osudem Svatých posledních dnů“, budeme-li věrní?

Dílo království Božího zahrnuje shromažďování domu Izraele.

• Jak se máme chovat, abychom byli hodni svého postavení jako děti

Boží? Jak mohou vaše skutky přinášet čest a projevovat úctu Pánu

a Jeho dílům?

• Kdo patří k domu Izraele? Jak se můžete podílet na shromažďování

domu Izraele?

Království Boží nemůže být zničeno.

• Jaké dnes vidíte důkazy toho, že Satan a jeho následovníci se sku-

tečně snaží zničit království Boží? Jak můžeme posilovat svou

rodinu, abychom jejich úsilí odolali? Jak nám vědomost, že králov-

ství Boží nemůže být zničeno, dává sílu odolávat pokušení a snášet

zkoušky?

• Co je podle presidenta Younga jedinou obavou, kterou jako čle-

nové Církve ohledně sebe musíme mít? Co musíme dělat, abychom

zajistili, že se tato obava nenaplní? Jak vám víra v Boha a studium

evangelia mohou pomoci odstranit další obavy, které můžete mít?
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„Je to království Boží nebo nic.“

• Co si myslíte, proč president Young řekl, že království Boží je jediná

věc, kterou stojí za to vlastnit? Co věta „je to království Boží nebo

nic“ znamená pro vás?

• Jaké talenty nebo dary jste ochotni zasvětit budování království

Božího?
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Ježíš Kristus přijde v oblaku slávy, aby uvedl éru milénia.



Poslední dny

Když byl Brigham Young vysvěcen apoštolem, byla mu dána zodpověd-
nost „vyjít a shromažďovat vyvolené, aby se připravovali na velký den
příchodu Páně“ (HC, 2:188). Sloužil na misii v Anglii, kde spolu se
svými spoluapoštoly zavedl plný program obracení na víru, publiko-
vání a přípravy obrácených na emigraci do ústředí mladé Církve
v Americe. Starší Young ve zprávě proroku Josephu Smithovi podrobně
popsal jejich úsilí a uvedl: „Evangelium se šíří, ďáblové řvou; tak jak
mohu vidět,... koukol je svazován, pšenice je shromažďována, národy
se třesou a království se kymácejí: ,lidská srdce ochabují strachem
a očekáváním toho, co přijde na zemi‘.“ (HC, 4:114.) President Young,
jako vedoucí Církve po téměř dalších čtyřicet let, učil Svaté, aby pokra-
čovali v Pánově vykupitelském díle a aby se neobávali nepokoje proro-
kovaného pro poslední dny.

Učení Brighama Younga

Poslední dny budou obdobím velkého nepokoje.

Vše, co jsme již slyšeli a zažili, je sotva předmluva ke kázání, které

bude kázáno. Až ustane být vydáváno svědectví starších, a Pán jim

řekne: „Pojďte domů; nyní budu národům země kázat své vlastní

kázání,“ vše, co nyní znáte, bude moci být sotva nazváno předmluvou

ke kázání, které bude kázáno ohněm a mečem, bouřemi, zemětřese-

ními, krupobitím, deštěm, hromy a blesky, a strašlivým zničením. Co

záleží na zničení několika železničních vagónů? Uslyšíte o velkolepých

městech, která lidé nyní zbožňují, propadajících se do země a pohřbí-

vajících obyvatele. Moře samo se vylije z břehů a zaplaví mocná města.

Mezi národy se rozšíří hlad a národ povstane proti národu, království

proti království a státy proti státům, v naší vlastní zemi i v cizích zemích;

a budou se vzájemně ničit a nebudou se starat o krev a život svých bliž-

ních, svých rodin nebo o svůj vlastní život (DBY, 111–112).

Po věky věků nikdy nebyl den, nebyl od doby, kdy byla pravá církev

zničena po dnech apoštolů, který by vyžadoval tolik víry a energie

331

K A P I T O L A  4 5



zbožných mužů a zbožných žen, a aby s nimi byla dovednost, moud-

rost a moc Všemohoucího, kolik ji vyžaduje tento lid v současné době.

Nikdy nebyla taková potřeba; nikdy nebyla doba na tváři země, od

doby, kdy byla církev zničena a kněžství bylo odňato ze země, že by

moci temnoty a moci země a pekla byly tak roztrpčeny a rozzuřeny

a popuzeny proti Bohu a Božskosti na zemi, jako jsou v současnosti

(DBY, 112).

Ďábel se nyní protiví Ježíšovi právě tak, jako se protivil, když na

nebesích došlo k revoltě. A jako Ďábel zvětšuje své počty tím, že zís-

kává lidi, aby byli zlovolní, tak i Ježíš zvyšuje své počty a sílu tím, že zís-

kává lidi, aby byli pokorní a spravedliví. Lidská rodina bude zane-

dlouho volit, a přeje si vědět, která strana zvítězí (DBY, 112).

Na konci světa bude triumfovat spravedlivost.

Přijde čas, kdy každé koleno poklekne a každý jazyk ho vyzná

a uzná a kdy ti, kteří žili na zemi a pohrdali myšlenkou Nejvyšší Bytosti

a zjeveními od ní, padnou se zahanbeným obličejem a pokoří se před

ním se zvoláním: „Bůh existuje! Ó Bože, kdysi jsme tě odmítali a nevě-

řili jsme tvým slovům a tvé rady jsme považovali za nic, ale nyní s han-

bou poklekáme a uznáváme, že je Bůh a že Ježíš je Kristus.“ Tento čas

přijde, zcela jistě. Máme víru v evangelium Pána Ježíše (DBY, 112–113).

Co budou dělat? Uslyší o moudrosti Sionu a králové a vladaři

národů přijdou do Sionu, aby se vyptávali na cesty Páně a vyhledávali

velké poznání, moudrost a pochopení projevované Svatými Nejvyš-

šího (DBY, 113).

Budou muset pokleknout a vyznat, že on je Bůh a že Ježíš Kristus,

který trpěl za hříchy světa, je skutečně jeho Vykupitel; že prolitím své

krve vykoupil muže, ženy, děti, zvířata, ptáky, ryby, samotnou zemi

a vše, co Jan viděl a slyšel velebit na nebi [viz Zjevení 5:13] (DBY, 113).

Zanedlouho bude svět převrácen podle slov proroka, a my uvidíme,

jak do něho vstupuje vláda spravedlivosti, a hřích a nepravost budou

muset odejít. Ale moc a zásady zla, mohou-li být nazývány zásadami,

nikdy nevydají jedinou částečku spravedlivému pochodu Spasitele,

pouze tak, když budou píď za pídí dobývány zpět, a my budeme muset

území dobývat silou. Ano, mentální silou víry, a dobrými skutky, se

pochod evangelia kupředu prohloubí, rozšíří, vzroste a bude se mu

dařit, dokud národy země nepocítí, že Ježíš má právo vládnout jako

Král národů, stejně jako vládne jako Král Svatých (DBY, 113).

Víte, že je jedenáctá hodina Satanova panování na zemi? Ježíš při-

chází, aby panoval, a vy všichni, kteří se bojíte a chvějete kvůli svým

nepřátelům, se jich přestaňte bát, a naučte se bát se pohoršovat Boha,
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bát se přestupovat jeho zákony, bát se činit jakékoli zlo svému bratru,

nebo jakékoli bytosti na zemi, a nebát se Satana a jeho moci, ani těch,

již mají moc zahubit pouze tělo, neboť Bůh bude ochraňovat svůj lid

(DBY, 114).

V průběhu věku, ve kterém žijeme, vidíme naplňování proroctví,

a přípravu na druhý příchod našeho Pána a Spasitele, aby přebýval na

zemi. Očekáváme, že útočiště lží bude smeteno, a že město, národ,

vláda nebo království, které neslouží Bohu a nevěnuje žádnou pozor-

nost zásadám pravdy a náboženství, zcela ztroskotá a bude zničeno

(DBY, 114).

Milénium bude dobou jednoty, pokoje a chrámové služby.

Milénium spočívá v tomto – každé srdce v Církvi a království Božím

je spojeno v jedno; království roste k překonání všeho, co se protiví

systému nebeské správy, a Satan je spoután, a má na sobě pečeť.

Všechny ostatní věci budou takové, jaké jsou nyní, budeme jíst, pít

a oblékat se (DBY, 115).

Nechť jsou lidé svatí, a země pod jejich nohama bude svatá. Nechť

jsou lidé svatí, a naplněni Duchem Božím, a každé zvíře a lezoucí věc

bude naplněna pokojem; půda země bude plodit ve své síle, a její

plody budou pokrmem pro člověka. Čím více existuje čistoty, tím

méně je sváru; čím laskavější jsme ke svým zvířatům, tím více vzrůstá

pokoj a divoká podstata divokého stvoření zmizí. Když lidé nebudou

sloužit ďáblu v dalším okamžiku svého života, pokud toto shromáž-

dění vlastní onoho ducha a odhodlanost, zde v tomto domě je milé-

nium. Kéž obyvatelé tohoto města vlastní onoho ducha, kéž lidé terito-

ria vlastní onoho ducha, a je zde milénium. Nechť celý lid . . . vlastní

onoho ducha a je zde milénium, a tak se rozšíří po celém světě (DBY,
115–116).

V miléniu, až bude na zemi založeno království Boží v moci, slávě

a dokonalosti, a panování zlovolnosti, které tak dlouho vítězilo, bude

podmaněno, Svatí Boží budou mít výsadu budovat své chrámy a vstu-

povat do nich a stávat se, tak říkajíc, pilíři v chrámu Božím [viz Zjevení

3:12], a budou vykonávat obřady za své mrtvé. Potom uvidíme své přá-

tele přicházet, a možná některé, se kterými jsme se zde znali. . .

A budeme mít zjevení, abychom poznávali své předky přímo zpět

k Otci Adamovi a Matce Evě, a budeme vstupovat do chrámů Božích

a vykonávat za ně obřady. Potom budou [děti] pečetěny k [rodičům],

dokud nebude vytvořen dokonalý řetězec zpět k Adamovi, takže bude

dokonalý řetězec kněžství od Adama až k závěrečné scéně.

To bude prací Svatých posledních dnů v miléniu (DBY, 116).
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Máme posvětit sami sebe, abychom se připravili na 
druhý příchod Ježíše Krista.

Nebuďte příliš dychtiví, aby Pán urychlil své dílo. Nechť se naše

dychtivost soustředí na jednu věc, posvěcení našeho vlastního srdce,

očištění našich vlastních náklonností, přípravu nás samotných na pří-

chod událostí, které se na nás valí. To má být naší starostí, to má být

naším úsilím, to má být naší každodenní modlitbou, a ne být nedo-

čkaví, abychom viděli svržení zlovolných (DBY, 117).

Zda bude svět spálen za rok, nebo za tisíc let, to je pro mne i pro vás

důležité jako zrnko máku. Máme slova věčného života, máme výsadu

získat slávu, nesmrtelnost a věčné životy, chcete tato požehnání získat?

(DBY, 117.)

Musíme vybudovat království Boží, vykoupit Sion; musíme posvětit

sami sebe, abychom byli připraveni být uchopeni a vyzdviženi s Církví

Prvorozeného, a budeme-li se zdokonalovat každý den a hodinu,

potom, když zemřeme, budeme shledáni ospravedlněnými. Budeme-li

ale žít dále, musíme se stát doopravdy Svatými, nebo přijdeme zkrátka

o plnost slávy Boží, která bude zjevena (DBY, 444).

Není mou věcí znát Pánův čas; ale on je laskavý, shovívavý a trpělivý,

a jeho hněv je tichý, a bude, dokud nebude milost zcela vyčerpána,

a potom se ujme vlády soud. Nevím jak, a ani si to v současnosti nepřeji

vědět. Stačí nám vědět, jak sloužit Bohu a žít podle našeho náboženství,

a tak budeme růst v přízni Boží (DBY, 117–118).

Doporučení ke studiu

Poslední dny budou obdobím velkého nepokoje.

• Jaké zkoušky podle presidenta Younga přijdou v posledních

dnech? Proč na zemi padnou tyto soudy?

• Co bude podle slov presidenta Younga jediným důvodem pro to,

aby se zastavilo pronásledování Církve?

• Jakým způsobem válka na nebi dnes stále probíhá na zemi? Co je

požadováno od „zbožných mužů a zbožných žen“ v posledních

dnech?
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Na konci světa bude triumfovat spravedlivost.

• Jak budou zlovolní lidé na zemi reagovat, až „uslyší o moudrosti

Sionu“?

• Čeho se máme naučit se bát během této „[jedenácté hodiny] Sata-

novy vlády na zemi“? Proč můžeme zůstat beze strachu z nepřátel

spravedlivosti?

• President Young řekl, že zlovolní budou „dobýváni zpět“ a „pochod

evangelia kupředu [se] prohloubí“ „mentální silou víry, a dobrými

skutky“. Proč může být víra „mentální silou“? Jak dobré skutky pře-

máhají zlovolnost? Jak můžeme napomoci pochodu evangelia, aby

se „prohloubil, rozšířil, vzrostl a aby se mu dařilo“?

Milénium bude dobou jednoty, pokoje a chrámové služby.

• Co je podle presidenta Younga milénium? (Viz také NaS 43:30–31;

88:110.)

• Jak bude země a její obyvatelé učiněna pokojnou a svatou?

• Co bude prací Svatých posledních dnů během milénia?

Máme posvětit sami sebe, abychom se připravili na 
druhý příchod Ježíše Krista.

• President Young řekl, že máme posvětit sami sebe, abychom se při-

pravili na druhý příchod Ježíše Krista. Jak se staneme posvěcenými?

(Viz také Helaman 3:35; NaS 20:31.)

• Proč bychom si neměli dělat starosti s přesným načasováním Dru-

hého příchodu?
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Beehive House, dům Brighama Younga v Salt Lake City v Utahu, 
kde měl se členy své rodiny každodenní modlitby a kde s nimi 

pravidelně studoval písma.



Rodičovská zodpovědnost

President Brigham Young měl rád děti a věřil v jejich čistotu před
Bohem. Mnohá jeho kázání obsahovala rady Svatým o tom, jak mají
o děti pečovat. Například jeho malý syn měl ve zvyku hodit lžíci a krajíc
chleba a mléko na podlahu, kdykoli to před něj postavili. Matka dítěte
byla zmatená. Brigham jí poradil: „Až ti příště vyrazí talíř z ruky, opři
ho o židli, neříkej mu ani slovo, [a] jdi za svou prací.“ Matka to udělala.
Chlapec nejprve stál vedle židle a díval se na matku, potom na to, co
hodil na podlahu. Nakonec se doplazil ke lžíci a misce a postavil je
zpátky na stůl. Již nikdy je ze stolu neshodil. President Young o činu své
manželky řekl: „Mohla mu naplácat a urazit ho, jak by to udělalo velmi
mnoho jiných; kdyby ale věděli, co mají dělat, napravovali by dítě bez
násilí.“ (LBY, xxv.) O tom, že president Young žil podle zásad, kterým
učil, svědčí jeho dcera Susa, která ho popsala jako „ideálního otce. Las-
kavého při poklesku, jemného, pozorného, spravedlného a pevného...
Nikdo z nás se ho nebál; všichni jsme ho měli moc rádi“ (LSBY, 356).

Učení Brighama Younga

Rodiče jsou opatrovníky Božích dětí a mají je vychovávat,
vzdělávat, a mají o ně pečovat.

Jsme opatrovníky svých dětí; jejich výcvik a vzdělání jsou svěřeny do

naší péče, a jestliže sami nejdeme směrem, který je bude ochraňovat

před vlivem zla, až budeme váženi na vahách, budeme shledáni leh-

kými (LBY, xxiv).

Rodiče jsou zodpovědni před Pánem za způsob, kterým vychová-

vají a cvičí své děti, neboť: „Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod

života jest mzda. Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj;

nebudouť zahanbeni [Žalm 127:3–5]“ (DNW, 7 Dec. 1864, 2).

Rodiče, usilujte o to, abyste ctili své děti; vychovávejte je v cvičení

a napomínání Páně. Učte je pravdě, a ne omylu, učte je milovat Boha

a sloužit mu [viz Deuteronomium 6:5]; učte je věřit v Ježíše Krista, syna

Božího a Spasitele světa (DNSW, 8 Aug. 1877, 1).
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Matky jsou v rukou Prozřetelnosti hybnými nástroji, aby ovlivňovaly

osudy národů. Nechť matky v každém národě učí své děti, aby nevál-

čily, děti vyrostou a nikdy do války nevstoupí. Nechť matky učí své děti:

„Válčete, válčete se svými nepřáteli, ano, válčete, až po rukojeť!“ a ony

budou naplněny tímto duchem. Tudíž najednou vidíte to, co si vám

přeji vštípit do mysli, že matky představují mechanismus, který dává

příchuť celému člověku, a ovlivňují osud a život lidí na zemi (DBY,
199–200).

Můžeme ovlivňovat, usměrňovat a prořezávat jemný výhonek, a on

se nachýlí naším směrem, pokud se to používá moudře a dovedně.

Takže obklopíme-li dítě zdravými a prospěšnými vlivy, dáme-li mu

vhodné ponaučení a budeme-li zásobovat jeho mysl pravdivými tradi-

cemi, možná to bude řídit jeho kroky na cestě životem (DBY, 209).

Rodiče mají vychovávat své děti v lásce a laskavosti.

Nechť rodiče jednají se svými dětmi tak, jak by chtěli, aby se jednalo

s nimi, a dávejte jim příklad, který je vás, jako Svatých Božích, hoden

(DNW, 7 Dec. 1864, 2).

Vychovávejte své děti v lásce a bázni Páně; zkoumejte jejich vlohy

a jejich povahu, a podle toho s nimi jednejte, nikdy si nedovolte, abyste

je napravovali rozpáleni hněvem; učte je, aby vás měly rády, místo aby

se vás bály (DBY, 207).

Při svých každodenních činnostech v životě, jakékoli povahy

a druhu, se mají Svatí posledních dnů . . . chovat doma i mimo domov

stejně, a mají si udržovat vyrovnanou povahu. Nemají dovolit, aby

zvraty a nepříznivé okolnosti ztrpčovaly jejich povahu a aby způsobily,

že budou doma mrzutí a nespolečenští a že budou ke svým manžel-

kám a dětem pronášet slova plná hořkosti a kousavé zatrpklosti, že

budou vytvářet ve svých příbytcích atmosféru zasmušilosti a zármutku

a že budou způsobovat, že se jich jejich rodina bude spíše obávat, než

aby je měla ráda. Nikdy nemáme dovolit, aby v našem nitru vyvstal

hněv, a z našich rtů nemají nikdy splynout slova inspirovaná pocity

hněvu. „Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč zpurná vzbuzuje

prchlivost [Přísloví 15:1].“ „Ukrutnátě věc hněv a prudká prchlivost;“

ale „rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest jeho jest prominouti pro-

vinění [Přísloví 19:11]“ (DBY, 203–204).

Když procházím světem, vidím, že většina rodičů velmi dychtí po

tom, aby ovládala a kontrolovala své děti. Když se tak rozhlížím kolem

sebe, vidím více rodičů, kteří nejsou schopni ovládat sami sebe, než

těch, kteří nejsou schopni ovládat své děti. Když si matka přeje ovládat

své dítě, nechť se na prvním místě učí ovládat sebe sama, potom může
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být úspěšná v tom, aby vedla dítě k dokonalé poddajnosti své vůle.

Neovládá-li ale sebe sama, jak může očekávat, že dítě – nemluvně v chá-

pání – bude moudřejší, prozíravější a lepší než dospělý a vyspělý jedi-

nec? (DNSW, 12 July 1870, 2.)

Rodiče nemají nikdy své děti popohánět, ale mají je vést a dávat jim

poznání tak, jak je jejich mysl na jeho přijetí připravena . . . ukázňování

může být nezbytné, ale rodiče mají své děti ovládat spíše vírou než holí

a laskavě je vést dobrým příkladem do veškeré pravdy a svatosti [viz

NaS 121:43] (DBY, 208).

Nemůžeme ukázňovat dítě za to, že dělá něco, co je v rozporu s naší

vůlí, když neumí nic lepšího; když jsou ale naše děti učeny lépe a vědí,

co se od nich vyžaduje, potom, když se bouří, samozřejmě očekávají,

že budou ukázněny, a je dokonale správné, aby byly (DNSW, 8 July

1873, 1).

Říkám zde rodičům, že laskavá slova a milující skutky vůči dětem si

podmaní jejich nevychovanou přirozenost mnohem lépe než hůl,

neboli jinými slovy, než fyzický trest. I když je psáno, že „Metla a kárání

dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou“ [Pří-

sloví 29:15], a „Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož

ho miluje, za času jej tresce“ [Přísloví 13:24]; tyto citáty se týkají . . .

moudrého a prozíravého napravování. Děti, které žijí ve slunečních

paprscích rodičovské laskavosti a náklonnosti, když si uvědomí neli-

bost rodičů a obdrží jemné pokárání z rodičovských úst, jsou ukáz-

něny důkladněji, než kdyby byly jakkoli fyzicky potrestány (DNW,
7 Dec. 1864, 2).

Z tohoto shromáždění mohu vybrat tucty lidí, kteří od sebe vyhnali

své děti za použití dřevěné hole. Tam, kde je krutost, není žádná

náklonnost nebo pocit spřízněnosti, ani na jedné straně; děti budou

raději pryč od svého otce než s ním (DBY, 203).

Děti nepřinutíme k poslušnosti bičem nebo holí; ale vírou a modlit-

bou, a tím, že jim dáváme dobrý příklad (DNW, 9 Aug. 1865, 3).

Nevěřím, že bych si získal autoritu jako manžel a otec, který je znám

hrubostí; ale hlubokým porozuměním – tím, že jim ukazuji, že jsem

schopen je učit. . . Jestliže mne Pán ustanovil, abych byl hlavou rodiny,

nechť tak činím se vší pokorou a trpělivostí, ne jako tyranský vládce,

ale jako věrný společník, shovívavý a láskyplný otec, starostlivý

a skromný představený; nechť jsem ve svém postavení vážený skrze

věrnou přičinlivost, a plně schopen, skrze pomoc Božího Ducha, plnit

svůj úřad způsobem, který bude mít vliv na spasení všech těch, již jsou

mi svěřeni do péče (DNW, 23 July 1862, 2).

Naše děti občas nemusejí mít dobrého ducha; ale pokud rodič do-

brého Ducha i nadále má, děti budou mít špatného ducha pouze
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krátce. . . Panujte ve spravedlivosti a v bázni a lásce Boží, a vaše děti vás

budou následovat (DNSW, 7 Apr. 1868, 3).

To, co k nám připoutá naše děti pouty, která nemohou být snadno

zlomena, jsou laskavé pohledy, laskavé skutky, laskavá slova a milé

a svaté chování vůči nim; zatímco týrání a zneužívání a nelaskavost je

od nás vyženou a přetnou vedví každý posvátný svazek, který je má

poutat k nám a k věčné smlouvě, do které jsme my všichni zahrnuti.

Pokud mne moje rodina a moji bratří a sestry nebudou poslouchat na

základě laskavosti a chvályhodného života před všemi lidmi a před

nebesy, potom vale veškerému vlivu (DNW, 7 Dec. 1864, 2).

Žijme tak, aby v nás žil duch našeho náboženství, potom budeme

mít mír, radost, štěstí a uspokojení, které vytváří tak příjemné otce, pří-

jemné matky, příjemné děti, příjemné domácnosti, sousedství, obce

a města. Pro toto stojí za to žít, a já si myslím, že Svatí posledních dnů

mají o toto usilovat (DBY, 204).

Rodiče mají laskavě a pevně vést své děti ve spravedlivém životě.

Měli byste vždy svým dětem udávat tón v jejich smýšlení a náklon-

nostech. Místo abyste za nimi stáli s bičem, buďte vždy před nimi,

potom můžete říci: „Pojďte se mnou“ a nebudete muset používat hůl.

Bude je těšit to, že vás následují, a budou mít rády vaše slova a cesty,

protože je neustále utěšujete a dopřáváte jim potěšení a zábavu. Zač-

nou-li trochu zlobit, zastavte, když zajdou dost daleko. . . Když se

dopustí přestupku a překročí určité meze, chceme je zastavit. Jste-li ve

vedení, ony se zastaví, přestanou, nemohou vás předběhnout; ale jste-li

za nimi, utečou od vás (DNSW, 8 Dec. 1868, 2–3).

Dítě má rádo úsměvy své matky, ale nemá rádo, když se mračí.

Říkám matkám, aby nedovolily dětem, aby zabředaly do zla, ale sou-

časně aby s nimi jednaly s mírností. Pokud se po dítěti vyžaduje, aby

kráčelo v určitém směru, a zdá se, že k tomu není ochotno, jemně ho

postavte na požadovanou cestu a řekněte: „Musíš kráčet tudy, můj

drahý, když s tebou mluvím.“ Děti potřebují vedení a učení toho, co je

správné, laskavým a něžným způsobem (DBY, 209).

Nikdy bychom si neměli dovolit, abychom dělali něco, co

nechceme vidět u svých dětí. Máme jim dávat příklad, který si přejeme,

aby napodobovaly. Uvědomujeme si to? Jak často vidíme rodiče doža-

dující se od dítěte, nebo od dětí, poslušnosti, dobrého chování, laska-

vých slov, příjemných pohledů, sladkého hlasu a zářivého zraku, a při-

tom sami jsou plni hořkosti a hubování! Jak je to rozporné

a nerozumné! (DBY, 208.)
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Děti mohou být ke svým rodičům připoutány věčným poutem.

Nechť otec a matka, kteří jsou členy této Církve a království, jdou

spravedlivým směrem a celou svou mocí se snaží, aby nikdy neudělali

nic špatného, ale aby po celý život činili dobro; pokud mají jedno dítě

nebo sto dětí, pokud se vůči nim chovají tak, jak mají, a připoutávají je

k Pánu svou vírou a modlitbami, nemám starost, kam tyto děti půjdou,

jsou ke svým rodičům připoutány věčným svazkem a žádná moc země

ani pekla je nemůže oddělit od jejich rodičů ve věčnosti; vrátí se opět

k prameni, ze kterého vytryskly (DBY, 208).

Doporučení ke studiu

Rodiče jsou opatrovníky Božích dětí a mají je vychovávat,
vzdělávat, a mají o ně pečovat.

• Proč jsou podle presidenta Younga rodiče pouze opatrovníky

svých dětí? Jak může tento pohled ovlivnit váš názor na výchovu

dětí?

• Co znamená řídit děti na „cestě života“? Jaké konkrétní věci může

rodič dělat, aby toto vedení zajistil?

• Co je podle presidenta Younga požehnáním věrného rodiče? Jak je

ho dosaženo?

Rodiče mají vychovávat své děti v lásce a laskavosti.

• Jak mohou rodiče učit své děti, aby je měly rády, místo aby se jich

bály? Proč je to důležité?

• Proč jsou někteří rodiče „velmi [dychtiví] ovládat a kontrolovat své

děti“? Co musejí rodiče dělat předtím, než mohou ve spravedlivosti

vést své děti? Jak se vám podařilo získat sebekontrolu ve chvílích

hněvu?

• Jaký je rozdíl mezi ukázňováním vzpurného dítěte a fyzickým nebo

slovním týráním vzpurného dítěte? Kdy a jak je vhodné ukázňovat

dítě?

• Proč je laskavost při ukázňování dětí účinnější než fyzický trest?
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• Co si myslíte, že měl president Young na mysli, když řekl: „Děti,

které žijí ve slunečních paprscích rodičovské laskavosti a náklon-

nosti, když . . . obdrží jemné pokárání z rodičovských úst, jsou ukáz-

něny důkladněji, než kdyby byly jakkoli fyzicky potrestány“?

• Jaké skutky připoutají děti k jejich rodičům? Jaké skutky odeženou

děti od jejich rodičů?

Rodiče mají laskavě a pevně vést své děti ve spravedlivém životě.

• Kdy potřebují děti usměrnit? Proč je naprosto nezbytné, aby dětem

byly stanoveny „meze“?

• Co je podle presidenta Younga nejlepším způsobem pro usměrňo-

vání dětí? Co mohou rodiče dělat, aby své děti vedli, místo aby je

odháněli?

Děti mohou být ke svým rodičům připoutány věčným poutem.

• Jak můžete k sobě připoutat své děti věčným poutem?
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Svědectví presidenta 
Brighama Younga o proroku

Josephu Smithovi

President Brigham Young v jednom z mnoha kázání ke Svatým
o Josephově díle a poslání svědčil: „Vždy, když pomyslím na to, že jsem
vůbec kdy poznal Josepha Smitha, Proroka, kterého Pán vzbudil
a vysvětil a jemuž dal klíče a moc vybudovat království Boží na zemi
a podporovat ho, se mi chce volat aleluja.“ (DBY, 458.) Po celý svůj
život jako církevní vedoucí vyjadřoval lásku a obdiv k proroku Josephu
Smithovi: „Popravdě mohu říci, že jsem neustále shledával, že je vším,
co by jakýkoli lid mohl od pravého proroka vyžadovat, a že by nemohl
být lepší muž, ačkoli měl své slabosti; a který člověk, který kdy žil na této
zemi, žádnou neměl?“ (Brigham Young to David P. Smith, 1 June 1853,
BYP.) President Young své celoživotní přesvědčení o Vidoucím a jeho
díle potvrdil na smrtelné posteli posledním vyjádřením uznání a před-
tuchy: „Joseph, Joseph, Joseph“ (LSBY, 362).

Učení Brighama Younga

Prorok Joseph Smith položil základ Církve Ježíše Krista 
v této dispensaci.

V radách věčnosti, dlouho před položením základů země, bylo roz-

hodnuto, že on, Joseph Smith, bude tím mužem, v poslední dispensaci

tohoto světa, který přinese lidem slovo Boží a obdrží plnost klíčů

a moci kněžství Syna Božího. Pán na něho upíral zrak, i na jeho otce,

a na otce jeho otce, a na jejich předky, až přímo k Abrahamovi, a od

Abrahama k potopě, od potopy k Enochovi a od Enocha k Adamovi.

Sledoval onu rodinu a onu krev, jak se pohybuje ze svého pramene až

k narození onoho muže. Byl předustanoven ve věčnosti, aby předsedal

této poslední dispensaci (DBY, 108).
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[Pán] povolal svého služebníka Josepha Smitha ml., když byl pou-

hým chlapcem, aby naposledy položil základ jeho království. Proč

povolal Josepha Smitha, aby to učinil? Protože byl připraven to učinit.

Byl Joseph Smith jedinou osobou na zemi, která mohla vykonat toto

dílo? Nepochybně byli mnozí další, kteří by, pod vedením Pána, toto

dílo mohli vykonat; ale Pán vybral toho, v němž našel zalíbení, a to stačí

(DBY, 460).

Jak často je starším, když káží na veřejnosti, vmetáno do tváře, že

Joseph Smith, zakladatel jejich Církve a náboženství, byl pouhým chu-

dým, nevzdělaným chlapcem. Toto se používá jako jeden z nejsilněj-

ších argumentů, který mohl být, moudrými a učenými tohoto světa,

vymyšlen proti nauce spasení, ačkoli to není vůbec žádný argument.

Pán by se zjevil některým z učených kněží nebo talentovaných mužů té

doby, říkají oni, kteří by vykonali něco dobrého a prosadili by evange-

lium svým vlivem a učeností, a nikoli chudému, nevědomému, nevzdě-

lanému mladíkovi. Nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní,

nemnozí urození, řečeno podle způsobu lidí, jsou povoláváni; ale co

bláznivého je u světa, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, co je

u světa mdlé, aby zahanbil to, co je silné; a neurozené věci světa – věci,

kterými svět pohrdá, Bůh ve své moudrosti vyvolil; ano, a věci, které

nejsou, aby ty věci, které jsou, zahladil, aby se v jeho přítomnosti

nechlubilo žádné tělo [viz 1. Korintským 1:26–29] (DBY, 321–322).

V oněch dnech [před vstupem do Církve] jsem měl pocit, že kdy-

bych mohl spatřit tvář proroka, takového, jací žili na zemi v dřívějších

dobách, muže, který má zjevení, kterému jsou otevřena nebesa, který

zná Boha a jeho charakter, obešel bych dobrovolně po rukou a po

kolenou zemi; myslel jsem si, že neexistuje potíž, kterou bych nepod-

stoupil, kdybych jenom spatřil jednu osobu, která ví, co je Bůh a kde se

nachází, jaký má charakter a co je věčnost (DNW, 8 Oct. 1856, 3).

V čem spočívá povaha a krása Josephova poslání? . . . Když jsem ho

poprvé slyšel kázat, spojil nebesa a zemi (DBY, 458).

Joseph Smith položil základ království Božího v posledních dnech;

jiní budou stavět nadzemní stavbu (DBY, 458).

Dokud jsem nepotkal Josepha Smitha, nikdy jsem neviděl nikoho,

kdo by mi řekl něco o charakteru, osobnosti a příbytku Boha, nebo

něco uspokojivého o andělích, nebo o vztahu člověka k jeho Tvůrci.

Přesto jsem byl právě tak pilný, jak musí být kdokoli jiný, kdo se snaží

vyzkoušet a zjistit tyto věci (DBY, 458).

Obrazně řečeno, vzal nebe a přinesl ho dolů na zem; a vzal zemi

a pozvedl ji vzhůru, a otevřel, v jednoduchosti a prostotě, věci Boží;

a v tom spočívá krása jeho poslání. Dlouho předtím jsem měl svědec-

tví, že je prorokem Páně, a to bylo utěšující. Neučinil Joseph totéž pro
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vaše porozumění? Nevzal Písma a neučinil je tak jasnými a prostými,

aby jim každý rozuměl? Každá osoba říká: „Ano, to je obdivuhodné;

spojuje to nebesa a zemi,“ a pokud se týče času, není ničím, pouze aby

nás učil, jak žít ve věčnosti (DBY, 458–459).

Ctím jméno Josepha Smitha, a tohoto jména si vážím. Působí mi

radost ho slyšet; mám to jméno rád. Mám rád jeho nauku (DBY, 458).

To, co jsem obdržel od Pána, jsem obdržel skrze Josepha Smitha; on

byl tím nástrojem, který to umožnil. Kdybych mu přestal věřit, musel

bych přestat věřit těmto zásadám; nebyly zjeveny, vyhlášeny, ani

vysvětleny žádným jiným mužem ode dnů apoštolů. Když odložím

Knihu Mormon, budu muset popřít, že Joseph je Prorok; a když odlo-

žím tuto nauku a ustanu kázat shromažďování Izraele a budování

Sionu, musím odložit Bibli; a následně je jedno, zda půjdu domů, nebo

zda budu kázat bez těchto tří věcí (DBY, 458).
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Neexistuje taková bytost, která kdy měla výsadu naslouchat cestě

života a spasení, která je jí předložena tak, jak je to psáno v Novém

zákoně, a v Knize Mormon, a v Knize nauk a smluv, skrze nějakého Sva-

tého posledních dnů, která může říci, že Ježíš žije, že jeho evangelium

je pravdivé, a současně říci, že Joseph Smith nebyl prorok Boží. Toto je

silné svědectví, ale je pravdivé. Žádný člověk nemůže říci, že tato kniha

(položil ruku na Bibli) je pravdivá, je slovem Páně, je cestou, je ukazate-

lem cesty, a chartou, skrze niž můžeme poznávat vůli Boží; a současně

říci, že Kniha Mormon není pravdivá, pokud měl výsadu ji číst, nebo ji

slyšet číst, a učit se jejím naukám. Na tváři země není taková osoba,

která měla výsadu poznat evangelium Ježíše Krista z těchto dvou knih

a která může říci, že jedna kniha je pravá a druhá je falešná. Žádný

Svatý posledních dnů, žádný muž nebo žena, nemůže říci, že Kniha

Mormon je pravdivá, a současně říci, že Bible pravdivá není. Je-li prav-

divá jedna, pak obě; a je-li falešná jedna, pak jsou falešné obě. Jestliže

Ježíš žije, a je Spasitelem světa, Joseph Smith je prorok Boží, a žije

v lůně svého otce Abrahama. I když zabili jeho tělo, přesto žije a pohlíží

na tvář svého Otce v nebi; a jeho šat je tak čistý jako andělé, kteří obklo-

pují trůn Boží; a žádný člověk na zemi nemůže říci, že Ježíš žije, a sou-

časně popřít mé tvrzení o proroku Josephu Smithovi. Toto je moje svě-

dectví, a je silné (DBY, 459).

Pán učil svého služebníka Josepha Smitha skrze zjevení 
„pravdu za pravdou“.

Ode dne, kdy Joseph získal desky, a již předtím, mu Pán dával pří-

kazy. Řídil ho den za dnem a hodinu za hodinou (DBY, 461).

Joseph i nadále přijímal zjevení za zjevením, obřad za obřadem,

pravdu za pravdou, dokud neobdržel vše, co bylo nutné pro spasení

lidské rodiny (DBY, 461).

Všichni obyvatelé země jsou voláni Bohem; jsou voláni k pokání

a ke křtu na odpuštění hříchů (DBY, 461).

Procházeli jsme od jedné věci ke druhé, a já mohu říci od jednoho

stupně poznání ke druhému. Když se Joseph prvně dozvěděl o des-

kách, které byly v pahorku Kumora, tehdy ještě neobdržel klíče Aro-

nova kněžství, pouze obdržel vědomost, že tam jsou desky a že je Pán

vynese. . . Obdržel vědomost, že [raní obyvatelé Amerik] kdysi vlastnili

evangelium, a od té doby šel dál, krok za krokem, dokud nezískal

desky, a Urim a Thumim, a neměl moc je přeložit. To z něho neučinilo

apoštola, to mu nedalo klíče království, ani ho to neučinilo starším

v Izraeli. Byl Prorokem a měl ducha proroctví, a to vše obdržel předtím,

než ho Pán vysvětil. A když mu Pán, skrze zjevení, řekl, aby šel do Pen-
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sylvánie, učinil tak, a dokončil překlad Knihy Mormon; a když mu Pán,

v dalším zjevení, řekl, aby přišel zpátky do státu New York a aby šel ke

starému otci Whitmerovi, který žil na místě naproti Waterloo, a tam se

zastavil, učinil tak, a měl shromáždění, a shromáždil několik těch, kteří

uvěřili v jeho svědectví [viz HC, 1:48–51]. Obdržel Aronovo kněžství,

a potom obdržel klíče kněžství Melchisedechova, a zorganizoval Cír-

kev [viz NaS 13; 20; 128:20]. Nejprve obdržel moc křtít, a stále ještě

nevěděl, že obdrží něco více, dokud mu Pán neřekl, že má pro něho

více. Potom obdržel klíče kněžství Melchisedechova, a měl moc, kterou

dříve neměl, konfirmovat poté, co pokřtil. Jeho postavení by bylo

přesně takové, jako postavení Jana Křtitele, kdyby Pán neposlal další

služebníky, Petra, Jakuba a Jana, aby Josepha vysvětili k Melchisede-

chovu kněžství. . . A potom [jsme] obdrželi další obřady (DBY,
461–462).

V této době [1840] přišlo zjevení, že můžeme být křtěni za své zem-

řelé přátele, ale nejprve nebylo zjeveno, že má být veden záznam

o těch, kteří jsou pokřtěni; když ale o tom obdržel dodatečné zjevení,

potom byl záznam veden (DBY, 462).

Prorok Joseph Smith jednoduše učil pravdám evangelia.

Vše, co Joseph Smith dělal, bylo, že kázal pravdu – evangelium, jak

mu je Pán zjevil – a říkal lidem, jak mají být spaseni, a čestní v srdci se

kolem něho seběhli a shromáždili a měli ho rádi, jako svůj vlastní život.

Nemohl dělat nic jiného, než kázat pravé zásady, a ty shromáždí Svaté

v posledních dnech, a to čestné v srdci. Všichni, kteří věří evangeliu

Ježíše Krista, a jsou ho poslušni, jsou svědky Ježíše Krista o pravdivosti

těchto prohlášení (DBY, 463).

Znamenitostí slávy charakteru bratra Josepha Smitha bylo, že uměl

zredukovat nebeské věci pro chápání smrtelníků. Když kázal lidu – zje-

voval věci Boží, vůli Boží, plán spasení, záměry Jehovovy, vztah, ve kte-

rém se nalézáme vůči němu a všem nebeským bytostem, zredukoval

své učení tak, aby odpovídalo chápavosti každého muže, ženy a dítěte,

a učinil je tak jednoduchými, jako dobře stanovenou stezku. To by

mělo každou osobu, která o něm slyšela, o jeho božské pravomoci

a moci, přesvědčit, že žádný jiný člověk nebyl schopen učit tak, jak to

uměl on, a žádná osoba nemůže zjevovat věci Boží, kromě skrze zje-

vení Ježíše Krista (DBY, 463).

Nebylo možno najít člověka, který by mohl učit pokání a křtu na

odpuštění hříchů, s pravomocí tyto obřady vykonávat, dokud Bůh

nepověřil Josepha Smitha a nevyslal ho se svými přikázáními k lidem.

Před onou dobou jsem probádal vše, co se týkalo církví; bádal jsem
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nahoře i dole, abych zjistil, zda je na zemi něco, co by šlo nazvat čistým

evangeliem; hledal jsem člověka, který by mi mohl říci něco o Bohu,

nebi, andělech a věčném životě. Věřil jsem v Boha Otce a v Ježíše

Krista, ale nemohl jsem uvěřit, že je na zemi Církev Kristova (DBY,
463).

Mohl jsem pokračovat ve studiu Bible a všech knih, které byly

napsány, a bez zjevení od Boha bych byl jako měď zvučící nebo zvo-

nec znějící, neměl bych žádné poznání Boha, pravého náboženství,

vykoupení žijících nebo mrtvých; žil bych a zemřel bych v nevědo-

mosti; a to byl stav všech obyvatel země (DBY, 463).

Vzdělaní muži, kteří přicházeli navštívit Josepha Smitha a jeho lid,

mu velice často kladli otázku: „Jak dokážete tak snadno řídit svůj lid?

Zdá se, že dělají pouze to, co říkáte; jak to, že je tak snadno ovládáte?“

On řekl: „Vůbec je neovládám. Pán zjevil určité zásady z nebes, skrze

něž máme v těchto posledních dnech žít. Blíží se doba, kdy Pán oddělí

svůj lid od zlovolných a shromáždí ho, a on se chystá své dílo ve spra-

vedlivosti uspíšit, a zásadám, které zjevuje, učím lid, a oni se podle nich

snaží žít a řídí se sami.“

Pánové, toto je tedy to velké tajemství toho, jak je řízen tento lid. Má

se za to, že je ovládám, ale tak tomu není. Jediné, co mohu dělat, je řídit

sám sebe a žít řádným životem a učit lidi zásadám, podle kterých mají

žít (DBY, 470).

Mnohokrát jsem si vzpomněl na to, jak bratr Joseph, když uvažoval

o tom, kolik lidí přišlo do království Božího a zase z něho vyšlo, řekl:

„Bratří, ještě jsem neodpadl a nemám záměr tak učinit.“ Mnozí z vás si

na jeho slova mohou nepochybně vzpomenout. Joseph se musel celou

dobu modlit, používat víru, žít podle svého náboženství a zvelebovat

své povolání, aby získával projevy Páně a aby se udržel pevným ve víře

(DBY, 469).

Nyní, ačkoli jsme já a moji bratří nehodní a jsme daleko od cíle a od

výsad, kterým bychom se měli těšit, kdyby Joseph Smith ml., Prorok,

mohl vidět ve své době lid tak ochotný poslouchat jeho hlasu, jako jsou

ochotni poslouchat hlasu svého presidenta dnes, byl by šťastným

mužem. Žil, pracoval a lopotil se; jeho odvaha byla jako odvaha anděla

a jeho vůle byla jako vůle Všemohoucího, a namáhal se, dokud ho

nezabili (DBY, 464).
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Prorok Joseph Smith zpečetil své svědectví vlastní krví.

Mnozí proroci zpečetili své svědectví vlastní krví, aby jejich odkaz

mohl vejít v platnost. . . Jak v dobách dávných, tak v dobách součas-

ných. Od okamžiku, kdy Joseph Smith zpečetil své svědectví vlastní

krví, nabyl jeho odkaz platnosti pro celý svět; a běda těm, již proti

němu bojují (DBY, 467).

Když [Joseph Smith] odcházel do Carthage, řekl: „Jdu na smrt; jako

beránek jdu na porážku; jdu vstříc svému osudu.“ (DBY, 467.)

Kdo vysvobozoval Josepha Smitha z rukou jeho nepřátel [až do]

dne jeho smrti? Byl to Bůh; ačkoli byl znovu a znovu přiváděn na okraj

smrti, a z pohledu lidí nemohl být vysvobozen a nebyla žádná pravdě-

podobnost jeho záchrany. Když byl v žaláři v Missouri, a nikdo neoče-

kával, že by někdy unikl z jejich rukou, měl jsem víru Abrahamovu

a řekl jsem bratřím: „Jakože Bůh žije, dostane se z jejich rukou.“ I když

prorokoval, že se nedožije čtyřiceti let, přesto jsme všichni chovali

naději, že to bude falešné proroctví a že s námi bude navždy; mysleli

jsme si, že to naše víra dokáže, ale mýlili jsme se – nakonec padl jako

mučedník svého náboženství. Řekl jsem: „Vše je v pořádku; svědectví

nyní nabylo naprosté platnosti; zpečetil ho vlastní krví.“ (DBY,
469–470.)

Jeho úřad mu nebyl odňat, pouze odešel pracovat do dalšího oddě-

lení působnosti Všemohoucího. Je stále apoštolem, stále Prorokem,

a koná své dílo jako apoštol a Prorok; je o krok před námi a získal vítěz-

ství, které jsme vy a já nezískali (DBY, 468).

Vím, že [Joseph Smith] byl povolán Bohem, a vím to skrze zjevení

Ježíše Krista, které mi dal, a skrze svědectví Ducha Svatého. Kdybych

nepoznal tuto pravdu, nikdy bych nebyl tím, čemu se říká „mormon“,

ani bych dnes nebyl zde (DNW, 22 Oct. 1862, 2).

Doporučení ke studiu

Prorok Joseph Smith položil základ Církve Ježíše Krista 
v této dispensaci.

• Jakou úlohu sehráli předkové Josepha Smitha, aby ho připravili na

to, aby byl prvním prorokem v této dispensaci? Jakým způsobem

ovlivnila váš život víra vašich předků? Co můžete dělat, abyste měli

spravedlivý vliv na své potomstvo?

• Jaké výhody mělo to, že Pán k položení základů svého království

v těchto posledních dnech povolal pouhého chlapce? Jak vám to

pomáhá vidět ruku Páně působící ve vašem životě?
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• President Young řekl, že prorok Joseph Smith položil základ Církve

Ježíše Krista v posledních dnech a že druzí budou stavět nadzemní

stavbu. Co je tím základem? (Viz také NaS 5:9–10; 135:3.) Co je to

nadzemní stavba? Jaké vidíte důkazy toho, že se staví nadzemní

stavba Církve? Jak můžeme všichni přispívat k této práci?

• V čem podle presidenta Younga spočívá „povaha a krása Josephova

poslání“? Jak můžeme používat způsob výuky proroka Josepha

Smitha, když učíme své děti i ostatní?

• Jak nás prorok Joseph Smith učil „žít ve věčnosti“? Jak se toto učení

týká našeho života ve smrtelnosti?

Pán učil svého služebníka Josepha Smitha skrze zjevení 
„pravdu za pravdou“.

• Co myslíte, proč Pán zjevuje své pravdy „zjevení za zjevením“, a ne

všechny najednou? (Viz také NaS 93:11–14.) Jakým způsobem se to

potvrdilo v životě proroka Josepha Smitha? Jakým způsobem se to

potvrdilo ve vašem životě?

Prorok Joseph Smith jednoduše učil pravdám evangelia.

• Proč byl prorok Joseph Smith tak milovaným a vlivným učitelem?

Jaké bylo jeho „velké tajemství“ pro řízení Pánova lidu? Jak můžeme

tuto zásadu využívat ve svých zodpovědnostech v rodině, v práci

a v Církvi?

• Proč byl prorok Joseph schopen získávat projevy Páně a udržet se

pevným ve víře? Jak můžeme poznávat vůli Páně ohledně sebe?

Proč musíme být i nadále věrnými, abychom si uchovali svědectví

o evangeliu?

Prorok Joseph Smith zpečetil své svědectví vlastní krví.

• Proč bylo nutné, aby Joseph a Hyrum Smithovi zpečetili své svědec-

tví vlastní krví? (Viz také NaS 135; 136:39.)
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• President Young prohlásil: „Vím, že [Joseph Smith] byl povolán

Bohem, a vím to skrze zjevení Ježíše Krista, které mi dal.“ Co si mys-

líte o proroku Josephu Smithovi? Jak se můžete vhodně podělit

o své přesvědčení se svou rodinou, s přáteli a se společníky? Uva-

žujte o tom, že nějakým způsobem zaznamenáte své přesvědčení

týkající se Proroka pro své potomstvo.
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Tabernacle v Salt Lake City připravený pro pohřeb presidenta Brighama Younga.



Volání po jednotě, svědectví
a požehnání

Brigham Young hledal v mládí náboženství, které by uspokojilo jeho
duchovní touhy, ale nemohl žádné najít. Když se v roce 1830 seznámil
s Knihou Mormon a následně téměř dva roky studoval znovuzřízené
evangelium, poznal, že nalezl pravdu. Byl pokřtěn do Církve a od té
doby nadále byl neochvějným ve svém svědectví o evangeliu, které, jak
řekl, „zahrnuje veškerou pravdu na nebi i na zemi... Kdekoli se tyto
zásady, evangelium Ježíše Krista a Jeho řád a kněžství, nalézají mezi
jakýmikoli Božími stvořeními, přijměte je“ (DNSW, 5 May 1866, 2).
Jeho silné svědectví a úplná oddanost Církvi inspirovaly první Svaté,
když překonávali těžkosti v souvislosti se zakládáním domovů v pus-
tině a když se sjednocovali na základě poslušnosti Pánova příkazu
budovat Jeho Církev a kázat Jeho evangelium po celém světě. Prohlásil:
„Bůh, andělé a dobří lidé jsou moji pomocníci, nikdy neustanu zápasit,
píď za pídí, dokud neopanujeme území a neujmeme se království. Toto
je moje cítění a víra, a my toho dosáhneme, budu prorokovat, ve jménu
Pána Ježíše Krista, že budeme vlastnit království Boží na celé zemi.“
(DBY, 453.) Svědectví presidenta Brighama Younga nadále inspiruje
i nás dnes, když společně pracujeme, abychom vybudovali království
Boží.

Učení Brighama Younga

Praví učedníci Ježíše Krista usilují o to, 
aby byli jednotni – jednoho srdce a jedné mysli.

Přišli jsme sem, abychom vybudovali Sion. Jak to uděláme? Říkal jsem

vám to mnohokrát. Je jedna věc, kterou chci ohledně toho říci. Musíme

být sjednoceni ve svém úsilí. Máme se dát do práce se sjednocenou

vírou, jako bychom měli jedno srdce; a cokoli děláme, má být konáno

ve jménu Páně, a potom budeme požehnáni a bude se nám dařit ve

všem, co děláme (DBY, 284).
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Záměrem víry v evangelium Ježíše Krista je sjednotit lidi v jedno,

a uvést je zpět do jednoty a víry těch, kteří byli poslušni evangelia

v dávných dobách, a nakonec je uvést zpět do slávy (DBY, 283).

Modlím se, aby moji bratří, biskupové, starší, sedmdesátníci, apošto-

lové, ano, každý muž a žena a dítě, kteří nesou jméno Kristovo, byli jed-

noho srdce a jedné mysli, neboť pokud se nestaneme jednoho srdce

a jedné mysli, jistě po cestě zahyneme [viz Mojžíš 7:18] (DBY, 281).

Dokonalá jednota spasí lid, protože inteligentní bytosti se mohou

stát dokonale jednotnými pouze tehdy, když jednají podle zásad, které

se týkají věčného života. Zlovolní lidé mohou být částečně sjednoceni

ve zlu; ale v pravé podstatě věci má toto sjednocení krátké trvání. Právě

ta zásada, na níž jsou částečně sjednoceni, bude sama plodit sváry

a rozkol (DBY, 282).

Náboženství nebes sjednocuje srdce lidí a činí je jedno. Můžete

shromáždit lidi, a bez ohledu na to, do jaké míry se liší v politických

názorech, evangelium Ježíše Krista je bude činit jedno, i když se mezi

nimi nacházejí členové všech politických stran v zemi (DBY, 285).

V naší společnosti nemáme aristokratický kroužek. Zda nějaký bratr

nosí čapku z mývalí kůže nebo krásný klobouk z bobra, je nám jedno.

Je-li člověk věrný služebník Boží, nemáme námitky, aby chodil na shro-

máždění, i když na hlavě nosí jenom kus bizoní kůže. Přijímáme s ním

svátost, zdravíme ho na ulici jako bratra a přítele, rozmlouváme s ním,

setkáváme se s ním při společenských událostech a zdravíme ho jako

sobě rovného (DBY, 283–284).

Spasitel se neustále snažil vštípit svým učedníkům do mysli, že mezi

všemi celestiálními bytostmi vládne dokonalá jednota – že Otec a Syn

a jejich Služebník, Duch Svatý, jsou jedno ve své správě na nebi i mezi

lidmi patřícími na tuto zem. . . Kdyby nebeské zástupy nebyly jednotné,

byly by naprosto neschopné přebývat . . . s Otcem a Vládcem vesmíru

(DBY, 282).

Ježíš . . . se modlil k Otci, aby učinil Jeho učedníky jedním, jako jsou

jedno On a Jeho Otec. Věděl, že když se nestanou jedním, nemohou

být spaseni v celestiálním království Božím. Když osoby nevidí, jako

viděl On, když byl v těle, neslyší, jako slyšel On, nechápou, jako chápal

On a nestanou se přesně takovými, jako byl On, s ohledem na jejich

různé schopnosti a povolání, nemohou nikdy přebývat s Ním a Jeho

Otcem [viz Jan 17:20–21; 3. Nefi 19:23] (DBY, 281).

Jak to, že Svatí posledních dnů pociťují a chápou stejně, jsou jed-

noho srdce a jedné mysli, bez ohledu na to, kde mohou být, když přijí-

mají evangelium, zda na severu, nebo na jihu, na východě nebo na

západě, až do nejzazších končin země? Dostávají to, co bylo zaslíbeno

Spasitelem, když se chystal opustit zemi, totiž, Utěšitele, ono svaté
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působení z výsosti, které potvrzuje existenci jednoho Boha, jedné víry,

jednoho křtu [viz Efezským 4:5], jehož mysl je vůlí Boha Otce, ve kte-

rém přebývá jednota víry a skutku, a ve kterém nemůže být rozdělení

nebo zmatení; když obdrželi toto další světlo, nezáleží na tom, zda se

navzájem viděli, či nikoli, najednou se stávají bratry a sestrami poté, co

byli adoptováni do rodiny Kristovy skrze svazky věčné smlouvy,

a všichni potom mohou zvolat, v nádherných slovech Rut: „Lid tvůj lid

můj, a Bůh tvůj Bůh můj.“ [Rut 1:16.] (DBY, 282–283.)

Kdybychom byli jedno, tehdy bychom prokazovali nebesům, Bohu

Otci, Ježíši Kristu, našemu Staršímu Bratru, andělům, dobrým na zemi,

a celému lidstvu, že jsme učedníci Pána Ježíše Krista. Nejsme-li

zajedno, nejsme v pravém smyslu slova učedníky Pána Ježíše [viz NaS

38:27] (DBY, 281).

President Young neustále vydával svědectví o evangeliu Ježíše
Krista.

Přímým záměrem evangelia spasení je učinit Svaté z hříšníků, pře-

konat zlo dobrem, učinit ze zlovolných a špatných lidí lidi svaté

a dobré a z dobrých lidí učinit lidi lepší. V čemkoli jsme zlovolní, v čem-

koli máme zlé vášně, evangelium nám bude pomáhat překonávat zlo.

Dává nám vliv, moc, poznání, moudrost a porozumění k tomu, aby-

chom překonávali své slabosti a očistili se před Pánem, svým Bohem

(DBY, 448–449).

Naše náboženství nás učí pravdě, ctnosti, svatosti, víře v Boha

a v jeho Syna Ježíše Krista. Zjevuje tajemství, přináší do mysli věci

minulé i současné – odhaluje jasně věci, které přijdou. Je to základ

mechanismu; Duch je ten, kdo dává inteligenci každé živé bytosti na

zemi. Veškerá pravdivá filosofie pochází z onoho pramene, ze kterého

čerpáme moudrost, poznání, pravdu a moc. Co nás to učí? Milovat

Boha a svá spolustvoření; být soucitnými, plnými milosrdenství, shoví-

vavosti a trpělivosti vůči neposlušným a vůči těm, kteří jsou nevědomí.

V našem náboženství je sláva, kterou nikdy nevlastnilo žádné nábožen-

ství, které kdy bylo založeno bez pravého kněžství na zemi – je to pra-

men veškeré inteligence; znamená to přinést nebesa na zemi a pozved-

nout zemi do nebes, připravit veškerou inteligenci, kterou Bůh vložil

do srdce dětí lidských, aby se přidružila k oné inteligenci, která pře-

bývá ve věčnosti, a povznést mysl nad bezcenné a malicherné časné

předměty, které směřují dolů ke zničení. Osvobozuje mysl člověka od

temnoty a nevědomosti, dává mu onu inteligenci, která pramení

z Nebe, a uschopňuje ho, aby porozuměl všem věcem (DNW, 1 June

1859, 1).
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Naše víra přinese pokoj všem lidem a dobrou vůli všem obyvatelům

země. Všechny, kteří se řídí jejími příkazy, pohne k tomu, aby pěstovali

spravedlivost a pokoj; aby žili v pokoji ve své rodině; aby velebili Pána

ráno i večer; aby se modlili se svou rodinou, a bude je tak naplňovat

duchem pokoje, aby nikdy nikoho neodsuzovali nebo nekárali, pokud

si to opravdu nezaslouží. Ráno budou vstávat a jejich duch bude tak

příjemný a klidný, jako slunce, které vychází a dává život a teplo světu;

právě tak tiší a tak příjemní, jako vánek v letním večeru. Žádný hněv,

žádná zlost, žádná zášť, hádka nebo svár (DBY, 449–450).

Když lidé přijmou toto evangelium, co obětují! Smrt za život. Dávají

toto: temnotu za světlo, omyl za pravdu, pochyby a nevíru za poznání

a jistotu o věcech Božích (DBY, 450).

Svatí za všech dob byli ve svém utrpení ochraňováni, podporováni

a podpíráni Všemohoucí Mocí, a moc náboženství Ježíše Krista je vždy

podporovala (DBY, 450).

Naše náboženství je pro mne nepřetržitou hostinou. Chce se mi

volat Sláva! Aleluja! Velebte Boha! – namísto bolesti a zármutku! Dejte

mi poznání, moc a požehnání, která jsem schopen přijmout, a já se

nestarám o to, jak vznikl ďábel, ani o nic, co se ho týká; chci moudrost,

poznání a moc Boží. Dejte mi náboženství, které mě pozvedá výše na

stupnici inteligence – které mi dává moc vytrvat – abych se mohl, až

dosáhnu stavu pokoje a odpočinutí připraveného pro spravedlivé, po

celou věčnost těšit společnosti posvěcených (DBY, 451).

Jsem šťastný. „Mormonismus“ ze mne udělal vše, co jsem, a milostí,

mocí a moudrostí Boží ze mne učiní vše, čím kdy budu, ať v čase nebo

na věčnosti (DBY, 451).

Pán mi žehná; vždy mi žehnal; od té doby, kdy jsem začal budovat

Sion, jsem nadmíru požehnán. Mohl bych vyprávět o okolnostech tak

mimořádného charakteru týkajících se prozřetelnosti Boží vůči mně,

že by si bratří a sestry v srdci řekli: „Tomu můžu jen stěží uvěřit.“ Ale

moje srdce ve mně bylo upřeno na činění vůle Boží, na budování jeho

království na zemi, na utvrzení Sionu a jeho zákonů a na spasení lidí. . .

Nemám rád, když sloužíme Pánu nebo máme před ním bázeň proto,

abychom se vyhnuli zatracení, nebo proto, abychom získali nějaký

velký dar nebo požehnání na věčnosti; máme mu sloužit a mít před

ním bázeň čistě proto, že zásady, které Bůh zjevil pro spasení obyvatel

země, jsou svou podstatou čisté, svaté a oslavující. V nich je čest

a věčný růst, vedou od světla k světlu, od síly k síle, od slávy k slávě, od

poznání k poznání a od moci k moci (DBY, 452).

Jsem tak vděčný . . . že mám výsadu družit se se Svatými, a být čle-

nem v království Božím, a že mám přátele v Církvi Živého Boha (DBY,
452).
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„Mormonismus“ pro mne udělal vše, co pro mne kdy bylo na zemi

učiněno; činí mne šťastným; . . . naplňuje mne dobrými pocity, potěše-

ním a radostí. Zatímco předtím, než jsem vlastnil ducha evangelia, jsem

se trápil tím, na co si, jak slyším, stěžují druzí lidé, to jest, občas, pocity

sklíčenosti, skleslosti, a beznaděje; vše pro mne mělo, občas, chmurný

výhled (DBY, 452).

Ale od té doby, co jsem přijal evangelium, podle svých nejlepších

vzpomínek, pro mne nic nemělo chmurný výhled, ani na půl minuty

(DBY, 453).

Když jsem obklopen lůzou, a smrtí a zničením hrozícím ze všech

stran, neuvědomuji si to, ale jsem právě tak plný radosti, je mi právě tak

dobře v duchu, jako je tomu nyní. Vyhlídky se mohou zdát chmurné

a velmi temné, ale nikdy jsem v tomto evangeliu neviděl dobu, ve které

bych nevěděl, že výsledek prospěje věci pravdy a milovníkům spraved-

livosti, a vždy jsem radostně uznával ruku Páně ve všech věcech (DBY,
453).

Bůh, andělé a dobří lidé jsou moji pomocníci, nikdy neustanu zápa-

sit, píď za pídí, dokud neopanujeme území a neujmeme se království.

Toto je moje cítění a víra, a my toho dosáhneme. Budu prorokovat, ve

jménu Pána Ježíše Krista, že budeme vlastnit království Boží na celé

zemi, i vlastnit zemi (DBY, 453).

President Young zaslíbil požehnání věrným Svatým.

Bratří a sestry, nakolik mám právo a výsadu, skrze kněžství, žehnám

vám ve jménu Páně, a pravím, buďte požehnáni. Toto jsou pocity, které

chovám vůči Svatým posledních dnů, a choval bych je vůči celé lidské

rodině, kdyby přijali má požehnání (DBY, 456).

Bůh žehnej každému dobrému člověku. Bůh žehnej dílům přírody,

Bůh žehnej svému vlastnímu dílu, svrhni zlovolné a bezbožné a ty, již

by ničili své spolubližní, aby na zemi mohla ustat válka a sváry. Ó, Pane,

odstraň je z úřadu a postav do čela národů dobré muže, aby se již

nemuseli učit válce, ale aby šli, jako rozumné a civilizované bytosti,

podporovat mír na zemi a navzájem si činit dobro [viz Izaiáš 2:4] (DBY,
456).

Chtěl bych vám žehnat neustále; můj život je zde, můj zájem, moje

sláva, moje hrdost, moje útěcha, vše, co mám, je zde, a vše, co očeká-

vám, že budu mít, po celou věčnost, je obsaženo uprostřed této Církve

(DBY, 456).

Kdybych měl moc, určitě bych požehnal lidem vším, co by si jejich

srdce mohlo přát, pokud by nehřešili. . . A kdyby to bylo v mé moci,
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požehnal bych všechny obyvatele země, vším, čím by mohli oslavovat

Boha a očistit své vlastní srdce (DBY, 457).

Kdyby Pán měl na zemi lid, kterému by dokonale důvěřoval, ve věč-

nostech našeho Boha neexistuje požehnání, které by v těle mohli snést,

které by na ně nevylil. Jazyk nemůže vypovědět požehnání, která má

Pán pro lidi, kteří se před ním osvědčili [viz 1. Korintským 2:9–14]

(DBY, 455).

Místo toho, aby spravedlivá bytost byla těsněji a těsněji spoutávána,

budou mít i nadále větší a větší svobodu, tak jak jsme věrnější a věr-

nější, a získáváme větší moc z nebe a spočívá na nás větší moc Boží.

Hledejme pilně Pána, dokud nezískáme víru v Ježíše Krista v její

plnosti, neboť ti, kteří toto vlastní, jsou skutečně svobodní (DBY, 455).

Přeji si, aby si lidé uvědomili, že chodí, žijí a přebývají v přítomnosti

Všemohoucího. Věrní budou mít oči, aby viděli tak, jak jsou viděni, a vy

spatříte, že jste uprostřed věčnosti a v přítomnosti svatých bytostí,

a zanedlouho se budete moci těšit z jejich společnosti a přítomnosti.

Jste velmi požehnáni (DBY, 454–455).

Ve všech věcech pracujte právě tak dobře, jak umíte, nikdy si nedo-

volte, abyste se dopustili nějakého skutku, leda vás Duch Boží ve vás

ospravedlňuje tak učinit [viz Mojžíš 6:60]. A když budete každý den

svého života žít podle nejlepšího světla a porozumění, které vlastníte,

a budete oslavovat Boha, našeho Nebeského Otce, tak dalece, kam

dosahuje vaše poznání, slibuji vám věčný život v království Božím

(DBY, 455).

Kéž by vám Bůh žehnal! Nechť pokoj spočívá na vás! Buďte vroucí

v duchu, pokorní, učenliví a plní modlitby, pečujte o sebe, usilujte o to,

abyste spasili sami sebe a vše, na co máte nějaký vliv, což je moje neu-

stálá modlitba za vás, ve jménu Ježíšově. Amen (DBY, 456).

Doporučení ke studiu

Praví učedníci Ježíše Krista usilují o to, 
aby byli jednotni – jednoho srdce a jedné mysli.

• Co pro Kristovy následovníky znamená stát se „dokonale jednot-

nými“ nebo být „jednoho srdce a jedné mysli“? (Viz také Jan

17:20–21.)

• Proč je nezbytné, aby Svatí byli sjednoceni, máme-li vybudovat krá-

lovství Boží? Proč nemůže být nikdo z nás spasen v celestiálním krá-

lovství, když se nestaneme navzájem jednotnými?

• Jak evangelium umožňuje členům Církve se společenskými, ekono-
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mickými, politickými a kulturními rozdíly, aby byli sjednoceni

v díle Páně?

• Jak se můžeme skutečně stát „jednoho srdce a jedné mysli“ spo-

lečně s ostatními Svatými a se svým Spasitelem, Ježíšem Kristem?

President Young neustále vydával svědectví o evangeliu 
Ježíše Krista.

• Jaké účinky evangelia president Young popsal? Jak jste viděli to, že

se tyto účinky projevily ve vašem životě nebo v životě těch, kteří

jsou kolem vás?

• Jakými způsoby nám evangelium pomáhá „přinést nebesa na zemi

a pozvednout zemi do nebes“?

• President Young se o svém náboženství zmínil jako o „nepřetržité

hostině“. Jak můžeme hodovat na evangeliu? Jak vám učení presi-

denta Younga v tomto studijním kurzu pomohlo lépe porozumět

evangeliu a více si ho vážit?

• Jak vás evangelium Ježíše Krista naplňuje potěšením a radostí?

President Young zaslíbil požehnání věrným Svatým.

• Jak mohou členové Církve prokázat před Pánem, že jsou hodni vel-

kých požehnání, která pro ně má, a projevit to?

• Jak to, že jsme-li „věrnější a věrnější“, přináší to „větší a větší svo-

bodu“ a moc? Proč nás poslušnost a víra osvobozuje?

• Jak můžete „každý den svého života žít podle nejlepšího světla

a porozumění, které vlastníte“?

• Jak ovlivňuje neochvějné svědectví a nadšení presidenta Younga

pro evangelium váš život?
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A

Angellová, Mary Ann, 4

Apoštolové.

Viz Kvorum dvanácti apoštolů

Aronovo kněžství, 139–140

B

Bezúhonnost,

při obchodním jednání, 24

Bible

svědčí o pravdivosti Knihy
Mormon, 119–123

učení B., vede ke Kristu,
119–123

Biskupové, 

zodpovědnosti b., 139–141

Bohatství

definice pravého b., 237–238

dělte se o b. s chudými,
238–239

láska k b., přináší temnotu
a ztrátu Ducha, 236–237

používání b., k budování krá-
lovství Božího, 239–240

samo štěstí nepřináší, 235–237

šetřete to, co získáte, 229

Bůh Otec

stvořil všechny duchy, 50–51

vlastnosti Boha Otce, 29–31

C

Církev

disciplinární řízení, 140–141

království Boží na zemi,
323–324

řízena předsedajícími kvory
kněžství, 137–140

Církevní disciplinární
řízení, 140–141

City, ovládání, 205–206

Cowdery, Oliver, 

nikdy nepopřel svědectví
o Knize Mormon, 97–98

Č

Čas, využívejte moudře,
225–229

Časná práce. Viz také Práce
rovnocenná duchovní práci

při budování království,
22–26

D

Dary Ducha

dar Ducha Svatého, 67–68

posilují víru věřících, 254–256

stejné dnes, jako v dávných
dobách, 251–254

Desátek

plaťte, protože vše je Pánovo,
155–157

správné používání d., 157–158

věčný zákon, 155

Děti

mají být dobře vzdělané,
195–196, 337–338
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mají být vedeny bez hněvu,
171–174

mají být vychovávány s láskou,
338–340

Dispensace

Abrahamova, 94

Adamova, 93–94

Enochova, 94

Mojžíšova, 95

Noémova, 94

poslední, plnost časů, 96–98

Divadlo, 188–189

Domácí zásoby, 232

Domovy, mají být budovány
dobré d., 230–231

Druhý příchod Ježíše Krista

čas d. p. Ježíše Krista, znám
pouze Bohu, 334

nepokoj předchází d. p. Ježíše
Krista, 331–333

posvěťte se, abyste byli připra-
veni na d. p. Ježíše Krista, 334

Duch Kristův, dán všem lidem,
41–42

Duch Svatý

misionáři mají spoléhat na
Ducha Svatého, 246–248

poslání Ducha Svatého, 32–33,
67–68

učí veškeré pravdě, 318–320

vede nás k dokonalosti, 67

zjevuje tajemství, 257

ztráta Ducha Svatého může
vést k osobnímu odpadlictví,
81–83

Duch

jde do duchovního světa,
279–280

žije po smrti a bude spojen
s tělem, 273–277

Duchovní svět

evangelium je kázáno v d. s.,
280

obýván duchy všech zemře-
lých, 273–274, 279–280

pokračující pokrok v d. s.,
281–283

Dům Izraele

definice, 324–325

naše povinnost shromáždit
d. I., 324–325

E

Evangelium Ježíše Krista

bude kázáno všem lidem,
243–244

duchovní a časné hledisko je
totéž, 22–23

obsahuje veškerou pravdu,
15–17, 347–348

povzbuzuje Svaté, aby rostli
v poznání, 193–194

pravdy zjevovány řádek za
řádkem, 21–22

proměňující moc e. Ježíše
Krista, 21–22, 347–348

prostředek spasení, 18–19

stejné v každé dispensaci,
93–95

systém zákona a pořádku,
15–17

učí soběstačnosti, 25–26

vodítko pro každodenní život,
23–25

život podle e. Ježíše Krista nás
činí šťastnými, 183–185

H

Hněv

ničivá povaha h. v rodinách,
173–174

učit se ovládat, 205–206
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Hudba, povznášející moc h.,
188–189

Ch

Chrám Kirtland, 4

Chrám Nauvoo, 6, 10–11

Chrámová služba

bude pokračovat v miléniu,
311–312, 333

prospívá těm, kteří zemřeli
bez znalosti evangelia,
307–312

Chrámové obřady. Viz také
Chrámy

definice a účel obdarování,
302–303

Joseph Smith učil apoštoly, 6

moc ch. o., spojují k sobě
pokolení, 303–304, 307–312

nezbytné pro budování Sionu,
112, 299–302

pro Svaté v Nauvoo, 10–11

vyžadovány, abychom se stali
dědici království Božího,
62–64

za mrtvé, 307–312

Chrámy. Viz také Chrámové
obřady

budování ch., bude pokračo-
vat v miléniu, 311–312

budování ch., vyžaduje práci
a oběť, 299–302

nezbytnost ch., obřady,
302–304

účel budování ch., 299–302

úsilí Brighama Younga budo-
vat ch., 10–11

vykonávání chrámových
obřadů za mrtvé, 307–312

Chudí

výprava ubohých, 104

význam péče o ch., 25–26,
217–220, 238–239

I

Iniciativa. Viz Soběstačnost

Inteligence. Viz také Poznání 

získávání i. skrze studium
a víru, 193–199

Izrael. Viz Dům Izraele

J

Jednota, j. Svatých vyžadována
Pánem, 353–355

Ježíš Kristus. Viz také
Usmíření Ježíše Krista

druhý příchod Ježíše Krista, 31

Duch Ježíše Krista dán všem
lidem, 41–42

poslání Ježíše Krista, 31–32

spasení nepřichází žádným
jiným jménem, 291–296

úloha v plánu spasení, 49–52

víra v Ježíše Krista, první zása-
dou, 55–58

vzkříšen jako první ze všech
Božích dětí, 38–39, 275

zázraky Ježíše Krista, 255–256

K

Kázání, rady týkající se k.,
147–149

Kázeň

Církevní disciplinární řízení,
140–141

spravedlivé používání
v rodině, 171–174, 337–341

Klevety, varujte se účasti na k.,
207–208

Klíče kněžství. Viz také 
Kněžství

Joseph Smith udělil k. k.
Dvanácti, 6–7
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všechny jsou drženy Prvním
předsednictvem a Kvorem
dvanácti apoštolů, 138–139

zůstanou s Církví, 127–128

Kněžská kvora, řídí Církev,
137–139

Kněžství. Viz také Klíče kněž-
ství

definice k., 18, 125–126

spásná moc k., 18–19

vyžaduje osobní spravedlivost,
128–129

znovuzřízeno v posledních
dnech, 95–98

žehná rodinám, 129

Kniha Mormon

svědčí o pravdivosti Bible,
119–123

učení je v souladu s Biblí,
119–123

zachována pro tuto dispen-
saci, 96–98

znovuzřízena skrze Josepha
Smitha, 96–98

Kniha nauk a smluv, 120

Komunikace

mezi Bohem a člověkem,
41–46

význam k., vyvarovat se sváru,
222–223

Království Boží

dávejte vše pro k. Boží,
327–328

nemůže být zničeno, 325–327

používejte bohatství k budo-
vání k. Božího, 239–240

pracujte pilně na budování
k. Božího, 225–226

usilujte o spravedlivost
v k. Božím, 320–321

zahrnuje shromažďování
domu Izraele, 324–325

Království slávy, 288–289,
291–296

Krása, význam k. v našich
domovech a městech a obcích,
230–231

Křest, vyžadován ke vstupu do
království Božího, 62–64

Kvorum dvanácti apoštolů

drží všechny klíče pro budo-
vání Božího království,
137–139

jednomyslná podpora prvními
Svatými, 7

první kvorum zorganizováno,
4

zodpovědnosti K. d. a.,
137–139

Kvorum Sedmdesáti, pravo-
moc a účel, 137–139

L

Laskavost, projevujte stejnou l.
jako náš Otec v nebi, 218–219

Lenost, v rozporu se zákony
nebe, 225–226

M

Manžel. Viz také Manželství,
věčné

buduje pohodlný domov,
230–231

slouží manželce a rodině,
164–166

Manželka. Viz také Manželství,
věčné

rady manželkám, 167

Manželství, věčné. Viz také
Manžel; Manželka

mladým mužům dána rada
vstoupit do v. m., 164
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rady matkám, 167

rady otcům, 164–166

spojuje rodiče a děti dohro-
mady, 163–164, 171

Matky. Viz také Rodiče

učí své děti ve spravedlivosti,
167, 171–172

Milénium

bude zahrnovat chrámovou
službu, 311–312

popis života během m., 333

Milosrdenství, vzájemně si 
ho projevujte, 217–220

Misionářská služba

duch, nikoli debatování,
obrací lidi, 246–248

my všichni jsme povoláni
konat m. s., 243–244

rada misionářům, 244–246,
248

Mladé ženy, organizace, 11

Mladí muži, organizace, 11

Modlitba

modlete se bez ustání, 44–46

může vytvořit touhu modlit se,
45

rodina, 45–46

získejte svědectví o pravdě
skrze m., 317–318

Mormonský prapor

organizace a pochod m. p.,
103–104

ukázal loajalitu Svatých vůči
vládě, 103–104

Moudrost, vyhledávejte m.
Boží, 198–199

Mučednictví, Josepha
a Hyruma Smithových, 6–7,
101–102, 349

N

Nauvoo, exodus z N., 101–103,
104–105

Nedělní školy, 11

Nová a věčná smlouva. Viz
Manželství, věčné

O

Občanství, buďte aktivními,
dobrými občany, 269–270

Obdarování. Viz také Chrá-
mové obřady

definice a účel o., 302–303

Oběť, nezbytná pro budování
Sionu, 113–116

Obřady. Viz Chrámové obřady

Odpadlictví, osobní

kritika církevních vedoucích
přináší ducha o., 80–81

přináší temnotu a zmatek,
81–82

usilujte o Ducha a zůstaňte
věrni, abyste se vyvarovali o.,
82–83

začíná malými přestupky,
79–80

Odpadlictví, velké, kněžství
a pravda evangelia ztraceny
během o., 95

Odpočinek, prospívá tělu
a duchu, 185–189

Oslavení, 291–296

Otcové. Viz také Rodiče

dávají příklad spravedlivosti,
164–166

vedou s laskavostí, 164–166
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P

Peníze. Viz Bohatství

Písma

poselství jsou jasná, 122–123

víra ve všechna standardní
díla, 119–123

Plán spasení

poskytuje věčný život věrným,
49–52

skrze Ježíše Krista, 291–296

zjeven prorokům, 93–94

Poctivost

při obchodním jednání, 24

učte děti poctivosti, 181

všichni Svatí mají být poctiví,
180–181

Pokání

na smrtelné posteli, není
platné, 62

nezbytné pro přijetí usmíření,
38–39, 61–64

Pokora, 179–180

Pomocné sdružení. Viz také
Ženy

neomezený potenciál pro
dobro, 134–135

péče o chudé, 11, 131–132

velký potenciál pro pokrok
Božího díla, 132–135

znovuustaveno Brighamem
Youngem, 11, 131–132

Poslední dny

spravedlivost zvítězí, 332–333

velké pohromy nastanou
v p. d., 331–332

Poslušnost

nelze zvolit následky rozhod-
nutí, 71–73

učte se poslouchat ochotně,
75–76

uschopňuje nás přebývat
v Boží přítomnosti, 73–75

Postní den, 150

Posvěcení, nezbytné pro budo-
vání Sionu, 111–113

Poznání. Viz také Inteligence

když zdokonalujeme své p.,
Bůh nám dává další, 87

máme zodpovědnost usilovat
o p., 317–318

příprava na věčný život skrze
shromažďování p., 85–90,
193–199

veškeré p. pochází od Boha,
193–195

Práce. Viz také Časná práce

nezbytná pro budování Sionu,
112–116

pracujte moudře, abyste vybu-
dovali Sion, 225–232

učení se prostřednictvím p.,
1–2

vytváří pravé bohatství,
237–238

význam práce pro první Svaté,
9–10, 104–106

Pravá láska

milujte bližní jako sebe samé,
217–220

moc p. l. přinést spasení, 218

posilujte vzájemně svou víru,
222–223

suďte druhé spravedlivě,
220–222

varujte se sváru, 222–223

Pravda

máme zodpovědnost hledat
p., 317–318

mnozí budou p. hledat, ale
málokteří ji přijmou, 315–316
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povinnost shromažďovat a při-
jímat veškerou p., 16–18,
317–318

vede nás ke spravedlivosti,
320–321

veškerá, patří k plnosti evan-
gelia, 16–18

zjevována řádek za řádkem,
21–22

zjevována skrze Ducha
Svatého, 318–320

Pronásledování. Viz také
Ukázňování; Zkoušky

p. zlovolnými posiluje Církev,
263–265

prvních Svatých, 101–102,
104–105

Proroctví, dar p., 253–254

Protivenství Viz Zkoušky

Předustanovení, ponechává
nám svobodu rozhodování, 52

R

Rodiče. Viz také Otcové; Matky

pozitivní vliv r. Brighama
Younga, 1

učí spravedlivosti slovem a pří-
kladem, 171–174, 337–341

vedou své děti bez hněvu,
171–174, 338–341

vychovávají děti, 196–197,
337–338

Rodina

matky milují a učí, 167

otcové vedou ve spravedli-
vosti, 164–166

rodiče učí příkladem a laska-
vostí, 171–174, 337–341

Rodinná historie, 307–312

Ř

Řeč, má povznášet a utěšovat
druhé, 207–208

S

Sabatní den

pokyny pro uctívání
během s. d., 145–151

postní den, 150

svěcení s. d. přináší pože-
hnání, 145–147

Sebeovládání

ovládejte své city, 205–206

ovládejte svou řeč, 207–208

poddejte se Boží vůli, 203–205

Sion

budování S. vyžaduje práci
a oběť, 113–116, 225–226

naším cílem má být vybudovat
S., 111–113, 324–325

úsilí Brighama Younga budo-
vat S., 10–11

zasvěcení je nezbytné pro S.,
158–160

Sionská výprava, 4

Skladování potravin, 232

Skutky

dobré s. ukazují a posilují naši
víru, 57–58

souzeni svými s., 285–287

Slovo moudrosti

posiluje tělo a mysl, 212–214

přikázání od Pána, 211–212

Smith, Joseph

mučednictví Josepha Smitha,
6–7, 101–102, 349

plnost evangelia znovuzřízena
skrze Josepha Smitha, 96–98,
343–348
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poslání Josepha Smitha,
343–349

předustanoven předsedat
poslední dispensaci, 96–98,
343–344

věděl o putování Svatých na
západ, 101

vztah Brighama Younga
k Josephu Smithovi, 3–6

Smrt

Ježíš Kristus překonal s., 275

nezbytný krok k věčnému
životu, 273–277

oddělení těla a ducha,
273–277

Soběstačnost

každá osoba je zodpovědná za
dosažení s., 25–26, 228–232

prvních Svatých, 9–10,
104–108

Soud

rozhoduje o úrovni slávy, kte-
rou obdržíme, 288–289

zadržte, pokud nemáte Ducha
Kristova, 220–222

založen na našich skutcích
v těle, 285–287

závisí na zákonu, který nám je
dán na zemi, 287

Spasení, jeho plán. Viz Plán
spasení

Spasitelé na hoře Sion,
310–311

Svár, vyvarování se s., 222–223

Svátost

účel, 150–151

učte děti jejímu významu, 151

Svatý Duch. Viz Duch Svatý

Světlo Kristovo, dáno všem
lidem, 41–42

Svět

spravedlivost na konci s. zví-
tězí, 332–333

vlastní části pravdy, 16–17

Svoboda jednání

dána všem lidem, 51–52

možnost volit dobro a ne zlo,
51–52

nelze zvolit následky rozhod-
nutí, 71–73

Synové zatracení, 38,
287–289, 291–292

Š

Štěstí

nepochází z pouhého bohat-
ství, 235–237

přichází ze života podle evan-
gelia, 183–185

skrze správný odpočinek,
185–189

T

Tajemství království, 257

Tanec, 188–189

Trest, Boží, 287–289

Truchlení, ulehčeno poznáním
věčnosti, 273–274

U

Učení se, studiem a vírou,
193–199

Učení

matka učí rodinu, 167–168

otec učí rodinu, 164–166

rodiče učí svou rodinu,
171–174
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Údolí Solného jezera, puto-
vání pionýrů do tohoto ú.,
9–10, 101–108

Ukázňování. Viz také Pronásle-
dování; Zkoušky

podrobujte se u. s pokorou
a modlitbou, 75–76

pokořuje neposlušné, 263

Usmíření Ježíše Krista. Viz
také Ježíš Kristus

poskytuje věrným spasení
v celestiálním království,
37–39, 292–294

skrze u. Ježíše Krista zdědíme
království slávy, 38–39,
292–294

účinné skrze pokání, 61–62

umožňuje odpuštění, 39

vykupuje všechny, kromě
synů zatracení, 38, 287–289,
291–292

zdroj veškeré naděje, 55–56

Uzdravování nemocných

mají být použity všechny
dostupné léčebné pro-
středky, 252–253

způsobilí nositelé Melchisede-
chova kněžství mají výsadu
u. n., 252–253

V

Vděčnost, 177–179

Věčný život

Boží život, 50–51

dovoluje nám mít věčný růst,
89–90

největší Boží dar pro nás,
89–90

pokrok směrem k v. ž., 87–89

příprava na v. ž., během smrtel-
nosti, 85–87

příprava na v. ž., získáváním
poznání, 193–199

Víra

dar od Boha pro věřící
a poslušné, 56–57

posilujte vzájemně svou v.,
222–223

projevována skrze dobré
skutky, 57–58

první zásada evangelia, 55–56

v Boha podporovala první
Svaté, 101–108

Vláda

musí být založena na Božích
zákonech, 267–268

povinnosti členů Církve vůči
v., 269–270

vládní vedoucí mají být
moudří, 268–269

Volba. Viz Svoboda jednání

Výprava ubohých, 104

Vzdělání, význam v., pro
všechny, 135, 193–199

Vzkříšení

definice v., 18, 275–277

Ježíš byl první, kdo zažil v., 275

nezbytné pro obdržení celesti-
ální slávy, 275–277

W

Worksová, Miriam Angeline,
2–3

Y

Young, Brigham

budování chrámu, 10–11

guvernérem na území Deseret,
9–10

historický přehled života, VII

misionářská putování Brig-
hama Younga, 3–6

narození a dětství, 1
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obrácení, křest a konfirmace,
2–3

podobal se Josephu Smithovi,
7

první setkání s Josephem
Smithem, 3

sňatek, 2, 4

svědectví o Josephu Smithovi,
343–347

v Sionské výpravě, 4

vede Svaté na západ, 9–10,
101–108

vysvěcen do Kvora Dvanácti, 4

Z

Zábava, 185–189

Zasvěcení

nezbytné pro budování krá-
lovství Božího, 327

nezbytné pro nás, abychom se
stali jedno v Pánu, 158–160

vychází z pochopení, že vše je
Pánovo, 158–160

Zatracení, synové zatracení.
Viz Synové zatracení

Zázraky

Ježíšovy z. odrážely Otcovu
vůli, 32, 255–256

posilují víru těch, kteří milují
Boha, 254–256

Zjevení

Bůh hovoří ke svým dětem
skrze z., 42–44

dar z., 253–254

Kristovo nám pomáhá rozlišo-
vat dobro od zla, 318

založeno na naší připravenosti
ho přijmout, 21–22, 42–44

Zkoušky. Viz také Ukázňování;
Pronásledování

Bůh vede skrze pronásledo-
vání, 263–265

požehnáním pro Svaté,
262–263

přijímejte z. s vděčností,
177–179

připravují nás na oslavení,
261–263

ukázňují neposlušné, 263

Zlí duchové. Viz Synové zatra-
cení

Zodpovědnost, 287

Ž

Ženy. Viz také Pomocné sdru-
žení; Manželka

které nemohou mít děti, je jed-
nou budou mít, 167

velké schopnosti napomáhat
pokroku Božího díla,
132–135

371

R E J S T Ř ĺ K



Poznámky
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