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Úvod 

President Joseph F. Smith sloužil 52 let jako generální autorita 
Církve – jako člen Kvora Dvanácti, jako rádce čtyř presidentů 
Církve a 17 let jako president Církve. Učil znovuzřízenému evan-
geliu Ježíše Krista s výmluvností, jemností a přesvědčením a vo-
lal po tom, aby lidé „žili v souladu se záměry našeho Nebeského 
Otce“.1 Jeho služba se vyznačovala jeho mocným svědectvím o 
Ježíši Kristu: „Obdržel jsem svědectví Ducha ve svém srdci a 
svědčím před Bohem, anděly a lidmi… že vím, že můj Vykupitel 
žije.“2 

Jeho poselství a proslovy nám i dnes poskytují božské vedení 
na naší cestě věčného pokroku. „Naší prací v tomto světě,“ řekl 
president Smith, „je činit dobro, srazit nepravost k zemi, vy-
zvednout spravedlivost, čistotu a svatost v srdcích lidu a přede 
vším jiným utvrdit v mysli našich lidí lásku k Bohu a jeho slo-
vu.“3 Prohlásil, že „být Svatým posledních dnů vyžaduje oběť 
světských cílů a potěšení, vyžaduje to věrnost, sílu charakteru, 
lásku k pravdě, poctivost vůči zásadě a horlivou touhu spatřit 
triumfující a postupující pochod pravdy“.4 

První předsednictvo a Kvorum dvanácti apoštolů založilo řadu 
knih Učení presidentů Církve, aby pomohlo členům Církve 
prohloubit jejich porozumění naukám evangelia a přilnout těsně-
ji k Ježíši Kristu prostřednictvím učení proroků v této dispensa-
ci. Tato kniha přináší učení presidenta Josepha F. Smitha, který 
řekl: „Aby muži a ženy byli Svatými posledních dnů, musejí být 
mysliteli a dělníky; musejí být muži a ženami, kteří věci důklad-
ně promýšlejí, muži a ženami, kteří pečlivě zvažují směr svého 
života a zásady, které přijali… Když lidé porozumějí evangeliu 
Ježíše Krista, uvidíte je, jak kráčejí přímo vpřed podle slova Pá-
ně a zákona Božího, přísně v souladu s tím, co je zásadové, 
správné, spravedlivé a v každém ohledu přijatelné Pánu.“5 
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Každá kapitola v této knize obsahuje čtyři oddíly: 1) prohlá-
šení, které stručně shrnuje zaměření kapitoly, 2) oddíl „Ze života 
Josepha F. Smitha“, který ilustruje učení kapitoly na nějakém 
příkladu ze života presidenta Smitha nebo prostřednictvím jeho 
moudrosti, 3) oddíl „Učení Josepha F. Smitha“, který představu-
je důležité nauky z jeho mnohých poselství a proslovů a 4) oddíl 
„Doporučení ke studiu“, který prostřednictvím otázek povzbuzu-
je k osobnímu zkoumání a studiu, další diskusi a uplatnění v na-
šem dnešním životě. 

Jak používat tuto knihu 

K osobnímu studiu. Záměrem této knihy je obohatit porozu-
mění všech členů zásadám evangelia, kterým mocně učil presi-
dent Joseph F. Smith. Čtením s modlitbou a pozorným studiem 
může každý člen obdržet osobní svědectví o těchto pravdách. 
Tento svazek také doplní knihovnu evangelia každého člena a 
bude sloužit jako důležitý zdroj pro rodinnou výuku a pro stu-
dium v domově. 

K diskusím při nedělních shromážděních. Tato kniha je textem 
pro nedělní shromáždění kvora Melchisedechova kněžství a 
Pomocného sdružení. Učitelé se mají zaměřit na obsah textu a 
na související verše z písem a mají čerpat z otázek na konci ka-
pitoly, aby povzbudili diskusi ve třídě. Pokud si otázky projde-
me před studiem slov presidenta Smitha, můžeme získat hlubší 
pochopení jeho učení. 

Nedělní shromáždění se mají zaměřovat na zásady evangelia, 
osobní zkušenosti, které těmto zásadám učí, a na svědectví o 
pravdě. Usilují-li učitelé při přípravě a řízení lekce pokorně o 
Ducha, všichni zúčastnění budou posíleni ve své znalosti prav-
dy. Učitelé mají členům třídy připomínat, aby si na shromáždění 
nosili svou knihu, a mají ocenit přípravu členů tím, že budou 
vyučovat slovům presidenta Josepha F. Smitha. Pokud si členo-
vé třídy přečtou kapitolu předem, budou připraveni vzájemně se 
učit a povznášet. 

Ú V O D  
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Není nutné, a ani se nedoporučuje, aby si členové kupovali 
další komentáře nebo texty s odkazy, aby podpořili materiál 
v tomto textu. Členové jsou povzbuzováni, aby se obrátili na 
verše z písem, které byly doporučeny pro další studium nauky. 

Jelikož je tento text určen k osobnímu studiu a vyhledávání 
informací o evangeliu, mnoho kapitol je příliš dlouhých na to, 
aby byly ve třídě zcela probrány. Nezbytným pro obdržení  
plnosti učení presidenta Smitha se tedy stává domácí studium. 

Při svém studiu můžete dojít k poznání tohoto pokorného, 
věrného a neohroženého proroka Božího, presidenta Josepha F. 
Smitha. Kéž přijmete jeho radu „rozhodovat se správně, protože 
to je správné a protože vaše srdce miluje to, co je správné, a pro-
tože to je volba nade vše jiné“.6 Kéž se připojíte k presidentu 
Smithovi, který svědčil o moci evangelia Ježíše Krista: „Naše 
víra v nauky, které byly znovuzřízeny… nás upevňuje a posiluje 
a staví mimo jakoukoli otázku nebo pochybnost naši víru a dů-
věru v božské poslání Syna Božího.“7 

Odkazy 
1. Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 

1893, 2. 
2. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 447. 
3. Gospel Doctrine, 141. 
4. „Editor's Table: Principle, Not  

Popularity“, Improvement Era, July 1906, 
733. 

5. In Conference Report, Oct. 1910, 3–4. 
6. Deseret News: Semi-Weekly, 6 Feb. 

1893, 2. 
7. Gospel Doctrine, 478. 

  

 

Ú V O D
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Historický přehled 

Tato kniha není dějinami, ale spíše kompilací zásad evangelia, 
jak jim učil president Joseph F. Smith. Aby se však učení  
zasadilo do historického kontextu, je zde uveden přehled  
shrnující některé milníky v jeho životě, které mají nanejvýš  
bezprostřední vztah k jeho učení. Přehled vynechává některé  
důležité události z jeho osobního života, včetně sňatků (v té  
době se v Církvi praktikovalo plurální manželství) a narození a  
úmrtí jeho dětí, kterým byl oddaný. 

1800, 9. února: V Tunbridge ve státě Vermont se narodil 
Hyrum Smith, otec Josepha F. Smitha. 

1801, 21. července: V Honeydonu v Anglii se narodila Mary 
Fieldingová, jeho matka. 

1837, 24. prosince: Sňatek Hyruma Smitha a Mary  
Fieldingové v Kirtlandu ve státě Ohio. 

1838, 13. listopadu: Joseph F. Smith se narodil ve Far Westu 
ve státě Missouri. 

1844, 27. června: Mučednická smrt Josepha a Hyruma 
Smithových v žaláři v Carthage  
(5; číslice v závorkách ukazují věk  
Josepha F. Smitha). 

1846, září– 
září 1848: 

Rodina Mary Fielding Smithové putuje 
z Nauvoo ve státě Illinois do Údolí  
Solného jezera (7–9). 

1852, 21. května: Joseph F. Smith pokřtěn presidentem  
Heberem C. Kimballem (13). 

1852, 21. září: Mary Fielding Smithová umírá v Salt  
Lake City (13). 

1854–1857: Slouží na misii na Sandwichových  
ostrovech (Havaj) (15–19). 
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1860–1863: Slouží na misii ve Velké Británii  
(21–24). 

1864: Zvláštní misie na Havaji se staršími  
Ezrou T. Bensonem a Lorenzem Snowem 
(25–26). 

1865–66: Členem teritoriální legislativy, také  
1867–70, 1872, 1874, 1880, 1882. 

1866, 1. července: Vysvěcen apoštolem a rádcem v Prvním 
předsednictvu (27). 

1867, 8. října: Ustanoven členem Kvora dvanácti  
apoštolů (28). 

1874–1875, 1877: Dvě období presidentem Evropské misie 
(35–36, 38). 

1877, 29. srpna: Úmrtí presidenta Brighama Younga  
v Salt Lake City (38). 

1880, 10. října: Je mu vyjádřena podpora jako druhému 
rádci presidenta Johna Taylora (41). 

1887, 25. července: Úmrtí presidenta Johna Taylora  
v Kaysville ve státě Utah (48). 

1889, 7. dubna: Je mu vyjádřena podpora jako druhému 
rádci presidenta Wilforda Woodruffa 
(50). 

1890, 24. září;  
6. října: 

Přijat Manifest; Církví přijato Oficiální 
prohlášení 1 (51). 

1893, 6. dubna: Zasvěcení chrámu Salt Lake presidentem 
Wilfordem Woodruffem (54). 

1898, 2. září: Úmrtí presidenta Wilforda Woodruffa 
v San Francisku ve státě Kalifornie (59). 

1898, 13. září: Je mu vyjádřena podpora jako druhému 
rádci presidenta Lorenza Snowa (59). 

1901, 10. října: Úmrtí presidenta Lorenza Snowa  
v Salt Lake City (62). 

H I S T O R I C K Ý PŘE H L E D
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1901, 17. října: Vysvěcen a ustanoven presidentem  
Církve (62). 

1901,  
10. listopadu: 

Na zvláštní konferenci je mu vyjádřena 
podpora jako presidentovi Církve (62). 

1906,  
červenec–září: 

Jako první president Církve cestuje  
po Evropě během své služby (67). 

1909, listopad: První předsednictvo vydává naukový  
výklad „Původ člověka“ (70). 

1911: YMMIA (Vzájemné osvětové sdružení 
mladých mužů) přijímá skautský  
program a nazývá ho Skauti MIA  
(Vzájemné osvětové sdružení) (72). 

1912: Seminář Granite v Salt Lake City otevírá 
první třídy volného studia. 

1913: YWMIA (Vzájemné osvětové sdružení 
mladých žen) přijímá letní program  
pro dívky Campfire Girls; v roce 1914  
je nahrazen ročním programem Dívky 
z úlů (74). 

1913, 27. července: Zasvěcuje místo pro chrám Alberta (74). 

1915, 27. dubna: První předsednictvo vybízí členy, aby  
pořádali pravidelné rodinné domácí  
večery (76). 

1915, 1. června: Zasvěcuje místo pro chrám Havaj (76). 

1916, 30. června: První předsednictvo a Dvanáct vydávají 
naukový výklad „Otec a Syn“ (77). 

1918, 3. října: Přijímá vidění o vykoupení mrtvých,  
které se stává 138. oddílem Knihy nauk  
a smluv (79). 

1918, 19. listopadu: Umírá v Beehive House v Salt Lake City 
(80). 

1918: Statistika na konci roku: 495 962 členů; 
75 kůlů; 839 sborů; 22 misií. 

H I S T O R I C K Ý  PŘE H L E D  
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Služba 
Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith byl šestým presidentem Církve a posledním 
presidentem, který osobně poznal proroka Josepha Smitha. 
„Dětství a mládí jsem prožil při putování s Božími lidmi, s nimi 
jsem trpěl a s nimi jsem se i radoval. Celý můj život je spojován 
s těmito lidmi,“ řekl.1 Usilovně se snažil poznat Boha Otce a  
Jeho Syna, Ježíše Krista, a s naprostou oddaností jim sloužit. 
Byl požehnán hlubokým porozuměním evangeliu a dokázal vést 
svůj lid v zásadách věčné pravdy a upevnit Církev přes útoky 
protivníků v prvních letech 20. století. Toužil být „mírotvorcem, 
kazatelem spravedlivosti“2, energicky učil poslušnosti a z vlastní 
zkušenosti svědčil o tom, že „všichni, kteří budou poslušni na-
bádání Ducha… získají jasnější, rozsáhlejší, přímější a jistější 
poznání Božích pravd, než může získat kdokoli jiný“.3 

Dětství vyživované vírou. 

Joseph F. Smith, první dítě Mary Fieldingové a Hyruma 
Smitha, se narodil 13. listopadu 1838 ve Far Westu v kraji  
Caldwell ve státě Missouri uprostřed pronásledování a chudoby. 
Dva týdny předtím byl jeho otec zajat lůzou a nespravedlivě  
uvězněn. Čtyři dlouhé měsíce Hyrum Smith, jeho bratr prorok  
Joseph Smith a další strádali v žaláři v Liberty. Mary cítila, že jí 
byl manžel krutě odňat „v době, kdy jsem potřebovala… nejlas-
kavější péči a pozornost takového přítele, místo toho na mně ná-
hle a neočekávaně spočinula péče o velkou rodinu“. Jako obrá-
cená do Církve z Kanady se provdala za Hyruma Smitha po 
smrti jeho první ženy Jerushy a pečovala o pět Smithových dětí 
v době, kdy „k tomuto počtu přibyl můj drahý malý Joseph F“.4 

Když byli Svatí v zimě 1838–39 vyhnáni z Missouri, byl  
Joseph F. miminkem v náručí. Jeho otec byl stále ve vězení a je-
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ho matka byla vážně nemocná a „musela být přepravena více 
než dvě stě mil, většinou na [svém] lůžku“.5 Maryina sestra 
Mercy Fielding Thompsonová Josepha F. kojila a starala se o 
něho a o vlastní dcerku. Svatí nalezli útočiště v Illinois a malý 
Joseph F. prožil většinu ze svých prvních osmi let v Nauvoo, 
městě, které Svatí vybudovali na březích řeky Mississippi. Tam, 
v kruhu rodiny Smithových a komunity Svatých, byl vychová-
ván v poznání evangelia Ježíše Krista. „Byl jsem poučován,  
abych věřil v božské poslání Ježíše Krista,“ vzpomínal později. 
„Učil mne tomu můj otec, a také prorok Joseph Smith, a má 
matka… a po všechny své chlapecké dny a po všechna svá léta 
na světě jsem na této víře lpěl“6 

Otec Josepha F., Hyrum, pomáhal proroku Josephovi pokročit 
s dílem znovuzřízení od doby zorganizování Církve, a dokonce 
již dříve, když Joseph překládal Knihu Mormon. Prorok na svého 
staršího bratra Hyruma velmi spoléhal, zejména v Nauvoo, kde 
byl Hyrum povolán zjevením jako patriarcha Církve a jako po-
mocný president. Prorok řekl, že Hyrum vlastní „mírnost beránka 
a bezúhonnost Joba a stručně řečeno mírnost a pokoru Krista“.7 

Podobně jako jeho otec i Joseph F. získal velkou lásku a od-
danost k proroku Josephu Smithovi. V pozdějších letech se často 
dělil o vzácné vzpomínky z dětství na svého strýce a neustále 
svědčil o jeho povolání jako proroka znovuzřízení: „Byl plný 
radosti, byl plný veselí, byl plný lásky… A zatímco si mohl hrát 
s dětmi a bavit se mezi lidmi při prostých nevinných hrách, 
rozmlouval také s Otcem a Synem a hovořil s anděly, a oni ho 
navštěvovali a udělovali mu požehnání a dary a klíče moci.“8 

Josephovi F. ještě nebylo šest let, když jeho strýc Joseph a je-
ho otec Hyrum položili život za Boží království. 27. června 
1844 je zavraždila násilnická lůza. Nauvoo v něm vždy vyvolá-
valo „posvátné vzpomínky na minulost, které byly zdvojnásobe-
ny a které byly současně drahé i strašlivé, drahé pro místo po-
svátného odpočinutí prachu mého otce, a strašlivé pro scény, 
které v oné době (a které jsou v mé paměti jasné jako den) při-
nesly čestnému světu beznaděj a hrůzu a naplnily deset tisíc srd-
cí zármutkem a bědou“.9 
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Joseph F. Smith, šestý president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.  
Malba A. Salzbrennera. 
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Po Hyrumově smrti Mary a její sestra Mercy, také vdova, pra-
covaly společně, aby se postaraly o velkou rodinu a připravily se 
na to, že se připojí ke Svatým při stěhování na západ. Joseph F. 
Smith vzpomínal, že jejich přípravy náhle skončily na podzim 
roku 1846, kdy je vyhrožující lůza donutila, aby se přeplavili  
„v otevřeném plochém člunu přes řeku Mississippi do Iowy, kde 
jsme tábořili pod stromy a poslouchali ostřelování města. Opus-
tili jsme svůj pohodlný dům se vším nábytkem, který v něm zůs-
tal, a veškerý svůj pozemský majetek, aniž bychom měli naději 
nebo si pomyslili, že ho kdy znovu uvidíme“.10 Jeho matka své 
děti opakovaně ujišťovala: „Pán otevře cestu,“11 a síla jejího 
přesvědčení živila jejich vlastní víru. „Nebyli jsme daleko, když 
jsme uslyšeli kanonádu na druhé straně řeky,“ vzpomínal presi-
dent Smith, „ale právě tehdy jsem v duchu pociťoval jistotu – ji-
stotu jakou jen dítě může pociťovat – že vše je v pořádku, že je 
v tom Pánova ruka, stejně jako to pociťuji dnes.“12 

Když Joseph F. Smith putoval na západ, všímal si, jak jeho 
matka s vírou čelí výzvě za výzvou. Když velitel jejich výpravy 
nelaskavě trval na tom, že vdova bude přítěží pro celou výpravu, 
dala mu najevo, že udělá svou část a postará se o sebe, a že do-
konce dorazí do údolí dříve než on. A nakonec to dokázala! Jako 
rodinný pasáček si Joseph F. silně uvědomoval důležitost vzác-
ného dobytka, který patřil rodině, a tak nikdy nezapomněl, jak 
jeho matka jednou skrze vroucí modlitbu nalezla ztracený pár 
volů. Později, jak vzpomínal, se modlila za voly, kteří se „polo-
žili ve jhu, jako kdyby byli otráveni“, aby mohli vstát a jít dál, a 
„k úžasu všech, kteří to viděli,“ voli „vstali a my jsme jeli dál.“13 

23. září 1848 dovedl Joseph F. jedno rodinné volské spřežení 
do Údolí Solného jezera. Bylo mu devět let. Smithovi se usadili 
na pozemku jižně od Salt Lake City v Millcreeku a mladý Jo-
seph F. tam, jak vzpomínal, namáhavě pracoval jako „vozka, pa-
sáček, oráč, zavlažovač, žnec, s kosou nebo hrabicí, přepravce 
dřeva, mlatec, prosévač… [a] všeobecný dělník“.14 Rodina žila 
prostě v malém srubu, ale president Smith později poznamenal: 
„Neměli jsme se hůře než tisíce jiných, a ne tak špatně jako 
mnozí.“15 Naučil se tvrdě pracovat a vykonávat svou povinnost, 
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žít bez přepychu, velebit Boha a platit desátek ze všeho, co rodi-
na vypěstovala. 

Joseph F. Smith si vždy vysoce vážil práce a oběti své matky, 
její nesrovnatelné lásky a víry. Když ve věku 51 let po dvou mě-
sících nemoci zemřela, byl zdrcen. „Po smrti mé matky následo-
valo 18 měsíců – od 21. září 1852 do dubna 1854 – které pro mne 
byly nebezpečným obdobím,“ napsal později jednomu příteli 
z dětství. „Byl jsem skoro jako kometa nebo ohnivý meteor, bez 
přitažlivosti nebo gravitace, které by mne držely v rovnováze ne-
bo vedly v rozumných mezích.“ Vzpomínal, že ve 13 letech „bez 
otce a bez matky nebyl zcela bez přátel“.16 Jeho „navždy milova-
ná a vzpomínaná teta Mercy R. Thompsonová“17 ho i nadále živi-
la a on nikdy nezapomněl na starostlivost Brighama Younga, He-
bera C. Kimballa a George A. Smitha, otcova bratrance. Joseph F. 
prohlásil, že to byli muži, „které jsem se pro jejich bezúhonnost a 
lásku k pravdě naučil milovat tak, jako jsem miloval svého ot-
ce“.18 

Povolán sloužit na Havaji 

Když v dubnu 1854 První předsednictvo na generální konfe-
renci oznámilo, že Joseph F. byl povolán, aby se připojil ke sku-
pině misionářů, která měla brzy odcestovat, použil víru, kterou 
nashromáždil v průběhu svého dětství, a povolání „radostně při-
jal“. Později s vděčností vzpomínal: „Má čtyřletá misie na San-
dwichových ostrovech obnovila mou rovnováhu a utvrdila zá-
kony, meze a hranice, které řídily můj další život.“19 

Starší Joseph F. Smith dorazil do Honolulu na Sandwichových 
ostrovech (Havaj) 27. září 1854, asi šest týdnů před svými šest- 
náctými narozeninami. Byl přidělen na ostrov Maui a brzy zůstal 
sám v Kule, aby žil mezi lidmi a poznal jejich jazyk a kulturu. 
Vzpomínal, že jako mladý starší „dychtivě usiloval o dar jazy-
ků… a tímto darem a prostřednictvím studia jsem sto dnů po přis-
tání na těchto ostrovech mohl mluvit k lidem v jejich rodné řeči, 
jako nyní hovořím svým rodným jazykem k vám“.20 Mimořádná 
plynulost v řeči mu umožnila osobně sloužit havajskému lidu. 
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Přestože byl starší Smith mladý, byl pověřen, aby předsedal 
na ostrově Maui, potom v Hilo na ostrově Havaj a později  
na ostrově Molokai. Když na Molokai dostal vysokou horečku  
a byl tři měsíce vážně nemocný, jedna drahá sestra, Ma Mahu-
hii, o něho s láskou pečovala, jako kdyby byl jejím vlastním  
synem. Nikdy na něho nezapomněla, ani on na ni, a kdykoli se 
v pozdějších letech setkali, vítali se s hlubokou náklonností. 
„Laskavost, kterou mi projevili mnozí dobří domorodci na Ha-
vaji,“21 pro něho byla požehnanou vzpomínkou. 

Starší Joseph F. Smith opustil Havaj v říjnu 1857 a přijal na-
růstající zodpovědnosti, které mu přidělil president Brigham 
Young. Sloužil na misii v Anglii (1860–63) a na druhé misii na 
Havaji (1864). Po návratu do Salt Lake City koncem roku 1864 
byl zaměstnán v Kanceláři církevního historika a pracoval pod 
vedením staršího George A. Smitha z Kvora Dvanácti. 

Služba v Kvoru Dvanácti a v Prvním předsednictvu 

Potom, v roce 1866, pod vedením presidenta Younga, byl os-
madvacetiletý Joseph F. Smith vysvěcen apoštolem a povolán ja-
ko rádce v Prvním předsednictvu. Vážil si presidenta Younga ja-
ko muže „pozvednutého a podporovaného mocí Všemohoucího 
Boha, aby pokračoval v poslání [proroka] Josepha a dokončil dí-
lo, ke kterému on během svého života položil základy“.22 Joseph 
F. Smith celou duší toužil pomáhat „tomuto velikému a slavnému 
dílu“, aby spělo kupředu.23 Učil: „Sami jste přijali evangelium, 
tedy jděte a konejte celou svou povinnost, ne polovinu nebo část, 
ale celou svou povinnost.“24 Toto je způsob, jak podporovat „zá-
jmy Sionu a utvrzení jeho věci na zemi“.25 Kromě dalších zodpo-
vědností, které měl jako člen Kvora Dvanácti, přijal také zodpo-
vědnost sloužit po dvě období jako president Evropské misie 
(1874–75; 1877). 

Ačkoli formální vzdělání Josepha F. Smitha bylo omezené, 
osvojil si velkou slovní zásobu a naučil se hovořit s mocí a přes-
vědčivostí. 24. června 1866 hovořil v Tabernaclu v Salt Lake 
City, a jak si zaznamenal starší Wilford Woodruff z Kvora Dva-
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nácti, „hovořil odpoledne jednu hodinu a patnáct minut a moc 
kněžství byla na něm, a projevoval téhož ducha, který spočíval 
na jeho strýci Josephu Smithovi, Prorokovi, a na jeho otci  
Hyrumu Smithovi“.26 Starší Joseph F. Smith se stal široce zná-
mým pro rozsah a moc svých kázání, toužil učit v souladu se 
Svatým Duchem „pro porozumění těch, kteří mě slyší“.27 Není 
to „ani tolik bezchybná řeč, jako duch doprovázející řečníka, co 
v duši probouzí život a světlo,“ učil.28 „Vždy jsem se snažil, aby 
moji posluchači pocítili, že já a moji společníci jsme mírotvorci 
a milovníci míru a dobré vůle, že naším posláním je spasit, a ni-
koli zničit, budovat, a nikoli bořit,“ napsal jednou synovi na mi-
sii.29 

Od smrti presidenta Brighama Younga v roce 1877 do doby, 
kdy mu byla v roce 1901 vyjádřena podpora jako presidentovi 
Církve, neustále pracoval na tom, aby probouzel život a světlo 
v duši Svatých a utvrzoval mír a dobrou vůli. Během těchto  
24 let sloužili jako presidenti Církve John Taylor, Wilford Wo-
odruff a Lorenzo Snow a Joseph F. byl povolán jako rádce 
v každém následném Prvním předsednictvu. Byla to doba, kdy 
víra a praktiky Svatých posledních dnů byly všeobecně nepo-
chopeny a v 80. letech 19. století sváděli protivníci s Církví a je-
jími členy tvrdé právní boje. „Nechtějí, abychom byli nábožen-
sky nebo jinak odděleným a odlišným lidem od zbytku světa. 
Chtějí, abychom se ztotožnili a smísili se zbytkem světa, aby-
chom se stali takovými, jako jsou oni, a tím maří záměry Boží,“ 
vysvětlil president Smith.30 

President Smith nicméně na členy Církve naléhal, aby své ne-
přátele milovali a aby jim odpouštěli. „Když zapomeneme na cíl 
našeho povolání a sejdeme z cesty povinnosti a vracíme úder za 
úder, abychom oplatili zlým za zlé, abychom pronásledovali, 
protože jsme možná pronásledováni, zapomínáme na Pánovy 
příkazy a na smlouvy, které jsme uzavřeli s Bohem, že budeme 
dodržovat Jeho přikázání,“ učil.31 Skleslým Svatým připomněl 
Boží ujištění, že osudem Církve je „jít vpřed a stoupat, dokud 
Boží záměry ohledně tohoto velkého díla posledních dnů nebu-
dou naplněny“.32 
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Joseph F. Smith velmi lnul k těm, kterým sloužil. „Když zaží-
vám projevy důvěry a lásky svých bratrů a sester, které mám 
rád, jde mi to přímo do srdce,“ řekl.33 Ze všech svých vztahů si 
nejvíce cenil svazků se svou milovanou rodinou. Být manželem 
a otcem pro něho bylo největším povoláním. Rád pobýval doma, 
aby učil své děti, aby jim vyprávěl příběhy, aby si s nimi zpíval, 
hrál a smál se. Když byl pryč kvůli plnění úkolů, toužil po svých 
drahých. 1. dubna 1885 si na Havaji do deníku zapsal: „Vane 
silný východní vítr, který by v chladnějším podnebí byl studený 
a ostrý. Vane jemně, nebo nelaskavě na mé drahé? Je jim teplo, 
nebo zima?… Mají hlad, nebo jsou nasyceni? Jsou uprostřed 
přátel, nebo nepřátel, jsou ustaraní, nebo klidní? Klid, buď klid-
ný!“34 Jeho syn Joseph Fielding Smith vzpomínal na drahocenné 
chvíle, které prožíval po otcově boku „diskutuje o zásadách e-
vangelia a přijímaje výuku, jak ji mohl podat pouze on. Tímto 
způsobem byl vpravdě položen základ mého poznání, takže mo-
hu také říci, že vím, že můj Vykupitel žije a že Joseph Smith je, 
byl a vždy bude prorokem živého Boha.“ 35 

Neustále dbal o časné i duchovní potřeby své rodiny a způso-
boval, že jeho přítomnost bylo možné pocítit, ať již byl doma, 
nebo pryč. V poznámkách, dopisech a básních vyjadřoval svou 
trvalou náklonnost ke svým drahým. „Moje drahá společnice,“ 
napsal své ženě o jejích 39. narozeninách, „smýšlím o tobě lépe, 
cením si tě více, jsi mi bližší a miluji tě více dnes, než… před 
dvaceti lety. Každá hodina, týden, měsíc a rok posiluje pouto 
našeho svazku a každé dítě ho upevňuje věčnou pečetí.“36 

President Smith choval velkou lásku k chrámu a jeho obřa-
dům, které umožnily věčné sjednocení rodin. „Kdo, kromě Sva-
tých posledních dnů, přemítá o myšlence, že za hrobem budeme 
pokračovat v rodinné organizaci?“37 6. dubna 1853 byl ve věku 
14 let svědkem kladení úhelných kamenů chrámu Salt Lake a 6. 
dubna 1892 ve věku 53 let pronesl modlitbu při usazení krycího 
kamene chrámu.38 Příštího roku, 6. dubna 1893, president Wil-
ford Woodruff velkolepou budovu, čtvrtý chrám v Utahu, zasvě-
til. President Smith hovořil při zasvěcovacím shromáždění a 
řekl: „Toto je šestý chrám [včetně chrámů Kirtland a Nauvoo], 
ale to není konec.“39 Jako president Církve později zasvětil mís-
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ta pro chrámy Cardston v Kanadě (27. července 1913) a Laie na 
Havaji (1. června 1915). 

Služba v povolání presidenta Církve 

17. října 1901, týden po smrti presidenta Lorenza Snowa, 
Kvorum dvanácti apoštolů vysvětilo a ustanovilo Josepha F. 
Smitha šestým presidentem Církve Ježíše Krista Svatých po-
sledních dnů. Jako president sloužil 17 let, od roku 1901 do roku 
1918. Při svém prvním proslovu ke Svatým jako president Cír-
kve prohlásil: „Je naší výsadou žít blíže k Pánu než kdy dříve, 
chceme-li, abychom se mohli těšit z většího vylití Jeho Ducha, 
než jsme se kdy těšili, a abychom mohli postupovat rychleji, 
svižněji růst v poznání pravdy a být důkladněji utvrzeni ve víře. 
Toto vše však závisí na rostoucí věrnosti lidí.“40 Jeho osobní 
návštěvy mezi Svatými, jeho úsilí o posílení přátelství a výuky 
v místních sborech, jeho vlastní neúnavné kázání „zásad věčné 
pravdy“, to vše byly prostředky k povznesení „spravedlivosti, 
čistoty a svatosti v srdcích lidu.“41 Věděl, že pouze spravedliví, 
čistí a svatí lidé mohou pomáhat Spasiteli uskutečnit „posvěcení 
země a spasení lidské rodiny.“42 

Počet členů Církve se během úřadování presidenta Smitha 
téměř zdvojnásobil z 278 645 v roce 1901 na 495 962 v roce 
1918. Ačkoli většina členů stále žila na západě Spojených států, 
president Smith pociťoval silné pouto se členy v mnoha náro-
dech. V roce 1906 jako první úřadující president Církve navští-
vil Evropu a v roce 1910 se tam vrátil, uskutečnil také návštěvu 
u Svatých v Kanadě a na Havajských ostrovech. Spolu se svými 
rádci v Prvním předsednictvu radil členům, aby byli „věrní a 
pravdiví v loajalitě vůči svým vládám a aby byli dobrými obča-
ny“43 a aby „zůstali ve své rodné zemi a vytvářeli kongregace 
trvalého charakteru“.44 Členové Církve již nebyli povzbuzováni 
k přestěhování do Utahu, aby se shromáždili se Svatými. 

První generace Svatých se shromáždila v Sionu tím, že se 
geograficky oddělila od světa, aby získala jednotu a duchovní sí-
lu. Následujícím generacím president Smith zdůrazňoval, jak je 
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důležité žít mírumilovně uprostřed světa, zatímco si uchovává-
me dědictví jednoty a duchovní síly, kterou umožňuje řád a ob-
řady kněžství. 

President Smith často hovořil a dlouze se rozepisoval o ne-
srovnatelné moci kněžství a usiloval o to, aby všichni členové 
rozuměli jejímu významu. V době, kdy byla Josephu F. Smitho-
vi vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, se rozvrh shro-
máždění, lekcí a účinnost kněžských kvor lišil sbor od sboru. 
President Smith ale předvídal den, „kdy každá rada kněžství 
v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů porozumí svým 
povinnostem, převezme svou zodpovědnost, bude zvelebovat 
své povolání a zaujme své místo v Církvi“.45 Na generální kon-
ferenci v dubnu 1908 president Smith oznámil, že bude podnik-
nuto nové úsilí „ku prospěchu a pokroku těch, kteří jsou spojeni 
s různými kvory kněžství“.46 

Obzvláštní zájem měl o kvora Aronova kněžství. „Máme si 
hledět našich chlapců, kteří byli v Církvi vysvěceni jáhny, učite-
li a knězi,“ radil.47 V několika příštích letech biskupové svěřili 
mladým nositelům kněžství důležité úkoly, z nichž mnohé jsou 
nyní standardní praxí. Kvora Aronova i Melchisedechova kněž-
ství byla posílena, když byla pevně založena pravidelná týdenní 
a celoroční kněžská shromáždění a ústřední církevní výbor začal 
pro kvora vydávat jednotné studijní osnovy. 

President Smith kladl velký důraz na domácí učení. „Neznám 
žádnou jinou povinnost, která je posvátnější nebo nutnější, po-
kud je vykonávána tak, jak má být, než jsou povinnosti učitelů, 
kteří navštěvují domovy lidí, kteří se s nimi modlí, kteří je na-
pomínají ke ctnosti a cti, k jednotě, k lásce a k víře ve věc Sionu 
a věrnosti k ní,“ řekl.48 Aby dále posílil rodiny Církve, zavedl se 
svými rádci v Prvním předsednictvu v roce 1915 v Církvi prog-
ram každotýdenního domácího večera a vybízel rodiče, aby ten-
to čas využívali k učení svých dětí slovu Božímu. 

Toto bylo také období významného pokroku v pomocných 
organizacích. Generální komise Nedělní školy, organizace pro 
mladé muže a mladé ženy a Primárky začaly vydávat jednotné 
studijní osnovy. President Smith podotkl, že jejich lekce vedou 
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mladé členy „k lepším zkušenostem a hlubšímu porozumění zá-
sadám evangelia Ježíše Krista“.49 Aby se vyhovělo výzvě souvi-
sející s nárůstem volného času mládeže, byl pro mladé muže při-
jat skautský program a pro mladé ženy byl vypracován nový 
program Dívky z úlů. Pomocné sdružení, které od roku 1902 
povzbuzovalo kůly, aby psaly lekce pro sestry, začalo v roce 
1914 vydávat jednotné lekce a v roce 1916 zvláštní poselství pro 
navštěvující učitelky. Tyto novinky se staly součástí nového Re-
lief Society Magazine [Časopisu Pomocného sdružení] a lépe 
vybavily ženy z Pomocného sdružení, „aby si hleděly duchovní-
ho, duševního a morálního blaha matek a dcer v Sionu“.50 Presi-
dent Smith považoval za životně důležité, aby pomocné organiza-
ce pracovaly v souladu s kněžskými autoritami a učily evangeliu 
a posilovaly svazky přátelství mezi členy. „Tímto způsobem 
všichni společně pracujeme, pilně a vytrvale pracujeme na utvr-
zení Církve.“51 

Jednou z největších výzev, které Joseph F. Smith čelil, bylo 
vyrovnat se s neporozuměním a pronásledováním namířeným 
proti Církvi. Prohlásil však, že toto úsilí pomlouvačů „je ale ne-
přímo jenom prostředkem pokroku díla ve světě. Upoutávají na 
nás pozornost světa, a právě to si přejeme… Chceme, aby se 
s námi svět seznámil. Chceme, aby se učili naší nauce, aby po-
chopili naši víru, naše záměry a organizaci Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů“.52 

Postupně se naděje presidenta Smitha počaly naplňovat a Cír-
kev si ve Spojených státech i v jiných zemích získala větší res-
pekt. Aby Církev turistům, kteří navštívili Salt Lake City, pos-
kytla přesnější informace o své víře a historii, založila v roce 
1902 na Chrámovém náměstí první návštěvnické středisko. Bě-
hem prvního roku provozu bylo 25 dobrovolníků Úřadu pro in-
formace a církevní literaturu zavaleno více než 150 000 náv-
štěvníky. V roce 1904 úřad požádal o více pracovníků a o větší 
budovu. V roce 1911 pěvecký sbor Tabernacle Choir uskutečnil 
vysoce oceňované koncerty ve 25 městech na východě a středo-
západě Spojených států, včetně zvláštního koncertu v Bílém 
domě pro presidenta Spojených států a hosty. 
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„Pán nás bude stále více povznášet a zvelebovat před světem a 
učiní, abychom zaujali své pravé místo a postavení v prostředku 
země,“ slíbil president Smith, v poměru k „narůstající věrnosti“ 
členů a ochotě být „důkladněji utvrzeni ve víře“.53 Neustále proto 
nabádal Svaté posledních dnů, aby se hlouběji zakořenili ve 
vlastní historii a nauce. President Smith inicioval opětovné vydání 
History of the Church [Historie Církve] od Josepha Smitha a 
podporoval sbírku pionýrských deníků a rukopisů pro Církevní 
archivy. Také schválil, aby církevní činitelé zakoupili historická 
místa, která jsou pro Svaté posledních dnů posvátná, včetně žaláře 
v Carthage ve státě Illinois, kde v roce 1844 zemřeli mučednickou 
smrtí prorok Joseph Smith a jeho bratr Hyrum (1903), část chrá-
mového pozemku v Independence ve státě Missouri (1904), far-
mu ve Vermontu, kde se v roce 1805 narodil Joseph Smith 
(1905), a farmu Josepha Smitha st. v Manchesteru ve státě New 
York, místo, kde v háji Joseph Smith poprvé spatřil Otce a Syna 
(1907). Svědčil: „Myslím, že tato místa znamenají cosi posvátné-
ho, pro mne i pro všechny, kteří přijali božské poslání Josepha 
Smitha, Proroka.“54 

President Joseph F. Smith učil Svaté posledních dnů, aby měli 
Proroka v úctě za „pozvednutí závoje věčnosti, obrazně řečeno, 
před jejich očima“.55 Podobně se president Smith sám snažil po-
chopit rozsáhlé pravdy evangelia Ježíše Krista a učit jim. Jeho 
dopisy rodině a přátelům, jeho komentáře a odpovědi na otázky 
v církevních časopisech a jeho kázání, to vše byly důležité příle-
žitosti k vykládání nauky. Když měl se svými rádci v Prvním 
předsednictvu pocit, že by členové Církve nebo jiní lidé mohli 
špatně chápat základní nauky, připravili a vydali objasňující vy-
světlení. „Původ člověka“ (listopad 1909)56 a „Otec a Syn – Na-
ukový výklad Prvního předsednictva a Dvanácti“ (červen 
1916)57 se staly důležitými nástroji pro výuku Svatých posled-
ních dnů pravé podstatě našeho vztahu s Nebeským Otcem a Je-
žíšem Kristem. 

„Od svého mládí až do nynějška jsem se snažil… být míro-
tvorcem, kazatelem spravedlivosti, a spravedlivost kázat neje-
nom slovem, ale i příkladem,“58 řekl president Smith. Od pat-
nácti let až do své smrti v osmdesáti letech pronesl stovky 
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proslovů a přednášek o evangeliu, aby Svatým pomohl porozu-
mět učení Ježíše Krista a žít podle něho. Když Charles W. Nib-
ley hovořil o jeho schopnosti učit, prohlásil: „Kdo by se s ním 
mohl srovnávat jako s kazatelem spravedlivosti? Byl tím největ-
ším, jakého jsem kdy slyšel – silný, mocný, jasný, působivý. By-
lo úžasné, jak z něho plynula slova živého světla a ohně.“59 

Joseph F. Smith se radoval, když se členové Církve řídili jeho 
varováním a nabádáním jako proroka Božího. Ochota Svatých 
jít vpřed ve „spravedlivosti, čistotě a svatosti“ pro něho byla na-
nejvýš důležitá.60 Vedl je příkladem své pokory a učenlivosti. 
„Jsem pouze dítě, pouze se učím,“ řekl v roce 1916. „Upřímně 
doufám, že když se budu učit kousek po kousku, řádek za řád-
kem a předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu, den za 
dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem, přijde chvíle, kdy 
vskutku poznám pravdu a budu ji znát tak, jako ji zná Bůh, a 
budu spasen a oslaven v Jeho přítomnosti.“61 Byl vždy respek-
tován pro svou smělost a pevné přesvědčení, ale zejména byl 
ctěn pro svůj soucit. Pan Koleka, jeden z jeho blízkých havaj-
ských společníků, ho velebil jako „služebníka Nejvyššího Boha, 
muže otevřeného srdce naplněného láskou“.62 Naučil se „kázat 
spravedlivost nejenom slovem, ale i příkladem“,63 tím, že se 
dychtivě snažil „přizpůsobit podobě a obrazu Ježíše Krista“.64 

Během několika posledních měsíců svého života president 
Smith pociťoval zvláštní vnímavost vůči Duchu. „Možná mám 
zdravotní potíže, ale zdá se mi, že můj duchovní stav nejenom 
zůstává stejný jako v minulých dobách, ale rozvíjí se, roste,“65 
řekl v dubnu 1918. O šest měsíců později, 3. října 1918, když 
seděl ve svém pokoji, přemítal o písmech a „uvažoval… o velké 
smírčí oběti, kterou podstoupil Syn Boží, aby vykoupil svět“,66 

obdržel úžasný nebeský projev týkající se Spasitelovy návštěvy 
u mrtvých, zatímco Jeho tělo bylo v hrobě. Zjevení, později na-
zvané Vidění o vykoupení mrtvých a kanonizované jako 138. 
oddíl Knihy nauk a smluv, je vhodným krycím kamenem života 
proroka, který neochvějně hlásal, jak je důležité přinést všem 
Božím dětem plán života a spasení. 
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Sláva Boží, božský původ člověka a jeho závislost na Bohu, 
význam poslušnosti a svatých obřadů, milující vděčnost a věrná 
oddanost – to byly náměty, které president Smith vzájemně zno-
vu a znovu splétal. Jen vzácně hovořil o jedné zásadě evangelia 
odděleně od celého plánu života a spasení. Dokázal kázat evan-
gelium v jeho plnosti v jednom kázání, někdy v jediné větě, a 
vždy se zaměřoval na to, jak je důležité znát Boha Otce a Jeho 
Syna, Ježíše Krista. „Právě skrze lásku, kterou k Nim chováme, 
a skrze své přání žít v souladu s jejich požadavky a stát se tako-
vými, jako jsou Oni, můžeme milovat jeden druhého a mít větší 
potěšení z konání dobra, než jsme kdy měli z činění zla.“67 
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Pán Ježíš Kristus. Z obrazu Kristus a bohatý mladý kníže, Heinrich Hofmann. 
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Vím, 
že můj Vykupitel žije 

Skrze svědectví Ducha Svatého 
může každý z nás vědět, 

že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith sloužil více než půl století jako 
zvláštní svědek Spasitele, jako apoštol, jako rádce v Prvním 
předsednictvu a jako president Církve. Jeho svědectví – hlásané 
od řečnického pultu doma i v cizích zemích, v radách Církve i 
v kruhu vlastní rodiny – vypovídalo o srdci a duši oddané Ježíši 
Kristu a Jeho slavnému evangeliu. Jeho slova byla výmluvná, 
jeho poselství bylo jasné: „Jako služebník Boží chci říci, nezá-
visle na svědectví všech lidí a všech knih, které byly napsány, že 
jsem obdržel svědectví Ducha ve svém srdci, a svědčím před 
Bohem, anděly a lidmi, bez strachu z následků, že vím, že můj 
Vykupitel žije a že budu-li věrný, uzřím Ho tváří v tvář a budu 
s ním stát ve vzkříšeném těle na této zemi, neboť Bůh mi to zje-
vil. Obdržel jsem svědectví, a vydávám svědectví, a mé svědec-
tví je pravdivé.“1 

V závěru jeho života se na hřbitově v Salt Lake City konal 
zvláštní pohřební obřad, při němž členové pěveckého sboru Ta-
bernacle Choir zpívali jednu z jeho oblíbených náboženských 
písní „Já vím, že žije Spasitel“. Tato věta pro něho byla zákla-
dem jeho víry a zaměřením jeho prorockého poselství: „Vím, že 
můj Vykupitel žije. Cítím to každým vláknem svého bytí. Jsem 
si tím právě tak jist, jako jsem si jist svou vlastní existencí. Svou 
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vlastní existencí si nemohu být jist více než tím, že můj Vykupi-
tel žije.“2 

Následující svědectví je převzato z proslovu, který pre- 
sident Smith pronesl na konferenci kůlu Weber dne 18. října 
1896.3 

Učení Josepha F. Smitha 

Život a učení Spasitele jsou důkazem jeho božskosti. 

Všichni dobře známe historii našeho Spasitele, jak je zazname-
nána v Novém zákoně; že se narodil z panny; že vyrůstal upros-
třed svých bratrů v muže, a jaké úžasné věci vykonal již ve svém 
dětství mocí svého pomazání a poslání; jak učil zákoníky a dokto-
ry v synagoze a v chrámu a jak zahanbil ty, kteří se Ho snažili 
obvinit pro slovo. Všichni dobře známe moc, kterou projevoval 
při uzdravování nemocných, při navracení zraku slepým a sluchu 
hluchým a při očišťování malomocného a při tom, když učinil, 
aby chromý radostně poskakoval. 

Známe nauky, jimž učil; a mně se vždy zdálo, že není třeba 
dalšího důkazu o božskosti Ježíše Krista než nauky, jíž učil, že 
lidé mají milovat ty, kteří je utiskují a pronásledují je, a že mají 
oplácet zlo dobrem. Až do Jeho dne se ve světě učilo nauce „oko 
za oko, a zub za zub“. [Matouš 5:38.] To bylo filosofií onoho 
věku. Ale Ježíš učil přímému protikladu. Svým učedníkům při-
kazoval, že nemají oplácet zlo zlem, ale že mají oplácet zlo dob-
rem. „Udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého“ 
[Matouš 5:39.] Tato nauka byla pro svět nová. Není to nauka 
v souladu s padlou přirozeností člověka… Není tedy od člověka. 
Lidé by nemohli učit takové nauce a uplatňovat ji ve svém živo-
tě bez inspirace a moci z výsosti. 

„Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království ne-
beské. 

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. 

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. 
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Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni 
nasyceni budou.“ [Matouš 5:3–6.] 

Přečtěte si Kázání na hoře [viz Matouš 5–7] a potom se zep-
tejte sami sebe, zda přesahuje a převyšuje vše, co kdy člověk 
učil. To mne utvrzuje ve víře, že Ježíš nebyl pouhým člověkem, 
ale že byl Bohem projeveným v těle. Je to nauka věčného života, 
a bude-li člověk podle ní žít, nikdy nezemře; bude-li podle ní 
kráčet, půjde příjemnými stezkami; a zůstane-li v ní, pozná 
pravdu, a pravda ho osvobodí. 

Potom docházíme ke dni Jeho zkoušky, kdy ten, kterého si 
vyvolil, aby byl apoštolem a Jeho svědkem, se změnil ve zrád-
ce a zradil Pána Jeho nepřátelům. Přišli s meči a holemi, aby 
zajali muže míru, muže, který zakazoval násilí, který nikdy 
nepozvedl hlas ani ruku proti nevinným a dobrým, a vskutku 
ani proti žádnému člověku, pouze proti jejich hříšným prakti-
kám a zlým skutkům – přišli, aby ho zajali a podrobili Ho jaké-
si karikatuře soudu, aby mohli najít záminku a odsoudit Ho 
k smrti. 

Při jedné příležitosti, když učil lid těmto spravedlivým zása-
dám a svědčil o tom, že je Synem Božím, chopili se kamenů, 
aby ho kamenovali. Ježíš odpověděl: „Mnohé dobré skutky uká-
zal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků kamenujete 
mne?“ [Jan 10:32.] Neučinil mezi nimi žádný zlý skutek, vše, co 
učinil, bylo dobré, a přesto se Ho snažili zabít. Když rozzlobený 
Petr tasil meč a uťal ucho veleknězovu služebníkovi, Ježíš ho 
pokáral a pravil: „Obrať meč svůj v místo jeho; nebo všickni, 
kteříž meč berou, od meče zahynou.“ [Matouš 26:52.] Uprostřed 
svého utrpení, když se mu posmívali, když ho bili, když ho ko-
runovali trním a když mu spílali, on nikomu nespílal, ale tiše se 
podvolil svému údělu a vytrpěl to, co Otec dovolil, aby Mu hříš-
ní způsobili. 

Byl uveden do situací, kdy nauka, které učil, mohla být po-
drobena zkoušce, a On ve všem dokázal opravdovost svého uče-
ní. Dokonce uprostřed svého utrpení na kříži zvolal: „Otče, od-
pusť jim, neboť nevědí, co činí.“ [Lukáš 23:34.] Ptám se, je to 
pravda? Je-li to pravda, potom říkám, že žádný člověk v tako- 
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vém okamžiku nemohl pronést slova, jako jsou tato; to vyžado-
valo moc a ducha, lásku, milosrdenství, pravou lásku a odpuště-
ní samotného Boha. Vydávám vám své svědectví, že bytost, jež 
mohla prosit Boha, aby odpustil lidem, již jí působili takovou 
nezaslouženou krutost, není ničím jiným než Bohem. Kdyby 
neexistoval žádný jiný důkaz o božském poslání Ježíše Krista 
než tento, toto jediné by mne přesvědčilo, že Ježíš byl Vykupite-
lem světa. Učil a ve svém životě ztělesňoval právě ty zásady, 
které vykoupí svět … 

Ježíš nabídl svůj život za oběť,  
aby naplnil plán spasení. 

Ježíš… byl ukřižován. Přátelé sňali Jeho tělo z kříže, umyli 
ho, zabalili do čistého plátna a položili do nového hrobu,  
kde nikdy neleželo tělo člověka. Předtím však Ježíš své učed-
níky učil, že Syn Muže bude vydán na smrt. Jednoduchými 
slovy řekl: „Protož mne Otec miluje, že já pokládám duši svou, 
abych ji zase vzal. Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já poklá-
dám ji sám od sebe. Mám moc položiti ji, a mám moc zase vzí-
ti ji.“ [Jan 10:17–18.] Přišel, aby naplnil předpovědi proroků, 
že jako v Adamovi všichni umírají, tak skrze Krista všichni 
budou oživeni [viz 1. Korintským 15:22.]… Vstoupil-li hřích 
do světa přestupkem jednoho člověka, a důsledky tohoto přes-
tupku padly na všechny lidi bez jakéhokoli jejich přičinění, 
není spravedlivé, není logické, že lidstvo bude uvolněno 
z těchto následků skutkem jednoho člověka? Toto je plán, kte-
rý byl založen na počátku, a není v něm nic než spravedlnost. 
Ježíš nabídl svůj život za oběť, aby toto naplnil. Byl vydán na 
smrt zlovolnými lidmi, kteří Ho nespravedlivě obvinili a kteří 
zavřeli oči a uzavřeli srdce před pravdivými zásadami, jimž 
učil. 

V písmech čteme, že poté, co byl pohřben, přišla v první  
den týdne Maria Magdaléna k hrobu; ale vizte, kámen byl odva-
len a On byl pryč. Podívala se do hrobu a uzřela dva anděly 
v bílém, „jednoho u hlavy, a druhého u noh“, [Jan 20:12] a ti jí 
řekli: 
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„Ženo, co pláčeš? I dí jim: Vzali Pána mého, a nevím, kde ho 
položili. 

To když řekla, obrátila se zpátkem, a uzřela Ježíše, an stojí, 
ale nevěděla, by Ježíš byl. 

Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona domnívajici 
se, že by zahradník byl, řekla jemu: Pane vzal-lis ty jej, pověz 
mi, kdes ho položil, ať já jej vezmu. 

Řekl jí Ježíš: Maria. Obrátivši se ona, řekla jemu: Rabbóni, 
což se vykládá: Mistře. 

Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne; nebo jsem ještě nevstoupil 
k Otci svému. Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: Vstupuji 
k Otci svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu vaše-
mu.“ [Jan 20:13–17.] 

Maria potom odešla a pověděla učedníkům, že viděla Pána, a 
On se ukázal také jim. 

Nyní o tom na okamžik přemýšlejme. Zde se hovoří o histo-
rické skutečnosti, že Maria šla do hrobu, uviděla tam dva anděly 
a potom spatřila samotného vzkříšeného Vykupitele. Měla svě-
dectví nebeských poslů, potvrzené samotným Synem Božím, že 
Vykupitel byl vzkříšen. Její slova nám jsou předávána ve svě-
dectví. Chcete se s nimi přít? Chcete její svědectví zpochybňo-
vat?… Později potkal dva učedníky, kteří putovali do Emaus, a 
šel s nimi, ale „oči jejich držány byly, aby ho nepoznali“ [Lukáš 
24:16]. Ježíš se jich zeptal, proč jsou tak smutní, a oni odpově-
děli: „Ty sám jsi z příchozích do Jeruzaléma, ještos nezvěděl, co 
se stalo v něm těchto dnů.“ [Lukáš 24:18.] Postupně jim byly oči 
otevřeny a oni Ho poznali. 

Poté se ukázal svým učedníkům. Jeden z učedníků slyšel,  
že Ježíš byl vzkříšen, ale řekl, že neuvěří, ledaže Ho osobně 
spatří a bude moci vložit svou ruku do Jeho boku a svůj prst do 
ran od hřebů na Jeho rukou. Jak velmi se Tomáš podobal dneš-
nímu lidstvu! Pán se učedníkům ukázal znovu, a Tomáš byl 
s nimi. 
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„Potom řekl Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a 
vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale 
věrný. 

I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj! 

Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslave-
ní, kteříž neviděli, a uvěřili.“ [Jan 20:27–29.] 

Mocí Ducha Svatého můžeme poznat, 
že náš Vykupitel žije. 

Ježíš po svém vzkříšení sloužil svým apoštolům a utvrzoval 
je v pochopení skutečnosti, že nebyli oklamáni, ale že je sku-
tečně Synem Božím, který je nyní vzkříšený z mrtvých k ne- 
smrtelnosti a věčnému životu. Nehleděli přirozenýma očima. 
Svým přirozeným zrakem můžeme vidět velké množství věcí, 
ale může být oklamán. Svýma ušima můžeme slyšet, ale mo-
hou být oklamány. Naše přirozené smysly jsou náchylné 
k oklamání… Dovolte mi ale, abych vám řekl, že když se Vše-
mohoucí zjevuje člověku, činí to mocí Ducha Svatého, a ne 
skrze přirozené oko či přirozené ucho. Hovoří k člověku, jako 
kdyby k němu hovořil nezávisle na jeho těle, hovoří k duchu. 
Proto, hovoří-li k vám Bůh Všemohoucí a vydává-li svědectví 
o své pravdě mocí Ducha Svatého… budete vědět tak, jako ví 
Bůh. Nebude to něco, čemu pouze věříte, něco, co vám bylo 
sděleno skrze vaše přirozené smysly, v čem se můžete mýlit 
nebo být oklamáni, ale bude to to, co Bůh promluvil k srdci, 
k živé duši, k věčné bytosti člověka, který, podobně jako Bůh, 
je nezničitelný a věčný. 

Právě tímto způsobem Ježíš po svém vzkříšení otevřel du-
chovní oči a porozumění svých učedníků, takže věděli, že je Pán 
a Kristus. Věděli, že byl vzkříšen z mrtvých. Věděli, že byl Sy-
nem živého Boha, protože Bůh jim to zjevil. Mohli proto říci 
spolu s básníkem: 

„Ó, ta sladká radost, kterou dává tato věta: 

Vím, že můj Vykupitel žije.“ [„I Know That My Redeemer 
Lives,“ Hymns, no. 136.] 
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Kdo může vypovědět radost a uspokojení, které přicházejí 
k duši člověka, jenž obdržel toto svědectví od Všemohoucího 
Boha? Žádný člověk to nemůže vyjádřit. Ani já vám to nemohu 
popsat. Neexistují lidská slova, která to mohou říci. Lze to pou-
ze pocítit. Lze tomu porozumět pouze skrze nesmrtelnou část 
člověka. Radost, kterou pociťuje člověk, jenž obdržel toto svě-
dectví od Ducha Svatého, je nevyslovitelná… 

Svatý Duch Boží ke mně promluvil – ne skrze ucho, ne skrze 
oko, ale k mému duchu, k mé živé a věčné části – a zjevil mi, 
že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. Svědčím vám, že vím, že 
můj Vykupitel žije. Kromě toho vím, že Ho uvidím na této 
zemi, a že Ho uvidím takového, jaký je… Neboť On přijde, 
aby znovu navštívil zemi, ne tak, jak přišel dříve, ale v moci a  
velké slávě, přinášeje pomstu na zlovolné a bezbožné, kteří 
nechtějí naslouchat hlasu Ducha, ale kteří zatvrzují srdce své 
před pravdou a chápání své uzavírají před svědectvím služeb-
níků Božích. Ti budou souzeni; ne skrze slyšení ucha nebo 
skrze vidění oka, budou souzeni se spravedlivostí, a budou 
odsouzeni, protože světlo přišlo na svět, a oni milovali  
více tmu než světlo… Toto mi zjevil Pán. Naplnil tímto svě-
dectvím celého mého ducha, takže v něm není místo pro po-
chybnost… 

Máme svědectví Kristových učedníků na asijském kontinentu 
a svědectví Ježíšových učedníků na tomto kontinentu, která 
svědčí o stejných pravdách. Potom máme Knihu nauk a smluv, 
která obsahuje zjevení Boží a svědectví Jeho služebníkům a 
Svatým ve dni, ve kterém žijeme, třetí svědectví o těchto vě-
cech. Kromě tohoto všeho… máme v srdci svědectví Svatého 
Ducha, které nelze popřít, neboť ten, kdo toto svědectví přijímá 
inspirací Ducha Svatého, nemůže být oklamán. Duch Boží ne-
vydává svědectví o tom, co není pravda. Pokud jste tedy přijali 
ve svém srdci svědectví Svatého Ducha, víte, že váš Vykupitel 
žije… 

Vydávám vám své svědectví, že Vykupitel žije. Kéž toto svě-
dectví najde místo ve vašem srdci… Budeme-li se vzájemně 
milovat a vzájemně si činit dobro, budeme tak naplňovat předpi-
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sy evangelia Syna Božího, nauku Kristovu, jejímž záměrem je 
vykoupit a povýšit svět a přivést lidstvo zpět do přítomnosti 
Boha, a já se modlím, abychom všichni měli výsadu toho do-
sáhnout a radovat se z toho. 

Doporučení ke studiu 

• Jaké události nebo učení ze života Spasitele vám pomohly 
získat svědectví, že je Syn Boží? 

• Jak Ježíš Kristus při svém pronásledování oplácel zlo dob-
rem? Jaká požehnání plynou z následování Jeho učení oplácet 
zlo dobrem? Jak se můžeme úspěšněji řídit touto naukou? 
(Viz také Matouš 5:38–47.) 

• Jak můžeme vztáhnout radu „abyste vštípili slovo do srdcí 
svých, abyste cenu jeho vyzkoušeti mohli“ (Alma 34:4) k pa-
sážím z Kázání na hoře, o kterých se zmiňoval president 
Smith? (Viz Matouš 5:3–6.) 

• Jak může být mírnost naší silou? Proč je pro mnoho lidí ve 
světě tak obtížné vypěstovat si tuto mírnost? 

• Jak Spasitelova závěrečná slova, která řekl, když visel na kří-
ži, odrážejí „lásku, milosrdenství, pravou lásku a odpuštění“? 
Jak se můžeme řídit Jeho příkladem, když prožíváme vlastní 
období utrpení a zkoušek? 

• Jak je vaše svědectví posíleno svědectvím Marie Magdalény o 
vzkříšeném Vykupiteli? (Viz Jan 20:11–18.) 

• Jak se Tomáš „velmi podobal dnešnímu lidstvu“? Jaká po-
žehnání obdržíme, pokud jsme „neviděli, a uvěřili“? (Jan 
20:29.) 

• Co jste se od presidenta Smitha naučili o vydávání svědectví o 
Spasiteli? 

• Jaké pocity ve vás vyvolává svědectví presidenta Smitha? Jak 
vám jeho svědectví může pomoci posílit vaše vlastní svědec-
tví o Ježíši Kristu, Synu Božím? 
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Odkazy 
1. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 447. 
2. Gospel Doctrine, 69. 
3. Deseret News: Semi-Weekly,  

17 Nov. 1896, 1. 

  



K A P I T O L A  2  

10 

President Joseph F. Smith prohlásil, že prorok Joseph Smith byl 
„nástrojem vyvoleným Bohem a obdarovaným Jeho pravomocí, aby obnovil  

svaté kněžství“ (Gospel Doctrine, 478). 
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K A P I T O L A  2  

Osobní svědectví 
o proroku Josephu Smithovi 

Prorok Joseph Smith byl vyvolen Bohem,  
aby na zemi znovuzřídil plnost evangelia. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith obdržel ve svém životě záhy svědectví o tom, 
že prorok Joseph Smith byl vyvolen, aby znovuzřídil evange-
lium Ježíše Krista v této poslední dispensaci. President Smith 
po letech vzpomínal: „Jako dítě jsem znal proroka Josepha 
Smitha. Jako dítě jsem mu naslouchal, jak káže evangelium, 
které Bůh svěřil do jeho zodpovědnosti a péče. Jako dítě jsem 
se cítil dobře u něj doma, v jeho domácnosti, stejně jako pod 
střechou svého vlastního otce. Uchoval jsem si svědectví Du-
cha, které mi bylo vštípeno jako dítěti a které jsem obdržel od 
své zbožné matky, pevné přesvědčení, že Joseph Smith byl 
prorok Boží; že byl inspirován tak, jako nebyl inspirován žád-
ný jiný člověk v jeho generaci, ba ani v předcházejících stole-
tích; že byl vyvolen Bohem, aby položil základy Božího krá-
lovství.“1 

Když Joseph F. Smith sloužil jako president, schválil koupi 
pamětihodností, které sehrály důležitou roli v životě proroka 
Josepha Smitha a v růstu Církve, včetně prorokova rodiště 
v Sharonu ve státě Vermont, žaláře v Carthage ve státě Illinois a 
farmy Josepha Smitha st. v Manchesteru ve státě New York. 

President Joseph F. Smith o Prorokově díle řekl: „Vydávám 
vám i světu svědectví, že Joseph Smith byl pozvednut mocí Bo-
ží, aby položil základy tohoto velkého díla posledních dnů, aby 
v této dispensaci zjevil světu plnost evangelia, aby na světě zno-
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vuzřídil kněžství Boží, skrze něž mohou muži jednat ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého, a bude to Bohem přijato; bude to 
jeho pravomocí. Vydávám k tomu své svědectví; vím, že to je 
pravda.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Prorok Joseph Smith byl vyvoleným Božím nástrojem 
ke znovuzřízení evangelia spasení. 

Joseph Smith byl nástrojem vyvoleným Bohem a obdařeným 
pravomocí znovuzřídit svaté kněžství, moc Boží svázat na zemi 
i v nebi – moc kněžství, skrze niž mohou muži vykonávat obřa-
dy evangelia Ježíše Krista pro spasení lidstva. Prostřednictvím 
Josepha Smitha bylo znovuzřízeno evangelium pokání, křest ve 
vodě na odpuštění hříchů, křest Duchem Svatým a ohněm; a 
prostřednictvím ducha pravdy bylo zjeveno poznání, že Ježíš je 
Kristus, Jednorozený Syn Boží. Jsme zavázáni tomuto pokor-
nému služebníkovi, kterého Pán vyvolil, aby položil základy 
tohoto díla, za obřady evangelia Syna Božího, tehdy a stále ještě 
neznámé světu, skrze něž se můžeme sjednotit jako rodiny, jako 
pokolení, ve svazku nové a věčné smlouvy na čas a celou věč-
nost. 

Jsme zavázáni proroku Josephu Smithovi, jako nástroji v ru-
kou Páně, za svou znalost o díle, které je nutné vykonat v domě 
Božím pro spasení žijících a vykoupení mrtvých, a za věčné 
sjednocení duší, jež jsou spojeny v tomto životě mocí Boží pod 
svazkem věčné smlouvy. Proroku Josephu Smithovi dlužíme, 
nebo mu jsme alespoň zavázáni, jako nástroji v rukou Božích, za 
znalost, kterou nyní máme, že člověk nemůže být povýšen do 
přítomnosti Boha a těšit se plně z Jeho slávy sám. Nebylo za-
mýšleno, aby člověk byl sám, neboť v Pánu není muž bez ženy, 
ani žena bez muže.3 

Bůh žije a Ježíš je Kristus, Spasitel světa. Joseph Smith je 
prorok Boží – živý, nikoli mrtvý, neboť jeho jméno nikdy ne-
zemře. Anděl, který ho navštívil a který mu sdělil Boží posel-
ství, mu řekl, že jeho jméno bude zmiňováno v dobrém i ve 
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zlém po celém světě [viz Joseph Smith – Životopis 1:33]. Tato 
předpověď byla učiněna za dnů jeho mládí, dříve než byla zor-
ganizována Církev, a předtím, než byla jakákoli vyhlídka na to, 
čeho bylo od té doby dosaženo. Toto prohlášení bylo učiněno 
nehledě na to, že se to tehdy zdálo naprosto nemožné; avšak ode 
dne, kdy bylo vysloveno, až do této chvíle, a od nynějška až do 
závěrečné scény, jméno Josepha Smitha bylo, je a bude doširoka 
zvěstováno národům země a bude lidmi světa chováno v úctě 
nebo v opovržení… neboť on činil a činí dílo Mistra. V této dis-
pensaci položil základy pro znovuzřízení zásad, kterým učil Syn 
Boží, jenž pro tyto zásady žil, jenž jim učil a jenž pro ně zemřel 
a vstal z mrtvých.4 

Tam, kde je [jméno Josepha Smitha] vyslovováno v dobrém, 
je to těmi, již měli výsadu slyšet evangelium, které přišlo na 
zemi skrze něho, a již byli dostatečně čestní a pokorní, aby ho 
přijali. Hovoří o něm se znalostí, již získali inspirací Svatého 
Ducha skrze poslušnost zásad, kterým učil jako prorok a jako 
inspirovaný člověk. Hovoří k jeho chvále, k jeho poctě, a chova-
jí jeho jméno v uctivé vzpomínce. Ctí ho a mají ho v lásce tak, 
jako žádného jiného člověka, protože vědí, že byl vyvoleným 
nástrojem v rukou Všemohoucího, který pro ně znovuzřídil evan-
gelium života a spasení, který otevřel budoucnost jejich chápání, 
který, dalo by se říci, odhrnul závoj věčnosti bránící jim ve vý-
hledu. Ti, již přijali zásady, které hlásal, vědí, že se týkají neje-
nom jejich vlastního spasení, štěstí a klidu, duchovního i časné-
ho, ale i blaha, štěstí, spasení a oslavení jejich pokolení, jež 
zemřelo bez poznání pravdy. 

Dílo, do něhož byl prorok Joseph Smith zapojen, nebylo o-
mezeno pouze na tento život, ale týká se stejně tak života, kte-
rý přijde, a života, který již byl. Jinými slovy, týká se těch, 
kteří na zemi žili, těch, kteří na ní žijí, i těch, kteří přijdou po 
nás. Není to něco, co se týká člověka pouze tehdy, když přebý-
vá ve stánku těla, ale týká se to celé lidské rodiny od věčnosti 
do věčnosti… A neomezuje se to na nějakou vesnici, ani na 
stát, ani na národ, ale dosahuje ke každému národu, pokolení, 
jazyku a lidu.5 
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Zdá se mi vskutku velice divné, že svět projevuje vůči Josep-
hu Smithovi tolik nesmírně špatných pocitů. Neukřivdil žádné-
mu člověku. Jsem toho svědkem, neboť znám jeho život. Viděl 
jsem ho v těle, a četl jsem jeho slova. Četl jsem zjevení, která 
mu dal Pán. Znám dobře jeho dílo a vím, že nikdy neukřivdil 
živé duši. Svým bližním neublížil, ale udělal mnoho pro to, aby 
byli oslaveni. A přesto nejdivnější na tom je to, že lidé, kteří ho 
absolutně neznají, chovají vůči němu nejhořčejší, nejnevraživěj-
ší a nejzlovolnější pocity, jaké člověk může cítit. Ptám se sám 
sebe: Proč je tomu tak? Lidé zpravidla nechovají tyto pocity 
vůči podvodníkům nebo zakladatelům nových, člověkem zalo-
žených náboženských organizací. Ale kupodivu téměř vždy se 
rozzuří, když je zmíněno jméno proroka Josepha Smitha! I když 
je však toto divné z hlediska přirozeného, je to jen v souladu se 
slibem, který mu na počátku dal jeden z nebeských poslů, již 
byli vysláni, aby ho učili … 

Základ díla položený prorokem Josephem Smithem byl polo-
žen ve věčné pravdě. Nemůže být strženo. Je jako dům postave-
ný na skále. Bouře na něj mohou udeřit, deště padat, mohou při-
jít vichřice, srdce lidí mohou být podněcována k hněvu proti 
němu a k jeho pronásledování; ale ono je pevné jako věčné pa-
horky, protože je postaveno na pravdě [viz Matouš 7:24–25]. 
Čestnost, ctnost, čistota života, víra v Pána Ježíše Krista a 
v Jeho vzkříšení, poslušnost přikázání Božích jsou hlavními 
zásadami naší víry. Víme, že tato nauka je pravdivá.6 

První vidění Josepha Smitha je největší událostí 
od vzkříšení Spasitele. 

Největší událostí, která se ve světě přihodila od vzkříšení Sy-
na Božího z hrobu a jeho vystoupení na výsost, byl příchod Otce 
a Syna k tomuto chlapci, Josephu Smithovi, aby připravili cestu 
pro položení základu Jeho království – ne království člověka – 
aby již nikdy nezaniklo ani nebylo zničeno. Když jsem přijal 
tuto pravdu, shledávám snadným přijmout každou jinou pravdu, 
kterou prohlásil a oznámil… Nikdy neučil nauce, jež nebyla 
pravdivá. Nikdy nepraktikoval nauku, která mu nebyla přikázá-



 K A P I T O L A  2  

15 

na praktikovat. Nikdy neobhajoval omyl. Nebyl oklamán. Viděl; 
slyšel; činil, jak mu bylo přikázáno činit; a za dílo vykonané 
Josephem Smithem je tedy zodpovědný Bůh – nikoli Joseph 
Smith. Pán je za to zodpovědný, a ne člověk.7 

Na jaře 1820 [Joseph Smith] obdržel první nadpozemský ne-
boli nebeský projev. Tehdy mu bylo čtrnáct let. Obvykle toho 
od chlapce, kterému je pouhých čtrnáct let, mnoho neočeká-
váme, a není pravděpodobné, že by se chlapec tak mladého 
věku stal velmi zkaženým anebo zlovolným, zejména když se 
narodil a vyrůstal na farmě, odloučen od neřestí zkažených 
velkých měst, a bez kontaktu se znečišťujícím vlivem špatné 
společnosti. Není pravděpodobné, že během let, jež ho v životě 
utvářely, až do čtrnácti let, strávil mnoho zahálčivých oka-
mžiků, neboť jeho otec musel pracovat pro své živobytí, a pra-
cí svých rukou ho dobývat z půdy, protože byl chudý a musel 
živit velkou rodinu.8 

Co se týče jeho duchovních projevů, je rozumné předpoklá-
dat, že by ze strany chlapce, a to takového chlapce, mohlo jít 
v jeho prostém prohlášení o tom, co viděl a slyšel, o promyšlený 
podvod? Ne; ani odpověď, kterou nebeský posel dal, nemohla 
vzniknout ve vlastní mysli dítěte. Svědectví Josepha Smitha, 
týkající se jeho nebeských projevů, bylo v pozdějším životě prá-
vě tak prosté, přímočaré, jednoduché a pravdivé, jako bylo 
v dětství; věrnost, odvaha a láska vštípená v době, když byl 
chlapcem, a charakterizující jeho chlapecký život, s dospělostí 
neochabla ani se nezměnila. Jeho moudrost k němu přišla zjeve-
ními od Boha.9 

Naši kritici říkají, že to, co prorok Joseph viděl, byla iluze, on 
ale říkal něco jiného. Řekl, že osobnosti, které se mu ukázaly, 
byli skuteční muži… Máme zprávu o narození, životě a díle 
Krista, a v tomto příběhu není nic, co by způsobovalo, abychom 
tomu věřili pohotověji než příběhu proroka Josepha Smitha. 
Když Kristus před 1900 lety přišel dolů z nebe, chodil, hovořil a 
radil se se svými přáteli. Existuje nějaký důvod, proč by nemohl 
přijít znovu, proč by dnes ještě jednou nenavštívil tuto zemi a 
nehovořil s lidmi? Pokud existuje, rád bych ho slyšel. To, co 
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vám chci vštípit, je to, že Bůh je skutečný, že je osobou z masa a 
kostí, stejně jako jste vy i já. Kristus je také takový, ale Duch 
Svatý je osoba duchovní.10 

Prorok Joseph Smith přeložil Knihu Mormon darem 
a mocí Boží. 

Když bylo [Josephu Smithovi] něco mezi 17 a 18 lety, obdr-
žel další nebeský projev a byly mu zjeveny některé velké a 
slavné věci, a od té doby byl po čtyři roky navštěvován nebes-
kým poslem… Tato osobnost, prohlašoval, mu zjevila úmysl a 
vůli Páně a ukázala mu povahu velikého díla, pro jehož zřízení 
na zemi, až přijde čas, bude nástrojem v rukou Božích. Toto 
byla práce, kterou vykonal anděl Moroni během čtyř let, jež 
uplynula mezi lety 1823 až 1827. V roce 1827 obdržel z rukou 
anděla Moroniho zlaté desky, ze kterých přeložil tuto knihu 
(Knihu Mormon) skrze inspiraci Všemohoucího a darem a mo-
cí Boží, již obdržel … 

Měl Joseph Smith během tříletého období mezi rokem 1827 a 
1830, zatímco si svýma rukama vydělával na skrovné živobytí, 
vyhýbal se nepřátelům, snažil se uniknout ze spárů těch, kteří se 
snažili ho zničit a zabránit mu v naplnění jeho poslání, a čelil po 
celou dobu nevýslovným překážkám a skličujícím nesnázím při 
dokončování překladu této knihy, velkou příležitost stát se zlo-
volným nebo zkaženým? Myslím, že neměl. Když dokončil 
překlad Knihy Mormon, stále byl pouhým chlapcem, a přesto 
vydáním této knihy zveřejnil historické skutečnosti, proroctví, 
zjevení, předpovědi, svědectví a nauky, předpisy a zásady, které 
přesahují moc a moudrost učeného světa okopírovat je nebo 
vyvrátit. Pokud jde o moudrost světa, byl Joseph Smith neučený 
mladík. Byl učen andělem Moronim. Své vzdělání obdržel shů-
ry, od Všemohoucího Boha, a ne od člověkem vytvořených in-
stitucí; ale obviňovat ho z nevědomosti by bylo nespravedlivé i 
nesprávné; žádný člověk nebo spojení lidí nemělo větší inteli-
genci, než měl on, a ani spojená moudrost a lstivost té doby ne-
mohla vytvořit nic, co by se vyrovnalo tomu, co udělal on. Ne-
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byl nevědomý, neboť byl učen tím, od koho plyne veškerá inte-
ligence. Měl poznání Boha a jeho zákona, a věčnosti.11 

Kniha Mormon byla přeložena darem a mocí Boží prostřed-
nictvím mladého muže; nikoli učeným mužem, vědcem, ale 
neškoleným, prostým nevinným chlapcem! A tímto neškole-
ným, prostým, nevinným chlapcem nebyl nikdo jiný než Joseph 
Smith. Sám o sobě neměl moudrost, inteligenci ani schopnosti, 
aby do anglického jazyka přeložil nápisy na deskách, které 
byly ukryty dávnými obyvateli tohoto kontinentu. Nikdy ne-
hlásal, že tyto staré znaky přeložil svou vlastní moudrostí. Na-
opak trval na tom, že to učinil darem a mocí Boží, které obdr-
žel.12 

Prorok, s výjimkou Ježíše, vykonal pro spasení lidstva 
více než kdokoli jiný, kdo kdy žil. 

[Joseph Smith] ve svém mládí navázal kontakt s nebesy. Vy-
nesl na světlo Knihu Mormon, která obsahuje plnost evangelia; 
a zjevení obsažená v Knize nauk a smluv; obnovil pro člověka 
svaté kněžství; zřídil a zorganizoval Církev Ježíše Krista Sva-
tých posledních dnů, organizaci, která nemá obdoby na celém 
světě, a to vše nedokázala objevit nebo vytvořit lidská lstivost a 
moudrost po věky, a nikdy to nedokáže. Založil kolonie ve stá-
tech New York, Ohio, Missouri a Illinois a ukázal cestu pro 
shromáždění Svatých ve Skalistých horách; poslal evangelium 
do Evropy a na ostrovy mořské; v Ohiu založil město Kirtland a 
postavil tam chrám, který stál mnoho tisíc dolarů; uprostřed pro-
následování založil město Nauvoo, v něm a v jeho okolí shro-
máždil asi 20 000 lidí a zahájil tam stavbu chrámu, který, když 
byl dokončen, stál milion dolarů; a přitom všem musel bojovat 
proti předsudkům té doby, proti nepolevujícímu pronásledování, 
lůzovládě a ohavným pomluvám a urážkám, které se na něho 
bez míry nebo omezení kupily ze všech stran. Jedním slovem, 
od čtrnácti do dvaceti let vykonal pro spasení člověka více než 
kterýkoli člověk, který kdy žil, s výjimkou Ježíše [viz NaS 
135:3], a přesto ho jeho nepřátelé obviňovali, že je líný a bez-
cenný člověk! 
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Kam půjdeme, abychom našli jiného člověka, který dokázal 
jednu tisícinu dobra, jež vykonal Joseph Smith?… Žádný člověk 
v devatenáctém století, kromě Josepha Smitha, neodhalil světu 
paprsek světla na klíče a moc svatého kněžství nebo na obřady 
evangelia, ať již pro žijící, nebo pro mrtvé. Skrze Josepha 
Smitha Bůh zjevil mnoho věcí, jež byly uchovávány vskrytu od 
založení světa, aby byli naplněni proroci… A toto je přísně 
v souladu s cíli a charakterem tohoto velkého díla posledních 
dnů určeného k tomu, aby naplnilo velké účely a záměry Boží, 
které se týkají dispensace plnosti časů.13 

Joseph, Prorok… se v Boží prozřetelnosti stal prostředkem 
k obnovení starých pravd věčného evangelia Ježíše Krista, plánu 
spasení, který je starší než lidská rasa. Také je pravda, že jeho 
učení bylo pro lidi v jeho době nové, protože odpadli od pravdy 
– ale zásady evangelia jsou nejstarší pravdy, které existují. Pro 
Josephovu generaci byly nové, stejně jako jsou zčásti nové i pro 
generaci naši, protože lidé zbloudili, jsou unášeni, zmítají se a 
točí každým novým větrem učení, které lstiví lidé – tak zvaní 
pokrokáři – vynalezli. To činí z Josepha, Proroka, obnovitele, 
nikoli ničitele, starých pravd. A to nás neospravedlňuje v tom, 
abychom odkládali prosté základní zásady evangelia a sháněli se 
po moderních naukových výstřelcích a teoriích.14 

Se vší upřímností a s veškerou vážností duše vám pravím,  
že celým srdcem věřím v božské poslání Josepha Smitha, Proro-
ka, že jsem každým vláknem své bytosti přesvědčen, že Bůh ho 
vzbudil, aby na zemi obnovil evangelium Kristovo, které je 
vskutku mocí Boží ke spasení. Svědčím vám, že Joseph Smith 
byl nástrojem v ruce Páně při obnovování Božích pravd světu, a 
také svatého kněžství, které je pravomocí delegovanou člověku. 
Vím, že to je pravda, a vydávám vám o tom svědectví. Pro mne 
to je vše ve všem, je to můj život, je to mé světlo, je to má nadě-
je a moje radost; poskytuje mi to jediné ujištění, které mám, o 
oslavení, o mém vzkříšení z mrtvých s těmi, jež jsem miloval a 
jichž jsem si vážil v tomto životě a s nimiž padl můj los v tomto 
životě – ctihodnými muži, čistými, pokornými muži, kteří byli 
poslušni Boha a Jeho přikázání, kteří se nestyděli za evangelium 
Kristovo, ani za své přesvědčení o evangeliu nebo za jeho zna-
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lost; muži, kteří byli učiněni z hmoty, z níž jsou učiněni mučed-
níci, a kteří byli kdykoli ochotni položit život, kdyby to bylo 
potřeba, pro Kristovu věc a pro evangelium, jež obdrželi se  
svědectvím Svatého Ducha v srdci. Přeji si znovu se připojit 
k těmto mužům, až skončí můj běh zde. Až bude moje poslání 
zde vykonáno, doufám, že půjdu dál do duchovního světa, kde 
přebývají, a znovu se k nim připojím. Je to evangelium Syna 
Božího, které mi dává naději, již mám, v toto naplnění a v usku- 
tečnění mé touhy v tomto směru. Vsadil jsem na toto evange-
lium vše, a neučinil jsem to nadarmo. Vím, v koho důvěřuji. 
Vím, že můj Vykupitel žije a že v posledních dnech Jeho noha 
spočine na zemi.15 

Doporučení ke studiu 

• Jakým způsobem byl Joseph Smith „nástrojem v ruce Páně“? 
Jak jste byli požehnáni tím, co Pán zjevil skrze proroka Josepha 
Smitha? 

• Proč je důležité mít svědectví o tom, že Joseph Smith byl pro-
rokem Božím v této dispensaci? 

• Jakým významným pravdám se Joseph Smith naučil z prvního 
vidění? Jakým významným pravdám jste se z prvního vidění 
naučili vy? Jakým způsobem je svědectví o prvním vidění zá-
kladem pro přijetí dalších pravd evangelia? 

• Proč je důležité vědět, že Kniha Mormon „byla přeložena da-
rem a mocí Boží“? 

• Vyjmenujte něco z toho, čím prorok Joseph Smith vykonal 
„pro spasení člověka více než kterýkoli člověk…, s výjimkou 
Ježíše“. 

• Proč je důležité vědět, že prorok Joseph Smith byl „obnovitel, 
nikoli ničitel, starých pravd“? 

• Jak jste byli posíleni tím, že jste se stýkali s muži, ženami 
nebo dětmi, kteří mají silné svědectví a „nestydí se za evange-
lium Kristovo“? Jak můžeme svým svědectvím posilovat dru-
hé? 
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• Co ze svědectví presidenta Josepha F. Smitha o Prorokovi na 
vás nejvíce zapůsobilo? Jaké je vaše svědectví o božském po-
slání proroka Josepha Smitha? 
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K A P I T O L A  3  

Pravdivá, věrná, 
vroucí modlitba 

Pravá modlitba vychází ze srdce k Bohu  
ve jménu Ježíše Krista. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Na podzim roku 1847 tábořili devítiletý Joseph F. Smith, jeho 
ovdovělá matka Mary Fielding Smithová a jeho strýc Joseph 
Fielding na cestě do Winters Quarters u řeky Missouri. Druhý 
den ráno zjistili, že jim chybí spřežení nejlepších volů. 

Joseph F. a jeho strýc po volech dlouho a usilovně pátrali, až 
byli „promočení na kost, vyhladovělí, sklíčení a téměř vyčerpa-
ní“. Joseph F. řekl: „V tomto žalostném stavu jsem se jako první 
vracel k našim vozům, a když jsem se přiblížil, uviděl jsem svou 
matku, jak klečí v modlitbě. Na okamžik jsem se zastavil a po-
tom jsem se potichu přiblížil dostatečně blízko, abych slyšel, jak 
úpěnlivě prosí Pána, aby nedopustil, abychom byli ponecháni 
v této bezútěšné situaci, ale aby nás vedl, abychom našli ztrace-
né spřežení a mohli bezpečně pokračovat ve své cestě. Když 
povstala, stál jsem poblíž. První výraz, kterého jsem si v její 
ušlechtilé tváři všiml, byl něžný úsměv, který mi, ačkoli jsem 
byl sklíčený, dodal novou naději a ujištění, které jsem předtím 
necítil.“ 

Vesele Josepha a jeho strýce vybídla, aby se posadili a po-
chutnali si na snídani, kterou připravila, a řekla: „Půjdu se projít 
a podívám se, zda dobytek nenajdu.“ Nehledě na protesty svého 
bratra, že další pátrání bude bezvýsledné, Mary vyrazila a nechala 
jeho i Josepha F., aby si snědli snídani. Nedaleko potkala pasá-
ka, který naznačoval, že ztracené voly viděl v opačném směru, 
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než kterým šla. Joseph F. Smith řekl: „Jasně jsme slyšeli, co řekl, 
ale matka šla rovně dál, a ani neotočila hlavu, aby se na něho 
podívala.“ Brzy na Josepha F. a jeho strýce zamávala a oni běže-
li k místu, kde stála. Tam spatřili voly přivázané ke skupince vrb. 

President Joseph F. Smith později řekl: „Byla to jedna z prv-
ních praktických a pozitivních ukázek účinnosti modlitby, kte-
rých jsem kdy byl svědkem. Učinila nesmazatelný dojem na 
mou mysl, a po celý život pro mne byla zdrojem útěchy, ujištění 
a vedení.“1 

Učení Josepha F. Smitha 

Poznejte, jak se obracet na Boha v modlitbě. 

Modlím se, abyste poznali, jak se obracet na Boha v modlitbě. 
Naučit se modlit není tak obtížné. Nejsou to jednotlivá slova, co 
tvoří modlitbu. Modlitbu vlastně netvoří slova. Opravdovou, 
věrnou, vroucí modlitbu tvoří spíše pocit, který vychází ze srdce 
a z vnitřní touhy našeho ducha modlit se v pokoře a víře k Pánu, 
abychom mohli obdržet Jeho požehnání. Nezáleží na tom, jak 
prostá mohou být slova, pokud jsou naše touhy opravdové a my 
přicházíme před Pána se zlomeným srdcem a zkroušeným du-
chem, abychom Ho prosili o to, co potřebujeme.2 

On není daleko. Není obtížné se na Něj obrátit, pokud to ov-
šem činíme se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, jako 
v dávných dobách Nefi. Tímto způsobem se na Něj, ve svém 
mládí, obrátil Joseph Smith. Odešel do lesa, poklekl a v pokoře 
se dychtivě snažil poznat, která církev je pro Boha přijatelná. Na 
svou modlitbu, kterou pronesl z hloubi srdce, obdržel odpověď, 
a obdržel ji způsobem, jejž neočekával. 

Bratří a sestry, neučte se modlit pouze ústy. Neučte se modlit-
bu nazpaměť, a nepřeříkávejte ji každé ráno a večer. To je něco, 
co se mi velmi nelíbí. Je pravda, že velmi mnoho lidí upadá do 
rutiny přeříkávat formální modlitbu. Začnou v určitém bodě, a 
cestou se dotknou každého bodu, až se dostanou k závěrečné 
scéně; a když skončí, nevím, zda modlitba vystoupila nad strop 
pokoje, či nikoli.3 



 K A P I T O L A  3  

23 

Bratří a sestry, mějme Boha na paměti a volejme k Němu a 
dovolávejme se Jeho požehnání a Jeho přízně. Nicméně, dělej-
me to s moudrostí a ve spravedlivosti, a když se modlíme, máme 
k Němu volat důsledným a rozumným způsobem. Nemáme Pána 
prosit o to, co je zbytečné, nebo o to, co nám neprospěje. Máme 
prosit o to, co potřebujeme, a máme prosit s vírou, jak řekl apoš-
tol: „… nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest 
vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.  
Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána.“ 
[Jakub 1:6–7.] Ale když my prosíme Boha o požehnání, prosme 
ve víře evangelia, v oné víře, kterou slíbil dát těm, již v Něho 
věří a poslouchají Jeho přikázání.4 

Velice na mne působil a dojímal mě způsob modlitby [presi-
denta Hebera C. Kimballa] v jeho rodině. Nikdy jsem neslyšel 
žádného jiného člověka modlit se tak, jako on. Nehovořil k Pá-
nu, jako by byl daleko, ale jako kdyby s ním rozmlouval tváří 
v tvář. Myšlenka na skutečnou přítomnost Boha na mne mnoho-
krát tak zapůsobila, zatímco on s Ním rozmlouval v modlitbě, že 
jsem se nemohl udržet, abych se nepodíval vzhůru, zda není 
skutečně přítomen a viditelný.5 

Předstupujte před Boha často v pokoře a víře. 

Bez jakékoli pochybnosti… přijímáme nauku, jíž jsme byli 
učeni prorokem Josephem Smithem a samotným Synem Božím, 
že se modlíme k Bohu, Věčnému Otci, ve jménu Jeho Jednoro-
zeného Syna, ke kterému se modlil také náš otec Adam a jeho 
potomstvo od počátku.6 

Myslím, že je pro nás žádoucí, abychom se dobře zamýšleli 
nad svými slovy, když voláme k Pánu. On nás slyší v skrytu a 
může nás odměnit zjevně. Nemusíme k Němu volat mnoha slo-
vy. Nemusíme Ho unavovat dlouhými modlitbami. To, co po-
třebujeme a co máme jako Svatí posledních dnů pro své vlastní 
dobro dělat, je často před Něho předstupovat, abychom Mu do-
svědčili, že Ho máme na paměti a že jsme ochotni vzít na sebe 
Jeho jméno, dodržovat Jeho přikázání, konat spravedlnost; a že 
toužíme po tom, aby nám pomáhal Jeho Duch. Potom, máme-li 
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potíže, předstupme před Boha a požádejme Ho přímo a konkrét-
ně, aby nám pomohl z potíží, ve kterých se nacházíme. A nechť 
tato modlitba vychází ze srdce, nechť není ve slovech, která  
tvoří koleje na vyšlapané stezce každodenního používání, aniž 
by v nás použití těchto slov vyvolávalo nějakou myšlenku nebo 
pocit. 

Když vyjadřujeme své potřeby, hovořme prostými slovy, kte-
rá na Dárce každého dobrého a dokonalého daru zapůsobí nejop-
ravdověji. On může slyšet vskrytu; a zná touhy našeho srdce 
ještě předtím, než prosíme, ale učinil závazkem a povinností, 
abychom vzývali Jeho jméno – abychom prosili, a mohli obdr-
žet; klepali, a mohlo nám být otevřeno; a hledali, a mohli nalézt 
[viz Matouš 7:7]. A tak Pán učinil láskyplnou povinností, že Ho 
máme mít na paměti, že mu máme ráno, v poledne i večer do-
svědčovat, že nezapomínáme na Dárce každého svého dobrého 
daru.7 

Zachovávejte ono velké přikázání dané Mistrem, mít Pána  
neustále na paměti, modlit se ráno i večer, a vždy pamatujte na 
to, abyste Mu děkovali za požehnání, která den za dnem dostá-
váte.8 

Pro pronášení modlitby a vzdávání chvály Dárci dobra nema-
jí, a ani nemohou, být stanoveny hranice, neboť je nám výslovně 
řečeno, abychom se modlili bez přestání, a pro pronášení mod-
litby není nutná žádná zvláštní pravomoc kněžství nebo posta-
vení v Církvi.9 

Člověk se může postit a modlit, až se sám zahubí, a to není 
vůbec nutné, ani v tom není žádná moudrost. Říkám svým brat-
řím, když se postí a modlí za nemocné a za ty, kteří potřebují 
víru a modlitbu, nepřekračujte v postu a modlitbě to, co je mou- 
dré a rozumné. Pán může vyslyšet prostou modlitbu pronesenou 
ve víře, s půltuctem slov, a uzná půst, který nemusí trvat déle 
než dvacet čtyři hodin, stejně ochotně a stejnou měrou, jako 
zodpoví modlitbu o tisíci slov a měsíční půst.10 

Co máme udělat, pokud jsme zanedbávali své modlitby? Za-
čněme se modlit. Pokud jsme zanedbávali jakoukoli další povin-
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nost, usilujme u Pána o Jeho Ducha, abychom mohli poznat, 
v čem jsme chybovali a ztratili své příležitosti, nebo je nechali 
bez užitku projít kolem sebe. Hledejme u Pána v pokoře, odhod-
láni zanechat všeho, co by nám bránilo v obdržení inteligence a 
světla, které potřebujeme, a odpovědi na naše modlitby, aby-
chom se na Něj mohli obracet s důvěrou, že Jeho ucho bude 
naslouchat našim prosbám, že Jeho srdce nám bude nakloněno 
v milosrdenství, že naše hříchy mohou být odpuštěny, naše mysl 
osvícena vlivem a mocí Boží, že můžeme porozumět své povin-
nosti a mít touhu ji vykonávat, nikoli odkládat, nikoli dávat stra-
nou.11 

Ducha modlitby si máme s sebou nést od začátku do konce 
každé povinnosti, kterou musíme v životě vykonávat. Proč tak 
máme činit? Jeden z prostých důvodů, který s velkou silou pů-
sobí na mou mysl, je, že člověk je na Bohu tak naprosto závislý! 
Jak jsme bez Něho bezmocní, jak málo zmůžeme bez Jeho milo-
srdné prozřetelnosti nakloněné v náš prospěch!12 

Jestliže se nezapomenete modlit, Bůh nezapomene na vás, a 
neodvrátíte-li se od Něho, neodvrátí se On od vás. Proč lidé od-
padávají? Proč ztrácejí víru? Proč se jejich mysl zatemňuje? 
Protože scházejí ze správné cesty, zanedbávají své povinnosti, 
zapomínají se modlit a uznávat Pána a On jim odnímá svého 
Ducha a oni jsou ponecháni v temnotě… [To se nestane] člově-
ku, který se modlí ráno, v poledne i večer, pokořuje se před Pá-
nem a modlí se k Pánu, když se mu daří, stejně jako když se mu 
nedaří. Takový člověk nikdy neodpadne.13 

Domov je chrámem rodiny pro modlitbu 
a velebení Boha. 

Typický „mormonský“ domov je chrámem rodiny, ve kterém 
se členové domácnosti shromažďují ráno i večer k modlitbě a 
velebení Boha pronášeném ve jménu Ježíše Krista, a často do-
provázeném čtením písem a zpěvem duchovních písní.14 

Modlit se je tak prosté, a přesto, jak často je tato povinnost 
zanedbávána! Rodiče zapomínají svolávat svou rodinu a přivo-
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lávat na ni Boží požehnání; příliš často spěchají, nebo jsou nato-
lik zmateni záležitostmi života, že zapomínají na svůj závazek 
vůči Všemohoucímu. Některým Svatým posledních dnů se mod-
litba v rodinném kruhu může zdát jako velmi prostá věc, ale její 
zanedbávání přivodí velmi závažné následky… Někteří Svatí 
posledních dnů na Něj pamatují pouze tehdy, když se setkají 
s protivenstvím; když se jim daří, tak na Něho zapomínají. Pán 
se ovšem může rozhodnout, že na nás zapomene, až budeme 
nejvíce potřebovat Jeho pomoc, a jestliže tak učiní, budeme se 
nacházet v nešťastné situaci. Nikdy nezapomínejte na Boha; 
vyhledávejte Ho v modlitbě ráno i večer… Buďte naplněni mod-
litbou za bouře i za slunečního svitu, potom, až vás zastihne 
temnota, nepochybně přijde úleva.15 

Otcové, modlete se se svými rodinami; poklekejte s nimi ráno 
i večer; modlete se k Pánu, děkujte mu za Jeho dobrotu, milosr-
denství a Otcovskou laskavost, stejně jako naši pozemští otcové 
a matky byli nesmírně laskaví k nám ubohým, neposlušným a 
vzpurným dětem. 

Modlíte se? O co se modlíte? Modlete se, aby se k vám Bůh 
znal, aby vyslyšel vaše modlitby a žehnal vám svým Duchem, 
aby vás uvedl do veškeré pravdy a ukázal vám správnou cestu; 
aby vás varoval před zlem a vedl vás na správnou stezku, abyste 
nezbloudili, abyste se neobrátili na špatnou cestu ke smrti, ale 
abyste zůstali na úzké cestě.16 

Když se malé dítě ve své dokonalé prostotě sklání a prosí Ot-
ce o požehnání, Otec slyší hlas a odpoví požehnáními na jeho 
hlavu, protože toto dítě je nevinné a prosí s naprostou důvěrou a 
přesvědčením. Toto jsou prosté zásady, které jsem se vám snažil 
vštípit do mysli. Jsou prosté, ale nezbytné a podstatné.17 

Bylo nám nařízeno, abychom volali k Bohu ve jménu Ježíše 
Krista. Bylo nám řečeno, že Ho máme mít na paměti ve svých 
rodinách, že máme udržovat Jeho svaté jméno čisté ve své mysli 
a uctívat Ho v srdci; znovu a znovu k Němu máme volat, den za 
dnem; a vpravdě, v každém okamžiku svého života máme žít 
tak, aby touhy našeho srdce byly modlitbou k Bohu za spraved-
livost, za pravdu a za spasení lidské rodiny.18 
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Nechť se vaše duše vylévá v modlitbě 
za dobro druhých. 

Když se scházíme, každý má mít ducha modlitby a má vylévat 
svou duši nejenom za sebe samého, ale za celou Církev. Kdyby 
se tak dělo, nikdo by neodešel z domu uctívání, aniž by zakusil 
ducha Božího… [Když je modlitba pronesena,] každý… ji má 
stvrdit vyslovením slova amen.19 

Když člověk usiluje o ducha moudrosti a inspirace od Vše-
mohoucího,… Pán ho posílí, protože k němu vzhlíží s bázní 
Boží, protože miluje bližního svého jako sebe samého, a nemod-
lí se: „Ó, Pane, požehnej mě a mou ženu, mého syna Johna a 
jeho ženu; nás čtyři a nikoho více. Amen.“ Takový člověk se 
nemodlí tímto způsobem, ale modlí se o blaho Sionu a o dlou-
hověkost těch, které Pán vzbudil, aby byli našimi vedoucími, 
našimi rádci a našimi poradci v zásadách evangelia. Modlí se za 
svého bližního.20 

Člověk, který je naplněn modlitbou před Pánem, bude dávat 
příklad všem ostatním, kteří vidí a znají jeho vystupování.21 

Nikdy se nemodlím k Pánu, aniž bych vzpomněl na Jeho 
služebníky, již jsou v národech země a kážou evangelium. 
Hlavní myšlenkou mé modlitby je: „Ó, Bože, uchovej je čisté a 
neposkvrněné světem; pomáhej jim, aby si zachovali svou bez-
úhonnost, aby neupadli do rukou nepřátel a nebyli přemoženi; 
veď je k čistým v srdci.“ Toto je mou modlitbou od té doby, co 
jsem byl v misijním poli, a budu se takto modlit, dokud budu 
žít.22 

[Svému synovi, který sloužil na misii, Joseph F. Smith 18. čer-
vence 1899 napsal]: Naše srdce je plno požehnání pro Tebe a… 
spolu se všemi Tvými společníky Tě chováme v paměti před 
Pánem, kdykoli se modlíme. Bože, můj Otče, žehnej, utěšuj, 
podporuj mého syna a všechny své služebníky v misijním poli, a 
dopřej jim úspěch. Když před nimi zabouchnou dveře, dej jim 
laskavost, shovívavost a odpouštějící srdce. Když budou chladně 
odmítáni opovrhujícími lidmi, zahřej je svou drahocennou lás-
kou, když s nimi bude krutě zacházeno a budou pronásledováni, 
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buď přítomen, abys je zaštítil svou mocí. Učiň, aby Tvoji slu-
žebníci poznali, že Ty jsi Bůh, a aby cítili Tvou přítomnost. Na-
syť je duchovním životem a dokonalou láskou, která zahání veš-
kerou bázeň, a kéž jsou uspokojeny všechny jejich tělesné po-
třeby. Pomoz jim, aby naplňovali svou mysl užitečnou znalostí a 
aby ve své paměti udržovali Tvou pravdu jako v dobře naplněné 
pokladnici. Kéž jsou pokorní před Tebou a mírní a skromní jako 
Tvůj slavný Syn! Vlož jejich důvěru v Tebe, ve Tvé slovo a ve 
Tvá slavná zaslíbení. A kéž se jejich služba vyznačuje moudros-
tí a úsudkem, prozíravostí a duchapřítomností, uvážlivostí a pra-
vou láskou, pravdou a čistotou a ctí a důstojností a kéž je jimi 
oděješ jako svatým garmentem. Ó, Bože, žehnej v hojnosti své 
mladé služebníky každým potřebným darem a milostí a svatou 
myšlenkou a mocí, aby se vskutku stali Tvými Syny!23 

Doporučení ke studiu 

• Co znamená „modlit se v pokoře a víře k Pánu“? Co znamená 
mít zlomené srdce a zkroušeného ducha? Jak nám zlomené 
srdce a zkroušený duch pomáhá přiblížit se v modlitbě k Ne-
beskému Otci? 

• Proč je nutná víra, když se modlíme? (Viz také Helaman 
10:5.) Proč se máme vyvarovat opakujících se modliteb? Co 
můžeme dělat, abychom své modlitby učinili smysluplnější-
mi? 

• Proč musíme být ochotni „zanechat všeho, co by nám bránilo“ 
v obdržení odpovědi na modlitbu? Co nám v tom může na-
příklad bránit? 

• Jak si s sebou můžeme „nést [ducha modlitby] od začátku  
do konce každé povinnosti, kterou musíme v životě vykoná-
vat“? 

• Jakým „závažným následkům“ můžeme čelit, zanedbáváme-li 
rodinnou modlitbu? 

• Co činí dětskou modlitbu tak účinnou? Jak se ve svých mod-
litbách můžeme stát podobnějšími dětem? 
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• Proč je důležité „stvrdit“ modlitbu druhých „vyslovením slova 
amen“? 

• Proč je důležité modlit se za druhé? Jak generálním i místním 
vedoucím Církve žehnají modlitby, které za ně pronášíme? 
Jak žehnají nám a našim rodinám? 
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President Joseph F. Smith o své matce, Mary Fielding Smithové, řekl: 
„Moje matka byla Svatou,… ženou Boží, čistou a věrnou“ 

(Deseret News: Semi-Weekly, 5 Jan 1892, 3). 
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K A P I T O L A  4  

Vliv matek 

Matky, které mají v srdci evangelium,  
povedou své děti po stezkách spravedlivosti a pravdy. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith si nanejvýš vážil matek. Jeho vlastní 
matka pro něho byla příkladem víry a rozhodnosti. Když popi-
soval její ušlechtilý vliv, řekl: „Vzpomínám si na svou matku za 
dnů Nauvoo [1839–1846]. Pamatuji si, jak jsem viděl ji i její 
bezmocné děti, jak naskakují na pramici s tím, co mohly doma 
pobrat, když lůza zahájila bombardování města Nauvoo. Vzpo-
mínám si na těžkosti Církve na tom místě a na cestě do Winter 
Quarters, na řece Missouri, a na to, jak se na únavné cestě mod-
lila za své děti a rodinu… Vzpomínám si na všechna utrpení 
doprovázející naše úsilí jít vpřed s výpravou Izraele, kdy jsme 
přicházeli do těchto horských údolí bez dostatečného spřežení, 
které by táhlo naše vozy; a nemajíc prostředků na to, aby si tato 
nezbytná spřežení opatřila, zapřáhla své krávy a telata a spojila 
k sobě dva vozy a za těchto tvrdých a beznadějných podmínek 
jsme se vydali na cestu do Utahu, a moje matka řekla: ,Pán otev-
ře cestu‘; ale jak ji otevře, to nikdo nevěděl… 

Nemyslíte, že tyto věci zapůsobily na mysl? Myslíte si, že 
mohu zapomenout na příklad své matky? Ne; její víra a příklad 
budou vždy zářit v mé paměti. Co si myslím já? Každý dech, 
jímž dýchám, každý pocit mé duše se vznáší k Bohu s vděčností 
za to, že moje matka byla Svatou, že byla ženou Boží, čistou a 
věrnou, a že by raději vytrpěla smrt, než aby zradila důvěru, 
která jí byla svěřena; že trpěla bídou a úzkostí v pustině a snaži-
la se udržet rodinu pohromadě, místo toho aby zůstala v babylo- 
nu. To je duch, který prostupoval ji i její děti. Nebyly by její děti 
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nehodny takové matky, kdyby jí nenaslouchaly a neřídily se 
jejím příkladem? Proto říkám: Bůh žehnej matkám v Izraeli.“1 

Učení Josepha F. Smitha 

Matčin vliv sahá od generace ke generaci. 

Jak miluji pravé mateřství a jak si ho vážím! Nic jiného než 
celestiální království nemůže předčit mou nesmrtelnou lásku 
k té sladké, věrné, ušlechtilé duši, která mi dala život – mé vlast-
ní, vlastní matce! Byla tak dobrá! Byla věrná! Byla čistá! Byla 
vskutku Svatá! Královská dcera Boží! Jí vděčím za samu svou 
existenci, a také za svůj úspěch v životě, spolu s milostí a milo-
srdenstvím Božím!2 

Matky v Sionu, matky Izraele jsou zpravidla těmi skutečně 
nejlepšími ženami, jež na světě žijí, nejlepšími, jež lze kdekoli 
nalézt… Dobrý vliv, který má dobrá matka na své děti, je jako 
kvas zadělaný v měřici mouky, jenž prokvasí všechno; a tak 
daleko, kam její vliv sahá, nejenom na její děti, ale i na přátele 
jejích dětí, je znát, a výsledkem, kterého je tím dosaženo, je dob-
ro. 

A vy, sestry, vy nevíte, jak daleko sahá váš vliv. Matka, která 
s úspěchem vychovává dobrého chlapce, nebo dívku, tak, aby 
napodobovali její příklad a po celý život se řídili jejími zásada-
mi, zasévá do jejich srdce seménka ctnosti, cti, bezúhonnosti a 
spravedlivosti, která bude možno rozpoznat po celou jejich ži-
votní dráhu; a kamkoli tento chlapec nebo dívka půjdou jako 
muž nebo žena, v jakékoli společnosti se budou nacházet, vždy 
bude možno rozpoznat dobré účinky příkladu, kterým jim tato 
matka byla; a to nikdy nevymizí, protože se to bude přenášet od 
nich na jejich děti z generace na generaci. A obzvláště v toto 
doufáme v evangeliu Ježíše Krista.3 

V dětství… jsem byl poučován, abych věřil v božskost poslá-
ní Ježíše Krista. Byl jsem svou matkou, skutečnou Svatou, učen 
– že Ježíš Kristus je Syn Boha; že vskutku nebyl nikým jiným 
než Jednorozeným Synem Božím v těle a že, tudíž, Jeho Otcem 
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a původcem Jeho existence ve světě není nikdo jiný než Bůh 
Věčný Otec. Učil mne tomu můj otec, a také prorok Joseph 
Smith, a má matka, která přijala evangelium, protože uvěřila ve 
svědectví Josepha Smitha, a ona věřila v čest, bezúhonnost a 
pravdivost svého manžela; a po všechny své chlapecké dny a po 
všechna svá léta na světě jsem na této víře lpěl; vskutku, nikdy 
jsem neměl v mysli žádnou vážnou pochybnost, ani v dětství.4 

Na matkách v Izraeli spočívá velká zodpovědnost. 

Mateřství tvoří základ šťastného domova a prosperity národa. 
Bůh v souvislosti s mateřstvím vložil na muže a ženy velmi po-
svátný závazek.5 

Myslím, že nejlepší matky na světě mají být nalezeny, a to lo-
gicky, mezi Svatými posledních dnů. Věřím, že nejlepší man-
želky na celém světě se nacházejí mezi Svatými posledních dnů. 
Neznám žádné jiné ženy na světě, které mají tutéž představu o 
tom, jak být manželkou a matkou, jakou mají Svaté posledních 
dnů. Naše vztahy nejsou zamýšleny výlučně pro tento život… 
Žijeme na čas a na věčnost. Vytváříme svazky a vztahy na čas a 
na veškerou věčnost. Naše náklonnost a naše touhy jsou shledá-
ny způsobilými a připravenými přetrvat nejenom po celý časný 
neboli smrtelný život, ale po veškerou věčnost.6 

Máme vzkvétat a vybudovat na zemi Sion; neboť to je naše 
poslání a dílo vašich matek a dcer Sionu – matek nyní, a poté 
dcer, které se později také stanou matkami v Izraeli. Spočívá na 
vás velká zodpovědnost. Na vás závisí výchova a směřování 
myšlenek a inspirace srdcí vašich dětí, neboť ony se napájejí 
z ducha své matky, a vliv matky na děti je nejtrvalejším do-
jmem, který lze zanechat. Nic není tak nepomíjející jako vliv 
matky; tedy, je-li dobrá a má-li v srdci ducha evangelia a vy-
chovává-li své děti na cestě, kterou mají jít.7 

Naše matky, a matky našich dětí, jejichž srdce jsou naplněna 
péčí o blaho svých dětí, a jimž byl vkládáním rukou udělen dar 
Ducha Svatého, mohou jít do své tajné komůrky a pokleknout 
před Bohem a rozmlouvat s Ním tak, jak to nemohou učinit žád-
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né jiné matky na zemi, pokud jenom budou zachovávat zásady, 
které přijaly, a budou žít tak, aby byly hodny svých výsad. Vli-
vem, který takto získají nad srdci svých dětí, je povedou po ces-
tě spravedlivosti a pravdy a vychovají je v cvičení a v napomí-
nání Páně, v milování pravdy, a v poslušnosti Jeho přikázání, 
takovým způsobem, jakým to nemohou učinit druzí, kteří po-
strádají tyto výsady, požehnání a obdarování, tak štědře udílené 
matkám Izraele.8 

Žádné pravé štěstí nemůže být odděleno a odloučeno od do-
mova, a každé úsilí vynaložené na posvěcení a zachování jeho 
vlivu povznáší ty, již se namáhají a obětují pro jeho vytvoření. 
Muži a ženy se často snaží nahradit domácí život nějakým jiným 
druhem života; chtěli by sami uvěřit tomu, že domov znamená 
omezení; že nejvyšší svobodou je neomezená příležitost žít si 
tak, jak se jim právě zachce. Neexistuje štěstí bez služby, a nee-
xistuje větší služba než ta, která mění domov v božskou instituci 
a která podporuje a zachovává rodinný život. 

Nejsilnější vazby dětství jsou ty, jež jsou spojeny s domovem, 
a nejdražší vzpomínky stáří jsou ty, jež připomínají vztahy 
z mládí a jeho šťastné prostředí.9 

V raném životě dítěte je matka tím hlavním, kdo má v domo-
vě na starosti kázeň, a její vliv a kázeň ve velké míře rozhodují o 
schopnosti jejích dětí převzít v dospělosti větší správní zodpo-
vědnosti v Církvi a ve státě.10 

Co nejupřímněji doufám, že matky Izraele budou velmi horli-
vě a velmi pečlivě chránit život svých dcer a synů. Kdyby to 
bylo v mé moci, umožnil bych všem matkám, aby měly radost a 
nevýslovné uspokojení z výchovy svých synů a dcer takovým 
způsobem, aby jim lidé neměli co vyčítat a aby nad nimi hřích 
neměl žádnou moc.11 

Láska pravé matky se blíží lásce Boží. 

Žádná láska na celém světě se nevyrovná lásce pravé matky… 
Občas jsem si říkal, jak by dokonce i Otec mohl milovat své děti 
více, než své děti milovala moje matka? Byl to pro mne život; 
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byla to síla; bylo to povzbuzení; byla to láska, která ve mně po-
čala lásku nebo náklonnost. Věděl jsem, že mě miluje celým 
srdcem. Milovala své děti celou duší. Ve dne v noci se namáhala 
a pracovala a obětovala se pro časné pohodlí a požehnání, které 
mohla skrze výsledky své práce skromně poskytnout svým dě-
tem. Neexistovalo žádné sebeobětování – jejího času, jejího vol-
na nebo potěšení nebo příležitosti k odpočinku – aby o něm, byť 
jen na okamžik, váhala, když to bylo porovnáno s její povinností 
a láskou k jejím dětem. 

Když mi bylo patnáct let a byl jsem povolán, abych odešel do 
cizí země kázat evangelium – nebo učit se, jak to dělat, a naučit 
se to pro sebe – nejpevnější kotvou, která tvořila pevnou součást 
mého života a která mi pomáhala držet se neochvějně mých cílů 
a tužeb, udržovat mě v klidu a spořádaném životu, byla láska, 
kterou, jak jsem věděl, ke mně chovala ta, jež mne přivedla na 
svět. 

Byl jsem jen chlapcem, naprosto nevyspělým v úsudku, bez 
výhody vzdělání, vrženým doprostřed největších svodů a poku-
šení, kterým bylo možné, aby byl nějaký chlapec nebo muž vy-
staven – a přesto, kdykoli se tato pokušení pro mne stala nejlá-
kavějšími a nejsvůdnějšími, první myšlenkou, která mi vyvstala 
v mysli, byla tato: „Vzpomeň si na lásku své matky. Vzpomeň 
si, jak usilovala o tvé blaho. Vzpomeň si, jak byla ochotna obě-
tovat život pro tvé dobro. Vzpomeň si, čemu tě učila v dětství… 
Tento pocit vůči mé matce se stal obranou, bariérou mezi mnou 
a pokušením, natolik, že jsem se skrze pomoc Páně a skrze lásku 
počatou v mé duši vůči té, o níž jsem věděl, že mě milovala více 
než kohokoli jiného na celém světě, a více, než by mě mohla 
milovat jakákoli jiná žijící bytost, mohl odvrátit od hříchu a po-
kušení. 

… Pravá matka, matka, která má v duši bázeň Boží a lásku 
k pravdě, by se nikdy neukryla před nebezpečím nebo zlem a 
nechala své dítě, aby mu bylo vystaveno. Ale tak přirozeně, jako 
jiskry létají vzhůru, tak přirozeně, jako je dýchat dech života, 
pokud by se její dítě ocitlo v nebezpečí, postavila by se mezi ně 
a dítě; bránila by dítě až do krajnosti. Na váze by její život nebyl 
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ničím, v porovnání s životem jejího dítěte. Toto je láska pravého 
mateřství k dětem… 

Naučil jsem se vysoce si vážit lásky matek. Často jsem říkal, a 
zopakuji to, že láska pravé matky se blíží lásce Boží více, než 
kterýkoli jiný druh lásky.12 

Snad nejdokonalejším ideálem v umění uzdravování je matka, 
jejíž něžná a vlídná láska se uplatňuje při vyjímání ostnu zaslou-
ženého nebo nezaslouženého trestu. Jak její láska uzdravuje 
každou ránu! Jak rychle její pohlazení uzdravují a utišují! Pří-
kladem jejího života je moudrost, které učí láska.13 

Mezi mnou a nebesy neexistuje nic, co by vyvážilo nějaký 
můj čin, kterým bych zarmoutil nebo ranil svou matku. Proč? 
Protože mne milovala, znovu a znovu by pro mne zemřela, po-
kud by to bylo možné, jenom proto, aby mne zachránila. Proč 
bych měl svou matku zarmoutit, proč bych jí měl zklamat? Proč 
bych měl jít směrem, který je v protikladu k jejímu životu a 
k tomu, čemu mne svým životem naučila, neboť mne učila cti, a 
ctnosti, a pravdě, a bezúhonnosti vůči království Božímu, a neu-
čila mne pouze poučením, ale i příkladem.14 

Nemohu vyjádřit radost, kterou pociťuji při myšlence na shle-
dání se svým otcem a svou drahocennou matkou, která mně 
uprostřed pronásledování a chudoby dala život, která mě nosila 
v náručí a byla trpělivá, shovívavá, něžná a věrná během všech 
mých bezmocných okamžiků na světě. Kdo může vyjádřit radost 
při myšlence na setkání s ní?15 

Bůh žehnej matkám v Sionu. 

Bůh žehnej matkám v Sionu a synům a dcerám Izraele a och-
raňuj naše děti před cestami světa, před přestupky a před poku-
šením, které by je svedly z cesty. Kéž je moc Boží nad celou 
rodinou víry.16 

Pohlížím na tyto matky v Izraeli, které byly obdarovány da-
rem Ducha Svatého, které se znovuzrodily,… dcery Izraele, kte-
ré se zrodily z vody a z Ducha a byly obdarovány darem Ducha 
Svatého skrze vkládání rukou těch, již mají pravomoc udílet tuto 
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moc a tento dar dcerám Sionu, stejně jako synům Sionu. Věřím, 
že každá matka má právo… vědět, co dělat ve své rodině a ve 
své oblasti působnosti, s dětmi, při jejich vedení a řízení; a že 
matka, a každá matka, vlastnící tohoto ducha má dar zjevení, dar 
inspirace a dar poznání, jímž je duch proroctví, duch rozlišová-
ní, dar, který jim dává Bůh, aby spravoval jejich domácnosti a 
vedl jejich děti cestou spravedlivosti a pravdy.17 

V srdci toužím požehnat vám, matky a sestry, celým svým 
srdcem a s veškerou mocí a právem, které vlastním v kněžství, 
které je podle řádu Syna Božího… Mám právo a pravomoc 
v kněžství, abych požehnal Izraeli, a zejména těm, již jsou věrní; 
a v srdci toužím říci: Žehnám vám!18 

Doporučení ke studiu 

• Jaký dojem na vás udělal způsob, jímž president Smith popsal 
svou matku? Jaké spravedlivé vlastnosti vidíte ztělesněné u 
matek, jež znáte? 

• Proč mateřství tvoří „základ šťastného domova a prosperity 
národa“? Jaké jsou „posvátné závazky“ mužů i žen „v souvis-
losti s mateřstvím“? 

• Jak naše porozumění věčným rodinám ovlivňuje naše činy a 
postoje vůči matkám a mateřství? 

• Jak může matka ovlivnit mysl a srdce svých dětí ke spravedli-
vosti? Jak jste byli požehnáni vlivem nějaké matky v Sionu? 

• Jakým problémům dnes čelí rodiče při výchově dětí „v milo-
vání pravdy, v poslušnosti [Božích] přikázání“? Jak se mohou 
rodiče s těmito problémy vypořádat? 

• Na jaká duchovní požehnání mají podle slov presidenta Smit-
ha právo matky, které obdržely dar Ducha Svatého? Jak mo-
hou matky tyto dary používat, aby pomohly svým dětem krá-
čet stezkami spravedlivosti? 

• Jak se může láska a učení matky stát „obranou, bariérou mezi 
[námi] a pokušením“? 
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Inspirace  
a božskost písem 

Členové Církve mají věrně studovat  
písma  a pilně žít podle zásad, které jsou učeny 

v standardních dílech. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Po celou cestu do údolí Solného jezera v roce 1848 usedala 
Mary Fielding Smithová se svým synem Josephem a dalšími 
členy rodiny ke studiu písem za svitu lampy a ohně. To byly dny 
Josephova prvního duchovního vzdělávání, které získával od své 
matky ve stanu, v táboře a v prérii.1 President Joseph F. Smith 
později v životě vzpomínal: „Když jsem byl dítě, hluboce na 
mou duši zapůsobila myšlenka a pevné přesvědčení, že zjevení, 
která byla dána Josephu, Prorokovi, a skrze něho… byla slovem 
Božím, stejně jako slova dávných učedníků, když vydávali svě-
dectví o Otci a Synu. Toto přesvědčení, kterého jsem nabyl 
v dětství, mě doprovázelo za všech životních výkyvů v průběhu 
více než šedesáti let skutečných a praktických zkušeností 
v misijním poli, uprostřed národů světa i doma uprostřed 
oprávněných služebníků Božích.“2 

Na generální konferenci konané 10. října 1880 První předsed-
nictvo Církve – president John Taylor a jeho rádci George Q. 
Cannon a Joseph F. Smith – předložilo Církvi Drahocennou 
perlu a některé dodatečné oddíly Knihy nauk a smluv „jako zje-
vení od Boha Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů a 
celému světu“.3 Členové Církve jednohlasným hlasováním tato 
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zjevení přijali, a tak rozšířili kánon písem Církve. Pro presidenta 
Smitha zůstala písma stálým zdrojem „duchovního bohatství“.4 
Po celý svůj život vplétal písma do svého učení, a právě když 
přemítal o písmech, obdržel velké zjevení, které je nyní známo 
jako 138. oddíl Knihy nauk a smluv. 

Učení Josepha F. Smitha 

Písma skýtají slova lásky a duchovního bohatství. 

Těm, [kteří] postrádají znalost toho, co mají dělat, mezi 
všemi různými učeními, která v současnosti na světě existují, 
bych chtěl říci: Bádejte v písmech, hledejte Boha v modlitbě  
a potom čtěte nauky, které hlásal Kristus ve svém Kázání  
na hoře, jak se nacházejí v Matoušovi a jak byly zopakovány 
dávným Svatým na tomto [americkém] kontinentu (III Nefi). 
Když jste prostudovali tato skvělá měřítka a hluboce jste  
probádali význam těchto nesrovnatelných myšlenek, můžete 
odmítnout, že by filosofie světa nebo jakákoli jejich etika byly 
schopny vytvořit něco podobného. Moudrost lidí se s nimi  
nedá srovnávat. Mírumilovné následovníky Krista vedou 
k odpočinutí a umožňují, aby se lidstvo stalo tak dokonalým, 
jako je On. Žádný jiný filosof nikdy neřekl to, co Ježíš: „Po-
ďtež ke mně…“. Od počátku světa až do současnosti žádný 
jiný filosof nikdy nevolal k lidem takovými slovy lásky, ani 
nezaručoval a nehlásal, že má v sobě moc spasit. „Poďtež ke 
mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoči-
nutí dám,“ je Jeho volání ke všem synům a dcerám člověka 
[Matouš 11:28]. 

Svatí posledních dnů na jeho volání odpověděli, a tisíce tak 
nalezli odpočinutí a klid převyšující veškeré pochopení; a to 
nehledě na vnější okolnosti, prudká muka, zmatky a boje, 
kterými prošli. Nacházejí odpočinutí v poznání, že takovou 
nauku by nemohl hlásat nebo učit žádný člověk; je to pravda 
Boží.5 
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Výtisk prvního havajského vydání Knihy Mormon patřící presidentu  
Josephu F. Smithovi, 1905. Také havajský překlad Knihy nauk a smluv  

a Drahocenné perly, který mu byl předán při zasvěcení pozemku pro  
chrám Havaj v roce 1915. 
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To, co inspiraci a božskost písem charakterizuje více než co-
koli jiného, je duch, ve kterém jsou sepsána, a duchovní bohat-
ství, které skýtají těm, kdo je věrně a svědomitě čtou. Náš postoj 
vůči písmům má tedy být v souladu s účelem, pro který byla 
napsána. Jejich záměrem je rozšířit duchovní obdarování člově-
ka a zjevit a zesílit pouto vztahu mezi ním a jeho Bohem. Aby 
byla Bible, stejně jako všechny další knihy Písma Svatého, do-
ceněna, musí být studována těmi, kteří mají duchovní sklony a 
kteří hledají duchovní pravdy.6 

Největší úspěch, jehož může lidstvo na tomto světě dosáh-
nout, je důvěrně se obeznámit s božskou pravdou, tak důklad-
ně, tak dokonale, že příklad nebo jednání žádného stvoření 
žijícího na světě je nemůže odvrátit od poznání, které získali. 
„Ve šlépějích Mistra,“ největšího ze všech učitelů, jakého tento 
svět kdy obdržel, se nalézá nejbezpečnější a nejjistější směr 
k následování, o němž v tomto světě vím. Předpisy, nauky a 
božské slovo Mistra můžeme vstřebat bez jakékoli obavy 
z toho, že náš vzor selže v provádění a vykonávání vlastních 
předpisů a v naplňování vlastních nauk a požadavků.7 

Novodobá písma nás učí slovu Božímu a vydávají svědectví, 
že Ježíš je Kristus. 

Svědectvím Svatého Ducha Božího, které jsem obdržel, vím, 
že tato kniha, Kniha nauk a smluv, již držím v ruce, je slovo 
Boží skrze Josepha Smitha pro svět, a zejména pro členy Cír-
kve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celém světě, a že 
tuto knihu (Knihu Mormon) přeložil darem a mocí Boží z její- 
ho původního jazyka a z rytin na zlatých deskách do jazyka, 
který nyní čteme na jejich stránkách; a obsahuje plnost věčné-
ho evangelia. Povede lidi k získání znalosti pravdy, jejímž 
prostřednictvím mohou být spaseni a znovu přivedeni zpět do 
Boží přítomnosti a podílet se na Jeho slávě a nekonečných ži-
votech.8 

Kristus sám prolomil bariéry hrobu, přemohl smrt a hrob a 
vystoupil jako „prvotiny těch, kteříž zesnuli“. [1. Korintským 
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15:20.]… [Jeho] učedníci dosvědčují a svědčí o vzkříšení, a je-
jich svědectví nemůže být zpochybněno. Jejich svědectví tedy 
platí a je pravdivé a věrné. 

Je to ale jediný důkaz, na nějž se musíme spoléhat? Nemáme 
nic jiného, na čem by spočívaly naše naděje, pouze svědectví 
dávných učedníků? Buď Bohu dík, máme toho více. A další 
důkaz, který máme, nám umožňuje, abychom se stali svědky o 
pravdě svědectví dávných učedníků. Obraťme se na Knihu 
Mormon; ta prostými a neomylnými slovy svědčí o smrti a 
vzkříšení Ježíše Krista, můžeme se obrátit na Knihu nauk a 
smluv, obsahující zjevení této dispensace, a tam nalezneme 
jasný a dobře definovaný důkaz. Máme svědectví proroka  
Josepha Smitha, svědectví Olivera Cowderyho a svědectví 
Sidneyho Rigdona, že viděli Pána Ježíše – téhož, který byl  
ukřižován v Jeruzalémě – a že se jim sám zjevil [viz NaS 
76:22–24].9 

Kniha Mormon [je] kniha písma, která byla přeložena darem a 
mocí Boží, neboť hlas Boží prohlásil třem svědkům, že byla 
přeložena darem a mocí Boží a že je pravdivá. Tři svědkové 
prohlásili, že je pravdivá, a svědčili o tom, a osm dalších svěd-
ků, proroka Josepha nepočítaje, prohlásilo, že spatřili desky a 
drželi je v ruce a viděli rytiny, které se na nich nacházely, a že 
vědí, že Joseph Smith měl desky, ze kterých byla Kniha Mor-
mon přeložena.10 

Kniha Mormon, při jejímž přinesení této generaci byl Joseph 
Smith nástrojem v rukou Božích, byla přeložena do němčiny, 
francouzštiny, dánštiny, švédštiny, velštiny, havajštiny, hin-
dštiny, španělštiny a holandštiny a tato kniha bude přeložena 
do dalších jazyků, neboť podle předpovědí, které obsahuje, a  
podle zaslíbení Páně skrze Josepha Smitha bude poslána ke 
každému národu, pokolení a lidu pod celými nebesy, dokud 
všichni synové a dcery Adama nebudou mít výsadu slyšet  
evangelium, jež bylo na zemi znovuzřízeno v dispensaci plnos-
ti časů.11 

O tom, že Bůh ve svém čase a svým vlastním způsobem  
zjeví své záměry Lamanitům, nemůže být v mysli těch, již  
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věří v božský původ Knihy Mormon, pochyb – neboť v této 
knize je tato skutečnost učiněna neomylně jasnou, ale jak  
to učiní v každé jednotlivosti a jaké pro uskutečnění svých  
záměrů v tomto ohledu použije prostředky, to může být před-
mětem domněnek, které přesahují to, co bylo v současnosti 
zjeveno. Víme, že jedním z prostředků bude sama Kniha Mor-
mon.12 

Říkám svým bratřím, že Kniha nauk a smluv obsahuje některé 
z nejslavnějších zásad, které kdy byly světu zjeveny, některé, 
které byly zjeveny ve větší plnosti, než v jaké byly kdy světu 
zjeveny předtím; a to proto, aby se naplnila zaslíbení dávných 
proroků, že v posledních časech Pán světu zjeví věci, jež byly 
uchovávány vskrytu od jeho založení; a Pán je zjevil skrze pro-
roka Josepha Smitha.13 

Věřím v božskost Ježíše Krista, protože skutečné znalosti to-
ho, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha, jsem se přiblížil více 
než kdy předtím skrze svědectví Josepha Smitha obsažené 
v této knize, Knize nauk a smluv, že Ho viděl, že Ho slyšel,  
že od Něho obdržel pokyny, že jich byl poslušen a že dnes  
stojí před světem jako poslední velký, skutečný, živý svědek 
božskosti Kristova poslání a Jeho moci vykoupit člověka od 
časné smrti, a také od druhé smrti, která bude následovat vlast-
ní hříchy člověka skrze neposlušnost obřadů evangelia Ježíše 
Krista.14 

Studujte standardní díla,  
abyste získali znalost Božího slova. 

Velmi často jsem při pročítání pasáží v písmech zjišťoval, že 
Duch přinášel mé mysli nové světlo a ukazoval mému chápání 
myšlenky a pohledy, jež se mi zdály nové, nehledě na to, že 
jsem tyto verše důvěrně znal a mnohokrát jsem je četl. Vlastně 
jsem zjistil, že čtení slova Božího doprovází ta zvláštnost, že 
kdykoli ho čteme, je pravděpodobné, že osvěží duši, oživí ducha 
člověka a přiblíží ho, je-li to možné, blíže zdroji světla, pravdy, 
moudrosti, lásky a poznání. Pro Svaté posledních dnů je tedy 
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dobré velmi často číst slovo Boží, jak je zaznamenáno v Bibli, 
Knize Mormon a Knize nauk a smluv, a také jak o něm hovořili 
vedoucí starší Církve s cílem učinit zákony Boží snadno pocho-
pitelné pro děti člověka. 

A při čtení slova Páně máme brát v úvahu to, jak ho použi-
jeme za okolností a v podmínkách, v nichž se nacházíme, a 
máme přemýšlet o tom, zda žijeme v souladu s požadavky  
evangelia, či nikoli, a zda máme v srdci Ducha, který doprová-
zí dílo a slovo Páně. Nemáme číst pouze proto, abychom mohli 
říci, že jsme četli, ale máme číst s duchem a s porozuměním, 
abychom z toho mohli mít prospěch, a aby tak dalece, jak je to 
možné, mohla být našemu porozumění zjevena pravda a mohla 
nám být vštípena do mysli, aby nás nikdy neopustila, ale byla 
v nás jako pramen, který prýští k životu věčnému a který bude 
neustále nevyčerpatelným zdrojem pravdy, světla, radosti a 
míru v srdci.15 

Všichni členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů mají být co nejdůvěrněji seznámeni se slovy, jež jsou za-
znamenána v Novém zákoně, zejména pokud jde o to, co řekli 
apoštolové a sám Spasitel, a jak to bylo zaznamenáno. Svatí 
posledních dnů mají pečlivě číst Knihu Mormon a velmi pečli-
vě Knihu nauk a smluv. To jsou standardní díla Církve a obsa-
hují pravdu, nikoli omyl, nikoli pouhá slova a názory lidí,  
nikoli romány nebo novely, nikoli předpoklady, ale pravdu,  
Boží slovo, neboť Boží slovo je pravda, a toto jsou věci,  
kterým mají naše dcery a naši synové, naši otcové a matky  
důkladně rozumět. Poznejme pravdu, neboť pravda nás  
osvobozuje a bude nás osvobozovat od omylu, pověry,  
falešných tradic, falešné vědy nebo takzvané vědy a od vrtochů  
lidí a marných filosofií světa. Budeme-li se moci naučit  
pravdě, potom budeme osvobozeni od těchto omylů a od moci  
omylu, která je ve světě tak mocná. 

… Chceme, aby naši synové a dcery znali Boží pravdu, a ne 
vrtochy světa, a chceme, abyste studovali tyto knihy, ze kterých 
získáte znalost slova Páně, jež je určeno nám. 
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Někteří naši dobří lidé čtou mnoho knih, které jsou dnes 
vydávány, takzvané moderní povídky, ale nemají čas na to, 
aby četli slovo Páně. Mnohé z těchto knih jsou krásné, ale 
často vyjadřují mnoho myšlenek, které jsou pouze krásnými 
slovy, dobře spojenými větami nebo myšlenkami, jež jsou 
jako květy kvetoucí na stonku bez kořene. Skutečnou pravdu 
můžete získat z knih, které byly přijaty jako standardní díla 
Církve. Vidím příliš mnoho našich lidí, kteří jsou mnohem 
sečtělejší v tom, co napsali někteří populární autoři knih, než 
ve věcech Božích. Nevědí nic o skutečné podstatě evangelia 
Ježíše Krista, nevědí nebo nechápou nic o obřadech kněžství a 
zásadách správy, které Bůh zjevil dětem lidským, aby udržo-
valy království Boží na zemi. Vědí více o románech než o 
Bibli, Knize Mormon a Knize nauk a smluv – ano, daleko 
více.16 

Je překvapující slyšet množství otázek, které jsou neustále za-
sílány předsednictvu Církve a dalším mým bratřím, kteří jsou ve 
vedoucích funkcích, ohledně informací o těch nejprostších vě-
cech, jež se týkají evangelia. Znovu a znovu nám jsou zasílány 
stovky otázek, sdělení a dopisů s žádostí o informace a pokyny 
v záležitostech, které jsou tak jasně zapsány ve zjeveních od 
Boha – obsažených v Knize Mormon, Knize nauk a smluv a 
Drahocenné perle a Bibli – patrně každý, kdo umí číst, by jim 
porozuměl.17 

V evangeliu máme pravdu. Je-li tomu tak, a já vydávám svě-
dectví, že tomu tak je, potom porozumět pravdě, každý pro sebe, 
a sdělovat ji v duchu a praxi našim dětem, stojí za každé úsilí… 
To se má dít každý den, doma, předpisem, učením a příkla-
dem… Věnujte deset minut čtení kapitoly ze slova Páně v Bibli, 
Knize Mormon, Knize nauk a smluv, než jdete spát, nebo před-
tím, než odejdete za svou denní prací. Syťte své duchovní já 
doma, stejně jako na veřejných místech.18 
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Doporučení ke studiu 

• Jak písma „vedou mírumilovné následovníky Krista k od- 
počinutí“ a umožňují nám, abychom se stali dokonalými? 
Jak vám pomáhají stát se mírumilovnými následovníky 
Krista? 

• Co je „účelem, pro který byla [písma] napsána“? Jak mohou 
„zesílit pouto vztahu“ mezi námi a Bohem? 

• Co pociťujete, když studujete písma? S jakým postojem má-
me písma studovat? 

• Které pasáže v Knize Mormon, Knize nauk a smluv nebo 
Drahocenné perle nejvíce posílily vaše svědectví o tom, že  
Ježíš je Kristus? Které pasáže posílily vaše svědectví o bož-
ském povolání proroka Josepha Smitha? 

• Jak se dnes projevují Boží záměry mezi potomky lidu Knihy 
Mormon? 

• Jmenujte některé z „nejslavnějších zásad, které kdy byly světu 
zjeveny“, nacházející se v Knize Mormon, Knize nauk a 
smluv a v Drahocenné perle. Jaký vliv měly tyto zásady na 
váš život? 

• Co znamená číst písma velmi pečlivě? Proč to máme dělat? 
Kdy jste byli při jejich četbě a studiu nejúspěšnější? 

• Jak můžeme zajistit, abychom my i naše rodiny nedovolili 
populárním knihám, televizi a další zábavě, aby měla přednost 
před studiem písem? 

• Jakou hodnotu má každodenní osobní a rodinné studium pí-
sem? Jak jste vy nebo druzí úspěšně začlenili studium písem 
do nabitého osobního a rodinného života? 
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Víra: 
Základ veškeré spravedlivosti 

Víra v Boha Otce a v Jeho Syna, Ježíše Krista, 
 je první zásadou našeho náboženství a základem 

veškeré spravedlivosti. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith učinil ústředním bodem své víry Otce v nebi, 
Pána Ježíše Krista a prosté a stálé pravdy evangelia. Když byl 
Joseph F. Smith mladý, jeho víra byla velice posílena oddaností 
jeho matky vůči povinnosti a spravedlivosti. 

Řekl: „Nejživěji si vybavuji událost, která se přihodila za dnů 
mého dětství. Moje matka byla vdova a musela se starat o vel-
kou rodinu. Jednou na jaře [mezi lety 1849 a 1852], když jsme 
otevřeli náš bramborový sklep, nechala své chlapce naložit nej- 
lepší brambory a odvezla je do kanceláře pro desátek; brambor 
bylo toho roku málo. Byl jsem v té době malý chlapec a řídil 
jsem spřežení. Když jsme dojeli ke schodům kanceláře pro desá-
tek a byli jsme připraveni brambory složit, vyšel ven jeden 
z referentů a matce řekl: ,Vdovo Smithová, byla by to hanba, 
abyste vy musela platit desátek.‘… Domlouval jí za to, že platí 
desátek, častoval ji vším možným, jen ne slovy moudrá a prozí-
ravá; a říkal, že jsou jiní, kteří jsou silní a schopní pracovat, kteří 
dostávají podporu od kanceláře pro desátek. Matka se k němu 
otočila a řekla: ‚… Chcete mi odepřít požehnání? Když nezapla-
tím desátek, mohu očekávat, že mi Pán odepře svá požehnání. 
Platím desátek nejenom proto, že je to Boží zákon, ale také pro-
to, že za to očekávám požehnání.‘“ 
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President Smith vysvětlil: „Dařilo se jí, protože byla posluš-
ná Božích zákonů… Jméno této vdovy bylo tehdy zapsáno 
v knize Pánova zákona. Tato vdova měla nárok na výsady do-
mu Božího. Žádný obřad evangelia jí nemohl býti odepřen, 
protože byla poslušná Božích zákonů a nehodlala selhat ve své 
povinnosti.“1 

Učení Josepha F. Smitha 

Je nutné mít víru v Boha a v Jeho Syna, Ježíše Krista. 

Věříme v Boha, Otce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, 
Tvůrce nebes i země, Otce našich duchů. Věříme v Něho bez 
výhrad, přijímáme Ho v srdci, ve své náboženské víře, celým 
svým bytím. Víme, že nás miluje, a přijímáme Ho jako Otce 
našich duchů a Otce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.2 

Nejprve… je nutné mít víru v Boha, víra je první zásadou zje-
veného náboženství a základem veškeré spravedlivosti. 

Víra v Boha znamená věřit, že On je a „že je jediným svrcho-
vaným Vládcem a nezávislou Bytostí, ve které nezávisle přebý-
vá veškerá plnost, dokonalost, každý dobrý dar a zásada,“ a ve 
které se musí soustředit víra všech dalších rozumných bytostí 
pro život a spasení; a dále že je velkým Stvořitelem všech věcí, 
že je všemohoucí, vševědoucí a skrze svá díla a moc svého Du-
cha všudypřítomný [viz Joseph Smith, comp., Lectures on Faith 
(1985), 10]. 

Je nutné mít nejenom víru v Boha, ale také v Ježíše Krista, 
Jeho Syna, Spasitele lidstva a Prostředníka nové smlouvy; a 
v Ducha Svatého, který vydává svědectví o Otci i Synu, „stej-
ných za všech dob i navěky“.3 

Naše víra v Ježíše Krista tvoří základ našeho náboženství, zá-
klad naší naděje na odpuštění hříchů, na oslavení po smrti a na 
vzkříšení ze smrti k věčně trvajícímu životu. Naše víra v nauky, 
které byly obnoveny prostřednictvím proroka Josepha Smitha, 
nás utvrzuje a posiluje a upevňuje mimo jakoukoli otázku nebo 
pochybnost naši víru a přesvědčení v božské poslání Syna Boží-
ho.4 
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Je vzkříšený, Del Parson. President Joseph F. Smith učil, že je  
„nutné mít víru v Boha,… v Ježíše Krista, Jeho Syna, Spasitele lidstva a Prostředníka 

nové smlouvy, a v Ducha Svatého“ (Gospel Doctrine, 100). 
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Víra, říká nám Pavel, je podstata věcí, ve které doufáme, a 
důkaz věcí, které nevidíme [viz Židům 11:1]. Víra v Boha 
[znamená] věřit, že On je a že odměňuje ty, kteří Ho hledají a 
kteří Ho milují. Víra v Boha povede lidi k veškerému poznání a 
k veškeré plnosti a k veškeré věrnosti před nimi … 

V této zásadě evangelia jsme všichni nemluvňata. Jsme pouze 
na začátku, ti nejlepší z nás, abychom se něco dozvěděli o této 
zásadě života a spasení, této zásadě moci. Je nám řečeno, že 
vírou byly učiněny světy. Kdo z nás má víru, aby něco dokázal? 
Naše víra je tak omezená, že stěží můžeme žít podle malých 
zásad evangelia, jež nám Bůh zjevil a jež jsou nutné pro spole-
čenský mír a užitek. Máme stěží víru k tomu, abychom uskuteč-
ňovali tyto malé zásady, které nám byly zjeveny pro spravování 
našeho každodenního života. Pán nás musí snášet a mít s námi 
trpělivost a učit nás tu trochu a tam trochu, řádek za řádkem a 
předpis za předpisem, až nakonec budeme moci získat víru, kte-
rá byla kdysi dána Svatým a se kterou zavírali ústa lvů a mírnili 
žár ohnivé pece… Náš velký učitel, Ježíš Kristus,… se nás snaží 
učit zásadám života a spasení, jež jsou zásadami moci, a učí lidi, 
aby povstali z hlubin zármutku, z hlubin lidské povahy k výši- 
nám slávy a poznání Boha.5 

Pravdou je, že každý syn a každá dcera Boží musí mít nejprve 
víru v Boha – víru, že je, že je spravedlivý, že je všemohoucí, že 
vládne všem věcem a že v Něm přebývá veškerá dokonalost. 
Nemusíte o tom mít znalost, ale musíte mít víru, že to je pravda. 
Toto je první zásada zjeveného náboženství. Je psáno, že bez 
víry je nemožné líbit se Bohu. Také je psáno, že spravedlivý 
bude žít vírou. Říkám tedy, že je nutné, aby všichni lidé měli 
víru v Boha, Tvůrce a Stvořitele všech věcí, Vládce nad nebem i 
zemí. Bez víry by nebyly učiněny světy; bez ní by nebyly udr-
žovány ve svém postavení, ale s vírou je pro Boha i pro člověka 
možné vše.6 

Bůh ve svém zjevení člověku učinil svoje slovo tak jednodu-
chým, že i nejprostší lidé bez zvláštní průpravy se mohou těšit 
velké víře, rozumět učení evangelia a nerušeně se těšit ze svého 
náboženského přesvědčení.7 
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Víra žádného člověka, žádné lidské náboženství, žádná nábo-
ženská organizace na celém světě se nikdy nemůže povznést nad 
pravdu. Pravda musí být základem náboženství, jinak je marné  
a nesplní svůj účel. Říkám, že pravda je základem, dnem i vr-
cholkem tohoto velkého díla Páně, které bylo založeno skrze 
Josepha Smitha, proroka, a zcela jím prostupuje.8 

Víra, dar od Boha, je získána poslušností. 

Víra je vždy darem od Boha člověku a je získána poslušností, 
stejně jako všechna další požehnání. Muž nebo žena v této Cír-
kvi, kteří touží obohatit svou víru do nejvyššího možného stup-
ně, budou toužit zachovávat každou ceremonii a obřad v Církvi 
v souladu se zákonem poslušnosti vůle Boží. V těchto věcech a 
skrze ně člověk získává dokonalejší znalost o Božích záměrech 
na světě. Obohacená víra znamená zvýšenou moc, a ačkoli člo-
věk nemusí mít v tomto životě příležitost používat veškeré moci, 
které k němu přicházejí skrze obohacení jeho víry, tyto moci 
mohou být ve své plnosti používány ve věčnosti, pokud ne v ča-
se.9 

Je řečeno, že víra je darem Božím, a tak tomu je; víra ale ne-
přichází bez skutků, víra nepřichází bez poslušnosti Božích při-
kázání.10 

Vůdčím posláním Církve je učit Kristovu evangeliu ve světě. 
Má předat důležité poselství, které nezahrnuje pouze duchovní 
spasení lidí, ale také jejich časné blaho. Neučí pouze tomu, že 
víra je důležitá, ale také že jsou vyžadovány skutky. Víra v Ježí-
še je v pořádku a dobrá, ale musí být živá, což věřícího nutí, aby 
si vypracoval vlastní spasení a aby pomohl ostatním učinit to-
též.11 

Věříme, že je nutné žít podle našeho náboženství každý den 
v týdnu, každou hodinu dne a v každý okamžik. Když v toto 
věříme a takto jednáme, stáváme se silnějšími ve své víře, roste 
v nás Duch Boží, postupujeme v poznání a jsme lépe schopni 
obhajovat věc, do níž jsme zapojeni.12 
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Prosím vás, bratří a sestry, kteří máte děti v Sionu a na kte-
rých spočívá větší zodpovědnost, učte je zásadám evangelia, 
učte je, aby měly víru v Pána Ježíše Krista a v křest pro odpuš-
tění hříchů, až dosáhnou osmi let věku.13 

Víra v Boha nás bude podporovat v čase protivenství. 

Abychom úspěšně překonali úzkosti, které se týkají otázek, 
jejichž řešení vyžaduje čas, je nezbytná absolutní víra a důvěra 
v Boha a v triumf Jeho díla.14 

Prvořadou potřebou je to, aby člověk měl jasné poznání prav-
dy. Stejně tak má mít také každý Svatý posledních dnů hluboce 
zakořeněno přesvědčení o spravedlnosti Boží, a bezvýhradnou 
důvěru a víru v Jeho existenci a milosrdenství. Pro správné po-
chopení evangelia a pro schopnost dodržovat Jeho přikázání je 
taková víra absolutně nezbytná. Nechť se každý člověk ptá sám 
sebe, zda má v duši ostré a neochvějné přesvědčení o těchto sku-
tečnostech. Mohlo by něco, co by se vám mohlo přihodit… 
změnit vaši víru v záměry Páně a v Jeho absolutní spravedlnost 
a milosrdenství nebo ve spásnou moc Jeho evangelia, poselství o 
Jeho spasení? Pokud ano, pak vaše víra není pevně zakořeněna, 
a vy naléhavě potřebujete získat přesvědčení. 

Písma obsahují hojnost příkladů lidí, kteří byli pevně zakoře-
něni v trvalé víře v Boha. Je zapotřebí, aby každý mladý muž 
přilnul k takové mocné opoře. 

Job ztratil veškeré pozemské statky, a přesto, dokonce i při 
nejkrutější ztrátě, která ho připravila o jeho děti, bezvýhradně 
věřil ve Všemohoucího… 

V Abrahamovi máme další příklad oddanosti slovu Božímu a 
víry v to, že nakonec lze zakusit Jeho dobrotu… V Abrahamově 
ochotě důvěřovat v Boha v tom největším utrpení, které by moh-
lo otce potkat – oběti svého syna – pozorujeme hluboce zakoře-
něnou víru a trvalou důvěru v to, že Všemohoucí je schopen a 
ochoten splnit svá zaslíbení, bez ohledu na to, jak nepravděpo-
dobné se to za nejtěžších okolností může zdát… Tak učiní všem, 
kteří v něho důvěřují, neboť tento slib je určen všem. 
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Takové poznání, víra a důvěra tvoří důležitou součást zjeve-
ného náboženství… Abraham se naučil velké pravdě, kterou si 
do srdce musíme vštípit i my, že Bůh je spravedlivý, a naprosto 
bezvýhradně splní své sliby. A tak byl v těžkých okolnostech 
požehnán, a my budeme také, protože důvěřoval Pánu a byl po-
slušen jeho hlasu. Dále mu bylo řečeno, tak praví Pán: „Požeh-
nám velmi tobě, a velice rozmnožím símě tvé jako hvězdy ne-
beské, a jako písek, kterýž jest na břehu mořském; nadto dědič-
ně vládnouti bude símě tvé branami nepřátel svých. Ano požeh-
náni budou v semeni tvém všickni národové země.“ [Genesis 
22:17–18.] 

Dnes je situace stejná; nebudou-li Svatí mít skutečnou znalost 
o tom, že směr, kterým se ubírají, je v souladu s Boží vůlí, bu-
dou v utrpení slábnout a za pronásledování umdlévat… Bude-li 
ale naproti tomu v jejich duši planout tato důvěra, ať přijde, co 
přijde, budou šťastni v činění Jeho vůle a budou naprosto jistě 
vědět, že se jejich zaslíbení nakonec vyplní. Takto je překonán 
svět a získána koruna slávy, kterou Bůh vyhradil pro ty, již ho 
milují, ctí a poslouchají… 

Žádný člověk nemůže získat plnost Božích požehnání, pokud 
se nemůže alespoň v určitém stupni přiblížit standardu víry 
v Boží spravedlnost, ztělesněnému v citovaných příkladech. Ve 
vlastní duši musí mít zakotvenu víru a důvěru ve spravedlnost a 
milosrdenství Boží. Musí tak učinit sám, žádný člověk nemůže 
jednat za druhého. Lekcím tohoto druhu je třeba učit mládež 
Sionu a používat je jako příklad, aby jim byla do mysli přesvěd-
čivě vštípena pravda, která sama je osvobodí a uschopní, aby 
stáli pevni ve víře. Nechejte je, když jsou svoláni ve svých 
shromážděních, aby sami předstoupili před Boha a aby jim byla 
připomenuta Jeho laskavá dobrodiní při vynesení Knihy Mor-
mon na světlo, v dobách v Kirtlandu, v Sionu [kraj Jackson, stát 
Missouri], v Nauvoo, za těžkých dnů exodu a v pustině. Aby tak 
mohli spočítat milosti Boží v Jeho zaslíbeních a spatřit, jak se 
minulá utrpení a těžké zkoušky obrátily v blaho Jeho lidu; a ob-
novili tak své smlouvy, naplněni hluboce zakořeněným neoch-
vějným přesvědčením o dobrotě a milosti Pána. Každý jednotli-
vec se musí naučit této lekci; musí být vštípena do jeho duše tak 
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hluboko a musí být tak dobře zakotvena, aby ho nic nemohlo 
oddělit od poznání Boží lásky, i když by v cestě stála smrt a 
peklo… 

Bůh je dobrý; Jeho zaslíbení nikdy neselžou; bezvýhradně 
důvěřovat Jeho dobrotě a milosrdenství je správná zásada. Proto 
v Něj tedy vkládejme svou důvěru.15  

Existují lidé, kteří nerozumně říkají, že ženy jsou křehké ná-
doby. Nevěřím tomu. Fyzicky možná, ale duchovně, morálně, 
nábožensky a ve víře – který muž se může rovnat ženě, která má 
skutečné přesvědčení? Daniel měl víru, která ho podporovala 
v jámě lvové, ale ženy viděly, jak jejich synům trhají údy, a vy-
trpěly každá muka, která mohla satanská krutost vymyslet, pro-
tože věřily. Jsou vždy ochotnější přinášet oběti a jsou rovnocen-
né mužům ve stálosti, božskosti, mravnosti a víře.16 

Stát pevně tváří v tvář zdrcujícímu protivenství, když jste  
učinili vše, co jste mohli, to je odvaha víry. Odvaha víry je  
odvaha pokroku. Muži, kteří mají tuto božskou vlastnost, jdou  
dál, není jim dovoleno zůstat, i kdyby chtěli. Nejsou prostě  
stvořeními své vlastní moci a moudrosti; jsou nástroji vyššího  
zákona a božského účelu.17 

Vírou můžeme vejít do Božího odpočinutí. 

Dávní proroci hovoří o „vejití do Božího odpočinutí“ [viz 
Alma 12:34; NaS 84:23–24]; co to znamená? Podle mého názo-
ru to znamená vejít do poznání Boha, do Jeho lásky, a mít víru 
v Jeho záměry a v Jeho plán do takové míry, že víme, že máme 
pravdu, a že se nehoníme za ničím jiným, nejsme zmítáni kaž-
dým větrem učení nebo lstivostí a úskočností lidí, kteří číhají na 
to, aby klamali. Víme, že nauka je od Boha, a nepokládáme 
ohledně ní nikomu žádné otázky; oni samozřejmě mohou mít 
své názory, své myšlenky a své fantazie. Člověk, který dosáhl 
tohoto stupně víry v Boha, že odvrhl všechny pochybnosti a 
strach, vešel do „Božího odpočinutí“.18 

Žádný člověk nemůže bez pomoci Ducha Svatého poznat Bo-
ží vůli, nebo že Ježíš je Kristus – Vykupitel světa, nebo že směr, 
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kterým se ubírá, práce, kterou vykonává, nebo jeho víra jsou pro 
Boha přijatelné, a jako takové mu zajistí dar věčného života, 
největší ze všech darů.19 

Žádný člověk nemůže získat dar věčného života, není-li pro to 
ochoten obětovat všechny pozemské věci. Toto nemůžeme do-
kázat, pokud své záliby nacházíme ve světě. 

… Pokud si ale ukládáme poklady v nebi; pokud své záliby 
odpoutáme od věcí tohoto světa a Pánu, svému Bohu, řekneme: 
„Otče, ne má vůle, ale Tvá staň se“ [viz Lukáš 22:42], potom se 
vůle Boží může stát na zemi, stejně jako na nebi, a království 
Boží ve své moci a slávě bude založeno na zemi. Hřích a Satan 
bude svázán a vykázán ze země, ale to se nestane dříve, než do-
sáhneme tohoto stavu mysli a víry.20 

Doporučení ke studiu 

• Co je to víra? Proč je víra v Boha a v Ježíše Krista „základem 
našeho náboženství“? 

• Co z toho, co víme o Bohu a Ježíši Kristu, nám pomáhá, aby-
chom v Ně věřili? Proč musí být naše víra založena na prav-
dě? (Viz Alma 32:21.) 

• Jak lze získat víru? Jak můžeme svou víru obohatit a posílit? 
Jaký je vztah mezi vírou a skutky? 

• Jak můžeme svým dětem účinně pomoci, aby získaly víru 
v Ježíše Krista? 

• Proč musí každý Svatý posledních dnů mít naprostou víru 
v „absolutní spravedlnost a milosrdenství“ Páně a „ve spásnou 
moc Jeho evangelia“, aby překonal protivenství? 

• Co se o víře můžeme naučit z příkladu Abrahama, Joba a  
prvních vedoucích a členů této dispensace? Jak vás uprostřed 
vašich nejtěžších zkušeností posílila a požehnala důvěra 
v Pána? 

• Proč je pro nás důležité, abychom věděli, že směr, kterým se 
ubíráme, je „v souladu s Boží vůlí“? Jak to můžeme poznat? 
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• Co je „odvaha víry“ a jak může působit v našem každodenním 
životě? 

• Proč musíme být ochotni obětovat všechny pozemské věci, 
abychom získali dar věčného života? 

• Co znamená „vejít do Božího odpočinutí“? Jak můžeme do 
tohoto odpočinutí vejít nyní? 
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K A P I T O L A  7  

Nádherné dílo pokání 
a křtu 

Pokání a křest jsou nutné k tomu,  
abychom se stali dědici celestiálního království. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith byl pokřtěn 21. května 1852 v potoce City  
Creek nedaleko severovýchodního rohu Chrámového náměstí 
v Salt Lake City. Obřad vykonal president Heber C. Kimball, 
člen Prvního předsednictva a blízký přítel Josephova otce, mu-
čedníka. Joseph F. Smith popsal tento den takto: „Cítil jsem 
v duši, že pokud jsem zhřešil – a jistě jsem nebyl bez hříchu – že 
mi bylo odpuštěno; že jsem byl skutečně očištěn od hříchu; mé 
srdce bylo dotčeno a já jsem se cítil tak, že bych neublížil nej- 
menšímu broučkovi pod svýma nohama. Pociťoval jsem, že si 
přeji činit dobro, jakékoli, kdekoli a komukoli. Pociťoval jsem 
novost života, novost touhy činit to, co je správné. V mé duši 
nezbyl ani kousek touhy po zlu. Pravda, když jsem byl pokřtěn, 
byl jsem jenom malý chlapec; ale toto byl pocit, který mne na-
plnil, a já vím, že byl od Boha, a vždy pro mne byl a bude živým 
svědectvím o tom, že mě Pán přijal.“1 

President Smith se po celý život snažil ctít smlouvy, které při 
křtu učinil. Učil, že pro dodržování těchto smluv je nezbytné 
pokání z hříchu: „Věřím v zásadu pokání, protože jsem ji vy-
zkoušel, a vím, že je dobrá. Když jsem v nějaké špatné chvilce 
řekl nebo udělal něco, co ublížilo mému bratru, nikdy jsem ne-
mohl pocítit uspokojení nebo volnost od určitého druhu poroby, 
dokud jsem za oním bratrem, jemuž jsem ublížil, nezašel, neuči-
nil jsem pokání ze svého hříchu a nesrovnal se s ním. Potom ze 
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mě břemeno spadlo a já jsem opět pocítil dobré účinky pokání 
z hříchu.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Pokání a křest jsou pravými zásadami evangelia. 

Chci vám říci, že zásady evangelia jsou vždy pravdivé – zása-
dy víry v Boha, pokání z hříchu, křtu na odpuštění hříchů pra-
vomocí Boží a vkládání rukou pro dar Ducha Svatého; tyto zá-
sady jsou vždy pravdivé a jsou vždy naprosto nutné pro spasení 
dětí lidských, bez ohledu na to, kdo jsou nebo kde jsou… Nikdo 
nemůže vejít do království nebes, ledaže by se znovuzrodil 
z vody a z Ducha. Tyto zásady se nedají obejít, neboť je vyhlásil 
Bůh. Nejenomže je v dávné době Kristus vyhlásil vlastním hla-
sem, a jeho učedníci je vyhlašovali z pokolení na pokolení, ale 
v těchto posledních dnech začali vydávat opět totéž svědectví a 
hlásat tyto věci světu. Jsou stejně pravdivé dnes, jako byly prav-
divé tehdy, a my jich musíme být poslušni.3 

Musíme být poslušni vůle Otce. Často slyším, jak lidé říkají: 
„Vše, co se od člověka na tomto světě požaduje, je, aby byl 
čestný a spravedlivý,“ a že takový člověk získá oslavení a slávu. 
Ale ti, kteří toto říkají, nemají na paměti Pánova slova, že „ne-
narodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království nebes“. [Viz Jan 
3:3.]… Bez ohledu na to, jak je dobrý, jak úctyhodný, jak čest-
ný, musí projít těmito dveřmi, má-li vstoupit do království Boží-
ho. Pán to vyžaduje. Proto tedy, jestliže nechce nebo jestliže 
odmítá vejít dveřmi ovčince, nemůže se stát dědicem Boha a 
spoludědicem Ježíše Krista.4 

Pokání z hříchu je věčnou zásadou, a je na svém místě tak ne-
zbytné, a je stejně tak nedílnou součástí evangelia Ježíše Krista 
jako: „Nezabiješ“ nebo „Nebudeš míti bohů jiných přede 
mnou“. 

Křest na odpuštění hříchů, provedený někým, kdo má pravo-
moc, je věčnou zásadou, neboť ho zavedl a přikázal Bůh, a sám 
Kristus nebyl vyňat z poslušnosti tohoto nařízení; musel ho být 
poslušen, aby naplnil zákon spravedlivosti.5 
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Pán tomu učil skrze Josepha Smitha; pokání z hříchu, potom 
křest pohroužením s Kristem, kdy jsme s Ním pohřbeni ve vodě, 
v tekutém hrobě, a opět z tekutého hrobu vycházíme v podo- 
benství Jeho vzkříšení ze smrti k životu, křest pohroužením a 
křest Duchem Svatým vkládáním rukou; to vše je nezbytné pro 
spasení dětí lidských.6 

Pro Boha je přijatelné pouze opravdové pokání. 

Lidé mohou být spaseni a oslaveni v Božím království pouze 
ve spravedlivosti, proto musíme činit pokání ze svých hříchů a 
kráčet ve světle, jako je Kristus ve světle, aby nás Jeho krev 
mohla očistit od všech hříchů a abychom mohli mít společenství 
s Bohem a obdržet Jeho slávu a oslavení.7 

Skládá se pokání ze zármutku za špatné činy? Ano, je to ale 
všechno? V žádném případě. Pro Boha je přijatelné pouze opra-
vdové pokání, nic menšího nesplní svůj účel. Co je tedy opra-
vdové pokání? Opravdové pokání není pouze zármutek nad hří-
chy a pokorná lítost a zkroušenost před Bohem, ale zahrnuje 
také nutnost odvrátit se od hříchů, skoncování se všemi zlými 
praktikami a skutky, důkladnou nápravu života, nezbytnou změ-
nu od zla k dobru, od neřesti ke ctnosti, od temnoty ke světlu. 
Nejenom to, ale tak dalece, jak je to možné, i učinění náhrady za 
všechny zlé činy, jež jsme vykonali, zaplacení dluhů a obnovení 
práv Boha a člověka – toho, co jim dlužíme. Toto je opravdové 
pokání, a k naplnění jeho slavného díla je zapotřebí použití vůle 
a všech sil těla i mysli, potom je Bůh přijme.8 

Žádné ústy hlásané pokání není pro Boha přijatelné, pokud 
není prováděno v praxi. Musíme mít skutky, stejně jako víru; 
musíme konat, stejně jako se odhodlávat.9 

Kdo může ve svém srdci, v přítomnosti Boha a člověka, říci: 
„Učinil jsem opravdové pokání od všech svých hříchů“?… Mám 
mnoho slabostí a nedokonalostí. Mám tolik slabostí jako mnozí 
z vás, ale nevím, že bych měl něčeho více než velká většina 
z vás… Nejsem dosud schopen žít v naprostém souladu s touto 
druhou zásadou evangelia Ježíše Krista a úplně ji ctít; a rád bych 
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viděl člověka, který to dokáže. Rád bych viděl lidského kazate-
le, který to dokázal. Ale snažím se, chci, abyste, bratří a sestry, 
chápali, že se stále snažím.10 

Nemůžete vzít vraha,… cizoložníka, lháře nebo někoho, kdo 
byl, nebo je v tomto zdejším životě veskrze hanebný, a pouhým 
vykonáním obřadu evangelia ho očistit od hříchu a uvést ho do 
přítomnosti Boha. Bůh neustanovil plán tohoto druhu, a nelze 
tak učinit. Řekl, že máme činit pokání ze svých hříchů. Zlovolní 
budou muset učinit pokání ze své zlovolnosti. Ti, již zemřeli bez 
znalosti evangelia, budou muset dojít k jeho poznání, a ti, již 
hřeší proti světlu, budou muset zaplatit do posledního haléře za 
svá provinění a své odchýlení se od evangelia dříve, než se 
k němu kdy budou moci vrátit. Nezapomínejte na to. Nezapomí-
nejte na to, vy, starší v Izraeli, ani vy, matky v Izraeli; a když se 
snažíte spasit buď žijící, nebo mrtvé, mějte na mysli, že to mů-
žete učinit pouze na zásadě jejich pokání a přijetí plánu 
života.11 

Přišel čas pro usmíření… abychom… prosili u Pána za ducha 
pokání, a poté, co ho obdržíme, se řídili jeho nabádáním; aby-
chom tím, že se před Ním pokoříme a budeme si odpouštět, pos-
kytovali tuto pravou lásku a štědrost těm, již se dožadují našeho 
odpuštění, abychom i my o něj mohli prosit a očekávat ho z ne-
be.12 

Kde je život, tam je naděje, a kde je pokání, tam existuje 
možnost odpuštění; a pokud dojde na odpuštění, existuje naděje 
na růst a rozvoj, dokud nezískáme plné poznání těchto zásad, 
které nás oslaví a spasí a připraví na vejití do přítomnosti Boha 
Otce.13 

Křtem vstupujeme do Církve a království Božího. 

Po takovémto pokání je dalším požadavkem křest, který je 
základní zásadou evangelia – žádný člověk bez něj nemůže 
vstoupit do smlouvy evangelia. Jsou to dveře Kristovy Církve, 
nemůžeme tam vejít žádným jiným způsobem, neboť Kristus to 
řekl, „pokropení“ nebo „polití“ není křtem. Křest znamená po-
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hroužení do vody a musí být vykonán někým, kdo má pravo-
moc, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Křest bez božské 
pravomoci není platný. Křest je symbolem pohřbu a vzkříšení 
Ježíše Krista a musí být vykonán v podobenství této události 
někým, kdo byl zplnomocněn Bohem, a předepsaným způso-
bem, jinak je nezákonný a nebude Jím přijat, ani nebude mít vliv 
na odpuštění hříchů, což je účel, pro který je určen, ale kdokoli 
má víru, činí opravdové pokání a je „pohřben s Kristem skrze 
křest“ někým, kdo má božské oprávnění, obdrží odpuštění hří-
chů a má nárok na dar Ducha Svatého skrze vkládání rukou.14 

Jsme pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jsme 
uvedeni do Církve a Božího království ve jménu Otce i Syna i 
Ducha Svatého, a uctíváme Otce. Snažíme se být poslušni Syna 
a kráčet v Jeho stopách.15 

Je povinností Svatých posledních dnů, aby učili své děti prav-
dě a vedli je cestou, kterou mají jít, učili je prvním zásadám  
evangelia, nezbytnosti křtu pro odpuštění hříchů a pro členství 
v Kristově Církvi.16 

Křest pohroužením pro odpuštění hříchů někým, kdo má pra-
vomoc, je pravdivá zásada, protože jí učil Kristus; Kristus jí byl 
poslušen a z žádného důvodu by ji neopomněl naplnit – nikoli 
proto, že by byl hříšný a potřeboval být pokřtěn pro odpuštění 
hříchů, musel to udělat pouze pro to, aby naplnil veškerou spra-
vedlivost, totiž aby naplnil zákon.17 

Ježíš sám dbal na obřad křtu; zavedl svátost večeře Páně a na-
řídil její zachovávání; a vykonával další obřady, které považoval 
za nezbytné pro spasení člověka. V případě Nikodéma zdůraznil 
křest tak, že zrození z vody a z Ducha učinil nezbytným pro 
spasení člověka [viz Jan 3:1–5].18 

Zdá se, že někteří naši lidé nemají dostatečné ponětí o posvát-
nosti doprovázející určité obřady svatého kněžství. Je pravda, že 
služba těch z nás, kteří mají pravomoc, není doprovázena… 
pompou a světským ceremoniálem…, ale skutečnost, že Církev 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů vlastní kněžství, postačuje 
k tomu, aby učinila jakýkoli a každý obřad vykonaný v Církvi 
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patřičnou pravomocí událostí nejvyšší důležitosti. Při vykonává-
ní jakéhokoli z těchto obřadů ten, kdo ho provádí, hovoří a jedná 
nikoli za sebe a ze své osobní pravomoci, ale mocí svého vysvě-
cení a pověření jako zástupce mocí nebes. Nečiníme… z obřadu 
křtu honosnou podívanou, ale prostota řádu založeného v Církvi 
Kristově má spíše přispívat k posvátnému charakteru přísluš-
ných obřadů, než mu ubírat.19 

Bůh oslaví ty, kteří činí pokání, jsou pokřtěni a pokračují 
věrně dál. 

Existují požehnání, která se týkají evangelia Ježíše Krista a 
světa, jenž přijde, která si nelze zajistit osobním vlivem, ani kou- 
pit za peníze, a která žádný člověk nemůže získat vlastní inteli-
gencí nebo moudrostí jinak než podrobením se určitým obřa-
dům, zákonům a přikázáním, jež byla dána. A podle mého soudu 
je pro Svaté posledních dnů dobré, aby měli i nadále na mysli, 
že neocenitelná požehnání evangelia jim byla udělena skrze je-
jich víru, že odpuštění hříchů bylo získáno křtem a pokáním a že 
jedině tím, že budou i nadále věrní, mohou získat dary a požeh-
nání příslušející k věčnému životu.20 

Proto říkáme vám, kteří jste činili pokání ze svých hříchů, kte-
ří jste byli pohřbeni s Kristem skrze křest, kteří jste byli vzkříše-
ni z tekutého hrobu k novosti života, zrozeni z vody a z Ducha, a 
kteří jste se stali dětmi Otce, dědici Boha a spoludědici Ježíše 
Krista – říkáme vám, budete-li zachovávat Boží zákony a usta-
nete-li konat zlo,… a budete-li mít víru v Boha, věřit v pravdu a 
přijímat ji a budete-li čestní před Bohem i člověkem, že budete 
povzneseni na výsost a Bůh vás postaví v čelo tak jistě, jak za-
chováváte tato přikázání. Ti, kteří budou dodržovat Boží přiká-
zání, bez ohledu na to, zda to budete vy, nebo kteříkoli jiní lidé, 
vstanou a nepadnou, budou vést, a nikoli následovat, půjdou 
vzhůru, a ne dolů. Bůh je oslaví a zvelebí je před národy země, a 
vloží na ně pečeť svého schválení, bude je nazývat svými vlast-
ními. To je moje svědectví pro vás.21 

Toto je evangelium Ježíše Krista: poznat jediného pravého a 
živého Boha a jeho Syna, kterého seslal na svět, kteréžto pozná-
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ní přichází skrze poslušnost všech Jeho přikázání, víru, pokání 
ze hříchu, křest pohroužením pro odpuštění hříchů, dar Ducha 
Svatého skrze vkládání rukou prostřednictvím božské pravomo-
ci, a nikoli vůle člověka. Toto tedy je evangelium Ježíše Krista, 
které je mocí Boží ke spasení: poslušnost pravdy, podřízení se 
řádu, který Bůh ve svém domě založil, neboť dům Boží je do-
mem pořádku, a nikoli domem zmatku.22 

Vydáváme svědectví, že bariéry, které oddělují člověka od 
Boha, byly překonány, že Pán opět sděluje člověku svou vůli. 
„Ale,“ někdo řekne, „jak se můžeme s těmito věcmi obeznámit? 
Jak můžeme vědět, že vás někdo neobelhal?“ Všem takovým 
říkáme: ve vší upřímnosti čiňte pokání ze svých hříchů, potom 
jděte a buďte pokřtěni a nechejte na sebe vložit ruce pro dar  
Ducha Svatého, a onen duch vám bude vydávat svědectví o 
pravdivosti našeho svědectví a vy se toho stanete svědky, stejně 
jako jimi jsme my, a budete schopni odvážně stát a svědčit svě-
tu, jako to činíme my.23 

Doporučení ke studiu 

• Co je to „opravdové pokání“? Proč pokání předchází křtu? 

• Jaký vliv na nás má to, když neposloucháme Boží zákon? 
Proč je lepší poslouchat Boží zákony, než se dopouštět hříchu 
a myslet si, že pokání budeme činit později? 

• Proč nám zásada pokání dodává naději? (Viz také Moroni 
7:41.) Proč má být na pokání správně nahlíženo jako na  
„naději na růst a rozvoj“? 

• Jak se cítíte, když víte, že někdo, kdo byl pověřen Ježíšem 
Kristem, nás křtí ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého? (Viz 
také NaS 20:73.) Jak jste se cítili, když jste byli pokřtěni nebo 
když jste se zúčastnili křtu jiných lidí? 

• Proč je pravomoc kněžství křtít pro obřad křtu důležitější než 
jakákoli „pompa a světský ceremoniál“? Jak může být zacho-
vávána a ctěna jednoduchost obřadu křtu? 
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• Jaké poznání a požehnání jste obdrželi prostřednictvím pokání 
a křtu? Jak si tato požehnání můžete uchovat? 

• Jaké smlouvy uzavíráme, když jsme křtěni? (Viz také Mosiáš 
18:8–10; NaS 20:37.) Jak od svého křtu ctíte své smlouvy se 
Spasitelem? 
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Duch Svatý 

Duch Svatý svědčí o Otci a Synu a jedná jako jistý 
průvodce veškerou pravdou. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Na generální konferenci Církve v dubnu 1854 president 
Brigham Young povolal Josepha F. Smitha, aby sloužil na misii 
na Sandwichových ostrovech (Havaj). Josephovi bylo teprve  
15 let. Nedlouho předtím zemřela jeho matka a on osiřel. 

Jeho deník z této doby ukazuje, že se v záležitosti útěchy a 
vedení naučil spoléhat na Ducha Svatého. 

8. února 1856, poté, co promluvil k havajským Svatým, na-
psal: „Projevilo se pozoruhodné vylití Ducha.“ 19. března 1856, 
po dalším řečnickém úkolu, zaznamenal: „Poprvé byli [Svatí] 
přivedeni k slzám.“ 30. března psal: „Potom jsem povstal a po-
koušel se hovořit, ale byl jsem přemožen slzami… Svatí se ke 
mně připojili krátkou a srdečnou sprškou slz.“ 29. června téhož 
roku jeho zápis ukazuje, že začínal pociťovat plnou moc své 
služby: „Duch Boží nás doprovázel po celý den… Byl jsem při-
veden k radosti, neboť Duch mi vydal svědectví o díle Páně.“1 

Později, jako člen Kvora Dvanácti, Joseph F. Smith napsal: 
„Na své první misii jsem se začal učit něco pro sebe, až doposud 
jsem věřil svědectví Božích služebníků, které jsem slyšel roz-
mlouvat a kázat, stejně jako poučením, která jsem obdržel od 
své nejlaskavější a milující matky, a také tomu, co jsem mohl 
pochopit čtením Knihy Mormon, Knihy nauk a smluv a Bible. 
Ale při této službě, kdy jsem horlivě pracoval, jsem skrze inspi-
raci Svatého Ducha začal plněji rozumět tomu, co jsem četl a 
čemu jsem byl učen, a tak se to v mé mysli stalo utvrzenými 
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fakty, jimiž jsem si byl absolutně jist tak, jako svou vlastní exis-
tencí.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Dar Ducha Svatého je trvalé svědectví. 

Duch Svatý je duchovní osobnost a je třetí osobou v Trojici, 
v Božstvu. Dar, neboli předání Ducha Svatého, je pravomocný 
skutek udělující ho člověku. Duch Svatý může osobně navštívit 
člověka a bude navštěvovat ty, již jsou způsobilí, a bude jejich 
duchu vydávat svědectví o Bohu a Kristu, ale nezůstane s nimi 
[viz NaS 130:22–23].3 

„Dar Ducha Svatého“ je zvláštní požehnání zpečetěné na ty, 
již činili pokání, dali se pokřtít a věří v Ježíše Krista, a je „trva-
lým svědectvím“. Ducha Božího lze pociťovat jako dočasný 
vliv, skrze nějž k lidstvu za zvláštním účelem a při zvláštních 
příležitostech přichází božské světlo a moc. Ale dar Ducha Sva-
tého, který… je udělen při konfirmaci, je stálým svědectvím a 
vyšším obdarováním.4 

Jak můžeme získat Ducha Svatého? Metoda neboli způsob je 
jasně vyznačena. Bylo nám řečeno, abychom měli víru v Boha, 
abychom věřili, že je a že odměňuje všechny, kteří ho pilně 
hledají; abychom činili pokání ze svých hříchů, ovládali své 
vášně, pošetilosti a nesprávnosti; abychom byli ctnostní, čestní 
a poctiví při veškerém svém vzájemném jednání a abychom 
uzavřeli smlouvy s Bohem, že budeme od nynějška věrni zása-
dám pravdy a budeme zachovávat přikázání, jež nám dal; po-
tom abychom byli pokřtěni na odpuštění svých hříchů někým, 
kdo má pravomoc; a když se podrobíme tomuto obřadu evan-
gelia, můžeme obdržet dar Ducha Svatého vkládáním rukou 
těch, kteří jsou oděni pravomocí kněžství. Tímto způsobem 
v nás může Duch a moc Boží – Utěšitel – být jako studnice 
vody prýštící k životu věčnému. Bude vydávat svědectví o Otci 
a svědčit o Ježíšovi a „vezme věci Otce a zjeví nám je“ a bude 
nám potvrzovat naši víru a utvrzovat nás v pravdě, abychom 
déle nebyli zmítáni sem a tam každým větrem učení; ale aby-
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chom „rozeznali učení“, zda od Boha je nebo od člověka [viz 
Efezským 4:14; Jan 7:17].5 

Duch Svatý, který vydává svědectví o Otci i Synu, který bere 
věci Otce a ukazuje je lidem, který svědčí o Ježíši Kristu a o 
věčně živém Bohu, Otci Ježíše Krista, a který vydává svědectví 
o pravdě – tento Duch, tato Inteligence, není dán všem lidem, 
dokud nečiní pokání ze svých hříchů a nedosáhnou stavu způso-
bilosti před Pánem [viz 3. Nefi 28:11]. Potom obdrží dar Ducha 
Svatého vkládáním rukou těch, již jsou Bohem oprávněni udělo-
vat Jeho požehnání na hlavy dětí lidských.6 

Předání neboli „dar“ Ducha Svatého jednoduše uděluje člově-
ku právo v kterémkoli okamžiku, kdy je toho hoden a kdy po 
tom touží, obdržet moc a světlo pravdy Ducha Svatého, ačkoli 
často může být ponechán vlastnímu duchu a úsudku.7 

Duch Svatý je lampou osvětlující náš pochod vpřed. 

Úřadem Ducha Svatého je vydávat svědectví o Kristu, neboli 
svědčit o Něm, a utvrzovat věřící v pravdě tím, že jim připomíná 
věci, které se staly, a mysli ukazuje, neboli zjevuje, věci součas-
né i budoucí. „Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec 
ve jménu mém, onť vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko, 
což jsem koli mluvil vám.“ [Jan 14:26.] „Uvedeť vás ve všeli-
kou pravdu.“ [Jan 16:13.]8 

Povinností Svatých posledních dnů je učit jejich děti… nut-
nosti přijmout vkládáním rukou dar Ducha Svatého, který je 
povede k veškeré pravdě a který jim zjeví věci, jež se staly, i 
věci, jež se stanou, a ukáže jim jasněji ty věci, jež jsou kolem 
nich v současnosti, aby mohly rozumět pravdě, mohly kráčet ve 
světle, jako Kristus je ve světle; aby s Ním mohly mít společen-
ství a Jeho krev je mohla očistit od všech hříchů.9 

Směr, kterým máme kráčet, je vyznačen – je to těsná a úzká 
cesta, jež vede zpět do přítomnosti Boží; lampou, která má 
osvětlovat náš pochod vpřed, je Duch Svatý, jehož obdržíme při 
svém znovuzrození nebo po něm. Budeme-li se potácet a odvrá-
tíme-li se stranou, naše lampa bude pohasínat a nakonec zhasne, 
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neboť hle, Utěšitel, zdroj zjevení, nás opustil, a Jeho místo za-
ujme temnota; jak velká potom bude tato temnota! V poměru ke 
světlu, které jsme vlastnili, nás přemůže temnota, a pokud nebu-
deme rychle činit pokání, bude se v nás zvětšovat, dokud neztra-
tíme ze zřetele své povolání a nezapomeneme na Toho, který 
nás vykoupil a prohlásil za své.10 

Úřadem Svatého Ducha je osvětlovat mysl lidí ve vztahu 
k Božím věcem, přesvědčovat je v době jejich obrácení o tom, 
že činí vůli Otce, a přebývat v nich jako trvalé svědectví a jako 
celoživotní společník a jednat jako jistý a bezpečný průvodce 
veškerou pravdou a naplňovat je den za dnem radostí a veselím, 
sklonem činit dobro všem lidem, raději trpět zlem, než zlo ko-
nat, být laskavými a milosrdnými, trpělivými a dobročinnými. 
Všichni, kteří vlastní tento neocenitelný dar, tuto drahocennou 
perlu, mají neustálou žízeň po spravedlivosti. Bez pomoci Sva-
tého Ducha nemůže žádný smrtelník kráčet těsnou a úzkou ces-
tou a být schopen rozlišovat dobro od zla, opravdové od padělku 
natolik podobného, jak jen ho lze vytvořit. Je tedy nutné, aby 
Svatí posledních dnů žili čistě a poctivě, aby v nich mohl přebý-
vat tento Duch, neboť ho lze vlastnit pouze na zásadě spravedli-
vosti. Nemohu ho obdržet za vás, ani vy za mě; každý musí stát 
sám za sebe, ať je vysokého nebo nízkého rodu, učený nebo 
neučený, a je stejnou výsadou pro všechny, aby byli učiněni 
jeho podílníky.11 

Duch Svatý sestupuje pouze na spravedlivé a na ty, jimž jsou 
odpuštěny hříchy… Dokud budou Svatí posledních dnů ochotni 
poslouchat přikázání Boží, vážit si výsad a požehnání, kterým se 
těší v Církvi, a dokud budou používat svůj čas, svůj majetek, ke 
cti jména Božího, aby vybudovali Sion a utvrdili na zemi pravdu 
a spravedlivost, náš Nebeský Otec bude vázán přísahou a smlou- 
vou, že je bude chránit před každým protivícím se nepřítelem a 
pomáhat jim překonat každou překážku, která se proti nim může 
postavit nebo jim může být vržena do cesty; ale v okamžiku, 
kdy se obec začíná starat pouze sama o sebe, stává se sobeckou, 
je zcela upoutána pomíjivostmi života a vkládá svou víru 
v bohatství, v tom okamžiku se moc Boží od nich začíná staho-
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vat, a nebudou-li činit pokání, Duch Svatý je zcela opustí, a oni 
budou ponecháni sami sobě.12 

Vy, kteří jste poslušni požadavků věčného evangelia a kteří 
jste byli vyvoleni ze světa a obdrželi jste dar Ducha Svatého 
vkládáním rukou, máte výsadu obdržet svědectví Ducha pro 
sebe; máte výsadu rozeznávat mysl a vůli Otce ohledně vašeho 
vlastního blaha a ohledně konečného triumfu díla Božího.13 

Mocí Ducha Svatého jsme znovuzrozeni. 

Spasitel řekl Nikodémovi: „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž 
viděti království Božího“ [viz Jan 3:3] a to platí i dnes. Člověk 
se dnes musí zrodit z nevědomosti do pravdy… Pokud se takto 
nenarodí, je slepý více než ten, kterého uzdravil Kristus, neboť 
má oči, a nevidí a má uši, a neslyší.14 

Tato změna dnes přichází ke každému synovi a dceři Boha, 
kteří činí pokání ze svých hříchů, kteří se pokořují před Pánem a 
kteří usilují o odpuštění a prominutí hříchů křtem pohroužením 
vykonaným někým, kdo má pravomoc vykonávat tento posvátný 
obřad evangelia Ježíše Krista. Neboť to je to znovuzrození, o 
němž hovořil Kristus k Nikodémovi jako o absolutně nezbytném 
pro to, aby lidé mohli spatřit království Boží, a bez něhož žádný 
člověk nemůže do království vstoupit. Snad každý z nás si může 
vzpomenout na změnu, která nám vstoupila do srdce, když jsme 
byli pokřtěni na odpuštění hříchů… Hovořím o vlivu a moci 
Svatého Ducha, které jsem zažil, když jsem byl pokřtěn na od-
puštění svých hříchů. Pocitem, který mě prostoupil, byl čistý 
klid, láska a světlo… 

Kéž bych si tak mohl téhož ducha a tutéž naléhavou touhu 
v srdci uchovat v každý okamžik svého života od onoho dne až 
dodnes! Nicméně mnozí z nás, kteří obdrželi toto svědectví, toto 
znovuzrození, tuto změnu srdce, ačkoli jsme mohli chybovat 
v úsudku nebo udělat mnoho chyb, a často jsme možná ve svém 
životě nesplňovali opravdová měřítka, činíme pokání ze zla a 
znovu a znovu usilujeme o odpuštění z ruky Páně; takže až do 
dnešního dne ovládá naše srdce stejná touha a cíl, které pronika-
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ly naší duší, když jsme byli pokřtěni a obdrželi odpuštění svých 
hříchů, a stále je vládnoucím citem a vášní naší duše. Ačkoli 
občas můžeme být podníceni ke zlosti a náš hněv nás přiměje 
k tomu, abychom řekli a učinili to, co není příjemné před zra-
kem Božím, přesto okamžitě po znovunabytí našich rozvážných 
smyslů a narovnání se po našem klopýtnutí do moci temnoty, se 
cítíme pokorní, kajícní a máme touhu požádat o odpuštění za 
zlo, jež jsme způsobili sobě, a možná i druhým. Velká, dychtivá, 
přemáhající touha, jež je počata z pravdy a ze svědectví Ducha 
Svatého v srdci lidí, kteří jsou poslušni pravdy, přebírá kontrolu 
a znovu zaujímá vládu nad naší duší, aby nás vedla na cestu po-
vinnosti. Toto je mé svědectví a já vím, že je pravdivé.15 

Neodpustitelný hřích znamená dobrovolně zapřít  
Ducha Svatého a vzpírat se mu poté, co jsme obdrželi jeho 

svědectví. 

Žádný člověk nemůže hřešit proti světlu, dokud ho nemá, ani 
proti Duchu Svatému, dokud ho neobdržel darem Božím skrze 
příslušný postup nebo způsob. Hřešit proti Duchu Svatému, Du-
chu pravdy, Utěšiteli, Svědku o Otci i Synu, dobrovolně ho zapí-
rat a vzpírat se mu poté, co jsme ho přijali, je [neodpustitelným 
hříchem].16 

Je nemožné, aby kdokoli spáchal neodpustitelný hřích 
v nevědomosti. Člověk musí být přiveden k poznání Krista; mu-
sí obdržet svědectví o Kristu v srdci a vlastnit světlo a moc, po-
znání a porozumění předtím, než je schopen dopustit se tohoto 
hříchu. Ale když se člověk odvrací od pravdy, přestupuje po-
znání, které obdržel, šlape po něm nohama, vystavuje Krista 
znovu otevřené potupě, popírá Jeho usmíření, popírá moc vzkří-
šení, popírá zázraky, jež vykonal pro spasení lidské rodiny, a 
říká v srdci: „To není pravda,“ a setrvává v tomto popírání prav-
dy poté, co obdržel svědectví Ducha, dopouští se neodpustitel-
ného hříchu.17 

Proč [apoštolové po Spasitelově ukřižování] zapomínali vše, 
co je Spasitel učil o účelu svého poslání na zemi, a zdánlivě si 
toho nebyli vědomi? Protože postrádali jeden důležitý předpok-
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lad, nebyli ještě „oblečeni mocí s výsosti“. [Viz Lukáš 24:49.] 
Ještě neobdrželi dar Ducha Svatého … 

Kdyby učedníci byli v té době obdarováni „darem Ducha Sva-
tého“ neboli „mocí s výsosti“, jejich počínání by bylo úplně ji-
né… což další události hojně prokázaly. Kdyby Petr, který byl 
hlavním apoštolem, obdržel dar Ducha Svatého a jeho moc a 
svědectví před hroznou nocí, při které se rouhal a zapřísahal a 
zapřel svého Pána [viz Matouš 26:69–75], dopadlo by to s ním 
zcela odlišně, protože potom by zhřešil proti „světlu a poznání“ 
a „proti Duchu Svatému“, pro což není odpuštění. Proto skuteč-
nost, že mu bylo po hořkých slzách pokání odpuštěno, je důka-
zem, že byl bez svědectví Ducha Svatého, že ho nikdy neobdr-
žel. Ostatní Kristovi učedníci neboli apoštolové byli v přesně 
tomtéž stavu, a bylo tomu tak až do večera toho dne, kdy Ježíš 
povstal z hrobu a tento neocenitelný dar jim udělil [viz Jan 
20:22].18 

Těsně předtím, než vzkříšený Vykupitel opustil zemi, přikázal 
svým učedníkům, aby zůstali ve městě Jeruzalém, dokud nebu-
dou obdarováni mocí z výsosti. Učinili tak, a v souladu se sli-
bem přišel Utěšitel, když se shromáždili, a naplnil jejich srdce 
nevýslovnou radostí, natolik, že hovořili jazyky a prorokovali; a 
inspirující vliv této svaté bytosti je doprovázel při všech služeb-
ních povinnostech a umožnil jim vykonat velké poslání, k ně-
muž je Spasitel povolal.19 

Saul z Tarsu, vlastnící mimořádnou inteligenci a vzdělání, vy-
chovaný u nohou Gamalielových a vyučený podle nejdokonalej-
šího způsobu zákona, pronásledoval Svaté až k smrti, spoutával 
muže i ženy a vydával je do vězení, a když byla prolita krev 
mučedníka Štěpána, stál vedle a hlídal oděv těch, kteří ho za-
vraždili, a souhlasil s jeho smrtí. A „hubil církev, do domů 
vcházeje, a jímaje muže i ženy, dával je do žaláře“. [Skutkové 
8:3.] A když byli odsuzováni k smrti, pozvedal svůj hlas proti 
nim a „po všech školách často je trápě, přinucoval… [je] rouhati 
se; a náramně rozlítiv se na ně, sháněl… se po nich i v jiných 
městech“ [Skutkové 26:11], a přesto tento muž nespáchal žádný 
neodpustitelný hřích, protože neznal Ducha Svatého.20 
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Pokud jsou někteří lidé na zemi schopni spáchat neodpustitel-
ný hřích, najdete je mezi těmi, kteří došli nebo dojdou k poznání 
pravdy… Vy i já jsme obdrželi světlo. Přijali jsme svaté kněž-
ství. Přijali jsme svědectví Svatého Ducha a byli jsme přivedeni 
od smrti k životu. Jsme tedy nyní na velmi bezpečné nebo ne-
bezpečné půdě – nebezpečné, pokud si zahráváme s těmito po-
svátnými věcmi, jež nám byly svěřeny do péče. Proto vás, bratří 
a sestry, a zejména bratří, varuji před tím, abyste si zahrávali se 
svým [kněžstvím]… Pokud tak činíte, jakože Bůh žije, odejme 
od vás svého Ducha, a přijde čas, kdy budete nalezeni, jak kope-
te proti světlu a poznání, jež jste obdrželi, a můžete se stát syny 
zatracení. Proto byste si měli dávat lepší pozor, aby vás nepotka-
la druhá smrt.21 

Doporučení ke studiu 

• Jaký je rozdíl mezi dočasným vlivem neboli projevem Ducha 
Svatého a darem Ducha Svatého? (Viz také Moroni 10:4.) Jak 
můžeme obdržet dar Ducha Svatého? Jaká požehnání dostá-
váme, když si tohoto daru vážíme? 

• Jak nás může Duch Svatý uvést do veškeré pravdy? (Viz Jan 
16:13.) O jakých pravdách vám Duch Svatý svědčil? 

• Proč je lampa dobrým symbolem představujícím Ducha Sva-
tého? Co můžeme dělat, abychom zajistili, že tato lampa bude 
jasně hořet v našem životě? 

• Co můžeme dělat, abychom zesílili vliv Ducha Svatého ve 
svém životě? Jak můžeme pomoci druhým porozumět tomu, 
jak Duch Svatý žehná jejich životu? 

• Co musíme dělat, abychom obdrželi znovuzrození, o němž 
hovořil Spasitel? (Viz Jan 3:5.) Jaké pocity toto znovuzrození 
doprovázejí? Jak si tyto pocity můžeme udržet? (Viz Alma 
5:14–16, 26.) 

• Co je to neodpustitelný hřích? Co znamená zahrávat si s „po-
svátnými věcmi, které nám byly svěřeny do péče“? 
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Naše misionářská povinnost 

Misionáři jdou do světa, aby svědčili o Ježíši Kristu  
a zasévali drahocenné semeno věčného života. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Krátce po svém příjezdu na Havaj dne 20. října 1854 napsal 
Joseph F. Smith dopis bratranci svého otce Georgi A. Smithovi, 
členovi Kvora Dvanácti, který ho vysvětil starším. Mladý mi-
sionář se zavázal k dílu Páně a řekl: „Jsem šťastný, že mohu říci, 
že jsem pro tuto věc, které se účastním, připraven projít dobrým 
i zlým, a doopravdy doufám a modlím se, abych mohl prokázat, 
že jsem věrný až do konce.“1 Jeho víra byla mnohokrát vyzkou-
šena. 

Jednou oheň zničil většinu jeho majetku, včetně „oblečení, 
výtisků prvního [evropského] vydání Knihy Mormon a Knihy 
nauk a smluv, která byla dána jako dar patriarchovi Hyrumu 
Smithovi. Do jedné z těchto knih starší Joseph F. Smith vložil 
své osvědčení o ustanovení starším. Když byl dům a to, co 
v něm bylo, zničen ohněm, kufr staršího Smitha a celý jeho ob-
sah se proměnil v popel, kromě jeho misionářského osvědčení. 
Nějakým pozoruhodným způsobem bylo zachováno nedotčené, 
kromě toho, že bylo u okrajů ožehnuté, ale ani jedno slovo neby-
lo zničeno, ačkoli kniha, ve které bylo, zcela shořela. Byly zni-
čeny nejenom knihy, ale také deníky staršího Smitha, které si 
věrně vedl“. 

Z této zkušenosti vzešla zábavná příhoda, která však v té době 
byla vážná. Misionářům shořelo oblečení, a tak se Joseph F. 
Smith a jeho společník museli po krátkou dobu dělit o jeden 
oblek. Jeden starší zůstal doma, zatímco druhý si oblek oblékl a 



 K A P I T O L A  9  

77 

šel na shromáždění. Potom se situace obrátila a druhý starší zůs-
tal doma, zatímco jeho společník šel na shromáždění. „To samo-
zřejmě trvalo pouze krátkou dobu, ale byla to jedna ze zábav-
ných historek, které v pozdějších letech, kdy čas trpící starší 
odvedl daleko ze scény jejich rozpaků a obtíží, často vyprávěl.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Misionáři mají žít tak, aby měli stálé spojení s Duchem 
Páně. 

Jednou z nepostradatelných vlastností starších, kteří jdou ká-
zat do světa, je pokora, mírnost a nelíčená láska pro blaho a spa-
sení lidské rodiny a touha utvrdit mezi lidmi na zemi mír a spra-
vedlivost. Bez tohoto ducha pokory, mírnosti, víry v Boha a 
spoléhání na Jeho sliby a slovo, které nám dal, nemůžeme kázat 
Kristovo evangelium. Můžete se naučit veškeré lidské moudros-
ti, ale to vás neuschopní činit tyto věci tak, jako to učiní pokor-
ný, vedoucí vliv Ducha Božího. „Před setřením bývá pýcha, a 
před pádem pozdvižení ducha.“ [Přísloví 16:18.] 

Pro starší, kteří jdou do světa kázat, je nutné, aby studovali 
ducha evangelia, jenž je duchem pokory, duchem mírnosti a 
pravé oddanosti jakémukoli záměru, na který si vzpomenete 
nebo který se rozhodnete činit. Jde-li o kázání evangelia, máme 
zasvětit sami sebe povinnostem této služby a máme usilovat 
s nejvyšším vypětím svých schopností, abychom se uzpůsobili 
vykonávání této zvláštní práce, a způsob, jakým tak lze činit, je 
žít tak, abychom byli ve spojení s Duchem Božím a v jeho pří-
tomnosti, aby nás řídil v každý okamžik a hodinu naší služby, ve 
dne i v noci.3 

Bratří, jste zapojeni do díla Božího; jste zapřaženi v postroji; 
získáváte ve velkém rozsahu Ducha evangelia, protože jste do 
něj zcela zapojeni. Jste služebníky věčné smlouvy. Modlete se; 
určitě nezapomínejte na své modlitby. Žádný starší nemůže za-
pomínat na své modlitby; nemůže zapomínat na Pána; určitě Ho 
bude mít na paměti, pokud bude v souladu se svou povinností. 
Když se sám zařadí na místo, kde může vykonat největší dobro, 
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nemůže zapomenout na Pána ráno, v poledne ani večer. Modlí 
se k Pánu a pokořuje se před Ním a uznává Ho. Jste-li s tímto 
v souladu, těšíte se z Jeho Ducha.4 

Misionář má v sobě mít svědectví Ducha Božího – svědectví 
Ducha Svatého… Lidé se neobrátí výmluvností nebo krasořeč-
něním; jsou přesvědčeni, když dojdou k závěru, že máte pravdu 
a Ducha Božího.5 

Misionáři mají být čestní,  
ctnostní a věrní svým smlouvám. 

Považuje se za rozporuplné vysílat muže do světa, aby dru-
hým skrze poslušnost evangelia slibovali to, co sami neobdrželi. 
Rovněž se nepovažuje za správné vysílat muže, aby se napravili. 
Pokud přísně nedodržovali Boží přikázání, nechť se nejprve 
napraví doma. To platí pro Slovo moudrosti, stejně jako pro 
další zákony nebes. Žádné námitky nejsou vznášeny proti povo-
laným mužům, kteří v dřívějších letech mohli být hrubí nebo 
vzpurní, pokud v pozdějších letech žili zbožným životem a při-
nášeli drahocenné plody pokání.6 

Chceme mladé muže… kteří se uchovali neposkvrněnými 
světem a kteří mohou jít mezi národy země a říci lidem: „Násle-
dujte mě, jako já následuji Krista.“ Potom bychom byli rádi, aby 
uměli zpívat a modlit se. Očekáváme od nich, že budou čestní, 
ctnostní a věrní svým smlouvám až k smrti, svým bratřím, svým 
manželkám, svým otcům a matkám, svým bratrům a sestrám, 
sami sobě a Bohu. Když získáte takovéto muže, aby kázali e-
vangelium světu, ať již pro začátek vědí mnoho nebo ne, Pán do 
jejich srdce vloží svého Ducha a bude je korunovat inteligencí a 
mocí spasit lidské duše. Neboť v nich je zárodek života. Nebyl 
narušen nebo zkažen; nebyl od nich odehnán.7 

Není nutné, aby naši mladí lidé věděli o zlovolnosti provozo-
vané na nějakém místě. Taková znalost nepovznáší, a je zcela 
pravděpodobné, že více mladých mužů může vysledovat první 
krok svého pádu ve zvědavosti, která ho zavedla na pochybná 
místa. Nechť se mladí muži Sionu, ať na misii, či doma, vyhýbají 
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Joseph F. Smith asi ve věku 19 let krátce po návratu z havajské 
misie v roce 1858. 
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všem jámám odpornosti, není nutné, aby věděli, co se na tako-
vých místech odehrává. Žádný člověk není touto znalostí lepší 
nebo silnější. Nechť mají na paměti, že „vědomost o hříchu po-
kouší k jeho spáchání“, a těmto pokušením, která by v budouc-
nosti mohla ohrozit jejich ctnost a jejich postavení v Církvi 
Kristově, se tedy vyhnuli.8 

Vlastnosti dobrého misionáře jsou: Muž, který je družný – je-
hož přátelství je trvalé a jiskřící – který si může získat důvěru a 
přízeň lidí, již jsou v temnotě. To se nestane bez přípravy. Musí-
te se s člověkem seznámit, poznat ho, získat jeho důvěru a ne-
chat ho pocítit, že vaší jedinou touhou je vykonat pro něho dob-
ro a požehnat mu; potom mu můžete sdělit své poselství a s lás-
kou a laskavě mu dát dobré věci, které pro něho máte. Při 
výběru misionářů tedy vybírejte takové, kteří jsou družní, kteří 
jsou přátelští, nikoli nepřátelští vůči lidem; a pokud ve svém 
sboru nikoho takového nemáte, vyškolte a kvalifikujte některé 
mladé muže pro tuto práci.9 

Misionáři mají učit evangeliu života skrze Ducha  
a s prostotou. 

Naši starší jsou zde poučeni, a byli učeni od svého dětství až 
do tohoto okamžiku, že když jsou povoláni jít a kázat evange-
lium Ježíše Krista, nemají vyjít a vést válku s náboženskými 
organizacemi světa, ale jít a nést s sebou poselství, které nám 
bylo dáno v této poslední dispensaci prostřednictvím proroka 
Josepha, pomocí něhož mohou lidé, pokud chtějí, poznat prav-
du. 

Jsou vysláni, aby světu nabídli olivovou ratolest míru, aby na-
bídli poznání, že Bůh opět promluvil z nebe ke svým dětem na 
zemi, že Bůh ve svém milosrdenství světu opět obnovil plnost 
evangelia svého Jednorozeného Syna v těle, že Bůh zjevil a ob-
novil lidstvu svou božskou moc a pravomoc, pomocí níž mohou 
a jsou oprávněni vykonávat obřady evangelia Ježíše Krista nutné 
pro jejich spasení, a že vykonání těchto obřadů musí být nutně 
přijatelné Bohu, který jim dal pravomoc je vykonávat v Jeho 
jménu. 
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Naši starší jsou vysláni, aby kázali pokání z hříchu, kázali 
spravedlivost, kázali světu evangelium života, družnosti a přá-
telství mezi lidstvem, aby muže i ženy učili činit to, co je správ-
né v očích Božích a v přítomnosti všech lidí, aby je učili skuteč-
nosti, že Bůh zorganizoval svou Církev, Církev, které On sám je 
původcem a zakladatelem.10 

Otázkou, která často vyvstává v mysli mladých mužů, kteří se 
nacházejí v misijním poli, je: „Co budu říkat?“ A na ni těsně 
navazuje další: „Jak to budu říkat?“… I když nemůže být dáno 
žádné konkrétní pravidlo, zkušenost učí, že nejprostší způsob je 
také nejlepší. Když jsme skrze ducha naplněného modlitbou a 
skrze pečlivé studium poznali zásady evangelia, máme je předá-
vat lidem v pokoře, nejprostším způsobem řeči, bez domýšlivos-
ti nebo arogance a v duchu Kristova poslání. To nelze učinit, 
pokud mladý misionář marní své úsilí ve vychloubačných poku-
sech stát se hlučným řečníkem. Toto je věc, kterou bych chtěl 
vštípit starším, a poradit, aby se veškerému řečnickému úsilí 
vymezil patřičný čas a místo. Misijní pole není místem pro ta-
kové úsilí. Evangelium není úspěšně učeno okázalou ukázkou 
slov a polemikou, ale spíše je vyjadřováno neokázalými a ro-
zumnými prohlášeními o jeho prostých pravdách, pronášenými 
způsobem, který se dotkne srdce a rovněž zapůsobí na rozum a 
zdravý úsudek. 

… Duch musí být u misionáře na prvním místě, má-li mít ús-
pěch při probouzení odezvy na něj u svých posluchačů; a to pla-
tí, kdykoli jsou slova pronášena při konverzaci, tváří v tvář, ne-
bo na veřejných shromážděních. Duch sám se neprojeví v člo-
věku, který svůj čas věnuje tomu, aby předal to, co má říci, 
pompézními slovy nebo ukázkou řečnictví. Který doufá, že po-
těší uměle, a nikoli účinně skrze srdce.11 

Žádný člověk není schopen kázat evangelium Ježíše Krista 
sám; neboť věci Boží nezná žádný člověk, pouze Duch Boží, 
který je v něm [viz 1. Korintským 2:11]. Pokouší-li se kterýkoli 
člověk kázat slovo Páně svou vlastní moudrostí a poznáním, 
nezávisle na inspiraci, nejde o nic jiného než výsměch. Žádný 
člověk nemůže kázat Boha a zbožnost a pravdu, jak je v Ježíši 
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Kristu, ledaže je inspirován Svatým Duchem. Učedníci v dáv-
ných dobách chodili se Spasitelem a rozmlouvali s ním během 
Jeho poslání mezi dětmi lidskými, a přesto… jim bylo přikázáno 
zůstat v Jeruzalémě a nejít kázat, dokud nebudou obdarováni 
mocí z výsosti; jinými slovy, dokud na ně nebude vylit Svatý 
Duch, kterým by byla oživena jejich mysl, rozšířeno jejich po-
rozumění a do srdce zasazeno svědectví o Ježíši Kristu, aby ho 
mohli vydávat těm, ke kterým měli přijít.12 

Jednotlivý starší je z velké části odkázán na vedení duchem 
svého povolání, kterým má být prostoupen. Jestliže tohoto ducha, 
který je duchem energie a píle, opomene pěstovat, brzy se stane 
strnulým, lhostejným a nešťastným. Každý misionář se má snažit 
zasvětit část každého dne studiu a přemýšlení, naplněnému mod-
litbou, o zásadách evangelia a teologii Církve. Má číst a přemýš-
let a modlit se. Pravda, jsme proti přípravě napsaných proslovů, 
které jsou pronášeny s myšlenkou na řečnický účinek a ukázku 
řečnických schopností; přesto když některý starší povstane, aby 
oslovil shromáždění doma nebo v cizině, má být na svůj proslov 
důkladně připraven. Jeho mysl má být dobře zásobena myšlen-
kami, které jsou hodné vyslovení, hodné slyšení, hodné zapama-
tování; potom duch inspirace vynese na světlo pravdy, kterých je 
posluchačům zapotřebí, a jeho slovům dodá pravomoci.13 

Má být naléhavě doporučováno, aby se starší na misiích 
v cizině, a vskutku Svatí všeobecně, vyhýbali hašteřivým pole- 
mikám a debatám o předmětech nauky. Pravda evangelia  
nepotřebuje být prokazována v prudkých diskusích; poselství  
pravdy je nejúčinněji předáváno, je-li vyjadřováno prostými a  
účastnými slovy. 

… Svědectví o pravdě je více než pouhé schválení myslí, je to 
přesvědčení srdce, poznání, které naplňuje celou duši svého pří-
jemce. 

Misionáři jsou vysláni, aby jako teologickou nauku kázali a 
učili první zásady evangelia, Krista, a to toho ukřižovaného, a 
prakticky nic více. Nejsou pověřeni vysvětlovat vlastní pohledy 
na složité teologické otázky, ani mystifikovat své posluchače 
ukázkou hluboké učenosti. Mají být, a musejí být, učiteli, aby  



 K A P I T O L A  9  

83 

do nějaké míry plnili zodpovědnosti svého vysokého povolání; 
mají ale, co nejvíce mohou, učit způsobem Mistra – snažit se 
vést s láskou ke svým bližním, prostým vysvětlováním a přes-
vědčováním; nikoli snahou přesvědčit silou. 

Bratří, nechejte být tato témata marné diskuse, držte se těsně 
učení zjeveného slova, jak je učiněno srozumitelným ve stan-
dardních dílech Církve a skrze slova žijících proroků; a nedovol-
te různosti pohledu na těžko pochopitelné záležitosti nauky, aby 
pohltila vaši pozornost, abyste se kvůli ní vzájemně neodcizili a 
neoddělili se od Ducha Páně.14 

Misionářská služba je stejně nutná doma jako v cizině. 

Je škoda, že poté, co se tak mnoho našich chlapců, kteří  
jdou do ciziny a splní dobrou misii, navrátí domů, jsou přehlíže-
ni a ignorováni předsedajícími autoritami Církve a je jim dovo-
leno znovu sklouznout do lhostejnosti a vlažnosti, a nakonec 
snad i k tomu, že zcela zbloudí od svých církevních povinností. 
Mají být udržováni v zapřažení, mají být nějakým způsobem 
učiněni aktivními v díle služby, aby si mohli v mysli a v srdci 
lépe uchovat ducha evangelia a být užiteční doma, stejně jako 
v cizině. 

Neexistuje žádná pochybnost ohledně skutečnosti, že misio-
nářská služba je vyžadována a je nezbytná v Sionu, neboli zde 
doma, stejně jako v cizině… Vidíme příliš mnoho chlapců, kteří 
upadají do velmi nedbalých, ne-li zhoubných způsobů a zvyků. 
Každý misionářský chlapec, který se vrátí ze své misie plný víry 
a dobré touhy, má na sebe vzít úkol, že se tak dalece, jak to bude 
možné, stane spasitelem svých mladých a méně zkušených spo-
lečníků doma. Když bývalý misionář vidí chlapce scházejícího 
na špatné cesty a osvojujícího si špatné zvyky, má se domnívat, 
že je jeho povinností převzít za něho zodpovědnost, ve spojení 
s předsedajícími autoritami kůlu nebo sboru, kde žije, a použít 
veškerou moc a vliv, které má, pro spasení tohoto chybujícího 
mladého muže, jenž nemá zkušenost, kterou naši bratři získali 
v cizině, a tak se stát prostředkem pro spasení mnohých a pro 
jejich pevnější utvrzení v pravdě.15 
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Práce v misijním poli rozšiřuje člověku obzor, oživuje jeho 
energii, rozšiřuje jeho schopnost dobře pracovat v jakémkoli 
směru a činí ho na každý způsob silnějším a užitečnějším obča-
nem, stejně jako oddanějším členem Církve. Zatímco misionář 
pracuje přímo v poli, má být misionářem naplno, a zvláštní po-
vinnosti, která mu byla přidělena, má zasvěcovat to nejlepší ze 
své energie. Když se vrátí do své domovské obce, je stále misio-
nářem v obecném smyslu; ale musí mít na paměti, že opět zaujal 
své místo v řadách těch, již pracují, aby si v potu své tváře vydě-
lali na chléb… Bývalí misionáři mají být požadováni tam, kde je 
zapotřebí odvážného srdce, silné mysli a ochotných rukou. Du-
chem evangelia není negativní dobro – pouhá nepřítomnost to-
ho, co je špatné; charakterizuje ho dobře ovládaná smělá a ak-
tivní energie, pozitivní dobro – zkrátka práce.16 

Kéž náš život jako nositelů a rozsévačů drahocenného seme-
ne věčného života odpovídá našim prohlášením, kéž jsou naše 
slova v souzvuku s pravdou, kterou neseme, a naše skutky 
v souladu se zjevenou vůlí Boží, neboť pokud tyto plody 
[ne]následují do určité míry naše prohlášení víry, jsme my, 
jako starší nebo Svatí, pouhou překážkou pokroku díla, kame-
nem úrazu v cestě prakticky založenému pozorovateli, a nejen-
že neobohacujeme výhled druhých na spasení, ale ohrožujeme 
své vlastní spasení.17 

Doporučení ke studiu 

• Proč jsou „pokora, mírnost a nelíčená láska“ neodmyslitelný-
mi vlastnostmi misionářů? Jaké další vlastnosti pomáhají star-
ším a sestrám, aby se stali úspěšnými misionáři? (Viz také 
NaS 4.) Jak mohou podobné vlastnosti pomoci nám, abychom 
byli úspěšnými členy-misionáři? 

• Proč je nezbytné, aby se misionáři uchovávali „neposkvrně-
nými světem“? Jak Pán žehná misionářům, kteří tak činí? 

• Jak můžeme získat důvěru svých přátel a sousedů, kteří ne-
jsou členy, a pomoci jim, aby poznali, že naší „jedinou touhou 
je vykonat pro [ně] dobro a požehnat [jim]“? Jak se můžeme 
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účinněji dělit o evangelium se svými přáteli, kteří nejsou čle-
ny? 

• Jakým pravdám mají být misionáři připraveni učit? 

• Jaká nebezpečí přináší to, když misionáři při výuce evangelia 
polemizují, debatují a pouštějí se do marných diskusí? Proč je 
v prostém učení s Duchem větší síla? (Viz NaS 100:5–8.) 

• Jak mohou misionáři pěstovat „ducha svého povolání“? Jak 
můžeme my, jako členové, při sdílení evangelia získat a pěs-
tovat „ducha energie a píle“? 

• Jak mohou bývalí misionáři zůstat „v zapřažení“? Co mohou 
církevní vedoucí a další členové Církve dělat, aby pomohli 
bývalým misionářům zůstat „aktivními v díle služby“? Jakými 
způsoby se bývalý misionář může „stát prostředkem pro spa-
sení mnohých a pro jejich pevnější utvrzení v pravdě“? 
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Ježíš Kristus vykupuje 
veškeré lidstvo od časné smrti 

Usmíření Ježíše Krista bezpodmínečně  
překonává časnou smrt a všem lidem dává dar 

vzkříšení a nesmrtelnosti. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Jako misionář i po celý svůj život se Joseph F. Smith dělil o 
poselství obnoveného evangelia spasení s těmi, již chtěli naslou-
chat. Učil, že usmíření Ježíše Krista je ústřední a nejdůležitější 
skutek v celé historii lidstva. 

Usmíření našeho Spasitele bezpodmínečně překonává časnou 
smrt a všem lidem poskytuje dar vzkříšení a nesmrtelnosti. Kro-
mě toho usmíření Ježíše Krista překonává duchovní smrt tím, že 
nás vykupuje z našich hříchů a umožňuje nám, abychom byli 
oslaveni, činíme-li pokání a dodržujeme-li přikázání. Tato kapi-
tola pojednává o bezpodmínečných hlediscích usmíření, násle-
dující kapitola o jeho hlediscích podmínečných. 

Po úmrtí své 19 leté dcery Alice, svého „miláčka Alibo“, 
29. dubna 1901, Joseph F. Smith vyjádřil svou víru v usmíření 
v dopise svému synovi: „Naše srdce je stále skloněno k zemi, 
kde v prachu spočívají ostatky naší sladké dívky a jejích bratříč-
ků a sestřiček… Ale s pomocí Páně uděláme to nejlepší, co mů-
žeme, a ze srdce cítíme, že všechny naše spící poklady jsou 
v Jeho svatém opatrovnictví a brzy povstanou z prachu k nesmr- 
telnosti a věčnému životu. Ale bez drahocenného ujištění a nád-
herné naděje v Kristově evangeliu by život nejenže nestál za žití, 
ale byl by odpornou a hloupou fraškou! Ale ,Jak velkou radost 
dává tato věta: Vím, že můj Vykupitel žije!‘ Díky Bohu.“1 
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Učení Josepha F. Smitha 

Ježíš Kristus uskutečnil slavné vykoupení pro 
spasení lidstva. 

Věříme v Pána Ježíše a v Jeho božské, spásné poslání pro svět 
a ve vykoupení, úžasné, slavné vykoupení, které uskutečnil pro 
spasení lidí.2 

Ježíš nedokončil svou práci, když bylo zabito jeho tělo, ani ji 
nedokončil po svém vzkříšení z mrtvých; i když naplnil účel, 
pro nějž tehdy přišel na zemi, nenaplnil celé své dílo. A kdy ho 
naplní? Nenaplní ho, dokud nevykoupí a nespasí každého syna a 
dceru našeho otce Adama, který se kdy narodil nebo který se 
kdy narodí na tuto zemi až do konce času, kromě synů zatracení. 
To je jeho poslání.3 

Ježíš Kristus, Syn živého Boha, je pravým vzorem, jejž mají 
všichni lidé následovat, příkladem pro všechny lidi. Nebyl hříš-
níkem; nebyl zlovolný. Nebylo v něm žádné zlovolnosti ani ne-
víry, ani jakékoli pošetilosti. Byl důkladně obdarován moudrostí 
Boží od kolébky až do hrobu, a po svém vzkříšení obdržel slávu 
Otce a stal se jako sám Bůh a vlastnil moc jako Bůh vlastní moc, 
neboť prohlásil, že Mu byla dána veškerá moc, a sedí po pravici 
Všemohoucího a je naším Prostředníkem, naším Starším Brat-
rem, a my musíme následovat Jeho, a nikoho jiného.4 

Není dáno žádného jiného jména pod nebesy, kromě jména 
Ježíše Krista, jímž byste mohli býti spaseni nebo oslaveni 
v království Božím.5 

V plánu vykoupení jsou některé pravdy, které jsou základní. 
Nemohou být přehlíženy; ani před ně nelze postavit nic jiného. 
Otcovství Boží, účinek usmíření našeho Pána a Spasitele, obno-
vení evangelia v těchto posledních dnech, musíme přijmout ce-
lým srdcem.6 

Adamův pád přivedl smrt na svět. 

Smrt není čistou hrůzou. Jsou s ní spojeny některé 
z nejhlubších a nejdůležitějších pravd o lidském životě. Ačkoli 
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je nanejvýš bolestná pro ty, již musejí trpět odchodem milova-
ných, je smrt jedním z největších požehnání v Božím plánu. 

Narodili jsme se, abychom na sebe mohli vzít smrtelnost, to-
tiž, abychom mohli svého ducha odít tělem. Toto požehnání je 
prvním krokem směrem k nesmrtelnému tělu, a druhým krokem 
je smrt. Smrt leží podél cesty věčného pokroku; a ačkoli je to 
těžko snesitelné, nikdo, kdo věří v evangelium Ježíše Krista, by 
na tom nechtěl nic změnit… Smrt je skutečně nezbytností, stejně 
jako požehnáním a… bez ní bychom nebyli a nemohli být spo-
kojeni a nanejvýš šťastni.7 

Když člověk [Adam] přestoupil onen nebeský zákon, který 
zakazoval, aby pojedl z prvků této země, čímž se stal zemským, 
pozemským, tehdy si přivodil časnou smrt, právě tak, jak Bůh 
prohlásil, že se stane, pokud pojí „zakázaného ovoce“.8 

Neboť smrt byla trestem za přestoupení zákona, který člověk 
neměl moc odvrátit, onoho Božího nařízení, jež znělo: „V den, 
kdy z něho pojíš, budeš muset umříti“ [Mojžíš 3:17], a tento 
trest přišel na veškeré tělo, všichni jsou v této věci bezmocní a 
závislí jako byl on.9 

Jsme nazýváni smrtelníky, protože v sobě máme semeno smr-
ti, ale ve skutečnosti jsme nesmrtelnými bytostmi, protože v nás 
je také zárodek věčného života. Člověk je podvojná bytost slo-
žená z ducha, který člověku dává život, sílu, inteligenci a schop-
nosti, a těla, které je obydlím ducha a odpovídá jeho formě, je 
přizpůsobeno jeho potřebám a jedná s ním v souladu, a do své 
nejvyšší kapacity se poslušně podrobuje vůli ducha. Toto obojí 
tvoří duši. Tělo je závislé na duchu a duch je během svého při-
rozeného obývání těla podroben zákonům, které se vztahují  
ke smrtelnému stavu a které ho ovládají. V tomto přirozeném 
těle jsou seménka slabosti a úpadku, která se, když plně dozrají 
nebo jsou předčasně vytržena, v řeči písem nazývají „časnou 
smrtí“.10 

Každý člověk, který se narodil na tento svět, zemře. Nezáleží 
na tom, kdo nebo kde je, zda se narodil mezi bohatými a vzne-
šenými nebo mezi nízkými a chudými ve světě, jeho dny jsou 
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Pánu sečteny a v příslušný čas dojde na konec. Máme o tom 
přemýšlet. Ne že bychom měli žít s těžkým srdcem nebo s po- 
kleslým obličejem; to vůbec ne. Raduji se, že jsem se narodil, 
abych žil, zemřel a žil znovu. Děkuji Bohu za toto pochopení. 
Dává mi radost a klid, který svět nemůže dát, ani vzít. Bůh mi 
toto zjevil v evangeliu Ježíše Krista. Vím, že je to pravda. Ne-
mám tedy nic, nad čím bych byl smutný, nic, co by mě zarmu-
covalo. 

Vše, co musím na tomto světě snášet, je zamýšleno k tomu, 
aby mě oživilo, aby mi dalo radost a klid, naději a útěchu 
v tomto současném životě a nádhernou naději na spasení a osla-
vení v přítomnosti mého Boha ve světě, který přijde. Nemám 
žádný důvod truchlit, ani nad smrtí. Je pravda, že jsem dost sla-
bý na to, abych plakal nad úmrtím svých přátel a příbuzných. 
Mohu prolévat slzy, když vidím zármutek druhých. 

V duši mám soucit s dětmi lidskými. Mohu s nimi plakat, 
když pláčí ony; mohu se s nimi radovat, když se radují ony; ale 
nemám žádný důvod truchlit, ani být smutný proto, že smrt přiš-
la na svět. Nyní hovořím o časné smrti, smrti těla… [Svatí po-
sledních dnů] vědí, že jako k nim smrt přichází přestupkem  
Adama, tak spravedlivostí Ježíše Krista k nim přijde život, a 
ačkoli zemřou, budou žít znovu.11 

Usmíření Ježíše Krista překonává časnou smrt 
prostřednictvím vzkříšení všech lidí. 

Smrt na nás přišla bez uplatnění naší svobody jednání;  
nepodíleli jsme se na tom, že na nás původně dolehla; to se stalo  
pro přestupek našich prvních rodičů. Proto člověk, který se nijak  
nepodílel na tom, že na něj dolehla smrt, se nebude nijak podílet  
na tom, že bude opět žít; neboť tak jako umírá v důsledku Ada- 
mova hříchu, tak bude žít znovu, ať chce nebo ne, skrze  
spravedlivost Ježíše Krista a moc Jeho vzkříšení. Každý člověk,  
který umírá, bude opět žít.12 

Ježíš Kristus… je prvotinou vzkříšení z mrtvých; jako povstal 
On, tak pozvedne všechny děti svého Otce, na které přišlo Ada-
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movo prokletí. Neboť jako jedním člověkem přišla na všechny 
lidi časná smrt, tak spravedlivostí Krista všichni dojdou života 
skrze vzkříšení z mrtvých, jež přijde na všechny lidi; ať jsou 
dobří či zlí, ať jsou černí nebo bílí, spoutaní nebo svobodní, u-
čení nebo neučení nebo zda jsou mladí či staří, na tom nezáleží 
[viz 1. Korintským 15:21–22; Alma 11:44]. Smrt, která přišla 
pádem našich prvních rodičů, je vymýcena vzkříšením Syna 
Božího, a vy a já tomu nemůžeme pomoci.13 

Všichni víme, že [Syn Boží] byl pozdvižen na kříž; že byl 
bodnut do boku, že Mu krev proudila z těla; že sténal na kříži a 
vypustil ducha; že jeho tělo bylo sňato z kříže… a zabaleno do 
čistého plátna a položeno do nového hrobu, v němž dosud nele-
želo tělo žádného člověka.14 

Kristus sám prolomil bariéry hrobu, přemohl smrt a hrob a 
vyšel ven jako „prvotiny těch, kteříž zesnuli“. [1. Korintským 
15:20.]15 

Přišel na svět… oděn dvojí mocí – mocí zemřít, kterou získal 
od své matky, a mocí odolat smrti, pokud by si to přál, kterou 
zdědil od svého Otce. A tak měl moc žít věčně, a také moc projít 
utrpením smrti, aby ho mohl vytrpět za všechny lidi a vyjít ven 
z hrobu k novosti života – jako vzkříšená bytost, oděná nesmr-
telností a věčným životem, aby všichni lidé mohli vyjít z hrobu 
ven k věčnému životu, budou-li Ho poslušni. Oni vyjdou ven tak 
či onak, buď jako nádoby cti, nebo jako nádoby hanby. Vyjdou 
z hrobu ven, ať chtějí nebo ne. Nemohou s tím nic dělat. Ne-
mohli jsme udělat nic pro to, aby na nás nepřišlo prokletí smr-
telné smrti, ani nebudeme schopni vyhnout se nebo zabránit 
vzkříšení tohoto těla z hrobu; neboť jako Bůh vstal z mrtvých, 
tak také vstane veškeré lidstvo.16 

Rozhodně věříme, že Ježíš Kristus sám je pravým, a jediným 
pravým, předobrazem vzkříšení lidí ze smrti k životu. Věříme, 
že není žádná jiná forma vzkříšení ze smrti k životu; že jako On 
povstal a zachoval si svou identitu, dokonce i jizvy po ranách na 
rukou, nohou a boku, aby se mohl prokázat těm, kteří byli skep-
tičtí vůči možnosti povstat z mrtvých, že to je vskutku On, ukři- 
žovaný Pán, pohřbený v hrobu a znovuvzkříšený ze smrti k ži- 
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votu, tak tomu bude také s vámi, i s každým synem a dcerou 
Adama zrozenými na svět.17 

Až zazní pozoun, vyjdeme z hrobu a toto naše tělo povstane a 
náš duch do něho opět vstoupí a stanou se živou duší, aby již 
nikdy nebyly odděleny nebo odloučeny, ale aby se staly 
neoddělitelnými, nesmrtelnými, věčnými.18 

Prvky, které tvoří toto dočasné tělo, nezahynou, nepřestanou 
existovat, ale v den vzkříšení se tyto prvky znovu spojí, kost ke 
kosti a maso k masu. Tělo vyjde ven tak, jak bylo uloženo k od- 
počinku, neboť v hrobě není žádný růst nebo rozvoj. Jak bylo 
uloženo, tak také vstane, a změny k dokonalosti nastanou skrze 
zákon obnovení. Duch se ale bude i nadále rozšiřovat a rozvíjet, 
a tělo se po vzkříšení rozvine do plné postavy člověka.19 

Duch a tělo budou opětovně spojeny. Budeme vidět jeden 
druhého v těle, ve stejném stánku, který jsme měli, když jsme 
byli zde ve smrtelnosti. Naše stánky vyjdou ven tak, jak byly 
uloženy, a uplatní se účinek napravení; každý orgán, každý úd, 
který byl zmrzačen, každá deformace způsobená nehodou nebo 
jakýmkoli jiným způsobem, budou napraveny a spraveny. Kaž-
dý úd a kloub bude obnoven ve svém příslušném uspořádání. 
Budeme-li dodržovat zákon Boží, budeme se navzájem znát a 
radovat se ze vzájemné společnosti, po celé nekonečné věky 
věčnosti.20 

Jak nádhernou myšlenkou je, alespoň pro mne, a musí být i 
pro všechny, kteří chápou pravdu nebo kteří ji obdrželi v srdci, 
že se setkáme s těmi, od nichž jsme se zde museli oddělit, a uvi-
díme je tak, jak jsou. Setkáme se s týmiž identickými bytostmi, 
se kterými jsme se stýkali zde v těle – ne s nějakou jinou duší, 
s nějakou jinou bytostí nebo s toutéž bytostí v nějaké jiné podo-
bě, ale se stejnou identitou a stejným tvarem a podobou, stejnou 
osobou, již jsme znali a s níž jsme se stýkali během naší smrtel-
né existence, i pokud se týká ran na těle. Neznamená to, že by 
člověk byl zohyzděn jizvami, ranami, deformacemi, defekty  
nebo vadami navždy, neboť toto bude v průběhu odstraněno,  
v příslušném čase, podle milosrdné prozřetelnosti Boží. Defor- 
mace bude napravena; defekty budou odstraněny a muži a ženy  
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dosáhnou dokonalosti svého ducha, dokonalosti, kterou Bůh 
zamýšlel na počátku. Jeho záměrem je, aby muži a ženy, Jeho 
děti zrozené k tomu, aby se staly dědici Boha, a spoludědici 
Krista, byly učiněny dokonalými, duchovně i fyzicky, skrze po-
slušnost zákona, jímž poskytl prostředky, aby ke všem Jeho dě-
tem přišla dokonalost.21 

Tak dalece, jak byla skrze božské zjevení oznámena stadia 
věčného pokroku a dosažené úrovně, máme pochopit, že pouze 
vzkříšené a oslavené bytosti se mohou stát rodiči duchovního 
potomstva. Pouze takové oslavené duše dosáhly dospělosti ve 
stanoveném běhu věčného života; a duchové, kteří se jim narodí 
ve věčných světech, projdou ve správném pořadí několika růz-
nými stádii neboli stavy, jejichž prostřednictvím získali oslavení 
jejich rodičové, nyní obdaření slávou.22 

Nedokáži si představit žádnou více žádoucí věc než tu, která 
je nám udělena v evangeliu Ježíše Krista – že ačkoli zemřeme, 
přesto budeme znovu žít, a ačkoli zemřeme a rozpadneme se na 
přírodní prvky, z nichž se skládají naše stánky, přesto tyto prv-
ky budou vzájemně navráceny a znovuzorganizovány, a my se 
opět staneme živou duší, stejně jako to učinil Spasitel před ná-
mi; a tím, že tak učinil, to umožnil také nám všem zbývají-
cím.23 

Doporučení ke studiu 

• Co je to „božské, spásné poslání“ Ježíše Krista v plánu vykou- 
pení? 

• Proč musíme skutečnost a moc usmíření „přijmout celým srd-
cem“? Jaká požehnání získají ti, již tak učiní? 

• Jakým způsobem je člověk „podvojnou bytostí“? (Viz také 
NaS 88:15–16.) Jaká požehnání díky této znalosti získává-
me? 

• Co je to časná smrt? Jak vám pomáhá to, že víte, že „smrt leží 
podél cesty věčného pokroku“? 
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• Které nauky nám pomáhají odstranit ze života strach z časné 
smrti? Proč se můžeme radovat z toho, že jsme se „narodili, 
abychom žili, zemřeli a žili znovu“? 

• Jakým způsobem byl Ježíš Kristus „oděn dvojí mocí“? 

• Co to znamená být vzkříšený? Jakou podobu budou mít naše 
těla, až budeme vzkříšeni? 

• Jak se cítíte, když si uvědomíte, že Ježíš Kristus vám umožnil, 
abyste byli vzkříšeni a žili znovu? Jak vám toto poznání po-
máhá dodržovat smlouvy, které jste uzavřeli s Bohem? 

• Proč je důležité mít na paměti, že jednoho dne skutečně zem-
řeme a budeme vzkříšeni? 
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Kristus v Getsemanech, Harry Anderson. Skrze své usmíření vykoupil  

Ježíš Kristus veškeré lidstvo od fyzické smrti. Kajícníka vykupuje také od hříchu. 
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Ježíš Kristus vykupuje 
kajícníka od duchovní smrti 

Usmíření Ježíše Krista vykupuje ty, 
kdož činí pokání a jsou věrní, od duchovní smrti. 

Ze života Josepha F. Smitha 

„Nyní jsem mladý a nezkušený,“ napsal Joseph F. Smith 
během své misie na Havaji. „Proto si přeji být pokorný, napl-
něný modlitbou před Pánem, abych mohl být hoden požehnání 
a lásky Boží.“1 Na začátku své služby na Havaji měl mladý 
misionář duchovní zážitek, který ilustruje očistnou a utěšující 
moc usmíření Ježíše Krista: Řekl, že byl na své misii „velice 
sklíčený“ a ve „stavu chudoby, nedostatku inteligence a pozná-
ní“. 

„Zatímco jsem byl v tomto stavu, zdálo se mi ve snu, že jsem 
na cestě, a měl jsem dojem, že mám spěchat – spěchat ze všech 
svých sil z obavy, že bych mohl přijít příliš pozdě. Pospíchal 
jsem tak rychle, jak jsem jen mohl, a byl jsem si vědom pouze 
toho, že mám jen malý uzlíček; kapesník a v něm cosi zabaleno. 
Jak jsem tak pospíchal, co nejrychleji to šlo, nemohl jsem přijít 
na to, co to je; ale nakonec jsem dorazil k nádhernému sídlu, 
pokud se to sídlem dalo nazvat. Zdálo se příliš velké, příliš skvě-
lé na to, aby bylo vytvořeno rukama, ale uvědomil jsem si, že 
vím, že to je můj cíl. Když jsem se k němu vydal, tak rychle, jak 
jsem mohl, uviděl jsem vývěsku ,Lázeň‘. Rychle jsem zabočil 
stranou a vešel do lázně a dočista se omyl. Otevřel jsem ten uz-
líček, který jsem měl, a tam byl pár bílých, čistých garmentů, 
věc, kterou jsem již dlouho neviděl... Oblékl jsem si je. Potom 
jsem pospíchal k tomu, co se zdálo být velkým vchodem nebo 
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dveřmi. Zaklepal jsem a dveře se otevřely, a muž, který v nich 
stál, byl prorok Joseph Smith. Trochu vyčítavě se na mne podí-
val a jeho první slova byla: ,Josephe, jdeš pozdě.‘ Přesto jsem 
nabyl sebedůvěry a řekl jsem: 

,Ano, ale jsem čistý – jsem čistý!‘ 

... Toto vidění, tento projev a svědectví, které jsem v té době 
zažil, ze mne učinilo to, co jsem, pokud jsem tedy někým, koho 
lze nazvat dobrým nebo čistým nebo bezúhonným před Pánem, 
pokud je tedy ve mně alespoň něco dobrého. To mi pomohlo 
v každém utrpení a v každé těžkosti.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Skrze Adamův pád přišla duchovní smrt na svět. 

Chci pronést jedno nebo dvě slova, která se vztahují ke druhé 
smrti, jež je hroznější než smrt těla. Když Adam, náš první ro-
dič, požil ze zakázaného plodu, přestoupil zákon Boží a stal se 
podrobeným Satanovi, byl vyhnán z Boží přítomnosti... To byla 
první smrt. Ačkoli žil, byl mrtvý – mrtvý vůči Bohu, mrtvý vůči 
světlu a pravdě, mrtvý duchovně; vyhnaný z přítomnosti Boha; 
spojení s Otcem a Synem bylo zpřetrháno. Byl vyhnán z přítom- 
nosti Boží, přesně jako Satan a zástupy, které ho následovaly. 
To byla duchovní smrt.3 

Chtěl bych vám vštípit do mysli toto – „čímž se [Adam] stal 
duchovně mrtvým“. Nuže, jaký byl jeho stav, když byl umístěn 
v zahradě Eden? Měl přístup k Otci. Byl v Jeho přítomnosti. 
Kráčel a hovořil s Ním tváří v tvář, jako jeden člověk kráčí a 
hovoří s druhým. To byl stav Adama a Evy, když byli v zahradě. 
Když ale požili ze zakázaného ovoce, byli vyvrženi a vyhnáni 
z Boží přítomnosti,... „čímž se [stali] duchovně [mrtvými], což 
je první smrt“. [Viz NaS 29:41.] A pro Adama bylo v tomto 
stavu nemožné vyprostit se z postavení, do něhož se sám dostal. 
Byl ve spárech Satana... Byl „duchovně mrtvým“ – vyhnaným 
z Boží přítomnosti. A kdyby pro něho nebyla připravena úniko-
vá cesta, jeho smrt by byla trvalá, nekonečná, věčná smrt, bez 
jakékoli naděje na vykoupení z ní.4 
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Nikdo nemůže být spasen v Božím 
království ve hříchu. 

Žádný člověk nemůže být uveden do přítomnosti Boží ve 
svých hříších, a žádný člověk nemůže obdržet odpuštění svých 
hříchů, pokud nečiní pokání a [není pohřben] s Kristem [viz 
Římanům 6:4]. Neboť Bůh nás učinil svobodnými jednateli, 
abychom volili dobro nebo zlo, abychom kráčeli ve světle nebo 
v temnotě, podle svého výběru, a ustanovil to tak, abychom se 
mohli stát takovými, jako je On, a pokud prokážeme, že jsme 
hodni věčného života a slávy v Jeho přítomnosti, aby to bylo 
proto, že jsme činili pokání ze svých hříchů a že jsme byli po-
slušni Jeho přikázání a dodržovali je.5 

Žádný člověk nemůže být spasen v Božím království ve hří-
chu. Žádnému člověku nebudou nikdy spravedlivým Soudcem 
odpuštěny hříchy, pokud z nich nebude činit pokání. Žádný člo-
věk nebude nikdy osvobozen z moci [duchovní] smrti, pokud se 
nenarodí znovu, jak to nařídil Pán Všemohoucí.6 

Bůh dal všem lidem svobodu jednání a udělil nám výsadu 
sloužit Mu, nebo Mu nesloužit, dělat to, co je správné, nebo to, 
co je špatné, a tato výsada je dána všem lidem, bez ohledu na 
vyznání, barvu nebo stav. Bohatí mají tuto svobodu jednání, 
chudí mají tuto svobodu jednání a žádnému člověku není žádnou 
mocí Boží odpíráno, aby ji tím nejplnějším a nejsvobodnějším 
způsobem uplatňoval. Tato svoboda jednání byla dána všem. Je 
to požehnání, které Bůh udělil lidskému světu, všem svým dě-
tem stejně. Bude nás ale volat k přísné zodpovědnosti za to, jak 
tuto svobodu jednání používáme, a co bylo řečeno Kainovi, bu-
de řečeno i nám: „Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře čini-
ti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží.“ (Gen. 
4:7)... I když Bůh všem lidem bez ohledu na stav udělil tuto 
svobodu jednání volit dobro nebo zlo, neudělil a neudělí dětem 
lidským odpuštění hříchů, leda skrze jejich poslušnost zákona. 
Proto celý svět leží v hříchu a spočívá na něm odsouzení, neboť 
světlo přišlo na svět a lidé se nechtějí stavět do lepšího postavení 
před Pánem.7 
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Kristovo usmíření nás vykupuje od duchovní  
smrti skrze pokání a poslušnost. 

Pán na počátku navrhl předložit před člověka poznání dobra a  
zla, a dal mu přikázání, aby lnul k dobru a stranil se zla. Pokud  
ale neuspěje, dá mu zákon oběti a poskytne mu Spasitele, aby  
mohl být opět přiveden do přítomnosti a přízně Boží a mohl se  
s Ním podílet na věčném životě. Toto byl plán vykoupení  
vyvolený a ustanovený Všemohoucím dříve, než byl člověk  
umístěn na zemi. A když člověk padl přestoupením zákona,  
který mu byl dán, Pán mu dal zákon oběti a objasnil jeho  
chápání, že jeho účelem je připomínat mu onu velkolepou  
událost, která se přihodí v zenitu času, jejímž prostřednictvím on  
i veškeré jeho potomstvo budou moci být vyvedeni skrze moc  
vykoupení a vzkříšení z mrtvých a mít podíl na věčném životě  
s Bohem v Jeho království.8 

Byl předložen plán pro [Adamovo] vykoupení. Všemohoucí 
nařídil, že nemá vytrpět časnou smrt dříve, dokud nebude učen 
cestě, jak uniknout duchovní smrti, která na něho přišla 
z důvodu hříchu. Proto tedy přišel anděl a učil ho evangeliu spa-
sení, vyzdvihl před ním Krista, Vykupitele světa, který přijde 
v zenitu času a bude mít moc přemoci smrt a vykoupit Adama a 
jeho potomstvo z pádu a ze spárů Satana... Někdo jiný se musel 
sehnout dolů a pomoci mu vzhůru. Některá jiná a vyšší moc, než 
byla ta jeho, ho musela vyvést ze stavu, do něhož se sám dostal: 
neboť byl podroben Satanovi a sám v sobě a o sobě byl bezmoc-
ný a nemohl si pomoci. 

Proto mu bylo kázáno evangelium a cesta, jak uniknout oné 
duchovní smrti, která na něho přišla. Tato úniková cesta vedla 
skrze víru v Boha, pokání z hříchu, křest na odpuštění hříchů, 
dar Ducha Svatého vkládáním rukou. Tímto obdržel poznání 
pravdy a svědectví o Ježíši Kristu a byl vykoupen z duchovní 
smrti, která na něho přišla, která byla první smrtí a úplnou a do-
konalou smrtí, pokud se ducha týče, ačkoli žil a pohyboval se a 
měl své tělo stejně jako předtím, než požil zakázané ovoce a stal 
se duchovně mrtvým; existoval a byl uspořádán, ale byl du-
chovně mrtvý, a musel být z tohoto stavu vykoupen.9 
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Adam... musel být vykoupen z [duchovní smrti] krví Krista a 
vírou a poslušností Božích přikázání. Těmito prostředky byl 
Adam vykoupen z první smrti a přiveden zpět do přítomnosti 
Boha, zpět do přízně Všemohoucího, zpět na cestu věčného růs-
tu a pokroku.10 

Pokud Pán světu zjevil plán spasení a vykoupení ze hříchu, 
jehož prostřednictvím lidé mohou být povýšeni opět do Jeho 
přítomnosti a mít s Ním podíl na věčném životě, dovoluji si 
prohlásit, tvrzením, které nemůže být vyvráceno, že žádný člo-
věk nemůže být oslaven v přítomnosti Boží a získat plnost slávy 
a štěstí v Jeho království a přítomnosti, ledaže, a jedině, by byl 
poslušen plánu, který Bůh navrhl a zjevil.11 

Žijeme-li v souladu se záměry Nebeského Otce, lne-li naše 
srdce k Němu a k našemu Staršímu Bratru, Synu Božímu, naše-
mu slavnému Vykupiteli, jsme Jeho prostřednictvím nejenom 
pozdviženi ze smrti, ale také vykoupeni, neboli můžeme být 
vykoupeni, z duchovní smrti, a přivedeni zpět do přítomnosti 
Boží.12 

Kristus byl božsky určen a vyslán na svět, aby skrze pokání 
vysvobodil lidstvo ze hříchu; aby vysvobodil lidstvo od smrti, 
jež na ně přišla skrze hřích [přestupek] prvního člověka. Věřím 
tomu z celé duše.13 

Když se dopouštíme hříchu, je nutné, abychom z něho činili 
pokání, a tak dalece, jak je v naší moci, učinili nápravu. Nemů-
žeme-li napravit špatný skutek, který jsme vykonali, potom mu-
síme žádat o milost a milosrdenství Boží, aby nás od této nepra-
vosti očistila. 

Lidé si nemohou odpustit své hříchy; nemohou sami sebe  
očistit od důsledků svých hříchů. Lidé mohou přestat hřešit a 
nadále dělat to, co je správné, a potud jsou jejich skutky přijatel-
né před Pánem a hodny zřetele. Kdo ale napraví zlo, které učinili 
sobě i druhým, neboť se zdá nemožným, aby to napravili sami? 
Usmířením Ježíše Krista budou hříchy kajícníka smyty; i kdyby 
byly jako šarlat, budou učiněny jako vlna [viz Izaiáš 1:18]. Toto 
je slib, který vám byl dán.14 
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Skrze usmíření a svou věrnost se můžeme  
stát spoludědici Ježíše Krista. 

Budeme stát před soudnou stolicí Boží, abychom byli souzeni. 
To říká Bible, to říká Kniha Mormon a to říkají zjevení, která 
přišla přímo k nám skrze proroka Josepha Smitha. A potom ti, 
již se nepodrobili celestiálnímu zákonu a nebyli ho poslušni, 
nebudou oživováni celestiální slávou. A ti, již se nepodrobili 
terestriálnímu zákonu a nebyli ho poslušni, nebudou oživováni 
terestriální slávou. A ti, již se nepodrobili telestiálnímu zákonu a 
nebyli ho poslušni, nebudou oživováni telestiální slávou, ale 
budou mít království bez slávy.15 

Všechna těla, která leží v hrobě, budou vyvolána ven; ne vše-
chna při prvním vzkříšení, ani v jitru prvního vzkříšení, některá 
možná až při posledním vzkříšení; a od každé duše bude poža-
dováno, aby předstoupila před soudnou stolici Boží a byla sou-
zena podle skutků, jež učinila v těle. Jestliže byly její skutky 
dobré, potom obdrží odměnu za dobré skutky, [jestliže byly] zlé, 
potom bude vyhnána z přítomnosti Páně.16 

Budeme tedy žít; nezemřeme; neočekáváme smrt, ale očeká-
váme život, nesmrtelnost, slávu, oslavení a to, že budeme oživo-
váni slávou celestiálního království, a dokonce ji obdržíme 
v plnosti. To je náš osud; to je oslavený stav, který můžeme zís-
kat, a není žádné moci, která by nás o něj mohla připravit nebo 
oloupit, prokážeme-li, že jsme věrní a oddaní smlouvě evange-
lia.17 

Cílem naší pozemské existence je to, abychom mohli mít pl-
nost radosti a abychom se mohli stát syny a dcerami Božími, 
v tom nejplnějším smyslu slova, a abychom tak byli dědici Boha 
a spoludědici Ježíše Krista, králi a knězi Bohu, abychom zdědili 
slávu, panství, oslavení, trůny a každou moc a vlastnost, kterou 
získal a vlastní náš Nebeský Otec. Toto je cílem našeho pobytu 
na této zemi. Abychom toto oslavené postavení získali, je nutné, 
abychom prošli touto smrtelnou zkušeností neboli zkušební lhů-
tou, jejímž prostřednictvím můžeme prokázat, že jsme toho 
hodni; s pomocí našeho staršího bratra Ježíše.18 
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Lidé mohou být spaseni v království Božím jedině ve spra- 
vedlivosti, proto musíme činit pokání ze svých hříchů a kráčet 
ve světle, jako Kristus je ve světle, aby nás Jeho krev mohla 
očistit od všech hříchů, a abychom mohli mít společenství s Bo-
hem a obdržet Jeho slávu a oslavení.19 

Přijímáním svátosti si připomínáme Ježíše Krista 
a jeho usmíření. 

Poté, co byl Adam vyhnán ze zahrady, bylo mu přikázáno, 
aby přinášel oběti Bohu; tímto skutkem si on a všichni, kteří se 
přinášení obětí účastnili, měli připomínat Spasitele, který přijde, 
aby je vykoupil od smrti, jež by jim, pokud by On neuskutečnil 
usmíření, navždy bránila v tom, aby opět přebývali v přítomnos- 
ti Boží. Ale Jeho příchodem a smrtí bylo toto přikázání naplně-
no; a On zavedl večeři a svým následovníkům přikázal, aby se jí 
po všechny budoucí časy účastnili, aby si Ho mohli připomínat a 
měli na mysli, že je vykoupil, a také, že uzavřeli smlouvu dodr-
žovat Jeho přikázání a kráčet s Ním při duchovním znovuzroze-
ní. Z tohoto důvodu je nutné přijímat svátost jako svědectví Je-
mu, že Ho máme na paměti, jsme ochotni dodržovat přikázání, 
jež nám dal, aby s námi mohl být stále Jeho Duch – a to až do 
konce, a také abychom mohli i nadále získávat odpuštění hří-
chů.20 

Když Ježíš přišel a trpěl „spravedlivý za nespravedlivé“, on, 
který byl bez hříchu, za toho, který hřešil, a byl podroben trestu 
zákona, jejž hříšník přestoupil, zákon oběti byl naplněn a On 
místo něho zavedl další zákon, který nazýváme „svátost večeře 
Páně“ a kterým má být na věky uchováván v paměti Jeho život a 
poslání, Jeho smrt a vzkříšení, velká oběť, již přinesl pro vykou-
pení člověka, neboť řekl: „To čiňte... na mou památku. Nebo 
kolikrátž byste koli jedli chléb tento a kalich tento pili, smrt Pá-
ně zvěstujete, dokudž nepřijde.“ Tento zákon je proto pro nás 
tím, čím byl zákon oběti pro ty, již žili před prvním příchodem 
Syna člověka, dokud nepřijde opět. Proto ho musíme ctít a u-
chovávat v posvátnosti, neboť s jeho porušováním je spojen trest 
[viz 1. Korintským 11:25–29].21 
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Svátost večeře Páně... je zásadou evangelia, takovou, kterou 
všichni věřící musejí zachovávat, stejně jako kterýkoli jiný ob-
řad evangelia. Co je jejím účelem? Je jím to, abychom mohli mít 
neustále na mysli Syna Božího, který nás vykoupil od věčné 
smrti a přivedl nás opět k životu skrze moc evangelia. Před Kris-
tovým příchodem na zem si to obyvatelé země, jimž bylo kázá-
no evangelium, připomínali skrze jiný obřad, který zahrnoval 
oběť života zvířete, obřad, který byl symbolem velké oběti, jež 
se má uskutečnit v zenitu času.22 

Doporučení ke studiu 

• Co je to usmíření? Kdy jste ve svém životě silně pocítili moc 
usmíření? 

• Co je to duchovní smrt? Proč je „hroznější než smrt těla“? 

• Jaké by pro nás mělo následky, kdyby pro Adama a jeho po-
tomstvo „nebyla připravena úniková cesta“? (Viz také 2. Nefi 
9:6–9.) 

• Co Spasitel učinil, aby nám umožnil uniknout duchovní smr-
ti? Co musíme dělat, abychom překonali duchovní smrt? Jak 
můžeme „žádat o milost a milosrdenství Boží, aby nás očistila 
od nepravosti“? 

• Jaká požehnání přicházejí do vašeho života díky tomu, že víte, 
že Ježíš může smýt to špatné, co činíme sobě i druhým? Jak se 
tatáž požehnání projevují v životě lidí, které znáte? 

• Co to znamená být oživen? Jak můžeme být duchovně oživeni 
nyní? (Viz Mojžíš 6:64–68.) Jaká požehnání přicházejí k těm, 
již jsou „oživováni slávou celestiálního království“? (Viz také 
NaS 88:28–29.) 

• Co je „cílem naší pozemské existence“? 

• Jak nám přijímání svátosti pomáhá překonat duchovní smrt? 
Jak můžeme mít Spasitele vždy na paměti? Co můžeme dělat, 
abychom ctili svátost a uchovávali ji v posvátnosti? 

• Jak můžeme s vděčností přijímat ve svém životě dar usmíření? 
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Stateční ve věci Kristově  

Musíme být stateční ve věci Kristově a věrní 
svým smlouvám, svému Bohu a dílu Sionu. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Na podzim roku 1857 Joseph F. Smith, kterému bylo právě  
19 let, opustil svou misii na Havaji a vracel se domů. Tam se 
dostal cestou přes San Francisko, Los Angeles a San Bernardi-
no. „V jižní Kalifornii krátce poté, co malá skupina vozů urazila 
pouze krátkou vzdálenost a utábořila se, vjelo do tábora na ko-
ních několik antimormonsky založených chuligánů, kteří kleli, 
divoce řvali a vyhrožovali, co udělají ,mormonům‘. Joseph F. 
byl nedaleko od tábora a sbíral dřevo na oheň, ale viděl, že těch 
několik členů, kteří byli s ním, se opatrně ukrylo v houští u po-
toka, aby nebyli vidět. Když to spatřil,... přišla mu na mysl myš-
lenka: ,Mám před těmito lidmi utéci? Proč bych se jich bál?‘ 
S těmito myšlenkami kráčel s plnou náručí dřeva k ohništi, kde 
jeden z násilníků, jenž stále ještě držel v ruce pistoli, křičel a 
nadával na ,mormony‘, Josephovi F. hlasitě řekl: 

,Nejsi ty „mormon“?‘ 

Dostal přímou odpověď: ,Ano, vážený pane, vášnivý, nefal-
šovaný, skrz naskrz‘. 

Na to ho násilník vzal za ruku a řekl: 

,Teda, ty jsi ten                   nejmilejší člověk, kterýho jsem 
kdy potkal! Ruku na to, mladý příteli! Jsem rád, když vidím 
chlapa, jak stojí za svým přesvědčením.‘“1 

President Smith žil životem věrným Pánu, bez ohledu na pře-
kážky nebo potíže. Blízký přítel a předsedající biskup Církve, 
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Charles W. Nibley, o něm řekl: „Žádné srdce nikdy nebilo věr-
něji každé zásadě mužství a spravedlivosti a spravedlnosti a mi-
losrdenství než to jeho; toto nádherné srdce zasazené do jeho 
vznešené postavy ho učinilo největším, nejstatečnějším, nejněž-
nějším, nejčistším a nejlepším ze všech lidí, kteří v jeho době 
kráčeli po zemi!“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Musíme být věrni svým smlouvám,  
svému Bohu a věci Sionu. 

Máme být příkladem; máme být věrni víře... Máme být věrni 
svým smlouvám, věrni svému Bohu a věrni jeden druhému a 
zájmům Sionu bez ohledu na to, jaké mohou být důsledky, bez 
ohledu na možný výsledek... Člověk, jenž stojí na straně Božího 
království, člověk, jenž je věrný těmto lidem, člověk, jenž se 
uchovává čistým a neposkvrněným světem, je člověk, kterého 
Bůh přijme, kterého Bůh bude podpírat, kterého bude podporo-
vat a kterému se bude dařit v zemi, ať již se bude těšit ze své 
svobody, nebo bude uvězněn ve vězeňské cele, nezáleží na tom, 
kde je, nakonec bude zcela v pořádku.3 

Vidíme, kam dnes svět sklouzává, pokud se týče náboženství. 
Mohou-li ho získat lacino, neznamená-li pro ně žádnou námahu, 
rádi si ho trochu dopřejí. To ale není případ Svatých posledních 
dnů. Ani to není případ živého náboženství. Neboť vám chci 
říci, že Kristovo náboženství není nedělním náboženstvím; není 
to chvilkové náboženství; je to náboženství, které nikdy nekon-
čí; a které od svého stoupence vyžaduje povinnosti v pondělí, 
v úterý, ve středu a po všechny dny v týdnu stejně tak upřímně, 
stejně tak silně, jako v den sabatu. A za nedělní náboženství 
nebo za náboženství, které je vyrobeno lidmi, ať kněžími nebo 
laiky, bych nedal ani popel z žitné slámy. 

Moje náboženství je náboženství Boha. Je to náboženství Ježíše 
Krista, jinak by pro mne nemělo absolutně žádnou cenu a nemě-
lo by cenu pro všechny ostatní lidi, pokud se náboženství týče. 
Kdyby nebylo v mé duši, kdybych ho neobdržel v srdci nebo 
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kdybych mu nevěřil celou svou mocí, myslí a silou a nebyl jeho 
příkladem, nežil podle něho a neuchovával ho v bezpečí svého 
srdce po všechny dny svého života – v pracovní dny, stejně jako 
ve dny odpočinku, v soukromí, stejně jako na veřejnosti, doma i 
v cizině, kdekoli stejně; potom by Kristovo náboženství, nábo-
ženství konání dobra, náboženství spravedlivosti, náboženství 
čistoty, náboženství laskavosti, víry, spasení od časných hříchů a 
spasení a oslavení v království našeho Boha – moje náboženství 
pro mne nebylo evangeliem Syna Božího. Toto je „mormonis-
mus“ a toto je to náboženství, kterému chceme učit své děti. 
Musíme ho obdržet sami a učit mu z našeho srdce do jejich  
srdce a svou náklonností ovlivňovat jejich náklonnost, a může-
me je inspirovat díky své víře a své věrnosti a přesvědčení o 
Církvi.4 

Je naší povinností stát pevně tváří v tvář protivenství. 

Jednou z nejvyšších kvalit celého pravého vůdcovství je vy-
soké měřítko odvahy. Když hovoříme o odvaze a vůdcovství, 
používáme slova, která představují vlastnost života, skrze niž si 
lidé vědomě volí správný směr a věrně stojí za svým přesvědče-
ním. V Církvi nikdy nebyla doba, kdy by od jejích vedoucích 
nebylo požadováno, aby byli odvážnými muži; ne odvážnými 
pouze ve smyslu, aby byli schopni čelit fyzickému nebezpečí, 
ale také v tom smyslu, aby byli neochvějní a věrní jasnému a 
poctivému přesvědčení.5 

Je politováníhodné, že existují někteří Svatí posledních dnů, 
kteří se snaží zpopularizovat „mormonismus“ i za cenu oběto-
vání zásady. Touží přizpůsobit naše náboženství naukám a přá-
ním druhých lidí. Zdá se, že mají větší zájem na tom, aby byli 
v souladu s lidmi světa než se životem podle zásad evangelia... 
Tito bratří mají mít na paměti, že teorie světské moudrosti ne-
mohou být s jistotou naroubovány na zásady evangelia. 

... Být Svatým posledních dnů vyžaduje oběť světských cílů a 
potěšení; vyžaduje to věrnost, sílu charakteru, lásku k pravdě, 
poctivost vůči zásadě a horlivou touhu spatřit triumfující a po-
stupující pochod pravdy. To často znamená, že naše pozice musí 
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být nepopulární. Znamená to nekonečný boj proti hříchu a svět-
skosti. Po této cestě se nekráčí snadno... ale pouze tak můžeme 
utvrdit pravdu, vybudovat charakter a udržet v čistotě zásady 
evangelia, které nám byly svěřeny.6 

Existují lidé, kteří jsou odvážní v činění všeho, co mohou, aby 
docílili určitých výsledků. Chtějí bojovat se zlem a odolávat 
špatným věcem, jež jsou uvaleny na ně i na druhé; když jsou ale 
poraženi, když vidí spravedlivou věc trpět, a lidi se sklony ke 
zlu triumfovat, vzdají to. k čemu to vlastně je? To je nejhlavněj-
ší otázka v jejich mysli. Vidí zlovolné muže, jak mají zdánlivě 
úspěch. Vidí lidi zlé pověsti ctěné jejich bližními, až jsou téměř 
přesvědčeni, že osud odměňuje špatné skutky. To, co se zdá být 
ztracenou věcí, v nich neinspiruje žádnou naději. Je to ztracené, 
říkají, a my budeme muset udělat to nejlepší, a nechat to být. 
Ztratili odvahu v srdci. Někteří téměř pochybují o záměrech 
Prozřetelnosti. Mají odvahu lidí statečného srdce, nemají však 
odvahu víry. 

Jak odlišný byl Pavel! Neohroženě pracoval, předával božské 
poselství, odolával nepřátelům, a ti nad ním zdánlivě triumfova-
li. Byl uvězněn a podroben pokořujícímu zacházení ze strany 
vykonavatelů zákona. Byl v poutech a očekávala ho smrt, ale 
stále měl odvahu. Měl odvahu víry. Přečtěte si tato jeho dojíma-
vá slova Efezským, zaznamenaná v Efezským 6:13, zaslaná, 
když by si většina lidí myslela, že je jejich věc ztracená: „A pro-
tož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a 
všecko vykonajíce, státi.“ 

Poté, co jsme pro věc pravdy udělali vše, co bylo v našich si-
lách, a vytrpěli zlo, které na nás přivedli lidé, a byli jsme jejich 
zlými skutky přemoženi, je stále naší povinností vstát. Nemů-
žeme se vzdát; nesmíme zůstat ležet. Velké věci se nevyhrávají 
během jediné generace. Stát pevně tváří v tvář zdrcujícímu pro-
tivenství, když jste učinili vše, co jste mohli, je odvaha víry. 
Odvaha víry je odvaha pokroku. Lidé, kteří mají tuto božskou 
vlastnost, jdou dál; není jim dovoleno zůstat, i kdyby chtěli. Ne-
jsou prostě stvořeními své vlastní moci a moudrosti; jsou nástro-
ji vyššího zákona a božského účelu. 
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Druzí by to vzdali, chtěli by se vyhnout potížím... Takoví lidé 
čtou dějiny, pokud je vůbec čtou, pouze tak, jak je sami vytváře-
jí; nevidí Boží ruku v záležitostech lidí, protože hledí pouze o-
čima člověka, a nikoli očima víry. Veškerá odolnost je opustila 
– Boha ponechali stranou. Neoblékli celé odění. Bez něho jsou 
obtíženi strachem a obavami, a tonou. Takovým lidem se vše, co 
přináší potíže, zdá nevyhnutelné. Naší povinností, jako Svatých 
Boha, je „státi“, i když jsme přemoženi zlem.7 

Když se člověk rozhodne, že se zřekne světa a jeho pošetilostí 
a hříchů a přidá se k Božímu lidu, o kterém se všude hovoří ve 
zlém, vyžaduje to odvahu, mužnost, nezávislost charakteru, vyš-
ší inteligenci a odhodlání, které mezi lidmi nejsou běžné; neboť 
lidé couvají před tím, co je nepopulární, před tím, co jim nepři-
nese chválu a pochlebování, před tím, co by v jakékoli míře po-
špinilo to, co nazývají ctí nebo dobrým jménem.8 

Kéž je duch tohoto evangelia tak ukotvený v mé duši, že ač-
koli bych procházel chudobou, utrpením, pronásledováním nebo 

Píšící apoštol Pavel, Robert Barrett. President Joseph F. Smith řekl,  
že Pavel byl „v poutech a očekávala ho smrt, ale stále měl odvahu. Měl odvahu víry.“ 

(Gospel Doctrine, 119.) 



 K A P I T O L A  1 2  

109 

smrtí, dovolí mně i mému domu sloužit Bohu a dodržovat jeho 
zákony. Je však přislíbeno, že budete požehnáni skrze posluš-
nost. Bůh bude ctít ty, kteří ctí jeho, a bude pamatovat na ty, 
kteří pamatují na něho. Bude podpírat a podporovat všechny ty, 
kteří podporují pravdu a jsou jí věrní. Bůh nám tedy pomáhej, 
abychom byli věrní pravdě, nyní i navěky.9 

Můžeme být statečnými bojovníky ve věci Krista. 

Když jsem dnes odpoledne naslouchal bratřím, byl jsem při-
veden k tomu, abych si vzpomněl na některé naše přátele, kteří 
odešli. Když se ohlížíme zpět a myslíme na presidenta Younga, 
Hebera C. Kimballa, Willarda Richardse, George A. Smitha, 
Orsona Pratta, Parleyho Pratta, presidenta Johna Taylora, Erasta 
Snowa a tisíce věrných, statečných Svatých Božích, kteří prošli 
pronásledováním v Ohiu, v Missouri a v Illinois a kteří byli znovu 
a znovu vyháněni ze svých domovů a nakonec do pustiny, 
s žádnou znalostí, kromě zaslíbení Svatého Ducha ve svém srd-
ci, toho, že by kdy nalezli místo, kde dopřejí odpočinku svým 
unaveným nohám – byli vyhnáni ze svých domovů, od svých 
příbuzných a přátel, s nejtemnějšími vyhlídkami na světě, pokud 
se lidského poznání nebo předtuchy týče, na to, že kdy dosáhnou 
klidného útočiště, a ačkoli se unaveným krokem plahočili přes 
pláně, přesto tak činili s neotřesitelnou důvěrou v Boha a neoch-
vějnou vírou v Jeho slovo – když se ohlížíme zpět a přemýšlíme 
o těchto scénách, nemůžeme zapomenout na věrné muže a ženy, 
kteří jimi prošli. Neztratili na cestě síly; nesešli na scestí, neod-
vrátili se od pravdy. Čím těžší zkouška, čím obtížnější cesta, čím 
větší překážky, tím byli pevnější a odhodlanější .10 

Od svého mládí jsem déle než 60 let sloužil s takovými muži 
jako byli Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards, 
George A. Smith, Jedediah M. Grant, Daniel H. Wells, John 
Taylor, George Q. Cannon, Wilford Woodruff a jeho společníci, 
Lorenzo Snow a jeho společníci, dvanáct apoštolů, sedmdesátní-
ci a vysocí kněží v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů; 
a aby moje slovo mohl slyšet každý cizinec v dosahu mého hla-
su, chci vám svědčit o tom, že pokud je mi známo, nikdy nežili 
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lepší lidé než oni. Mohu o tom svědčit, protože jsem tyto muže 
důvěrně znal, od svého dětství jsem s nimi vyrůstal, stýkal jsem 
se s nimi v radě, v modlitbě a v úpěnlivé prosbě a při cestách 
z osady do osady po naší zdejší zemi, a při překračování plání. 
Slyšel jsem je v soukromí i na veřejnosti a vydávám vám své 
svědectví, že byli Božími muži, věrnými muži, čistými muži, 
vznešenými muži Božími.11 

Zde jsou naše sestry, které se účastní práce Pomocného sdru-
žení... Zde jsou sestry, které jsou spojeny se Vzájemnými osvě-
tovými sdruženími, a také ty, jež jsou spojeny s prací Primárek a 
se zájmy naší Nedělní školy... Všechny mají naše požehnání, 
protože v ně máme důvěru. Věříme, že samy znají pravdu a ne-
musejí si půjčovat světlo od někoho jiného. Víme, že jejich bez-
úhonnost je nezpochybnitelná; víme, že milují Boha a pravdu a 
že milují toto dílo více než svůj osobní zájem. Mnohé z nich 
známe a víme, že toto jsou jejich pocity. Máme je rádi; mají naši 
úctu, naši plnou důvěru; budou je doprovázet požehnání Pána.12 

Sestry z Pomocného sdružení, vždy aktivní a nápomocné, by-
ly shledány po ruce, kdykoli to bylo potřeba; pomáhaly chudým, 
utěšovaly sklíčené, navštěvovaly vdovy a sirotky a cestovaly do 
vzdálených míst, aby sdělovaly cenné pokyny.13 

President Heber C. Kimball byl jedním z ušlechtilých mužů 
Božích. Věrný jako ocel každé důvěře. Čistý jako pročištěné 
zlato. Bez strachu z nepřátel nebo ze smrti. Ostrého vnímání, 
plný ducha proroků. Inspirovaný Bohem. Statečný ve svědectví 
o Kristu; celoživotní neměnný přítel a svědek o božském povo-
lání a poslání Josepha Smitha. Byl povolán milostí Boží, vysvě-
cen žijící autoritou a žil a zemřel jako apoštol Pána Ježíše Kris-
ta.14 

Věřím, že bratří z Dvanácti, kteří zastávají svá místa, vykoná-
vají svou povinnost, stojí pevně za pokrokem království Božího 
a jsou sjednoceni ve svém pohledu a práci při budování Sionu... 
Jsou hodni důvěry Svatých posledních dnů, jsou stateční ve 
svém svědectví o pravdě, jsou dychtiví a ostražití ve své bdělé 
péči o zájmy Sionu.15 
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Nuže, Bůh vám žehnej. Kéž ve vaší duši přebývá mír a kéž se 
ve vás rozhojňuje láska k pravdě. Kéž ctnost zdobí veškeré vaše 
cesty. Kéž žijete bezúhonně a ctnostně před Pánem, uchováváte 
víru a jste stateční ve svědectví o Ježíši Kristu; neboť ten, kdo je 
statečný, obdrží Jeho odměnu. Bůh vám žehnej, to je moje mod-
litba ve jménu Ježíše. Amen. 16 

Doporučení ke studiu 

• Co to znamená být statečným ve svědectví o Kristu? Jak mů-
žeme ve svém každodenním životě projevovat ochotu být 
věrnými svému náboženství a svému Bohu? 

• Proč Kristovo náboženství není pouze „nedělním nábožen-
stvím“? Jak můžeme svému náboženství učit své děti „z naše-
ho srdce do jejich srdce“ a „svou náklonností ovlivňovat je-
jich náklonnost“? 

• Jak se jako členové Církve můžeme občas pokoušet „obětovat 
zásadu“, abychom „zpopularizovali“ evangelium? 

• Jak můžeme projevovat správnou toleranci k názorům a ži-
votnímu stylu jiných lidí, aniž bychom obětovali nedotčenost 
zásady? 

• Jak můžeme druhé, včetně svých dětí, učit takovým zásadám, 
jako je odvaha, nedotčenost zásady a statečný život podle  
evangelia? 

• Jakým způsobem první církevní vedoucí projevovali, že jsou 
stateční ve svém svědectví? Co se ze života těchto vedoucích 
můžeme naučit o odvaze a statečnosti? 

• Co je to „odvaha víry“? Kdy jste ve chvílích protivenství pro-
jevili tuto odvahu? 

• Jak můžeme být stateční při plnění svých církevních povolání? 

• Jaká požehnání přicházejí k nám i k našim rodinám v důsled- 
ku toho, že žijeme statečně podle evangelia? (Viz také NaS 
14:7.) Jaké jsou věčné důsledky pro ty, již nejsou stateční ve 
svědectví o Ježíšovi? (Viz také NaS 76:79.) 



K A P I T O L A  1 2  

112 

Odkazy 
1. Charles W. Nibley, „Reminiscences“,  

in Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 518. 
2. Charles W. Nibley, „Reminiscences“, 

525. 
3. Gospel Doctrine, 257. 
4. Gospel Doctrine, 394–395; rozdělení  

do odstavců přidáno. 
5. Gospel Doctrine, 155. 
6. „Editor's Table: Principle, Not Popu- 

larity“, Improvement Era, July 1906, 
731, 733. 

7. Gospel Doctrine, 119–120. 
8. Gospel Doctrine, 211. 

   9. Gospel Doctrine, 251. 
10. Deseret News: Semi-Weekly, 

9 Aug. 1898, 1. 
11. Gospel Doctrine, 169. 
12. In Conference Report, Oct. 1906, 9. 
13. In James R. Clark, comp., Messages  

of the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints,  
6 vols. (1965–1975), 4:296. 

14. Gospel Doctrine, 198–199. 
15. In Conference Report, Apr. 1906, 2. 
16. In Conference Report, Apr. 1906, 8. 

 
 
 



 K A P I T O L A  1 3  

113 

K A P I T O L A  1 3  

Pevně se držte pravdy,  
abyste nebyli oklamáni 

Musíme se držet čistých, pravdivých zásad 
evangelia Ježíše Krista a vyhýbat se klamům 

a omylům podvodníků. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith byl doma z misie ve Velké Británii pouhých 
pět měsíců, když ho president Brigham Young povolal ke službě 
na třetí misii – jeho druhé na Havajských ostrovech. Díky jeho 
plynulosti v havajštině ho president Young požádal, aby sloužil 
jako tlumočník pro starší Ezru T. Bensona a Lorenza Snowa, 
členy Kvora Dvanácti. Když na jaře 1864 odjeli na Havaj, bylo 
Josephu F. Smithovi 24 let. 

Joseph F. Smith o této misii řekl: „Zvláštním cílem naší náv-
štěvy [bylo] zastavit podvodnou činnost [jednoho] podvodníka... 
který podváděl... domorodé členy Církve nejenom ve věcech 
nauky, ale také groteskním a falešným představováním vlastní 
moci a pravomoci. Zreorganizoval Církev podle svých představ, 
vysvětil dvanáct apoštolů a další úředníky, prodal jim jejich úřa-
dy a sám sebe dosadil jako kněžského a královského vládce nad 
lidem, kterému museli vzdávat pocty. Postavili jsme se mu, ob-
vinili jsme ho z jeho špatných činů a věrně jsme pracovali na 
tom, abychom ho přivedli zpět, ale on se ukázal zatvrzelým a 
nekajícným, a byl tudíž odťat od Církve. Potom jsme svou ener-
gii zaměřili na to, abychom přivedli zpět ty, které svedl, a v této 
práci jsme, pod Božím požehnáním, byli velmi úspěšní.“1 Poté, 
co starší Benson a Snow opustili ostrovy, Joseph F. Smith zůstal 
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až do další zimy, aby pokračoval v uvádění církevních záležitos-
tí do pořádku. Během této doby radil členům Církve, kteří byli 
svedeni k omylu tímto odpadlíkem a kteří chtěli činit pokání. Po 
zbytek svého života president Smith učil Svaté, jak je důležité 
rozlišovat falešné učitele a odolávat jim. 

Učení Josepha F. Smitha 

Svatí posledních dnů se musejí pevně držet pravdy, 
bez ohledu na to, co může přijít. 

Už bychom měli mít dostatečné zkušenosti na to, abychom si 
uvědomovali, že žádný člověk, žádný jednotlivec, žádná klika a 
žádná tajná organizace se nemůže spojit s dostatečnou silou a 
mocí, aby zvrátila záměry Všemohoucího nebo aby změnila 
směr Jeho díla. V minulosti povstalo mnoho a mnoho jednotliv-
ců a tito jednotlivci měli vštípenu falešnou myšlenku, že mají jít 
a uskutečnit úžasnou reformaci Církve; předpokládali, že ve 
velmi krátké době veškerý lid opustí svou korouhev, korouhev 
pravdy, ke které se shromažďoval a kolem které se soustřeďoval 
od počátku Církve až do dneška. Tyto osoby si myslely, že lidé 
budou následovat „nové pastýře“, ale Boží lid zná hlas Pravého 
pastýře a nebude následovat hlas cizince, ani rady toho, jenž si 
přisvojuje pravomoc, která mu nepatří. Nikoho takového nebu-
dou nikdy následovat. Svatí posledních dnů znají ducha evange-
lia; rozumějí duchu pravdy. Naučili se své povinnosti a budou se 
pevně držet pravdy bez ohledu na to, co může přijít. 

Od počátku až do dneška jsme museli čelit celému světu; a té-
měř celý svět je nebo byl sešikován proti dílu Páně, ne pouze kvů-
li nenávisti, ne pouze s úmyslem nebo touhou v srdci činit zlo 
nebo bojovat proti pravdě, ale protože byli neznalí pravdy a pro-
tože nevěděli, co činí. Mnozí jsou oklamáni hlasem falešných 
pastýřů a jsou svedeni falešnými vlivy. Jsou oklamáni; neznají 
pravdu; nerozumějí tomu, co dělají, a proto jsou sešikováni, tak 
říkajíc, proti pravdě, proti dílu Páně; a tak tomu bylo od počátku. 
Od onoho dne, kdy prorok Joseph Smith poprvé prohlásil, že měl 
vidění, až do dneška byl nepřítel veškeré spravedlivosti, nepřítel 
pravdy, ctnosti, cti, bezúhonnosti a čistoty života, nepřítel jediné-
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ho pravého Boha, nepřítel přímého zjevení od Boha a inspirace, 
která přichází z nebes k člověku, sešikován proti tomuto dílu. 

Nikdy nenaleznete přítele spravedlivosti, přítele zjevení, příte-
le Boha, přítele pravdy, přítele spravedlivého žití a čistoty života 
nebo toho, kdo je oddán spravedlivosti a je dostatečně moudrý, 
aby rozpoznal pravdu od omylu a světlo od temnoty – říkám 
vám, nikdy nenaleznete žádné takové, jak se šikují proti věci 
Sionu. Být sešikován proti věci Sionu znamená být sešikován 
proti Bohu, proti zjevení od Boha, proti onomu duchu, který 
vede lidi k veškeré pravdě, jež přichází ze zdroje světla a inteli-
gence, proti oné zásadě, která sbližuje lidi a způsobuje, aby si 
odpouštěli své hříchy, usilovali o spravedlivost, milovali Boha 
celým srdcem, myslí a silou a aby milovali bližního svého jako 
sebe samého.2 

Varujte se falešného učení. 

Přijdou někteří lidé, kteří budou limitovat moc Boha mocí 
člověka, a některé z nich máme mezi sebou, a byli mezi našimi 
učiteli ve škole. Chtěli by, abyste nevěřili inspirovaným zprá-
vám písem, že větry a vlny jsou podřízeny Boží moci; a věřili, 
že tvrzení o tom, že Spasitel vyháněl ďábly, křísil mrtvé nebo 
vykonával zázračné věci, například očištění malomocného, je 
pouhý mýtus. Chtěli by, abyste věřili, že Bůh a jeho Syn Ježíš 
Kristus se nezjevili osobně Josephu Smithovi, že to byl pouhý 
mýtus, ale my to víme lépe; svědectví Ducha svědčilo, že to je 
pravda. A já říkám, varujte se lidí, kteří k vám přicházejí s kacíř-
stvy, že věci se dějí samy podle přírodních zákonů, a že Bůh 
nemá moc.3 

Mezi Svatými posledních dnů lze kázání falešných nauk přev-
lečených za pravdy evangelia očekávat od lidí ze dvou tříd, a 
prakticky pouze od nich; jsou jimi: 

Zaprvé – Beznadějní nevzdělanci, jejichž nedostatek inteli-
gence pramení z jejich netečnosti a lenosti, kteří vynaloží pouze 
chabé úsilí, pokud vůbec nějaké, aby zlepšili sami sebe čtením a 
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studiem; ti, již jsou nakaženi hroznou nemocí, která se může 
rozvinout v nevyléčitelnou chorobu – leností. 

Zadruhé – Pyšní a chvástající se jedinci, kteří čtou ve světle 
lampy vlastní ješitnosti; kteří vykládají podle pravidel, jež sami 
vymysleli; kteří se stali sami sobě zákonem, a tak se vydávají za 
jediné soudce svých vlastních skutků. Jsou to ještě nebezpečněj-
ší nevzdělanci než ti první. 

Varujte se líných a pyšných.4 

Svatí posledních dnů v této době mají být tak dobře usazeni 
v přesvědčení, že Bůh naposledy založil svou Církev na zemi, 
aby zůstala a již nikdy nebyla stržena nebo zničena; a že dům 
Boží je domem pořádku, zákona, pravidelnosti; že zbloudilí ru-
šitelé z řádu lidí neklidného temperamentu, kteří se skrze nevě-
domost a samolibost stávají prázdnými žvanily, ač velmi před-
stírají prorocké moci a další duchovní milosti a dary, nemají na 
ně mít žádný vliv, ani Svatí nemají být na svém duchu rozrušo-
váni takovými charaktery a jejich teoriemi. Církev Kristova je se 
Svatými. Byl jí svěřen Boží zákon pro její vlastní správu a trvá-
ní. Vlastní každý prostředek pro nápravu každého zla nebo zne-
užití nebo omylu, které se mohou čas od času objevit, a to bez 
anarchie nebo dokonce revoluce; může tak být učiněno proce-
sem evoluce – rozvojem, nárůstem znalosti, moudrosti, trpěli-
vosti a pravé lásky. 

Předsedající kvora Církve budou vždy tvořit takoví muži, bu-
dou vyvolováni takovým způsobem, aby Svatí mohli být ujiště-
ni, že službu těch, kterým byla svěřena správa záležitostí Církve, 
bude charakterizovat spolehlivá moudrost, spravedlivost a svě-
domité lnutí k povinnosti.5 

Od dnů Hirama Pagea (Nauk. a sml., odd. 28) přicházeli ke 
členům Církve v různých obdobích projevy od falešných duchů. 
Někdy přišly k mužům a ženám, kteří se díky přestupku stali 
snadnou kořistí Arcipodvodníka. Jindy jsou lidé, kteří se pyšní 
svým přísným zachováváním pravidel a obřadů a ceremonií  
Církve, svedeni falešnými duchy, kteří používají vliv tak po-
dobný tomu, jenž pochází z božského zdroje, že dokonce tito 
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lidé, kteří si myslí, že jsou „vskutku vyvolení“, shledávají obtíž-
ným rozlišit základní rozdíl [Matouš 24:24]. Satan sám se pro-
měnil, aby se zdál „andělem světlosti“ [2. Korintským 11:14;  
2. Nefi 9:9]. 

Když vidění, sny, jazyky, proroctví, dojmy nebo jakýkoli mi-
mořádný dar nebo inspirace sdělují něco, co není v souladu 
s přijatými zjeveními Církve nebo co je v rozporu s rozhodnutí- 
mi jejích ustanovených autorit, mohou Svatí posledních dnů 
vědět, že to není od Boha bez ohledu na to, jak hodnověrné se  
to může zdát. Také mají rozumět tomu, že pokyny pro vedení 
Církve přijdou zjevením skrze hlavu Církve. Všichni věrní čle-
nové mají nárok na inspiraci Svatého Ducha pro sebe, své rodi-
ny a pro ty, pro něž jsou určeni a vysvěceni, aby jim předsedali. 
Ale cokoli je v rozporu s tím, co přichází od Boha skrze hlavu 
Církve, nemá být přijímáno za autoritativní nebo zaručené.6 

Dary Ducha a moci svatého kněžství jsou od Boha, jsou dány 
pro požehnání lidí, pro jejich povzbuzení a pro posílení jejich 
víry. Satan si je tohoto velmi dobře vědom, a proto se imitacemi 
zázraků snaží děti Boží zaslepit a oklamat. Mějte na paměti, 
čeho dosáhli hadači Egyptští při svém úsilí oklamat faraona 
ohledně božského poslání Mojžíše a Arona... 

Že moc konat divy může pocházet ze špatného zdroje, je 
prohlášeno Kristem v Jeho proroctví týkajícím se velkého sou-
du: „Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve 
jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a 
v tvém jménu divů mnohých nečinili? A tehdyť jim vyznám, že 
jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.“ 
(Mat. 7:22–23.) 

Nebezpečí a zlá moc čarodějnictví nespočívá ani tolik v čaro-
dějnictví samém, jako v pošetilé důvěře, kterou pověrčiví lidé 
přikládají tvrzením pronášeným jeho jménem. Je urážlivé věřit, 
že ďábel může ublížit nevinnému muži nebo ženě nebo je pora-
nit, zejména pokud jsou členy Kristovy Církve – [pokud] tento 
muž nebo žena nemají víru, že jim takovým vlivem a takovými 
prostředky ublíženo být může. Pokud si pohrávají s takovou 
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myšlenkou, vystavují se tomu, že své pověrčivosti podlehnou. 
V čarodějnictví samém není žádná moc, pouze když se v ně věří 
a přijímá se.7 

Varujte se náboženských zálib. 

Bratří a sestry, nemějte [náboženské] záliby. Záliby jsou 
v Kristově Církvi nebezpečné. Jsou nebezpečné proto, že dávají 
nepatřičnou přednost určitým zásadám nebo myšlenkám ke ško-
dě a na úkor zásad druhých, stejně důležitých, stejně závazných, 
stejně spásných, jako jsou upřednostňované nauky nebo přiká-
zání. 

[Náboženské] záliby dávají těm, kteří je podporují, falešný 
pohled na evangelium Vykupitele; překrucují a porušují soulad 
jeho zásad a učení. Hlediska jsou nepřirozená. Každá zásada  
a praktika zjevená Bohem je podstatná pro spasení člověka a 
umísťování kterékoli jedné z nich přehnaně dopředu a ukrývání 
a zatemňování všech dalších je nemoudré a nebezpečné; ohrožu-
je to naše spasení, neboť to zatemňuje naši mysl a zahaluje naše 
porozumění. Takové hledisko, bez ohledu na to, ke kterému bo-
du směřuje, zužuje vidění, oslabuje duchovní vnímání a zatem-
ňuje mysl, důsledkem čehož je, že člověk postižený touto zvrá-
ceností a zúžením mentálního vidění se staví do pozice, kdy 
bude pokoušen zlým nebo kdy bude skrze potemnělý zrak či 
překroucené vidění špatně soudit své bratří a otevře se duchu 
odpadlictví. Není čestný před Bohem. 

Povšimli jsme si této potíže: že Svatí se zálibami mají sklon 
soudit a odsuzovat své bratří a sestry, kteří nejsou tak horliví 
v onom konkrétním směru jejich oblíbené teorie, jako jsou oni. 
Člověk, který má v mozku jenom Slovo moudrosti, je schopen 
najít nespočet chyb na každém jiném členovi Církve, který za-
stává liberálnější názory, pokud jde o důležitost ostatních nauk 
evangelia. 

Existuje další stadium této potíže – člověk se zálibou je scho-
pen zaujímat postoj „Jsem svatější než ty“, být nafoukaný a do-
mýšlivý a pohlížet s nedůvěrou, pokud ne s něčím horším, na 
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své bratří a sestry, kteří nežijí tak dokonale podle onoho jednoho 
konkrétního zákona. Tento pocit ubližuje jeho spoluslužebníkům 
a uráží Pána. „Před setřením bývá pýcha, a před pádem pozdvi-
žení ducha.“ – (Přísl. 16:18.) 

V plánu vykoupení jsou některé pravdy, které jsou základní. 
Nemohou být přehlíženy, ani před ně nelze postavit nic jiného. 
Otcovství Boží, účinek usmíření našeho Pána a Spasitele, obno-
vení evangelia v těchto posledních dnech, to musíme přijmout 
celým srdcem. Nedostatek víry v tyto základní nauky nemůžeme 
nahradit nejabsolutnější abstinencí od nezdravých věcí, rigidním 
placením desátku ze svého „kopru a kmínu“ [viz Matouš 23:23] 
nebo zachováváním jakéhokoli jiného vnějšího obřadu. Křest 
sám bez víry v Boha nic neprospívá.8 

Vlastnictví pravdy nás osvobozuje od hříchu  
a temnoty. 

Abychom nebyli podvedeni, svedeni k omylu, nezmítali se a 
netočili se každým větrem učení, pošetilými fantaziemi nebo 
lstivou prohnaností lidí nebo abychom nenásledovali falešný 
pokřik: Hle, zde je Kristus, anebo tam [viz Matouš 24:23], Bůh 
ustanovil pravý řád komunikace mezi sebou a člověkem a zřídil 
ho ve své Církvi a bude dobré, když této pravdě bude veškeré 
lidstvo věnovat pozornost, aby nebylo oklamáno. To, co je 
s tímto v souladu, je od Boha, to, co je s tím v rozporu, je ze 
zdola.9 

Každodenní praxe... usilování o božské milosrdenství a od-
puštění během naší cesty nám dává moc uniknout zlu, které lze 
překonat pouze tím, že si od něj udržíme bezpečný odstup.10 

Je absolutně nemožné, aby osoba, která se těší Svatému Bo-
žímu Duchu, i jen věřila, že [čarodějnictví a další podobné zlé] 
vlivy na ni mohou mít nějaký účinek. Uchování si Svatého Du-
cha je absolutní ochranou proti všem vlivům zla.11 

Věřím, že většina Svatých posledních dnů roste ve své víře. 
Věřím také, že většina Svatých posledních dnů je dostatečně 
moudrá, že má dostatečnou inteligenci a dostatečnou míru Du-
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cha živého Boha v srdci, aby se rozhodla mezi pravdou a omy-
lem, mezi správným a nesprávným a mezi světlem a temnotou; a 
říkám, že věřím, že mají dostatek zdravého rozumu, aby se drže-
li prostých, čistých pravdivých zásad evangelia Ježíše Krista 
raději než všech fantazií filosofů nebo vědců nebo kohokoli ji-
ného. Neexistuje žádná věda ani filosofie, která může nahradit 
pravdu Všemohoucího Boha. 

Pán řekl: „Slovo mé pravda jest“ [viz Jan 17:17] a vskutku je; 
a já věřím, že Svatí posledních dnů toho vědí o slově Božím dost 
na to, aby poznali, že jde o Jeho slovo, když ho vidí, a stranili se 
čehokoli, co jím není; a aby zůstali ve slově Božím, protože to je 
pravda. Jak řekl Spasitel: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě 
učedlníci moji budete. A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobo-
dí.“ [Viz Jan 8:31–32.] 

Věřím, že Svatí posledních dnů, a zejména vedoucí muži 
v Izraeli, dostatečně znají zásady evangelia a dostatečně jim 
rozumějí, aby poznali pravdu a aby jejím vlastnictvím byli 
osvobozeni – osvobozeni od hříchu, osvobozeni od omylu, 
osvobozeni od temnoty.12 

Doporučení ke studiu 

• Jak se můžeme vyvarovat toho, abychom byli „oklamáni hla-
sem falešných pastýřů“, a jak můžeme rozpoznat hlas „Pravé-
ho pastýře“? Jak nám to pomůže „držet se pevně pravdy bez 
ohledu na to, co může přijít“? 

• Jak se můžeme osobně postavit těm vlivům v naší společnosti, 
které jsou „sešikovány proti dílu Páně“? 

• Jakými způsoby se dnes lidé snaží „limitovat moc Boha mocí 
člověka“? 

• Jak nás pýcha může zavést do omylu? Jak může totéž udělat 
lenost? Proč je tak důležité, abychom nebyli oklamáni „kázá-
ním falešných nauk línými a pyšnými“? 

• Jaká varování dal Pán ohledně těch, již „předstírají prorocké 
moci“? (Viz také NaS 42:11.) 
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• Jak mohou být náboženské záliby nebezpečné pro jednotlivce 
i pro Církev? Proč je přísné zachovávání jakéhokoli „vnějšího 
obřadu“ nedostatečnou náhradou za nedostatek víry v „zá-
kladní nauky“? 

• Jak se můžeme vyvarovat toho, abychom nebyli oklamáni a 
svedeni a „nezmítali se a netočili se každým větrem učení“? 

• Jak nás vlastnictví pravdy osvobozuje? Jak můžeme používat 
dar Ducha Svatého, aby nám pomáhal rozlišovat dobro od zla 
a odolávat všem zlým vlivům? 
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Buďme loajálními občany 

Máme být poslušni zákonů Božích i lidských  
a ctít své členství v Církvi i své občanství ve státě,  

ve kterém žijeme. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Osobní život presidenta Josepha F. Smitha byl příkladem dob-
rého občanství a služby společnosti. Od roku 1865 do roku 1882 
sloužil po několik různých období jako člen zákonodárného sbo-
ru v teritoriální legislativě Utahu, v roce 1867 sloužil v městské 
radě a v roce 1895 byl členem ústavodárného shromáždění, kte-
ré navrhlo ústavu státu Utah. 

President Smith, který byl svědkem násilí lůzy v Nauvoo, často 
hovořil o důležitosti vlády zákona v civilizované společnosti. Spolu 
se svými rádci v Prvním předsednictvu naléhal na Svaté, aby do-
držovali zákony a byli loajálními občany, kdekoli žijí, a aby byli 
věrni ve své oddanosti vůči své vládě.1 Při jedné příležitosti, kdy 
jeden vládní činitel vyjádřil opovržení vůči ústavě Spojených 
států, president Smith odporoval: „Svatí posledních dnů nemohou 
tolerovat ducha, jako je tento. To je anarchie. Znamená to zničení. 
Je to duch lůzovlády, a Pán ví, že jsme od lůzovlády hodně vytr-
pěli, a v žádném případě ji už nechceme... Nemůžeme si dovolit 
oddávat se tomuto duchu nebo k němu v jakémkoli stupni přispí-
vat. Máme stát pevně proti každému duchu nebo druhu opovrho-
vání nebo neúcty vůči ústavě a ústavním zákonům naší země.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Svatí posledních dnů jsou loajální vůči své zemi. 

Konejme správně, dodržujme Boží zákony a zákony lidské, 
ctěme své členství v Božím království, své občanství... ve státě, 
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jehož jsme součástí, a potom nás Bůh bude podporovat a zacho-
vávat a my budeme pokračovat v růstu tak, jak jsme to činili od 
počátku, pouze náš budoucí růst se zrychlí a bude daleko větší, 
než tomu bylo v minulosti.3 

Učte své děti, aby ctily Boží zákon, a zákon státu a zákon naší 
země. Učte je úctě a chovejte v úctě ty, již jsou vyvoleni lidmi, 
aby stáli v jejich čele a vykonávali spravedlnost a uplatňovali 
zákon. Učte je, aby byly loajální vůči své zemi, loajální vůči 
spravedlivosti a poctivosti a cti, a tím budou vyrůstat v muže a 
ženy vynikající nad všechny muže a ženy světa.4 

Být Svatým posledních dnů ve skutečnosti znamená být jed-
ním z nejlepších Božích lidí nebo dětí na světě... Dobrý Svatý 
posledních dnů bude dobrým občanem bez ohledu na to, zda 
podléhá Velké Británii, Spojeným státům, Holandsku, Německu 
nebo kterékoli jiné zemi na světě. Pokud je dobrým Svatým po-
sledních dnů, je zavázán být dobrým občanem země, kde se na-
rodil, nebo kterou přijal za svůj domov... Občan Božího králov-
ství má stát v první řadě mezi nejlepšími Božími lidmi po celém 
světě.5 

Modlím se nejenom za blaho Sionu, ale i za blaho našeho ná- 
roda. Musíme mít vždy na mysli, že nejsme jenom občany krá- 
lovství Božího, ale jsme občany... států, ve kterých přebýváme.  
Vždy jsme byli loajální svému státu i národu, stejně jako Církvi  
Boží... Byli jsme ochotni bojovat bitvy naší země, bránit její čest  
a zastávat se jejího dobrého jména a podporovat ho a navrhuje- 
me, abychom v této loajalitě vůči národu a našemu lidu pokra- 
čovali až do konce.6 

Pokud vlastenectví a loajalita jsou vlastnosti projevované 
v dobách míru spravedlivým, umírněným, dobročinným, přičin-
livým a ctnostným životem; v dobách utrpení trpělivostí, odpo-
rem vůči skutečným nebo domnělým příkořím pouze v zákon- 
ných mezích a konečným podrobením se zákonům země, ačkoli 
to zahrnuje úzkost a zármutek; a v čase války ochotou bojovat 
bitvu národa – potom jsou „mormoni“ nepochybně vlastenec-
kým a loajálním lidem.7 
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Pán Bůh Všemohoucí vám žehnej. Mé srdce je plné požehná-
ní pro Svaté posledních dnů. Mám rád muže, o němž vím, že je 
čestným, poctivým, opravdovým, věrným Svatým posledních 
dnů. Muž, na kterého se hodí tento popis, je jedním z nejlepších 
občanů jakékoli země; je dobrým občanem jakéhokoli města, 
jakéhokoli kraje, jakéhokoli státu nebo jakéhokoli národa, kde 
se může nacházet; a je jedním ze skutečně nejlepších. Skutečný 
Svatý posledních dnů je dobrým manželem, je dobrým otcem, je 
dobrým sousedem, je dobrým občanem a je v každém ohledu 
dobrým mužem.8 

Spravedlivost povznáší národ. 

Typický „mormonský“ domov je chrámem rodiny... Zde jsou 
učeny a jemně prosazovány morální předpisy a náboženské 
pravdy, což, když se sečte, vytváří onu spravedlivost, která osla-
vuje národ a zahání onen hřích, který je hanbou pro jakýkoli 
lid... Zde jsou naši synové a dcery, podrobte je jakémukoli srov-
návacímu testu chcete; ohledně vztahu k pravdě, úcty k věku, 
úcty k Bohu, lásky k člověku, loajality k zemi, úcty k zákonu, 
kultivovanosti způsobů a konečně... čistoty mysli a cudnosti 
jednání. Není nadměrnou sebechválou říci o pokoleních našich 
lidí, narozených a vychovávaných v „mormonských“ domovech, 
že se v křesťanských ctnostech a ve všem, co vytváří dobré ob-
čany, úspěšně vyrovnají jakékoli komunitě v této nebo v které-
koli jiné zemi.9 

„Mormonismus“ je na světě pro jeho dobro. Učením pravdy, 
vštěpováním morálnosti, ochranou čistoty domova, ctěním auto-
rit a vlády, pěstováním vzdělání a povznášením muže i ženy 
naše náboženství veřejně odsuzuje zločin a je nepřítelem tyranie 
v každé podobě. „Mormonismus“ se snaží společnost povznést, 
nikoli zničit.10 

Dobrý Svatý posledních dnů je v každém ohledu dobrým ob-
čanem. Toužím mladým mužům naší komunity říci: buďte přík-
ladnými Svatými posledních dnů a nedovolte ničemu, aby vám 
bránilo ucházet se o nejvyšší postavení, která náš národ může 
nabídnout. Poté, co jste postavení získali, nechť vaše ctnost, 
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vaše bezúhonnost, vaše čest, vaše schopnosti, vaše náboženské 
učení, jež do vašeho srdce od mala vkládala vaše oddaná „mor-
monská“ matka, svítí „před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a 
slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích“. [Matouš 5:16.]11 

Kéž Pán žehná naší vládě a vede ty, již ve svých rukou drží 
moc, aby činili to, co je spravedlivé, potěšující a Bohu přijatelné.12 

Zastáváme nauku odluky Církve od státu. 

Členům Církve je Božským zjevením přikázáno …: „Nechť 
žádný člověk neporušuje zákony země, neboť ten, kdo zachovává 
zákony Boží, nemusí porušovat zákony země.“ [NaS 58:21.]13 

Co se týká zákonů Církve, je přesně řečeno toto:... 

„Věz, zákony, které jste obdrželi z mé ruky, jsou zákony Cír-
kve, a v tomto smyslu je máte také hlásati.“ [NaS 58:23.] 

To znamená, že žádný ustanovený zákon nebo pravidlo nebo 
zjevení, které obdržela Církev, nebylo vyhlášeno pro stát. Tyto 
zákony a zjevení byly dány pouze pro správu Církve. 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů zastává nauku 
odluky církve od státu; nevměšování církevní pravomoci do 
politických záležitostí; a absolutní svobody a nezávislosti jed-
notlivce při vykonávání jeho politických povinností. Došlo-li 
někdy k jednání v rozporu s touto naukou, bylo to porušení do-
bře ustálených zásad a pravidel Církve. 

Prohlašujeme, že na základě zásad a pravidel podporujeme: 
Absolutní odluku církve od státu. Žádné ovládání státu skrze 
církev. Žádné vměšování církve do funkcí státu. Žádné vměšo-
vání státu do funkcí církve nebo do svobodného praktikování 
náboženství. Absolutní svobodu jednotlivce od ovládání církev-
ní autoritou v politických záležitostech. Rovnost všech církví 
před zákonem.14 

Církev se neangažuje v politice; její členové patří k politic- 
kým stranám podle svého přání... Nežádá se od nich, tím méně 
vyžaduje, aby volili tak či onak... Nemohou jim však být  
spravedlivě odepřena jejich práva jako občanů, a není důvod, 
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proč by tomu tak mělo být, neboť v průměru jsou stejně  
loajální, stejně střídmí, stejně dobře vzdělaní, stejně čestní, stej-
ně přičinliví, stejně ctnostní, stejně morální, stejně šetrní a 
v každém jiném ohledu hodni jako kteříkoli jiní lidé v národě 
nebo na zemi.15 

Až do příchodu království Božího jsme podrobeni mocím, 
které jsou. 

Bible, která je jedním z psaných standardů „mormonské“ Cír-
kve, je plná předpovědí a zaslíbení o založení Božské vlády na 
zemi; o příchodu vlády spravedlivosti rozprostírající se po celé 
tváři zeměkoule. Kristus bude Králem a všechny národy a lidé 
mu budou sloužit a budou Ho poslouchat. Bude to vskutku krá-
lovství Boží. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je 
zřízena v rámci přípravy na toto království. Její evangelium je 
„evangelium království“. Její zásady, obřady, pravomoc a dary 
jsou nebeského původu. Je to tedy duchovní „království nebes-
ké“ nesoucí v sobě vliv a moc, které mají otevřít cestu pro napl-
nění proroctví o všeobecném panování Syna Božího.16 

Někdy se poukazuje na to, že členové Církve vyhlížejí sku-
tečný příchod království Božího na zemi, které shromáždí vše-
chna království světa do jedné viditelné božské říše, nad níž 
bude vládnout Mesiáš. 

Má se za to, že toto vše činí pro „mormony“ nemožným, aby 
věnovali opravdovou oddanost své zemi nebo jakékoli pozem-
ské vládě. 

... Popíráme, že naše víra v božské zjevení nebo naše očeká-
vání příchodu království Božího oslabuje v jakémkoli stupni 
opravdovost naší oddanosti vůči své vlasti. O tom, kdy bude 
založena božská říše, nevíme možná nic více než ostatní křesťa-
né, kteří se modlí: „Přiď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi 
tak i na zemi.“ [Matouš 6:10.] Víme ale, že naše oddanost a loa-
jalita naší vlasti jsou posilovány skutečností, že zatímco očeká-
váme příchod Mesiášova království, jsme pod Božím přikázá-
ním, abychom byli podrobeni mocím, které jsou, dokud nepřijde 
ten, „jehož právem je vládnout“. [NaS 58:22.]17 
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Doporučení ke studiu 

• Proč mají být Svatí posledních dnů loajální zemi, ve které 
žijí? (Viz také NaS 134:5.) Jak můžeme projevovat své zemi 
loajalitu a čest, i když nemusíme souhlasit s určitou její politi-
kou? 

• Jak můžeme učit své děti, aby byly dobrými občany? 

• Jaké máme zodpovědnosti jako občané? Proč má být věrný 
Svatý posledních dnů „jedním z nejlepších občanů jakékoli 
země“? 

• Jakým způsobem osobní spravedlivost povznáší národ? Proč 
je osobní spravedlivost důležitým prvkem dobrého občanství? 
Jakou roli má hrát osobní spravedlivost v životě těch, kteří  
usilují o veřejný úřad, nebo těch, kteří ho již zastávají? 

• Jak odluka církve od státu pomáhá lidem praktikovat své ná-
boženské přesvědčení? (Viz také NaS 134:7, 9.) Proč je důle-
žité mít v politických záležitostech individuální svobodu od 
církevní autority? 

• Co je královstvím Božím, které má přijít, a kdo bude tomuto 
království poddán? 
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Spasení malých dětí 

Malé děti, které zemřou před dosažením věku 
zodpovědnosti, jsou vykoupeny krví Kristovou. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Ačkoli president Joseph F. Smith znal z osobní zkušenosti 
úzkost, osamělost a lásku, které doprovázejí úmrtí dítěte, jeho 
učení o spasení malých dětí bylo inspirující a uklidňující. V le-
tech 1869 až 1898 pohřbil devět svých vlastních malých dětí. 

Po smrti svého prvorozeného dítěte, Mercy Josephine, 6. čer-
vna 1870, vyjádřil svůj velký zármutek: „Pouze Bůh ví, jak 
velmi jsem miloval svou holčičku, byla světlem a radostí mého 
srdce. Ráno předtím, než zemřela, poté, co jsem s ní byl celou 
noc vzhůru, neboť jsem s ní bděl každou noc, jsem jí řekl: ,Můj 
drahoušek celou noc nespal.‘ Potřásla hlavou a odpověděla: 
,Dnes budu spát, tatínku.‘ Ach, jak tato slůvka zasáhla mé srdce! 
Věděl jsem, i když jsem tomu nechtěl věřit, že to byl jiný hlas, 
že to znamenalo spánek smrti, a ona usnula. A světlo mého srd-
ce odešlo! Obraz nebe vyrytý v mé duši téměř zmizel… Byla jsi 
nebeským darem přímo mému srdci srdcí.“1 

6. července 1879 si Joseph F. Smith zapsal do deníku o svém 
zármutku nad smrtí dcery Rhondy: „Položil jsem ji na polštář a 
procházel jsem se s ní, znovu ožila, ale setrvala pouze asi hodinu 
a v 1:40 ráno mi zemřela v náručí. Pouze Bůh ví, jak hluboce 
truchlíme. Toto je páté úmrtí v mé rodině. Všechny moje malič-
ké, které miluji nejvíce! Ach, Bože, pomoz nám snést toto utr-
pení!“2 

Nalezl ale útěchu ve znalosti, že skrze Spasitelovo usmíření 
budou jeho milované děti v pořádku. Při úmrtí dcery Ruth,  
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17. března 1898, obdržel nádherné zjevení: „Ó, má duše! Vidím 
paže své milé matky, jak se natahují, aby přivítaly do svého obě-
tí vykoupeného slavného ducha mého sladkého děťátka! Ach 
můj Bože! Děkuji Ti za toto nádherné vidění! A v příbytcích 
mého Otce jsou také shromážděni všichni moji drazí miláčkové; 
ne v dětské bezmocnosti, ale s veškerou mocí a slávou a majes-
tátností posvěcených duchů! Plni inteligence, radosti a milosti a 
pravdy.“3 

Učení Josepha F. Smitha 

Malé děti, které odejdou předtím, než dosáhnou věku 
zodpovědnosti, jsou vykoupeny. 

O malých dětech, které jsou vzaty v dětství a nevinnosti před 
dosažením věku zodpovědnosti a které nejsou schopny dopustit 
se hříchu, nám evangelium zjevuje skutečnost, že jsou vykoupe-
ny a že Satan nad nimi nemá žádnou moc. Rovněž smrt nad nimi 
nemá žádnou moc. Jsou vykoupeny krví Krista a jsou spaseny 
právě tak jistě, jako že skrze pád našich prvních rodičů vstoupila 
do světa smrt… 

… Naši milovaní přátelé, kteří přišli o své děťátko, mají velký 
důvod k radosti a veselí i uprostřed hlubokého zármutku, jejž cítí 
nad jeho dočasnou ztrátou. Vědí, že vše je v pořádku; mají ujiště-
ní, že jejich maličké odešlo bez hříchu. Takové děti jsou v lůně 
Otce. Zdědí svou slávu a oslavení a nebudou jim odepřena po-
žehnání, která jim patří; neboť v uspořádání nebes a v moudrosti 
Otce, který činí vše správně, ti, již jsou odňati jako malé děti, 
nenesou žádnou zodpovědnost za svůj odchod, oni sami, nemajíce 
inteligence a moudrosti, aby se o sebe postarali a aby porozuměli 
zákonům života; a v moudrosti a milosrdenství a uspořádání Bo-
ha, našeho Nebeského Otce, vše, co by získali a z čeho by se těši-
li, kdyby jim bylo dovoleno žít v těle, jim bude dáno později. O 
nic nepřijdou, přestože nám byli odňati tímto způsobem… 

S těmito myšlenkami na mysli nacházím útěchu ve skutečnos-
ti, že se shledám se svými dětmi, které odešly za závoj; ztratil 
jsem jich hodně, a myslím, že jsem při jejich ztrátě pocítil vše, 
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co může rodič pocítit. Pociťoval jsem to ostře, neboť miluji děti, 
a obzvláště rád mám ty maličké, ale chovám vděčnost k Bohu za 
znalost těchto zásad, protože nyní mám naprostou důvěru v Jeho 
slovo a v Jeho slib, že v budoucnu budu mít vše, co mi patří, a 
moje radost bude úplná. Nebude mi odepřena žádná výsada ne-
bo požehnání, jichž jsem hoden a jež mi mohou být řádně svěře-
ny. Ale budu vlastnit každý dar a každé požehnání, u kterého je 
možné, abych se ho stal hodným, ať v čase nebo ve věčnosti, na 
tom nezáleží, pokud budu uznávat ruku Páně ve všech těchto 
věcech, a v srdci si říkat: „Pán dává a Pán také bere, požehnáno 
budiž jméno Páně“ [viz Job 1:21]. Takto máme smýšlet ohledně 
svých dětí, svých příbuzných nebo přátel nebo jakýchkoli zvratů 
osudu, jimiž můžeme být povoláni projít.4 

Tělo dítěte po vzkříšení doroste,  
aby odpovídalo postavě ducha. 

Byli bychom uspokojeni, kdybychom viděli dítě, které po-
hřbíváme v jeho dětství, jak po celé nespočetné věky věčnosti 
zůstává pouhým dítětem? Ne! Ani duchové, kteří vlastnili stán-
ky našich dětí, by nebyli uspokojeni, kdyby zůstali v tomto sta-
vu. My ale víme, že naše děti nebudou nuceny zůstat navždy 
v dětské postavě, neboť od Boha, zdroje pravdy, skrze proroka 
Josepha Smitha, bylo v této dispensaci zjeveno, že při vzkříšení 
z mrtvých dítě, které bylo pohřbeno v dětství, povstane v podo-
bě dítěte, kterým bylo, když bylo uloženo; a potom se začne 
rozvíjet. Ode dne vzkříšení se tělo bude rozvíjet, dokud nedo-
sáhne plné velikosti postavy svého ducha, ať již mužského, nebo 
ženského. Pokud duch vlastnil Boží inteligenci a touhy smrtel-
ných duší, nemohl by být uspokojen ničím menším, než je toto. 
Vzpomeňte si, že nám bylo řečeno, že duch Ježíše Krista  
navštívil jednoho z dávných proroků a zjevil se mu a prohlásil  
svou identitu, že je týž Syn Boží, který přijde v zenitu času.  
Řekl, že se zjeví v těle, stejně jako se zjevil tomuto prorokovi  
[viz Ether 3:9, 16–17]. Nebyl dítětem; byl dospělým, vyvinutým  
duchem; měl podobu člověka a podobu Boha, stejnou podobu,  
jako když přišel a vzal na sebe stánek a rozvinul ho k plné pos-
tavě svého ducha.5 
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Každý duch, který přichází na tuto zem, aby na sebe vzal stá-
nek, je syn nebo dcera Boha a vlastní veškerou inteligenci a vše-
chny vlastnosti, jimž se jakýkoli syn nebo dcera mohou těšit, ať 
již v duchovním světě nebo v tomto světě, kromě toho, že 
v duchu, a odděleni od těla, postrádají pouze stánek, jež by je 
připodobnil Bohu Otci. Bylo řečeno, že Bůh je duch, a ti, kteří 
Ho uctívají, musejí Ho uctívat v duchu a v pravdě [viz Jan 4:24]. 
On je ale duch vlastnící stánek z masa a kostí, tak hmatatelný, 
jako je stánek člověka, a proto, aby všichni lidé byli jako Bůh a 
Ježíš, musejí mít tělo. Nezáleží na tom, zda tyto stánky dospějí 
v tomto světě, nebo musejí počkat a dospět ve světě příštím; 
podle slova proroka Josepha Smitha se tělo rozvine, buď v čase, 
nebo ve věčnosti, do plné postavy ducha, a když je skrze ruku 
smrti matce odepřeno potěšení a radost z výchovy svého děťátka 
k mužství nebo ženství v tomto životě, tato výsada jí bude ob-
novena později a ona se bude těšit plnější radosti, než které by 
bylo možné těšit se zde. Když tak bude činit tam, bude to s jis-
tou znalostí, že výsledky budou bez nezdarů; zatímco zde jsou 
výsledky neznámé, dokud jsme neprošli zkouškou.6 

Duchové našich dětí byli nesmrtelní předtím, než přišli k nám, 
a jejich duchové, po tělesné smrti, jsou stejní, jako byli předtím, 
než přišli. Jsou takoví, jak by vypadali, kdyby žili v těle, a vy-
rostli by do dospělosti nebo by rozvinuli svá fyzická těla do plné 
postavy svého ducha. Spatříte-li některé své dítě, které odešlo, 
může se vám ukázat v podobě, v níž byste ho poznali, v podobě 
dítěte; ale pokud k vám přichází jako posel přinášející nějakou 
důležitou pravdu, přijde pravděpodobně jako duch syna biskupa 
Edwarda Huntera (který zemřel jako malé dítě), který k němu 
přišel v podobě plně dospělého muže a zjevil se svému otci a 
řekl: „Jsem tvůj syn.“ 

Biskup Hunter tomu nerozuměl. Šel za mým otcem a řekl: 
„Hyrume, co to znamená? Pochoval jsem svého syna, když byl 
teprve malým chlapcem, ale on ke mně přišel jako plně vzrostlý 
muž – vznešený, slavný, mladý muž, a prohlásil, že je mým sy-
nem. Co to znamená?“ 
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Otec (patriarcha Hyrum Smith) mu řekl, že Duch Ježíše Krista 
byl plně vzrostlý předtím, než se narodil na svět; a také naše děti 
byly plně vzrostlé a měly celou svou postavu v duchu předtím, 
než vstoupily do smrtelnosti, stejnou postavu, jakou budou mít 
poté, co odejdou ze smrtelnosti a v jaké se také objeví po vzkří-
šení, kdy dokončí své poslání. 

Joseph Smith učil nauce, že dítě, které bylo uloženo ve smrti, 
povstane při vzkříšení jako dítě; a ukázal na matku mrtvého dí-
těte a řekl jí: „Budete mít radost, potěšení a uspokojení z výcho-
vy tohoto dítěte po jeho vzkříšení, dokud nedosáhne plné 
postavy svého ducha.“ Po vzkříšení ze smrti existuje náhrada, 
existuje růst, existuje rozvoj. Miluji tuto pravdu. Přináší mé duši 
obrovské štěstí, radost a vděčnost. Díky Pánu, že nám zjevil tyto 
zásady.7 

S malými dětmi, které zemřely, je vše v pořádku. 

Když jsme ve své duši obdrželi svědectví ducha pravdy, víme, 
že s našimi malými dětmi, které zemřely, je vše v pořádku, že 
bychom nemohli, pokud bychom chtěli, zlepšit jejich stav; a 
nejméně ze všeho by jejich stav zlepšilo, kdybychom je zavolali 
sem zpět, a to z toho důvodu, že pokud je člověk na světě, oděný 
smrtelností, obklopený zly, která jsou ve světě, je v nebezpečí a 
je podroben rizikům a spočívají na něm zodpovědnosti, jež se 
mohou ukázat jako osudové pro jeho budoucí prosperitu, štěstí a 
oslavení.8 

Je velmi obtížné říci v době zármutku a ztráty, jako je nyní, 
něco, co zarmoucenému srdci těch, kteří truchlí, dodá okamžitou 
úlevu. Takový zármutek může být zcela utišen plynutím času a 
vlivem dobrého ducha na srdce těch, již truchlí, čímž mohou 
získat útěchu a uspokojení ve svých nadějích do budoucna… 
Poznal jsem, že je velmi mnoho věcí, které jsou horší než smrt. 
Se svými současnými pocity a pohledy a porozuměním, které 
mám o životě a smrti, bych daleko raději následoval každé dítě, 
které mám, do hrobu v jeho nevinnosti a čistotě, než abych vi-
děl, jak vyrůstají v muže a ženy a zneuctívají se zhoubnými 
praktikami světa, zapomínají na evangelium, zapomínají na Bo-
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ha a plán života a spasení a odvracejí se od jediné naděje na 
věčnou odměnu a oslavení ve světě, který přijde.9 

Budeme-li věrní, opět se shledáme se svými  
dětmi za závojem. 

Prorok Eliáš vštípí do srdce dětí zaslíbení učiněná jejich ot-
cům, naznačuje tak velkou práci, která bude konána v chrámech 
Páně v dispensaci plnosti časů pro vykoupení mrtvých a připeče-
tění dětí k jejich rodičům, aby celá země nebyla stižena prokle-
tím a zcela zničena při Jeho příchodu.10 

Budeme-li žít a odvrátíme-li se od pravdy, budeme po nespo-
četné věky věčnosti odděleni od společnosti těch, které miluje-
me. Nebudeme na ně mít žádný nárok, a oni nebudou mít nárok 
na nás. Bude mezi námi nepřekonatelná propast, kterou nebu-
deme moci překročit, jeden k druhému. Zemřeme-li ve víře, po-
té, co jsme žili spravedlivým životem, budeme Kristovi, budeme 
mít ujištění o věčné odměně, budeme vlastnit zásady věčné 
pravdy a budeme oděni slávou, nesmrtelností a věčnými životy. 
Když putujeme v těle, prožíváme velkou část života v zármutku; 
smrt nás na krátký čas rozděluje, někteří z nás odcházejí za zá-
voj, ale přijde čas, kdy se setkáme s těmi, kteří odešli, a budeme 
se navždy těšit ze vzájemné společnosti. Toto oddělení je tak 
říkajíc jen na okamžik. Potom nás žádná moc nemůže oddělit. 
Bůh nás spojil dohromady a my máme nárok jeden na druhého – 
nepopiratelný nárok – ježto jsme byli spojeni mocí kněžství 
v evangeliu Kristově. Je tedy lepší být oddělen v tomto životě na 
malou chvíli, ačkoli musíme projít ztrátou, zármutkem, trápe-
ním, námahou, vdovectvím, vdovstvím, osiřelostí a mnoha dal-
šími ranami osudu, než být oddělen na veškerou věčnost.11 

Jsme počati v podobnosti samotného Krista. Na počátku jsme 
přebývali s Otcem a Synem jako Boží synové a dcery a v určený 
čas jsme přišli na tuto zemi, abychom na sebe vzali stánek, aby-
chom se mohli přizpůsobit podobě a obrazu Ježíše Krista a stát 
se takovými, jako je On; abychom mohli mít stánek, abychom 
mohli projít smrtí, jako jí prošel On, abychom mohli opět po-
vstat z mrtvých, jako On povstal z mrtvých… Jaké štěstí posky-
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tuje myšlenka na shledání s mými dětmi, které mě předešly za 
závoj, a na setkání s mými příbuznými a přáteli! Neboť vím, že 
se tam s nimi setkám. Bůh mi ukázal, že to je pravda. Objasnil 
mi to v odpověď na mou modlitbu a zbožnost, stejně jako to 
objasnil porozumění všech lidí, kteří se pilně snažili, aby Ho 
poznali.12 

[Staršímu Josephu H. Deanovi v Oahu na Havaji president Jo-
seph F. Smith napsal:] s hlubokou účastí jsem slyšel o smrti Va-
šeho dítěte, které zemřelo doma. Věděl jsem, jak projevit sous-
trast, neboť jsem stejnou hořkou zkušeností sám prošel, když 
jsem tam pobýval. Chtěl jsem Vám napsat, ale soudil jsem Vás 
podle sebe a upustil jsem od toho. Za takových okolností se 
mnohem raději odebírám do určité tiché vzdálenosti, osamělého 
ústraní, kde mne nevidí žádné oko, kromě toho Božího, a tam 
sám cítím a pociťuji svůj zármutek, pouze Bůh to ví… Čas a 
pouze čas – ten velký uzdravovatel ran – se může dotknout mé 
duše, a já myslím, že jste bez pochyb pociťoval totéž. Když ale 
přejdou první ostré bolesti a duše se časem a osudem uklidní, 
potom se vhodně promluvené slovo může dotknout jemných 
strun přátelství plynoucího ze srdce k srdci ve spřízněném zá-
rmutku. Pán skutečně ví nejlépe, a my víme, že nevinní, kteří 
byli odvoláni ze země, se brzy po svém příchodu, neposkvrněni 
nečistými prvky tohoto padlého světa, vrátí k Tomu, od koho 
přišli, čistí a svatí, vykoupení od založení obětí toho, který řekl, 
že „takovýchť jest království nebeské“. Mou nejdychtivější, 
nejsrdečnější modlitbou je – Ach, Bože, pomoz mi žít tak a být 
hoden toho, abych se spojil se svými nevinnými dětmi v jejich 
domově u Tebe!13 

Doporučení ke studiu 

• Jaká požehnání jsou přislíbena malým dětem, které zemřou 
před dosažením věku zodpovědnosti? (Viz také NaS 29:46.) 
Jak nám tyto věci mohou přinést útěchu a naději, když truch-
líme nad smrtí malého dítěte? 

• Umírá-li malé dítě, jaký je stav jeho ducha? Kdy se tělo dítěte 
rozvine a dospěje? 
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• Kdo bude zodpovídat za výchovu dítěte, které umře v dětství? 
Jaká požehnání jsou zaslíbena v příštím životě spravedlivým 
rodičům, jejichž děti zemřely v mládí? 

• Jak může porozumění zásadám plánu spasení utěšit ty, již 
truchlí nad smrtí malého dítěte, a pomoci jim? 

• Jak mohou pečeticí obřady chrámu přinést útěchu a naději 
rodičům při smrti dítěte? Co musíme dělat, abychom se znovu 
shledali se svými malými dětmi, které zemřely? 

• Jak může „vhodně promluvené slovo“ přinést útěchu zarmou-
cené duši při smrti milovaného člověka? Jak se můžeme při- 
pravit na vyslovení takových slov? 
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President Joseph F. Smith v šedesátých letech 19. století, člen Kvora dvanácti 
apoštolů a rádce presidenta Brighama Younga. 
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Kněžství, 
božská vláda 

Svaté kněžství je pravomocí a mocí Boha  
delegovanou člověku, aby vládla a žehnala  

Jeho lidem. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Ve věku 28 let Joseph F. Smith sloužil jako tajemník rady Prv-
ního předsednictva a Kvora Dvanácti. 1. července 1866, na  
závěr pravidelného modlitebního shromáždění rady, president 
Brigham Young svým bratřím oznámil: „Neustále pociťuji, že je 
dobré udělat to, k čemu mě nutí Duch. Mám v úmyslu vysvětit 
bratra Josepha F. Smitha k apoštolství a k tomu, aby byl jedním 
z mých rádců.“ Vyzval každého z bratří, aby vyjádřili své poci-
ty, které z tohoto povolání mají, a ti všichni presidenta Younga 
podpořili se „srdečným souhlasem“. 

Potom na hlavu Josepha F. položili ruce a president Young 
řekl: „Bratře Josephe F. Smithe, ve jménu Ježíše Krista a mocí 
svatého kněžství vkládáme ruce na tvou hlavu a vysvěcujeme tě, 
abys byl apoštolem v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů a abys byl zvláštním svědkem národům země. Pečetíme na 
tvou hlavu veškerou pravomoc, moc a klíče tohoto svatého a-
poštolství; a vysvěcujeme tě, abys byl rádcem v Prvním před-
sednictvu Církve a království Božím na zemi. Tato požehnání na 
tebe pečetíme ve jménu Ježíše Krista a skrze pravomoc svatého 
kněžství. Amen.“1 

8. října 1867, během generální konference, byla Josephovi F. 
Smithovi vyjádřena podpora a byl ustanoven jako člen Kvora 
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dvanácti apoštolů, což byl mezník v jeho celoživotní práci  
jako člena řídících kněžských rad Církve. Během více než pade-
sátileté služby byla jeho velká zkušenost a moudrost v kněžské  
a církevní správě velkým požehnáním pro Církev na celém svě-
tě. 

Učení Josepha F. Smitha 

Kněžství je pravomoc,  
skrze niž Bůh vládne a žehná svému lidu. 

Svaté kněžství je ona pravomoc, kterou Bůh delegoval člově-
ku, skrze niž může vyjadřovat vůli Boží, jako kdyby zde byli 
andělé a vyjadřovali ji sami; skrze niž jsou muži zplnomocněni, 
aby svazovali na zemi, a bylo to svázáno v nebi, a aby rozvazo-
vali na zemi, a bylo to rozvázáno v nebi; skrze niž se slova člo-
věka pronesená při používání této moci stávají slovy Páně a Bo-
žím zákonem pro lidi, písmem a božskými příkazy… Je to pra-
vomoc, skrze niž Pán Všemohoucí vládne svému lidu a skrze 
niž, v čase, který přijde, bude vládnout národům světa.2 

Hodně toho může být řečeno ve vztahu k pravomoci a právům 
kněžství. Je to hlavní zásada vlády a organizace, skrze niž byly a 
budou za všech dob řízeny energie a síly lidu Božího. Právě tou-
to zásadou Bůh Všemohoucí vládne v celém svém vesmíru. Je to 
zásada, skrze niž je spravována Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů… Je to pravomoc, již Bůh zjevil a obnovil dě-
tem člověka pro jejich správu a vedení při budování Sionu a při 
hlásání evangelia národům země, dokud každý syn a dcera  
Adama nebudou mít výsadu slyšet zvuk evangelia a být přive-
deni k poznání pravdy, nejenom na této zemi, ale i ve světě du-
chovním.3 

Melchisedechovo neboli svaté kněžství… je pravomoc, skrze 
niž mohou jednotlivci nebo… kvora… tvořící kněžství Církve 
legitimně jednat ve jménu Páně; neboli hybné řídící, ovládající, 
spravující nebo předsedající působení, právo a pravomoc, které 
spočívají v Božstvu a jsou delegovány člověku za účelem jeho 
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poučení, uvedení do Církve, duchovního a časného vedení, 
správy a oslavení.4 

Pán na zemi založil kněžství v jeho plnosti… přímým zjeve-
ním a přikázáním z nebe;… ustanovil řád vlády, která přesahuje 
schopnosti člověka a která je nadřazena moudrosti a učenosti a 
chápání člověka tak dalece, že se zdá pro lidskou mysl vskutku 
nemožným, nepomůže-li ji Duch Boží, aby pochopila krásy, 
moci a charakter svatého kněžství. Zdá se, že je pro lidi nemož-
né pochopit činnost kněžství, jeho legitimní pravomoc, jeho 
rozsah a moc; a přesto skrze světlo ducha to lze pochopit snad-
no.5 

Jakkoli nedokonalí mohou muži být, byli oděni touto pravo-
mocí, skrze niž mohou hovořit a jednat ve jménu Otce a Syna, a 
Bůh je vázán, pokud hovoří skrze Jeho Ducha při výkonu svých 
povinností jako Jeho služebníků, respektovat a splnit to, co říka-
jí, protože hovoří skrze pravomoc, již On dal… Samozřejmě, 
všechny věci musejí být činěny ve spravedlivosti. Žádný muž 
nemůže v nespravedlivosti udělat nic, co by Boha zavazovalo, 
aby to respektoval. Když ale muž, který je nositelem kněžství, 
činí to, co je spravedlivé, Bůh je vázán, aby to uznal, jako kdyby 
to učinil On sám.6 

Jádro věci je: Pán založil svou Církev, zorganizoval své kněž-
ství a přenesl pravomoc na určité jednotlivce, rady a kvora, a 
povinností lidu Božího je žít tak, aby věděli, že tyto jsou pro 
Něho přijatelné.7 

Ačkoli je kněžství udělováno pouze mužům, 
na jeho požehnáních se podílejí muži i ženy. 

Kněžství bylo původně používáno v patriarchálním řádu; ti, 
již byli jeho nositeli, používali svou moc především právem 
svého otcovství. Tak je tomu s velkým Elohimem. První a nej- 
silnější nárok na naši lásku, úctu a poslušnost je založen na sku-
tečnosti, že On je Otcem, Stvořitelem, veškerého lidstva… Muž 
vlastnící svaté kněžství je Jeho symbolem. Ale protože muži na 
zemi nemohou jednat na Božím místě jako Jeho představitelé 
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bez pravomoci, přirozeně z toho vyplývá pověření a vysvěcení. 
Žádný člověk nemá právo přisvojit si sám tuto poctu, ledaže je 
povolán Bohem prostřednictvím postupů, které On uznává a ke 
kterým zplnomocnil.8 

Patriarchální řád je božského původu a bude pokračovat po 
celý čas a věčnost… Muži, ženy i děti mají rozumět tomuto řádu 
a této pravomoci v domácnostech lidu Božího a mají se snažit 
učinit ho takovým, jakým Bůh zamýšlel, že má být, kvalifikací a 
přípravou na nejvyšší oslavení jeho dětí.9 

Jakékoli pocty, výsady nebo sláva, jichž muž skrze kněžství 
dosahuje, mají být sdíleny a má se jim těšit se svou ženou. Ona 
je s ním jedno v Kristu, všechny jeho pocty jsou jejími poctami, 
jeho požehnání jsou jejími požehnáními, jeho sláva je její slá-
vou, neboť oni jsou jedno – neoddělitelně… jak řekl Pavel: 
„Muž není bez ženy, ani žena bez muže v Pánu.“ [Viz 1. Korint-
ským 11:11.] Jinými slovy, muž nemůže získat slávu, poctu ne-
bo oslavení bez ženy, ani žena bez muže. Jsou jenom dvěma 
doplňky jednoho celku… Kněžství Syna Božího je uděleno mu-
ži, aby, dosahuje stejného postavení a dokonalosti, mohl jednat 
tak, jako jednají Kristus a Bůh… Zatímco muž… je přímým 
objektem, jemuž jsou moc a pocta uděleny, a je aktivním pros-
tředníkem jeho působení, ona se s ním podílí na jeho dobrodi-
ních, jeho požehnáních, jeho mocích, jeho právech a výsadách 
jako jeho doplněk… Tato moc není dána ženě, aby jednala ne-
závisle na muži, ani není dána muži, aby jednal nezávisle na 
Kristu.10 

Ženy jsou zodpovědny za své skutky stejně tak, jako muži 
jsou zodpovědni za svoje, ačkoli muž, držící pravomoc kněžství, 
je považován za hlavu, za vůdce… Kromě toho, když hovoříme 
o mužích, hovoříme také o ženách, neboť ženy jsou spolu s muži 
neoddělitelnou součástí lidstva.11 
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Pro správu Církve se vyžadují  
klíče kněžství. 

Kněžství obecně je pravomoc daná člověku, aby jednal v za-
stoupení Boha. Každému muži vysvěcenému k jakémukoli stup-
ni kněžství byla tato pravomoc delegována. 

Je ale nutné, aby každý skutek vykonaný touto pravomocí byl 
učiněn ve správném čase a na správném místě, správným způso-
bem a ve správném pořádku. Moc řídit tuto práci tvoří klíče 
kněžství. Klíče v jejich plnosti drží v danou chvíli pouze jedna 
osoba, prorok a president Církve. Ten může jakoukoli část této 
moci delegovat někomu jinému, v tom případě tato osoba drží 
klíče k oné konkrétní práci. A tak president chrámu, president 
kůlu, biskup sboru, president misie, president kvora – každý 
z nich drží klíče k práci vykonávané v oné konkrétní skupině lidí 
nebo na konkrétním místě. Jeho kněžství není tímto speciálním 
pověřením navýšeno;… například president kvora starších nemá 
více kněžství než kterýkoli člen onoho kvora. Drží ale moc řídit 
oficiální práci vykonávanou v… kvoru neboli jinými slovy, klíče 
oné části této práce.12 

President je mluvčím Boha, zjevovatelem, překladatelem, vi-
doucím a prorokem Božím pro celou Církev. Je to on, kdo drží 
klíče svatého kněžství – klíče, které odemykají dveře chrámů 
Božích a obřadů Jeho domu pro spasení živých a vykoupení 
mrtvých. Je to on, kdo drží pečeticí moc, skrze niž může člověk 
vázat na zemi, a bude to svázáno v nebi, a skrze niž muži řádně 
oprávnění a pověření jím, který drží klíče, mohou rozvazovat na 
zemi, a bude to rozvázáno i na nebi. Toto je řád svatého kněž-
ství.13 

Kněžství je řízeno zákonem lásky. 

Pán zjevil velkou zásadu organizace, skrze niž má být Církev 
spravována, kterou v Církvi založil sám Pán; pravomoc svatého 
kněžství, pravomoc vysokého kněžství, apoštolství, sedmdesát-
níků a starších a potom organizaci nižšího kněžství – biskupy, 
kněze, učitele a jáhny – Bůh tyto organizace v Církvi založil pro 
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správu lidí. Kvůli čemu? Aby je utlačovala? Ne. Aby jim ubli-
žovala? Ne, tisíckrát ne. Kvůli čemu? Aby oni a jejich děti moh-
li mít prospěch z těchto organizací pro poučení, pro napomínání, 
pro vedení, pro zjevení a pro inspiraci dělat to, co Pán vyžaduje 
z jejich rukou, aby mohli být dokonalí ve svém životě.14 

Jsme ovládáni zákonem, protože milujeme jeden druhého, a 
jsme vedeni ke skutkům trpělivostí, pravou láskou a dobrou vů-
lí; a celá naše organizace je založena na myšlence sebeovládání; 
zásadě dávat a brát, a raději zlo vytrpět než ho působit. Naše 
poselství je poselstvím míru na zemi a dobré vůle vůči lidem; 
lásky, pravé lásky a odpuštění, což má vést ke skutkům všechny 
ty, již se připojují k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů. V naší Církvi převládá zákon, ale tímto zákonem je zákon 
lásky.15 

Žádný člověk nemá být utiskován. Žádná pravomoc kněžství 
nemůže být vykonávána nebo používána v jakémkoli stupni ne-
spravedlivosti, aniž by to urazilo Boha. Když tedy jednáme 
s lidmi, nemáme s nimi jednat, máme-li vůči nim v mysli před-
sudky.16 

V Církvi neexistuje muž zastávající jakékoli postavení s pra-
vomocí, který by mohl vykonávat svou povinnost tak, jak má, 
v jakémkoli jiném duchu než v duchu otcovství a bratrství vůči 
těm, kterým předsedá. Ti, kteří mají pravomoc, nemají být vlád-
ci ani diktátory; nemají být despotičtí; mají si získat srdce, 
důvěru a lásku těch, jimž předsedají, laskavostí a nelíčenou lás-
kou, jemností ducha, přesvědčováním, prostřednictvím příkladu, 
kterému nelze nic vytknout a který je mimo dosah nespravedli-
vého kriticismu. Tímto způsobem, laskavostí srdce, láskou ke 
svým lidem, je vedou stezkou spravedlivosti a učí je cestě spa-
sení tím, že jim říkají, jak předpisem, tak příkladem: Následuj 
mne tak, jako já následuji našeho vůdce.17 

Ctěte moc a pravomoc svatého kněžství. 

Je správné, abychom přijímali a ctili svaté kněžství, které bylo 
v této dispensaci na zemi znovuzřízeno skrze Josepha, Proroka. 
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Vím, že je dobré, protože jeho záměrem je povzbuzovat pravdu 
a podporovat Církev a rozvíjet člověka v poznání, dobrých skut-
cích, věrnosti záměrům Páně a protože je nezbytné pro správnou 
správu lidu Božího na zemi a pro naši individuální správu, sprá-
vu našich rodin, správu našich časných i duchovních záležitostí, 
individuálně, stejně jako kolektivně.18 

Chovejte v úctě tuto moc a pravomoc, již nazýváme svatým 
kněžstvím, které je podle řádu Syna Božího a které bylo na člo-
věka přeneseno samotným Bohem. Chovejte v úctě toto kněž-
ství. Co je tím kněžstvím? Není to nic více a nic méně než bož-
ská pravomoc svěřená člověku Bohem. To je zásada, kterou 
máme ctít… Kněžství Syna Božího nemůže být používáno 
v jakémkoli stupni nespravedlivosti; a také jeho moc, jeho účin-
nost a pravomoc nezůstanou s tím, kdo je zkažený, kdo je v duši 
věrolomný vůči Bohu a vůči svým bližním. Nezůstane v síle a 
moci s tím, kdo ho nectí ve svém životě tím, že vyhovuje 
požadavkům nebes.19 

Ctíte toto kněžství?… Zradili byste jako držitelé tohoto kněž-
ství a vlastníci práva a pravomoci od Boha sloužit ve jménu  
Otce i Syna i Ducha Svatého důvěru a lásku Boha, naději a tou-
hu Otce nás všech? Neboť tím, že vám udělil onen klíč a požeh-
nání, touží a očekává od vás, že budete zvelebovat své povolá-
ní.20 

Budete-li ctít svaté kněžství nejprve v sobě samých, budete ho 
ctít v těch, kteří vám předsedají, a v těch, kteří slouží v různých 
povoláních v celé Církvi.21 

Není… dobré, že Svatí posledních dnů a děti Svatých posled-
ních dnů zacházejí lehkovážně s touto posvátnou zásadou pra-
vomoci, která byla zjevena z nebe v dispensaci, v níž žijeme… 
Je posvátná, a lidé ji musejí zachovávat v posvátnosti. Mají ji 
ctít a respektovat u kohokoli, kdo je jejím nositelem, a u koho-
koli, komu je v Církvi svěřena zodpovědnost. Mladí muži a 
mladé ženy a lidé obecně mají tuto zásadu ctít a považovat ji za 
něco posvátného, s čím si nelze beztrestně zahrávat, ani o tom 
lehkovážně hovořit. Znevažování této pravomoci vede k temno- 
tě a odpadlictví, a oddělení od práv a výsad domu Božího; neboť 
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právě silou této pravomoci jsou na celém světě a na každém 
posvátném místě vykonávány obřady evangelia, a bez ní nemo-
hou být vykonávány. Také ti, kteří drží tuto pravomoc, ji mají 
ctít v sobě samých. Mají žít tak, aby byli hodni pravomoci,  
která jim byla propůjčena, a byli hodni darů, které jim byly udě-
leny.22 

Doporučení ke studiu 

• Co je to kněžství? Za jakými účely Pán delegoval člověku 
pravomoc kněžství? 

• Jak můžeme „pochopit činnost kněžství“? 

• Jakými způsoby se muži a ženy Boží podílejí na požehnáních, 
mocích a výsadách kněžství? 

• Jak kněžství požehnalo váš život? Jak požehnalo členy vaší 
domácnosti? 

• Co jsou to klíče kněžství? Proč jsou dány? Kdo drží všechny 
klíče kněžství? Kdo drží klíče na úrovni sboru a kůlu? 

• V jakém duchu mají nositelé kněžství vykonávat své povin-
nosti? (Viz NaS 121:41–46.) Jaký vliv má nositel kněžství 
doma a v Církvi, když projevuje „nelíčenou lásku“ a „jemnost 
ducha“? 

• Jak můžeme ctít kněžství a zachovávat ho v posvátnosti? Ja-
kými způsoby můžeme s touto posvátnou pravomocí „zachá-
zet lehkovážně“? 

• Čím nám příklad Spasitele pomáhá pochopit, jak máme pou-
žívat a ctít pravomoc kněžství? 
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Kristus a Samaritánka, Carl Bloch. Spasitel učil Samaritánku poblíž Jákobovy  
studny o tom, že je Spasitelem světa (viz Jan 4:5–30). 
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Velký plán života a spasení 

Otec v nebi opatřil pro své syny a dcery plán,  
aby se stali podobnými Ježíši Kristu a těšili 

 se z oslavení. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith si v roce 1874, krátce po svém příjezdu do 
Anglie, aby předsedal Evropské misii, a u příležitosti svých 36. 
narozenin, zapsal do deníku: 

„Den byl studený, větrný a ponurý, přiléhavé a příhodné vý-
ročí onoho temného a únavného dne mého narození, kdy můj 
otec [Hyrum] a jeho bratr [Joseph] byli uvězněni v kobce pro 
věc evangelia a Svatí byli nemilosrdnou lůzou vyháněni ze 
svých domovů v Missouri. Jasný sluneční svit mé duše nikdy 
důkladně nerozptýlil tmavé stíny, které na ni byly vrženy klesa-
jícím šerem tohoto památného období. 

Přesto již od mého dětství byla vůči mně vždy viditelně nata-
žena milosrdná ruka Boží a Jeho nejlaskavější prozřetelnost a 
moje dny se stále zlepšují skrze pokoru a nabývání moudrosti a 
štěstí v království Božím; cíle mého života se tak, jak postupuje 
čas a zkušenosti narůstají, stávají zjevnějšími. Těmito cíli jsou 
hlásání evangelia neboli utvrzení království Božího na zemi; 
spasení duší, a to, co je pro mne nejdůležitější – mé vlastní spa-
sení a spasení mé rodiny.“1 

President Joseph F. Smith s poznáním a přesvědčením učil a 
svědčil o věčném plánu Nebeského Otce pro spasení. „Pod ne-
besy není nic,“ prohlašoval, „co by bylo pro mne nebo pro děti 
lidské tak důležité jako velký plán života a spasení.“2 
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Učení Josepha F. Smitha 

Nebeský Otec navrhl plán spasení, abychom mohli být oslaveni. 
Pán Všemohoucí žije; učinil nebesa a zemi a studnice vod; a 

my jsme jeho děti, jeho potomstvo, a nejsme zde náhodou. Pán 
naplánoval náš příchod a cíl našeho bytí. Plánuje, že naplníme 
své poslání a dosáhneme souladu s podobou a obrazem Ježíše 
Krista, abychom, jako on, mohli být bez hříchu ke spasení, aby-
chom, jako on, mohli být naplněni čistou inteligencí a abychom, 
jako on, mohli být oslaveni po pravici Otce, sedět na trůnech a 
mít panství a moc ve sféře, do níž budeme povoláni jednat. 
Svědčím o této nauce, neboť Pán mi dal poznat a pocítit její 
pravdu od hlavy až k patě.3 
Člověk bude v příštím životě volán k zodpovědnosti za skut-

ky, které vykonal v tomto životě, a bude se muset před Soudcem 
živých i mrtvých, Otcem našich duchů i našeho Pána a Mistra, 
zodpovídat ze správcovství, jež mu zde bylo svěřeno do péče. 
Toto je plán Boží, část Jeho velkého záměru. Nejsme zde, aby-
chom žili několik měsíců nebo let, abychom jedli, pili a spali, 
potom zemřeli, odešli a zahynuli. Pán Všemohoucí nikdy neza-
mýšlel, aby člověk byl takto pomíjivý, neužitečný a nedokonalý.4 

Kdybychom neznali předtím, než jsme přišli [na zemi], nutnost 
svého příchodu, význam získání stánku, slávu, které dosáhneme 
v potomstvu, velký cíl, jehož má být dosaženo tím, že budeme 
zkoušeni a testováni – váženi na vahách, při používání božských 
vlastností, mocí podobných těm, které má Bůh, a svobodného 
jednání, kterými jsme byli obdarováni; čímž poté, co sestoupíme 
pod všechny věci, jako Kristus, se budeme moci povznést nad 
všechny věci [viz NaS 88:6] a stát se jako náš Otec, Matka a Star-
ší Bratr, Všemohoucí a Věčný! – nikdy bychom nepřišli.5 

Pro mne nebo pro děti lidské není pod nebesy nic tak důležité, 
jako velký plán života a spasení, který byl navržen na počátku 
na nebesích a který byl čas od času předáván skrze inspiraci 
svatých mužů povolaných Bohem až do dne příchodu Syna Člo-
věka, neboť toto evangelium a tento plán spasení byl zjeven 
našim prvním rodičům. Anděl Boží jim přinesl plán vykoupení a 
spasení od smrti a hříchu, který byl čas od času zjevován bož-
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skou pravomocí dětem lidským a který nepodléhá žádné změně. 
Nebylo v něm nic, na počátku, co by bylo nadbytečné nebo zby-
tečné; nic, bez čeho by se mohl obejít; byl to úplný plán navrže-
ný na počátku moudrostí Otce a svatých pro vykoupení lidské 
rasy a pro její spasení a oslavení v přítomnosti Boží… Po vše-
chna pokolení času, od doby stvoření, bylo čas od času předává-
no stejné evangelium, stejný plán života a spasení, stejné obřa-
dy, pohřbení s Kristem, připomínka velké oběti, která bude při-
nesena za hříchy světa a pro vykoupení člověka.6 

Je to plán života, který Všemohoucí znovuzřídil člověku 
v posledních dnech pro spasení duší lidí, nejenom ve světě, kte-
rý přijde, ale v našem současném životě, neboť Pán ustanovil 
své dílo, aby se jeho lid mohl těšit z požehnání tohoto života 
v co nejvyšší míře; aby byli spaseni v tomto současném životě, 
stejně jako v životě, který přijde, aby zde položili základy odol-
nosti vůči hříchu a všem jeho účinkům a důsledkům, aby mohli 
získat dědictví v království Božím za tímto údolím slz. Evange-
lium Ježíše Krista je moc Boží ke spasení.7 

Bůh hovořil ke svému služebníkovi Josephu Smithovi a zjevil se 
mu; nejenom Otec, ale také Syn. Zjevili se mu a dali mu přikázání 
a svůj zákon, své evangelium a svůj plán věčného života… Tento 
plán zamýšlí nejenom spasení od hříchu a od účinků hříchu zde i 
později, ale i oslavení, slávu, moc a panství, kterých se dětem 
Božím dostane skrze jejich poslušnost zákonů a zásad evangelia.8 

Přišli jsme na zemi, abychom se připravili na věčný život. 

Cílem naší pozemské existence je, abychom mohli mít plnost 
radosti a abychom se mohli stát syny a dcerami Božími v nejpl-
nějším smyslu slova a byli dědici Božími a spoludědici s Ježí-
šem Kristem [viz Římanům 8:14–17], abychom byli králi a 
knězi Boha, abychom zdědili slávu, panství, oslavení, trůny a 
každou moc a vlastnost, kterou získal a kterou vlastní Nebeský 
Otec. Toto je cílem naší existence na této zemi. Abychom tohoto 
oslaveného postavení dosáhli, je nezbytné, abychom prošli touto 
smrtelnou zkušeností neboli zkouškou, skrze niž můžeme s po- 
mocí našeho staršího bratra Ježíše prokázat, že jsme způsobilí.9 
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Cílem naší zdejší existence je činit vůli Otce tak, jako je čině-
na v nebi, konat spravedlivost na zemi, přemoci zlovolnost a 
podrobit si ji pod své nohy, přemoci hřích a protivníka naší du-
še, povznést se nad nedokonalosti a slabosti ubohého, padlého 
lidstva skrze inspiraci Všemohoucího Boha a projevy jeho moci, 
a tak se stát vskutku Svatými a služebníky Pána na zemi.10 

Všichni zemřeme. Je to ale konec naší existence? Pokud jsme 
existovali předtím, než jsme přišli sem, budeme určitě v této 
existenci pokračovat, až odsud odejdeme. Duch bude pokračovat 
v existenci, stejně jako existoval předtím, s dodatečnými výho-
dami pocházejícími z toho, že prošel touto zkouškou. Je abso-
lutně nezbytné, abychom přišli na zemi a vzali na sebe stánek; 
protože kdybychom stánek neměli, nemohli bychom být jako 
Bůh nebo jako Ježíš Kristus… Je nám souzeno vystoupit z hro-
bu tak, jak to učinil Ježíš, a získat nesmrtelné tělo tak, jako to 
učinil On – totiž, aby se náš stánek stal nesmrtelným, jako se 
stal nesmrtelným ten Jeho, aby duch a tělo mohly být spojeny a 
stát se jednou živou bytostí, nedělitelnou, neoddělitelnou, věč-
nou.11 

Těším se na dobu, kdy odejdu z tohoto stadia existence, tam 
mi bude dovoleno těšit se plněji z každého daru a požehnání, 
které přispívaly k mému štěstí v tomto světě; ze všeho. Nevěřím, 
že existuje jediná věc, která byla určena nebo zamýšlena, aby mi 
dávala radost nebo aby mě činila šťastným, která mi bude po-
zději odepřena, za podmínky, že budu i nadále věrný; jinak by 
moje radost nemohla být úplná… Mám na mysli štěstí zažívané 
při snaze činit vůli Boží na zemi, jako je činěna na nebi. Očeká-
váme, že ve věčnosti budeme mít svou manželku a manžela. 
Očekáváme, že naše děti nás ve věčnosti budou uznávat za své-
ho otce a matku. Očekávám to; netěším se na nic jiného. Bez 
toho bych nemohl být šťastný.12 

Zásady evangelia, které Pán zjevil v těchto dnech, nás pove-
dou k věčnému životu. To je to, čím budeme později, pro co 
jsme byli stvořeni, pro co byla stvořena země. Důvodem, proč 
jsme zde, je, abychom mohli přemoci každou pošetilost a při- 
pravit se na věčný život v budoucnosti... 
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Buďme tedy věrní a pokorní; žijme podle Kristova evangelia, 
odložme své pošetilosti, hříchy a slabosti těla a přilněme k Bohu 
a k Jeho pravdě celým srdcem a s naprostým odhodláním bojo-
vat dobrý boj víry a pokračovat neochvějně až do konce.13 

Jedním z hlavních účelů naší existence je být v souladu 
s obrazem a podobou Ježíše Krista. 

Věřím, že náš Spasitel je věčně živým příkladem pro veškeré 
tělo… Je nám přikázáno konat skutky, jež konal on. Je nám ulo-
ženo následovat ho, jako On následoval svého Vůdce; abychom 
také mohli být tam, kde je on; a tím, že budeme s ním, mohli být 
jako on.14 

Důležitým hlediskem není to, jak dlouho můžeme žít, ale jak 
dobře se můžeme naučit lekci života a zastávat své povinnosti a 
závazky vůči Bohu a jednoho k druhému. Jedním z hlavních 
účelů naší existence je to, že se můžeme přizpůsobit obrazu a 
podobě toho, kdo přebýval v těle bez poskvrny – bez vady, čistý 
a neposkvrněný! Kristus přišel nejenom proto, aby usmířil hří-
chy světa, ale také aby všem lidem dal příklad a stanovil měřítko 
Boží dokonalosti, Božího zákona a poslušnosti Otce.15 

Žádná nauka nebyla nikdy tak dokonalá, jako ta Ježíšova… 
Zjevil nám cestu spasení, od počátku, a skrze všechny zákruty 
tohoto života k nikdy nekončícímu oslavení a slávě v jeho krá-
lovství, a k novosti života v něm… 

Vskutku šťastný je člověk, který může obdržet toto duši uspo-
kojující svědectví, a být v klidu, a který nemusí usilovat o žád-
nou další cestu k pokoji než o tu skrze nauky Ježíše Krista. Jeho 
evangelium nás učí milovat své bližní, činit druhým to, co by-
chom chtěli, aby druzí činili nám, být spravedlnými, být milo-
srdnými, odpouštět a konat každý dobrý skutek, jehož záměrem 
je rozšířit duši člověka… 

… „Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a 
já vám odpočinutí dám“ [Matouš 11:28], je jeho voláním ke 
všem synům a dcerám lidským.16 
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Kristus je velkým příkladem pro celé lidstvo, a já věřím, že 
lidstvo bylo právě tak předustanoveno, aby se stalo takovým, 
jako je on, tak jako byl on předustanoven být Vykupitelem člo-
věka… My jsme… v podobě Boha fyzicky a můžeme se stát 
takovými, jako je on i duchovně, a takovými, jako je on ve 
vlastnictví poznání, inteligence, moudrosti a moci. 

Velkým cílem našeho příchodu na tuto zemi je, abychom se 
mohli stát takovými, jako je Kristus, neboť pokud nejsme tako-
vými, jako je on, nemůžeme se stát syny Božími, a být spoludě-
dici s Kristem.17 

Následujme Syna Božího. Učiňme ho svým příkladem a svým 
průvodcem. Napodobujme ho. Čiňme jeho dílo. Tak dalece, jak 
je v naší moci stát se takovými, jako je ten, který byl dokonalý a 
bez hříchu, staňme se takovými, jako je on.18 

Naději na věčný život máme pouze skrze Krista a skrze  
svou poslušnost Jeho evangelia. 

Pod nebesy není dáno žádné jiné jméno, skrze něž můžete být 
spaseni nebo oslaveni v království Božím, kromě jména Ježíše 
Krista.19 

Člověk, který prochází touto zkouškou a je věrný a vykoupe-
ný od hříchů krví Kristovou prostřednictvím obřadů evangelia a 
dosáhne oslavení v království Božím, není menší, ale je větší 
než andělé.20 

Vstoupili jsme do svazku této nové a věčné smlouvy a souhla-
sili jsme, že budeme poslušni přikázání Božích ve všech věcech, 
které nám on přikáže. Toto je věčně trvající smlouva, až do kon-
ce našich dnů… V čase ani ve věčnosti nikdy neuzříme ten den, 
kdy nebude závazná a kdy pro nás, jeho děti, nebude potěšením, 
stejně jako povinností, být poslušnými všech přikázání Páně 
skrze nekonečné věky věčnosti. Na této zásadě zůstáváme ve 
styku s Bohem a zůstáváme v souladu s jeho záměry. Pouze 
tímto způsobem můžeme naplnit své poslání a získat svou koru-
nu a dar věčných životů, což je největší dar Boží. Můžete si 
představit nějakou jinou cestu?21 
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Neexistuje žádné spasení, kromě cesty, kterou ukázal Bůh. Ne-
existuje žádná naděje na věčně trvající život, leda skrze posluš-
nost zákona, který byl připojen Otcem života, u něhož není pro-
měnlivosti, ani náznaku pro odbočení [viz Jakub 1:17]; a neexis-
tuje žádná jiná cesta, skrze niž můžeme získat toto světlo a osla-
vení. O těchto záležitostech nemám ve své mysli žádnou pochyb-
nost, leží mimo jakoukoli nejistotu; vím, že jsou pravdivé.22 

Každé požehnání, výsada, sláva nebo oslavení je získáno pou-
ze skrze poslušnost zákona, na jehož základě je to zaslíbeno. 
Zůstaneme-li v zákoně, obdržíme odměnu; na žádném jiném 
základě ji však získat nemůžeme.23 

Ani sám Kristus nebyl zprvu dokonalý; neobdržel zprvu plnost, 
ale dostával milost za milost a pokračoval a dostával více a více, 
dokud neobdržel plnost [viz NaS 93:11–13]. Nemá tomu tak být 
s dětmi lidskými? Je nějaký člověk dokonalý? Obdržel nějaký 
člověk plnost naráz? Dosáhli jsme bodu, v němž můžeme obdržet 
plnost Boží, jeho slávy a jeho inteligence? Ne; a přesto, pokud 
Ježíš, Syn Boží, a Otec nebes i země, na níž přebýváme, zprvu 
neobdržel plnost, ale rostl ve víře, poznání, porozumění a milosti, 
dokud neobdržel plnost, není snad možné, aby všichni lidé, kteří 
se narodili z ženy, dostávali tu trochu a tam trochu, řádek za řád-
kem, předpis za předpisem, až by obdrželi plnost, jako on obdržel 
plnost, a byli oslaveni s Ním v přítomnosti Otce?24 

Žiji pro své vlastní spasení nyní i později; vedle mého vlast-
ního spasení přichází spasení mých dětí a jejich milovaných a 
drahocenných matek. Nic, co mohu ve světě udělat, abych tento 
slavný konec zajistil, nemůže být nazýváno obětí. Je to práce 
lásky, úsilí o věčný život a plnost radosti. „Bohat je ten, kdo má 
věčný život.“ [NaS 6:7.]25 

Doporučení ke studiu 

• Kdo je původcem plánu spasení? Jak nám tato znalost může 
pomáhat během našeho smrtelného života? 

• Jaké jsou účely našeho života zde na zemi? Jak váš život od-
ráží tuto znalost? 
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• Proč je Pánem v každé dispensaci zjevován stejný plán spase-
ní? Jak plán evangelia působí pro naše spasení „v tomto sou-
časném životě, stejně jako v životě, který přijde“? 

• Proč bylo pro každého z nás nutné, aby obdržel tělo? (Viz 
také NaS 93:33–34.) Jak můžeme používat své tělo k plnění 
Boží vůle? 

• V jakých směrech je Spasitel naším „velkým příkladem“? Co 
máme dělat, abychom dosáhli souladu s „obrazem a podobou“ 
Krista a nakonec se stali takovými, jako je On? 

• Proč je dodržování přikázání Božích závazné v čase i ve věč-
nosti? Proč může být poslušnost Pána „potěšením, stejně jako 
povinností“? 

• Co pro vás znamená dostávat „milost za milost“? (Viz také 
NaS 93:12.) V jakých směrech jste se stali podobnějšími Spa-
siteli – „tu trochu a tam trochu, řádek za řádkem, předpis za 
předpisem“? 

• Proč není obětí nic, co činíme pro své vlastní spasení nebo pro 
spasení druhých? 
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Cudnost a čistota 

Pán nám přikazuje, abychom byli čistí a abychom  
ctili posvátnost manželské smlouvy. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith byl zarmoucen, když v roce 1875 
musel jako president Evropské misie uvolnit misionáře, který 
porušil zákon cudnosti. Když přemítal o lítosti a bolesti srdce, 
kterým mladý muž čelil, napsal: „A tak člověk může téměř spl-
nit misii nebo prožít celý život úctyhodně a věrně a v poslední 
okamžik, tak říkajíc jediným skutkem nebo zločinem nebo poše-
tilostí nebo omylem, vše v jediném okamžiku, zvrátit a zničit, 
obrátit veškerou sladkost poháru života v žluč a hořkost.“ 

President Smith potom pokračoval a uvažoval o své vděčnosti 
za ochraňující ruku Páně, která mu pomáhala, aby zůstal věrný 
svým smlouvám. „Jak děkuji svému Bohu za Jeho ochrannou, 
bdělou péči… zachovávající mě před smrtelnými hříchy světa, a 
mnoho tisíckrát před mou vlastní slabostí a náchylností k omy-
lu!“ Byl rozhodnut být laskavým člověkem, který by se mohl 
„dívat svým bližním do očí, a s čistým svědomím před Bohem 
stát zpříma v čestné hrdosti pravdy, morálně a sexuálně čistý“. 
Radoval se z toho, že žil „v čisté ryzí lásce“ své rodiny a řekl: 
„Za nic z toho, co mám, nebo čím jsem, bych nezneužil jejich 
lásku a důvěru.“1 

Učení Josepha F. Smitha 

Cudnost přináší lidem země sílu a moc. 

Věříme, že Bůh žije a že je soudcem živých i mrtvých. Věří-
me, že Jeho oko spočívá na světě a že vidí své plahočící se, chy-
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bující a slabé děti na této zemi. Věříme, že jsme zde skrze jeho 
úmysl…; že jsme zde, abychom naplnili určení, a ne abychom 
splnili nějaký vrtoch, nebo kvůli uspokojení smrtelných chou-
tek.2 

Osobní čistota a správné myšlenky… jsou základem veškeré-
ho správného jednání. Přeji si, aby si všichni mladí [lidé] vážili 
hodnoty, která spočívá v tomto konání a ve věnování dnů své 
mladosti službě Pánu. Tento směr v mládí přirozeně následuje 
růst, rozvoj, pokrok, sebeúcta, úcta a obdiv lidí. Spasitel dal 
v této věci jasný příklad, a od mládí byl ve věcech svého Otce… 
Samuel, prorok, se připravil čistým a řádným dětstvím tak, že 
byl dokonale naladěn na šeptání Boží.3 

Zdá se, že je něco za důvody zřejmými lidské mysli, a nad 
nimi, proč cudnost přináší lidem země sílu a moc, ale je tomu 
tak.4 

Věříme v jedno měřítko morálky pro muže i pro ženy. Když 
je zanedbávána čistota života, začnou se na nás valit všechna 
další nebezpečí jako řeky vod, když se otevřou stavidla.5 

Se svatou horlivostí toužíme zdůraznit závažnost sexuálních 
hříchů. Ačkoli jsou těmi, kteří neznají vůli Boží, často považo-
vány za nevýznamné, jsou v jeho očích ohavností, a máme-li 
zůstat Jeho oblíbeným lidem, musíme se jim vyhýbat jako bra-
nám pekla. Zlé následky těchto hříchů jsou tak zřejmé v ne-
ctnostech, zločinu, bídě a nemoci, že by se zdálo, že je všichni, 
mladí i staří, musejí vnímat a cítit. Ničí svět. Máme-li být 
zachováni, musíme si je ošklivit, vyhýbat se jim, nepraktikovat 
ani nejmenší z nich, neboť oslabují a vyčerpávají, zabíjejí 
člověka duchovně, činí ho nevhodným pro společenství spraved-
livých a pro přítomnost Boží.6 

Zastáváme stanovisko, že sexuální hřích je v kategorii osob-
ních zločinů druhý hned za prolitím nevinné krve… Prohlašu-
jeme jako slovo Páně: „Nesesmilníš.“ [Exodus 20:14.] „Ten, 
kdo se podívá na ženu s žádostivostí nebo jestliže kdo spáchá 
cizoložství ve svém srdci, takoví nebudou mít Ducha, ale zapřou 
víru.“ [NaS 63:16.]7 
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Sexuální hřích, podobně jako mnoho tělesných nemocí, táhne 
za sebou zástup dalších špatností. Tak jako fyzické účinky opi-
losti mají za následek degeneraci tkání a narušení životních 
funkcí, a činí tak tělo náchylným k jakékoli chorobě, které může 
být vystaveno, a současně snižují obranyschopnost až k velmi 
závažnému nedostatku, tak necudnost vystavuje duši různým 
duchovním nemocem a okrádá ji jak o obranu, tak o schopnost 
obnovy. Cizoložné pokolení za doby Kristovy bylo hluché 
k hlasu pravdy a skrze zkažený stav své mysli a srdce usilovalo 
o znamení a dávalo přednost prázdným bájím před poselstvím 
spasení [viz Matouš 16:4].8 

Necudnost, kromě toho, uvádí trest nejenom na toho, kdo se 
proviňuje, ale zasahuje neomylným trestem až do třetího a čtvr-
tého pokolení, a způsobuje zhoubu nejenom provinilce, ale 
možná zasáhne i tucty lidí v jeho přímé příbuzenské linii, přeruší 
rodinné svazky, zlomí srdce rodičů a vyvolá černý proud zá-
rmutku, který zaplaví jejich život.9 

Zákon cudnosti je životně důležitý pro muže, ženy i děti. 

Zákon cudnosti je jedním z nejdůležitějších v životě, jak pro 
děti, tak pro muže a ženy. Je to životně důležitá zásada pro děti 
Boží v celém jejich životě, od kolébky až po hrob. Bůh s poru-
šováním zákona cudnosti, ctnosti, čistoty spojil strašlivé tresty. 
Až bude mezi lidmi platit zákon Boží, ti, kteří nejsou absolutně 
čistí, neposkvrnění a bez vady – muži i ženy – budou odseknuti. 
Očekáváme, že ženy budou čisté, očekáváme, že budou bez 
vady a bez poskvrny, a pro muže je stejně nutné a důležité, aby 
byl čistý a ctnostný, jako pro ženu.10 

Čekání se službou Pánu, dokud se mládí nevybouří, je trestu-
hodné… Je daleko lepší, když se člověk odvrátí od zla pozdě, 
než když pokračuje v hříchu po všechny své dny, ale… pokání 
z pošetilostí a hříchů mládí později v životě doprovází lítost a 
trpkost.11 

Je politováníhodnou skutečností, že společnost i nadále soudí 
sexuální prohřešek u žen přísněji než u mužů. Jaký stín omluvy, 
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neřku-li ospravedlnění, lze nalézt pro tuto urážlivou a zbabělou 
diskriminaci?… 

Pokud žena hřeší, je nevyhnutelné, že bude trpět, neboť odpla-
ta je jistá, ať již bude okamžitá nebo oddálená. Ale pokud na ni 
mužova nespravedlnost uvaluje důsledek jeho prohřešku, on 
stojí usvědčen z mnohonásobné viny. Muž je většinou zodpo-
vědný za hříchy proti slušnosti a ctnosti, jejichž břemeno je pří-
liš často uvaleno na slabšího účastníka zločinu… 

Bez výhrad nebo omezení přijímáme prohlášení Božství skrze 
dávného nefitského proroka: „Neboť já, Pán Bůh, se raduji 
z cudnosti žen. A smilství je ohavností přede mnou; tak praví 
Pán zástupů.“ (Jakob 2:28.)12 

Pozvedáme svůj hlas proti prostituci a proti všem formám 
nemorálnosti. Nejsme zde proto, abychom praktikovali nemo-
rálnost jakéhokoli druhu. Sexuální nemorálnost je nanejvýš od-
porná v očích Božích, nade všechny věci… Pozvedáme tedy 
svůj hlas proti sexuální nemorálnosti a proti všem druhům ob-
scénnosti.13 

Naše manželské smlouvy jsou nanejvýš posvátné. 

Zákonné spojení pohlaví je ustanoveno Bohem nejenom jako 
jediný prostředek přetrvání rasy, ale také pro rozvoj vyšších 
schopností a ušlechtilejších rysů lidské povahy, které může za-
jistit pouze láskou inspirované společenství muže a ženy. Slovo 
písma o Božském záměru a příkazu ohledně pohlaví je jedno-
značné. Není pro člověka dobré, aby byl sám, a proto bylo usta-
noveno, že „opustí muž otce svého i matku svou, a přidržeti se 
bude manželky své, i budou v jedno tělo“. [Viz Genesis 2:18, 
24.] 

Pravidlo, že manželství je poctivé, platí dnes stejně, jako když 
bylo proneseno apoštolem v dávné době [viz Židům 13:4]… 

Pohlavní spojení je zákonné v manželském svazku, a je-li sdí-
leno se správným úmyslem, je poctivé a posvěcující. Ale bez 
svazku manželství je oddávání se sexu znečišťujícím hříchem, 
ohavným v očích Božství.14 
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Povodeň neřesti dnes zaplavuje civilizovaný svět. Jedním 
z hlavních důvodů toho je zanedbávání manželství; v očích vel-
ké většiny ztratilo svou posvátnost. Přinejlepším to je civilní 
smlouva, častěji ale náhoda nebo rozmar nebo prostředek pro 
uspokojení vášní. A když je posvátnost smlouvy ignorována 
nebo ztracena ze zřetele, potom znevažování manželských 
smluv je, za současné morální výchovy mas, pouhou maličkostí, 
bezvýznamným prohřeškem.15 

Nevěrnost manželským smlouvám je plodným zdrojem roz-
vodu, s jeho dlouhou řadou doprovodných zel, z nichž nikoli 
nejmenší je hanba a ostuda uvalená na nešťastné, i když nevinné 
děti. Hrozné účinky cizoložství nemohou být omezeny na chy-
bující účastníky. Ať jsou otevřeně známé, nebo částečně utajené 
pod pláštěm provinilého tajemství, výsledky jsou účinné ve zlém 
vlivu. Nesmrtelní duchové, kteří přicházejí na zemi, aby přebý-
vali v těle z masa, mají právo narodit se dobře, prostřednictvím 
rodičů, kteří jsou čistí od znečištění sexuální neřestí.16 

Hřích proti cudnosti je zesílen porušením  
posvátných smluv. 

Věříme, že zákon tak, jak je dán, je všeobecný, a platí pro 
všechny Svaté. Nepochybně ale, když jsou kromě aktuálního 
prohřešku proti zákonu cudnosti porušeny smlouvy, potom trest 
za dvojitý prohřešek bude, ať již v tomto životě nebo v tom, 
který přijde, odpovídajícím způsobem větší a přísnější.17 

Říká se, že je více odstínů zelené než jakékoli jiné barvy, tak 
jsme také toho názoru, že existuje více odstínů neboli stupňů 
hříchů spojených s nesprávným vztahem pohlaví, než je odstínů 
jakéhokoli jiného špatného jednání, o němž víme. Všechny za-
hrnují těžký prohřešek – hřích proti cudnosti, ale v četných pří-
padech je tento hřích zesílen porušením posvátných smluv, 
k němuž je občas přidán podvod, zastrašování nebo skutečné 
násilí. 

Třebaže všechny tyto hříchy mají být kritizovány a odsouze-
ny, sami můžeme vidět rozdíl jak v úmyslu, tak v důsledku mezi 
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prohřeškem mladého páru, který je zasnouben a který v nestře-
ženém okamžiku bez promyšlení upadá do hříchu, a prohřeškem 
muže, který vstoupil na svatá místa a uzavřel posvátné smlouvy 
a který osnuje oloupit manželku svého bližního o její ctnost, 
buď podvodem, nebo silou, a dosáhnout svého ohavného zámě-
ru. 

Nejenom že je v těchto špatných skutcích rozdíl, posuzováno 
z hlediska záměru, ale také z hlediska důsledků… v [případě 
muže, který uzavřel smlouvy,] jsou nejkatastrofálnějším způ-
sobem zataženi druzí, jsou rozbity rodiny, nevinným je vnuce-
na bída a zasažena je společnost…; celkem vzato, zlo je spá-
cháno jak na žijících, tak na mrtvých, stejně jako ještě nena-
rozených, což je mimo moc provinilců napravit nebo dát do 
pořádku.18 

Evangelium nabízí naději těm, kteří se  
rozhodli být čistými. 

Pouze zkažení a skutečně zlovolní netouží po čistotě; nemilují 
čistotu a pravdu. Nevím, zda je pro nějakou duši možné, aby se 
stala tak zkaženou, že by ztratila veškerou úctu k tomu, co je 
čisté a cudné, dobré, pravdivé a božské. Věřím, že i v srdci těch 
nejzkaženějších a nejzlovolnějších ještě alespoň občas probles-
kává jiskra oné božskosti, jež byla zasazena do duše všech synů 
Božích. Lidé se mohou stát tak zkaženými, že nemají více než 
pouhé záblesky oné božské inspirace, která se je snaží vést 
k dobru a milovat ho; ale nevěřím, že je na světě duše, která 
absolutně ztratila veškerou představu a úctu k tomu, co je dobré 
a čisté, když to vidí. Je těžké uvěřit, že se lidská bytost může stát 
tak zvrácenou, že ztratila veškerou touhu, aby mohla být také 
dobrá a čistá, kdyby to bylo možné; ale mnoho lidí se vzdalo zlu 
a došlo k závěru, že pro ně neexistuje žádná šance. Kde je život, 
tam je naděje, a kde je pokání, tam je šance na odpuštění.19 

Evangelium Ježíše Krista je božsky ordinovaný všelék na 
všechny nemoci, které postihují lidstvo, a především je tomu tak 
pro hroznou chorobu sexuálního hříchu.20 
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Tedy, říkáme vám, kteří jste činili pokání ze svých hříchů, 
kteří jste byli pohřbeni s Kristem při křtu, kteří jste byli vzkříše-
ni z tekutého hrobu k novosti života, zrozeni z vody a z Ducha a 
kteří jste se stali dětmi Otce, dědici Boha a spoludědici Ježíše 
Krista – říkáme vám, že budete-li zachovávat zákony Boží a 
ustanete-li konat zlo, ustanete-li být obscénními, ustanete-li být 
nemorálními, sexuálně nebo jinak, ustanete-li být světskými, 
ustanete-li být nevěrnými a budete-li mít víru v Boha, budete-li 
věřit v pravdu a přijímat ji a budete-li čestní před Bohem i člo-
věkem, budete umístěni na výsosti a Bůh vás postaví do čela 
právě tak jistě, jak jistě zachováváte tato přikázání. Ti, kteří bu-
dou dodržovat přikázání Boží, bez ohledu na to, zda to budete 
vy, nebo kteříkoli jiní lidé, vstanou a nepadnou, budou vést, a 
nikoli následovat, půjdou vzhůru, a nikoli dolů. Bůh je oslaví a 
zvelebí je před národy země a vloží na ně pečeť svého schválení, 
bude je nazývat svými vlastními. To je moje svědectví pro vás.21 

Doporučení ke studiu 

• Co je Pánův zákon cudnosti? V jakých směrech cudnost při-
náší lidem „sílu a moc“? 

• Jak v sobě můžeme živit „osobní čistotu a správné myšlen-
ky“? Jak může osobní čistota požehnat nás, naši rodinu i svět? 

• Co myslíte, proč je porušení zákona cudnosti „druhé hned za 
prolitím nevinné krve“? (Viz také Alma 39:5.) 

• Jaké věci jsou zahrnuty v „zástupu dalších špatností“, které 
doprovázejí porušování zákona cudnosti? Jak porušování zá-
kona cudnosti ovlivňuje mnohem více lidí než pouhé provi-
nilce? 

• Co můžeme dělat, abychom „pozvedali svůj hlas proti sexuál-
ní nemorálnosti a proti všem druhům obscénnosti“? 

• K jakým účelům je „zákonné spojení pohlaví… ustanoveno 
Bohem“? 

• Proč je zanedbávání posvátnosti manželství „hlavním důvo-
dem… povodně neřesti zaplavující civilizovaný svět“? 
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• Jak porušování zákona cudnosti vytváří „dvojitý prohřešek“ 
pro ty, již uzavřeli posvátné smlouvy s Bohem? Jaké jsou důs-
ledky tohoto dvojitého prohřešku? 

• Jaká naděje je v evangeliu Ježíše Krista pro ty, již jsou roz-
hodnuti očistit se a zachovávat zákon cudnosti? 

Odkazy 
  1. Life of Joseph F. Smith, comp. Joseph 

Fielding Smith (1938), 450–451. 
  2. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 312. 
  3. Gospel Doctrine, 334. 
  4. Gospel Doctrine, 274. 
  5. Gospel Doctrine, 313. 
  6. Gospel Doctrine, 275–276. 
  7. Gospel Doctrine, 310; rozdělení do 

odstavců pozměněno. 
  8. Gospel Doctrine, 309–310. 
  9. Gospel Doctrine, 335. 
10. Gospel Doctrine, 273–274. 
11. Gospel Doctrine, 335. 

 12. Gospel Doctrine, 309–310. 
13. Gospel Doctrine, 312. 
14. „Unchastity the Dominant Evil  

of the Age“, Improvement Era,  
June 1917, 739. 
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16. Gospel Doctrine, 309. 
17. Gospel Doctrine, 311. 
18. Gospel Doctrine, 310–311. 
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Šetrnost, 
základ prosperity 

Máme splatit své dluhy a šetřit prostředky,  
abychom byli lépe schopni sloužit v Božím království. 

Ze života Josepha F. Smitha 

V roce 1918 Joseph F. Smith napsal dopis svému synovi, ve 
kterém vzpomíná na vánoční zážitek ze svého mládí, kdy byl 
„vždy bez haléře“. O začátcích svého života v manželství řekl: 
„Po všechny ty dny jsem žádnému člověku nic nedlužil, a musel 
jsem pracovat – nemohl jsem být líný.“ Řekl, že on i jeho rodina 
„namáhavě pracovali ze všech sil, aby udrželi duši a tělo po-
hromadě“. Za těchto podmínek krátce před Vánocemi vyšel 
s úmyslem udělat něco zvláštního pro své děti. Řekl: „Chtěl 
jsem něco, abych je potěšil a abych vánoční den nějak pozna-
menal a odlišil ho od všech ostatních dnů – neměl jsem na to ale 
ani cent! Chodil jsem nahoru a dolů po Main Street a díval se do 
výloh obchodů… a potom jsem pustil ze zřetele důstojnost, po-
sadil jsem se a plakal jsem jako dítě, dokud vylitý žal neulevil 
mému bolavému srdci; a po krátké chvíli jsem se vrátil domů, 
s prázdnýma rukama, jako když jsem odešel, a hrál jsem si se 
svými dětmi, vděčný a šťastný pouze za ně… 

Po těchto zkouškách se moje cesta stala přívětivější. Začal 
jsem zlepšovat svou situaci; skrze tvrdou práci, přísné hospoda-
ření, sebezapírání a lásku k Bohu se mi dařilo.“1 

Biskup Charles W. Nibley, který s presidentem Smithem úzce 
spolupracoval, řekl: „Vždy si dával pozor na své výdaje… Oš- 
klivil si dluh, a nikdy jsem nepoznal žádného člověka, který by 
byl tak pohotový v zaplacení nějakého závazku do posledního 
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penny… Rozhodně se stavěl proti dluhu; a za žádné situace ne-
bo okolností by do něho Církev neuvedl. Rovněž sám, ve svých 
osobních záležitostech, by se nezadlužil, ale vytrvale se držel 
starého mota: ,Zaplať, když odcházíš.‘“2 

President Smith zdůrazňoval praktičnost evangelia, když učil: 
„Hlavním učením Svatých posledních dnů vždy bylo, že na ná-
boženství, které nemá moc spasit lidi časně a způsobit, aby se 
jim dařilo a byli šťastní zde, se nelze spolehnout, že je spasí du-
chovně, že je oslaví v životě, který přijde.“3 

Učení Josepha F. Smitha 

Varujte se dluhu a budete finančně, stejně jako duchovně, 
svobodní. 

Nuže, upřímně věřím, že jednou z hlavních příčin neštěstí, 
které mezi námi existuje – a věřím, že stejná věc bude platit té-
měř univerzálně v celé zemi – je to, že si lidé žijí nad poměry. 
Hodně si půjčují, zastavují svůj domov, svou farmu a téměř vše, 
co vlastní, aby udrželi krok se svými sousedy, a vzájemně sou-
těží ve vytváření zdání a v provozování svých podniků na zákla-
dě úvěru, který je ve světě v takové oblibě… 

… Mnozí z nás, kteří si vypůjčujeme prostředky… abychom 
mohli vytvářet zdání, že se přinejmenším vyrovnáme svému 
sousedovi, kdybychom tak nečinili, ale žili v mezích svých pros-
tředků, a kromě toho dávali trochu stranou pro deštivý den, by-
chom byli dnes nejnezávislejším lidem na tomto kontinentu… 
Pokud jde o mne, rád bych viděl… že kdykoli kupujeme zboží 
v hodnotě dolaru, buď za něj zaplatíme dolarem, nebo něčím, co 
dolar představuje, a že to učiníme, aniž bychom se ochromili 
doma, nebo abychom sebe i své děti zatížili hypotékou. Každý 
člověk, který žije na úvěr, vkládá okovy na sebe i na svou rodi-
nu … 

Viděli jste někdy někoho, kdo se zadlužil a kdo se zatížil hy-
potékou a zastavil to, co vlastní, tak svobodného, tak nezávislé-
ho, tak šťastného, jako je člověk, který průběžně platil za to, co 
měl? Máme žít podle svých prostředků a klást základ, na kterém 



 K A P I T O L A  1 9  

165 

 

 

Pionýři-Svatí, aby podpořili ekonomickou soběstačnost,  
budovali podniky, například Zion’s Cooperative Mercantile Institution  

[Družstevní obchodní spolek Sionu]. 
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můžeme stavět a na kterém mohou po nás stavět naše děti, bez 
placení úroků z dluhů zajištěných dlužním úpisem, které jsme 
způsobili. Jsem si vědom, že světu nekážu finanční evangelium. 
Předpokládám, že se vydávám nařčení, že jsem zpátečník, nepo-
krokový a tak dále. Všechny tyto přívlastky jsou vrhány na mu-
že, kteří se odvažují lidem říci, aby žili v mezích svých pros-
tředků… Někdy jsme postaveni do situace, kdy je nezbytné se 
zadlužit. Je-li to nutné, může to být… Nicméně nikdy jsem ne-
byl přesvědčen, že pro blaho současné nebo budoucí generace je 
nutné, aby moje děti byly mými skutky přivedeny do područí.4 

Jaký požehnaný stav Sionu by mělo za následek, kdyby zlo 
zadlužení… mohlo být skutečně objasněno každému Svatému 
posledních dnů, mladému i starému! Bylo by vskutku dobré, 
kdyby některá břemena hypotéky, a jí doprovázejících bolestí, 
mohl pocítit a pochopit každý člověk, který uvažuje o zástavě 
svého domu a půdy pro peníze – aby mohl pochopit otroctví a 
hrůzu – stejně důkladně před skutkem, jako je jisté, že je pocítí 
po něm.5 

V době blahobytu… je pro Svaté posledních dnů nanejvýš 
správné, aby se vymanili z dluhu… v souvislosti s tímto téma-
tem bych řekl, že jedním z nejlepších způsobů, který znám, jak 
splatit své závazky svému bratrovi, svému sousedovi nebo ob-
chodnímu společníkovi, je pro mne nejprve splatit své závazky 
vůči Pánu. Mohu splatit více dluhů svým sousedům, pokud jsem 
je nadělal, poté, co jsem uspokojil své řádné závazky vůči Pánu, 
než kdybych to opominul; a vy můžete totéž. Toužíte-li po tom, 
aby se vám dařilo a abyste byli svobodnými muži a ženami a 
svobodným lidem, uspokojte nejprve své spravedlné závazky 
vůči Bohu, a teprve potom uspokojte své závazky vůči svým 
bližním.6 

Nyní je pro všechny lidi čas, aby studovali pravé hospodaření 
a aby začali seškrtávat výdaje a osvobozovat se od dluhu a aby 
se stali svobodným a nezávislým lidem… Budeme-li pouze ko-
nat svou povinnost jako Svatí posledních dnů a budeme-li mou- 
dří při používání svých prostředků, okolnosti se pro nás otočí, 
naše práce bude pro nás požehnána, země bude učiněna plodnou 
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a my budeme sklízet hojnou úrodu a radovat se z ní; neboť Bůh 
udělí svým věrným dětem svou přízeň… Nyní je čas omezit 
výdaje. Nyní je čas omezit marnotratnost a odříci si trochu svět-
ského potěšení. Buďme ale dobročinní. Navzájem se neodsuzuj-
te… Nechoďte a neberte svého spoluslužebníka, který vám dluží 
několik centů, a nevyžadujte to, co vám dluží, a pokud vás žádá, 
abyste mu chvíli posečkali, neuvrhněte ho do vězení, řečeno 
obrazně. Mějte na paměti Spasitelovo podobenství na toto téma 
a buďte jeden vůči druhému dobročinní a milosrdní [viz Matouš 
18:23–35].7 

Uchovávejte svůj majetek nezatížený dluhy. Vymaňte se 
z dluhu tak rychle, jak můžete, a nezadlužujte se, neboť to je 
cesta, kterou bude naplněn slib Boží lidu jeho Církve, že se sta-
nou nejbohatšími ze všech lidí na světě. To se ale nestane, když 
zastavíte svůj dům a svou farmu, nebo se zadlužíte nad schop-
nost plnit své závazky; a tak, možná, budou vaše jméno a pověst 
zostuzeny, protože jste podvedli sami sebe.8 

Svatí posledních dnů byli často varováni a nyní jsou naléhavě 
napomínáni, aby nehazardovali se svým domovem, a spolu 
s ním se svou ženou a s dětmi na oltáři finančních spekulací… 
Pokud budou Svatí následovat rozvážná napomínání a lekce 
z minulosti, budou váhat v přítomnosti lákavých pokušení, která 
se nyní všude nabízejí, zastavit svůj domov, místo svého podni-
kání, kanály a farmu, kvůli prostředkům, se kterými hodlají spe-
kulovat a zbohatnout… 

Zde uvedená napomenutí jsou určena především těm, kteří 
mají sklon k hypotékám za účelem spekulace, a ne těm, kteří 
mohou shledat nutným, aby si skrze stavební společnosti nebo 
jinak zajistili domov prostřednictvím měsíčních nebo jiných 
periodických plateb. To druhé může vést k ekonomickým návy-
kům, zatímco spekulace příliš často vytvářejí ducha marnotrat-
nosti.9 

S politováním říkám, že se zdá, že mnozí se oddávají spekula-
cím do té míry, že se celá jejich duše zdá být zahalena v lásce ke 
světu… Když jednotlivci kolem sebe shromažďují bohatství a 
zcela se soustřeďují na péči, která je s ním přirozeně spojena, 
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mají sklon zapomínat… na Boha, na kterém jsou stejně naprosto 
závislí, když vlastní bohatství, jako když se nacházejí v nejhorší 
chudobě.10 

Je-li zde někdo, kdo má v úmyslu zadlužit se kvůli spekulaci, 
… chtěl bych mu poradit, aby zaváhal, pomodlil se o to a pečli-
vě to zvážil dříve, než se zaváže tím, že si vypůjčí peníze a za-
dluží se. Jinými slovy, můžete-li, nezadlužujte se. Splaťte své 
dluhy, jak nejdříve je to možné.11 

Peníze jsou něco, o co má být člověk schopen pečovat a co 
má moudře používat, má-li je; pokud neví, jak o ně pečovat, 
uniknou mu z kapes, vezmou si ranní křídla a uletí pryč.12 

Znovu Svaté posledních dnů napomínám, aby se snažili a pil-
ně se namáhali osvobodit se od dluhu. Vymaňte se z dluhu a 
nezadlužujte se a potom budete finančně, stejně jako duchovně, 
svobodní.13 

Máme milovat Boha více, než milujeme peníze a rozmařilost. 

Člověk má jednu slabost – a… je to mocná slabost – sloužit 
sám sobě, uspokojovat své vlastní touhy, naplňovat své vlastní 
záměry, bez ohledu na to, co to stojí ostatní. Nehledě na zlé důs-
ledky, které to může mít pro druhé, snaží se uspokojit svá vlastní 
přání, své touhy po svém vlastním vyvýšení a podpoře svých 
sobeckých zájmů. To je jeden z omylů této doby. Je to jedna 
z oněch slabostí, které činí člověka nepodobným jeho Mistrovi, 
oddělují ho od Boha a pravdy a způsobují, že se stává sám pro 
sebe zákonem. Toto je špatné.14 

Moudrý člověk bude… řídit svůj směr pryč od živé smrti 
rozmařilosti. Nevchází do zajetí neboli dluhu, aby si koupil 
automobily nebo jiné nákladné vybavení, aby udržel krok s úpr-
kem módní rozmařilosti… 

Výsledkem tohoto honu za potěšením a vzrušením a za udrže-
ním kroku s tím, co mohou, ale nemají dělat pouze velmi bohatí, 
je to, že mnozí jsou nuceni podniknout všechny druhy nelegi-
timních plánů, aby získali peníze a tento sklon uspokojili. Odtud 
pramení nárůst finanční nemorálnosti. K získání prostředků je 
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přijímáno mnoho pokoutních metod a často se dokonce používá 
i podvádění a oklamávání přátel a bližních a lhaní jim, aby bylo 
možné získat peníze na uspokojení nezřízené touhy po potěše-
ní.15 

Lituji bohatého člověka, který miluje své peníze více, než mi-
luje Boha… Jednoho dne budeme váženi na vahách a bude 
známo, zda milujeme svět více, než milujeme Boha… Pán řekl, 
že pro bohatého člověka je těžké vejít do nebeského království. 
To není proto, že je ten člověk bohatý – neboť Pán zamýšlí,  
abychom byli nejbohatšími ze všech lidí. Z toho vyplývá, že 
není žádným zločinem být bohatým. Zločin nespočívá ve vlast-
nictví peněz. Často slyšíme, jak je citováno, že „peníze jsou ko-
řenem všeho zla“. Tak tomu ale není. Písma to neříkají. Říkají, 
že to, co je kořenem všeho zla, je milování peněz [viz 1. Timo-
teovi 6:10].16 

Jediné skutečné nebezpečí, které předvídám na stezce Svatých 
posledních dnů, je v důsledcích, které přirozeně vyplývají 
z vlastnictví bohatství – pýcha a ješitnost, nestřídmost a zapo-
mínání na Boha a nedbání na posvátné závazky a povinnosti, 
které Jemu i sobě navzájem dlužíme; a to pro hojnost pozem-
ských požehnání, které nám ve své dobrotě udělil. Říká se, že 
v soužení máme sklon toužit po Pánu, ale v blahobytu na Něho 
nepamatujeme. Zdá se mi, že v tomto spočívá největší nebezpe-
čí, které nás dnes ohrožuje.17 

Je požehnanější poskytovat útěchu a radost svým spolustvoře-
ním, než je poskytovat sobě samým. Ale pod duchem a vlivem, 
ve kterém se svět v současnosti nachází, toto není všeobecně 
zastávaný pohled. Lidé světa o překot chvátají za tím, co, jak 
předpokládají, přispěje k jejich vlastnímu potěšení. Pokud ho 
získávají, nestarají se o to, jak ho získávají. Zlato nebo peníze 
jsou všeobecně tím, co jim poskytuje nejvíce potěšení a radosti. 
Za několik let ale budou odvoláni z tohoto světa a jejich bohat-
ství a cokoli dalšího, co milovali, zde budou muset zanechat. 
Své zlato si nemohou vzít s sebou, protože to patří světu. Když 
projdou za závoj, to, co jim sloužilo, aby je činilo šťastným, se 
ocitne mimo jejich dosah. Zdroj jejich potěšení se rozplyne… 
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Co v tomto světě může dát tolik radosti nebo tolik potěšení 
jako vědomí, že jsou nám naše hříchy odpuštěny; že jsme přija-
telní pro Boha, svého Nebeského Otce, že jsme neublížili žád-
nému z našich spolustvoření, že jsme volní od jakékoli zadluže-
nosti nebo zavázanosti; že nejsme v zajetí světa ani svých spolu-
stvoření? To člověku dává daleko větší potěšení než cokoli 
z toho, co může dát svět. Peníze to nemohou dát. Světské bohat-
ství nemůže tuto radost člověku poskytnout.18 

Používejme ve svých časných záležitostech moudrost, 
abychom byli lépe schopni budovat království Boží. 

Jsem si jist jednou věcí, a to tím, že se máme snažit, abychom 
se seznámili se zásadami správného hospodaření. Ve svých čas-
ných, stejně jako duchovních, záležitostech a zájmech máme 
používat nejlepší moudrost, úsudek a pochopení, které můžeme 
získat… Jsme příliš sobečtí. Nemá platit „každý člověk pro se-
be“, ale mnozí z nás jsme žádostiví. V srdci toužíme, abychom 
měli vše, co má náš soused, ať již to potřebujeme, či nikoli.  
Abychom byli jako náš soused; abychom se s ním mohli stýkat a 
aby se naše dcery mohly stýkat s jeho dcerami a naši synové 
s jeho syny, musíme mít stejně krásný dům, stejně drahý náby-
tek… a stejně mnoho luxusu, jako náš soused, ať si to můžeme 
dovolit, či nikoli. Nuže, toto všechno je nesmírně pošetilé. Je to 
špatné… 

… Každý Svatý posledních dnů se má učit – a zejména každý 
mladý člověk v Izraeli se má učit – že jeden každý z nich se má 
snažit učinit svět trochu lepším svou existencí v něm, pokud je 
to možné. Všichni se máme snažit dělat něco dobrého. Budeme-
li tak činit, potom náš život bude určitým způsobem potřebný. 
Bůh nám bude žehnat v naší práci a úsilí; a budeme-li vzájemně 
spolupracovat ve svých časných záležitostech a budeme-li řídit 
své záležitosti správnými zásadami, bude svět díky nám lepší a 
nám se bude ve světě více dařit. Budeme mít více prostředků na 
budování Božího království; budeme mít více pro použití při 
shromažďování chudých, pro vybudování Sionu, pro prospěch 
Svatých a pro svůj vlastní prospěch.19 
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Kéž dodržujeme Boží přikázání, šetříme své prostředky… 
platíme své dluhy, jsme svobodnými muži a svobodnými žena-
mi, a nikoli spoutanými muži a spoutanými ženami, jak mnozí 
z nás dnes jsou. Mnozí z nás jsou v poutech dluhu, a může být 
pro nás obtížné, abychom se z nich dostali; je-li ale možné, aby-
chom se z nich se ctí vymanili, zaměřme na to veškeré své úsilí 
a učiňme tak; abychom, až budeme povoláni jít na misii, mohli 
říci: „Ano, jsem připraven a ochoten jít.“ A co více: „Nikomu 
nic nedlužím a mám prostředky, které si vezmu s sebou a kte-
rými zaopatřím svou rodinu.“20 

Věřím, že je naší věcí, abychom se připravovali na den hladu, 
moru, bouří a zemětřesení a na dobu, kdy se moře vylije ze 
svých břehů. Jak to učiníme?… Studiem a prováděním zásad 
pravého hospodaření ve svém životě a skrze systém bratrství a 
lásky, kterým bude každý člověk pomáhat svému bratru, a 
všichni budou sjednoceni, takže nikdo nebude trpět nedostat-
kem, když bude v moci druhých jej utišit. Jedním z velkých sli-
bů, které Pán učinil ohledně svého lidu, jak je obsažen v Knize 
nauk a smluv, je ten, že se stanou nejbohatšími lidmi na zemi 
[viz NaS 38:39]. Nuže, jak se to může splnit, když každý den 
utratíme vše, co vyděláme, a kromě toho si trochu půjčujeme od 
svého souseda? … 

… Buďme přičinliví a hospodární a šetřeme své prostředky. 
Nikoli abychom budovali své naděje na bohatství, nikoli aby-
chom ho učinili svým bohem; ale za jakým účelem? Abychom 
mohli být schopni, až přijdou nebezpečné časy, uspokojit ne-
zbytnosti doby a závazky, které mohou spočívat na lidu Božím, 
aby naplňoval záměry Všemohoucího v zemi.21 

Doporučení ke studiu 

• Co musíme dělat, toužíme-li po tom, aby se nám duchovně i 
časně dařilo? Jak může žádostivost zničit blahobyt? 

• Jaká požehnání přináší vyhýbání se dluhům? Jakým problé-
mům mohou čelit ti, kteří nemoudře hromadí dluhy? Jaká 
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zdůvodnění lidé občas používají pro hromadění nemoudrých 
dluhů? 

• Co můžeme dělat v „době blahobytu“, abychom se osvobodili 
od dluhu? Jaké jsou naše finanční závazky vůči Pánu? Proč je 
máme uspokojit jako první? 

• I když domov musí být často zakoupen prostřednictvím „pe-
riodických plateb“, na jaká varování máme dbát ohledně hy-
potéky? Jak může „duch marnotratnosti“ vést lidi k tomu, že 
ohrožují svůj domov a finanční zajištění? Jak se můžeme 
těchto věcí vyvarovat? 

• Jak nás sobectví a rozmařilost oddělují od Boha? Jaká nebez-
pečí spočívají v milování peněz více než Boha? 

• Jak se můžeme časně i duchovně připravit „na den hladu“? 

• Jak můžeme používat své prostředky k tomu, „abychom napl-
ňovali záměry Všemohoucího“? Jak nás finanční připravenost 
uschopňuje k tomu, abychom sloužili? 

• Jak můžeme učit své děti zásadám moudrého hospodaření 
s penězi? 
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Věčné spojení manžela  
a manželky 

Muž a žena, kteří jsou zpečetěni na věčnost  
pravomocí svatého kněžství, mohou, skrze svou 

věrnost, dosáhnout oslavení v celestiálním  
království Božím. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Když Joseph F. Smith sloužil jako rádce presidenta Johna  
Taylora, cestoval na Havaj se svou ženou Julinou, o které řekl, 
že byla „spolehlivá jako ocel; stálá jako Polárka, věrná jako čas 
a lepší než zlato“.1 Na Havaji president Smith trpěl závažným 
onemocněním a Juliino ošetřování mu navrátilo zdraví. O několik 
měsíců později, v březnu 1887, bylo nutné, aby se Julina a jejich 
děti vrátily na pevninu, zatímco Joseph F. zůstal na ostrovech. 

15. března si do deníku zapsal: „Parník odrazil ve 12 v noci a 
přesně v 0:15 se vydal svým směrem z přístavu; a já jsem se 
naposledy podíval na vzdalující se postavy své milované a svých 
drahých, dokud nám Bůh ve své milosti nedovolí, abychom se 
opět setkali. Když loď zmizela z dohledu, pospíchal jsem [k 
lepšímu stanovišti]… abych se opět podíval na uhánějící parník 
Australia s jeho drahocennými posvátnými poklady, dokud ne-
zmizel za mysem Diamond Head. Když jsem byl najednou sám, 
moje duše propukla v slzy a já jsem plakal, dokud jejich zdroj 
nevyschl, a já jsem cítil veškerou bolest a zármutek z odloučení 
od největších pokladů svého srdce na zemi.“2 

President Smith, nehledě na bolest z tohoto odloučení, znal 
moc a zaslíbení věčné zásady, která byla světu zjevena skrze 
proroka Josepha Smitha: „Co je to? Spojení manžela a manželky 
na čas a veškerou věčnost… Kdo rozuměl zodpovědnosti, která 
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spočívá na spojení manžela a manželky, dokud to Joseph Smith 
nezjevil v prostotě a jednoduchosti, s níž on to světu zjevil?… 
To mi otevřelo oči. Pokud něco ve světě ze mne mohlo učinit 
lepšího muže nebo lepšího manžela… je to tato zásada, již Pán 
zjevil, která mi ukazuje závazky, pod nimiž se nacházím.“3 

Učení Josepha F. Smitha 

Bůh ustanovil manželství pro naši věčnou slávu a oslavení. 

Bůh ustanovil manželství na počátku. Učinil člověka ke své-
mu obrazu a ke své podobě, muže a ženu, a při jejich stvoření 
bylo naplánováno, že mají být spolu spojeni posvátnými pouty 
manželství, a že jeden není dokonalý bez druhého.4 

Zákonné spojení muže a ženy [je] prostředkem, skrze který 
mohou uskutečnit své nejvyšší a nejsvatější cíle. Pro Svaté po-
sledních dnů není manželství Nebeským Otcem zamýšleno, aby 
bylo pouhým pozemským spojením, ale tím, co má přežít nestá-
lost času a přetrvat po věčnost a poskytovat čest a radost v tomto 
světě a slávu a věčné životy ve světech, které přijdou.5 

[Evangelium] bere muže a ženy a spojuje je dohromady ve 
věčné smlouvě manželství, svaté a čisté, dané Bohem, která 
poskytuje nezbytné potřeby a uspokojuje nejčistší a nejsilnější 
touhy duše. Muže a ženy činí úplnými – manžely a manželkami 
na čas a veškerou věčnost. Jak slavná je to myšlenka!6 

Bůh manželství nejenom schvaluje, ale i přikazuje. Když byl 
člověk ještě nesmrtelný, předtím než do světa vstoupil hřích, 
sám Nebeský Otec vykonal první sňatek. Spojil naše první rodi-
če pouty svatého manželství a přikázal jim, aby byli plodní a 
množili se a naplnili zemi. Toto přikázání nikdy nezměnil, neod-
stranil ani nezrušil; ale platí po všechna pokolení lidstva.7 

[Lidé]… jsou stále více a více prostoupeni sobectvím a bez-
božnou myšlenkou, že manželství je špatné a že děti jsou han-
bou. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů zastává přesně 
opačný pohled a věří v první velké přikázání písem, které Bůh 
člověku dal, a učí ho jako pravdu evangelia: „Ploďtež se a roz-
množujte se, a naplňte zemi, a podmaňte si ji.“ [Genesis 1:28.] 
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Rebeka u studny, Michael Deas. Abrahamův služebník se snažil najít pro  
Izáka, Abrahamova syna, manželku mezi lidem Boží smlouvy. Rebeka načerpala 

vodu ze studny pro služebníkovy velbloudy, a tak naplnila jeho modlitbu,  
aby byl veden a nalezl spravedlivou mladou ženu. 
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… Bůh přikázal, oprávnil a ustanovil vztah manželství. To by-
lo učiněno velmi jasným v Božím zjevení proroku Josephu 
Smithovi, jak dosvědčují tato slova v Knize nauk a smluv, oddíl 
49:15: „A opět pravím vám, ten, kdo zapovídá sňatek, není ordi-
nován Bohem, neboť sňatek je ustanoven Bohem pro lidi.“8 

Manželství je… zásadou nebo obřadem evangelia, nejdůleži-
tější pro štěstí lidstva, jakkoli nedůležité se může zdát, nebo jak-
koli lehkovážně ho mnozí berou. V plánu života není žádná nad- 
bytečná nebo nepotřebná zásada, ale žádná není pro štěstí člově- 
ka důležitější nebo podstatnější – nejenom zde, ale zejména po- 
zději, než zásada manželství.9 

Být spojen jako muž a manželka na čas a veškerou  
věčnost je slavná výsada. 

Mít dovoleno jít do chrámu Božího, abychom byli spojeni ja-
ko muž a manželka v poutech svatého manželského svazku na 
čas a veškerou věčnost pravomocí svatého kněžství, které je 
mocí Boží, je slavná výsada, neboť ty, již jsou takto spojeni, 
„žádný člověk nemůže rozloučit“, neboť je spojil Bůh.10 

Muž a žena, kteří se zavazují v tomto manželském obřadu, se 
zavazují v něčem, co je tak dalekosáhlého charakteru a tak 
ohromné důležitosti, že na tom závisí život a smrt a věčné roz-
růstání. Pročež na tom záleží věčné štěstí nebo věčná běda.11 

Proč nás [Bůh] učil zásadě věčného spojení muže a manžel-
ky?… Aby muž přijímající svou manželku mocí Boží na čas a 
veškerou věčnost měl na ni právo a ona měla právo na svého 
manžela ve světě, který přijde.12 

Muži a ženy mohou být spaseni jednotlivě, ale muži a ženy 
nebudou oslaveni odděleně. Musí být spolu svázáni v onom 
svazku, který byl zjeven v této velké poslední dispensaci. Muž 
není bez ženy v Pánu, ani není žena bez muže v Pánu. Ať o tom 
muži a ženy mohou říkat nebo si myslet cokoli, nemohou získat 
oslavení v království Božím svobodní a osamělí… 

Přišli jsme sem, abychom se přizpůsobili podobě Boží. Učinil 
nás na počátku ke svému vlastnímu obrazu a ke své vlastní po-
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době a učinil nás jako muže a ženu. Nikdy bychom nemohli být 
k obrazu Božímu, kdybychom nebyli jak muži, tak ženy… Až se 
staneme takovými, jako je On, zjistíte, že budeme před Něho 
předvedeni v podobě, ve které jsme byli stvořeni, jako muž a 
žena. Žena tam nepůjde sama a muž tam nepůjde sám a nebudou 
si takto činit nárok na oslavení. Sami mohou dosáhnout některé-
ho stupně spasení, ale když budou oslaveni, budou oslaveni pod-
le zákona celestiálního království. Nemohou být oslaveni žád-
ným jiným způsobem.13 

Neexistuje žádné spojení na čas a věčnost, které může být uči-
něno dokonalým, mimo zákon Boží a řád jeho domu. Lidé po tom 
mohou toužit a mohou v tomto životě projít podobou toho, ale 
nebude to mít žádný účinek, pokud to nebude vykonáno a posvě-
ceno božskou pravomocí ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.14 

Svatí posledních dnů uzavírají sňatek na čas a věčnost, ne  
pouze na dobu, dokud manžela a manželku nerozdělí smrt. 
Sňatky vykonané pod civilním zákonem a duchovními jiných 
denominací jsou považovány za úctyhodné a účinné, pokud se 
tohoto života týče, ale aby byly účinné v životě, který přijde, 
musejí být takové smlouvy uzavřeny na věčnost, taková spojení 
musejí být vytvořena podle Božího zákona a jeho pravomocí, 
jinak později nebudou mít žádnou sílu ani účinek. Rodina je 
základem věčné slávy, jádrem království bez konce. Manžel bude 
mít svou manželku, manželka svého manžela, rodiče své děti, na 
věky za podmínky, že si je zajistí způsobem předepsaným tím, 
jehož právem je řídit všechny věci týkající se jeho království.15 

Uzavírejte sňatek se stejnověrci,  
ve správný čas a v domě Páně. 

Našim mladým lidem říkáme: „Uzavírejte sňatek, a uzavírejte 
ho správně.“ Uzavírejte sňatek se stejnověrci, a nechť je obřad 
vykonán na místě, které Bůh určil. Žijte tak, abyste byli hodni 
tohoto požehnání.16 

Chci, aby si mladí muži Sionu uvědomili, že tato instituce 
manželství není institucí vytvořenou člověkem. Je od Boha. Je 
úctyhodné… Není prostě vynalezeno pouze pro pohodlí člověka, 
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aby vyhovovalo jeho vlastním představám a jeho vlastním myš-
lenkám; aby se oženil a potom rozvedl, aby přijal a potom odložil, 
jak se mu zlíbí. Jsou s ním spojeny velké důsledky, důsledky, 
které přesahují tento přítomný čas do veškeré věčnosti, neboť jím 
jsou do světa počaty duše a muži a ženy získávají svou existenci 
ve světě. Manželství je ochráncem lidské rasy. Bez něho by Boží 
záměry byly zmařeny; ctnost by byla zničena a její místo by zau-
jaly neřest a zkaženost a země by byla pustá a prázdná.17 

Staromládenectví a malé rodiny vnášejí do povrchní mysli 
myšlenku, že jsou žádoucí, protože s sebou nesou minimum 
zodpovědnosti. Duch, který se vyhýbá zodpovědnosti, se vyhýbá 
práci. Zahálka a potěšení zaujímají místo píle a přičinlivého úsi-
lí. Láska k potěšení a ke snadnému životu si zase činí nárok na 
mladé muže, kteří odmítají hledět na manželství a na rozšiřování 
rodiny v jeho důsledku jako na posvátnou povinnost... 

… Tuto újmu domova musí národ pocítit, jak poplynou léta, 
jako ztrátu. Čas ospravedlní zákony Boží a pravdu, že individu-
ální lidské štěstí se nalézá v povinnosti, a ne v potěšení a osvo-
bození od starostí. 

Duch světa je nakažlivý. Nemůžeme žít uprostřed takovýchto 
společenských podmínek, aniž bychom trpěli účinky jejich vá-
bení. Naši mladí lidé budou pokoušeni následovat příklad světa 
okolo sebe. Již existuje silný sklon vysmívat se závazku uzavřít 
sňatek. Ambice jsou uváděny jako omluva pro odkládání man-
želství až do doby, kdy bude dosaženo nějakého zvláštního cíle. 
Někteří z našich předních mladých mužů touží nejprve dokončit 
studium doma nebo v zahraničí. Protože jsou přirozenými vůdci 
ve společnosti, jejich příklad je nebezpečný a tato výmluva je 
jedním z pochybných společenských pravidel. Pro tyto mladé 
muže by bylo daleko lepší, kdyby nikdy nevstoupili na vysokou 
školu, než aby výmluva na vysokoškolský život byla učiněna 
důvodem pro odkládání manželství za příhodný věk.18 

Mladí muži chtějí předtím, než se ožení, získat domov, který 
se podobá paláci, který je krásný ve veškerém svém vybavení a 
tak moderní, jako domov nikoho jiného. Myslím, že to je chyba. 
Myslím, že mladí muži a mladé ženy mají být také ochotni, do-
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konce i dnes, a za současného stavu věcí, vstoupit společně do 
posvátného svazku manželství a společně si probojovávat cestu 
k úspěchu, čelit svým překážkám a potížím a společně přilnout 
k úspěchu a spolupracovat ve svých časných záležitostech, aby 
mohli mít úspěch. Potom se budou učit vzájemně se lépe milo-
vat, a budou po celý svůj život jednotnější, a Pán jim bude hoj-
něji žehnat.19 

Církevní autority a učitelé našich sdružení mají neustále hlá-
sat posvátnost manželství a učit, že je to povinnost, jak nám to 
bylo v posledních dnech zjeveno. Má být… vytvářen postoj ve 
prospěch úctyhodného manželství, a to by každému mladému 
muži nebo každé mladé ženě, kteří jsou členy Církve, bránilo 
v uzavření manželství jinak než pravomocí, která je posvěcena 
Bohem.20 

Manželství má být postaveno na zásadách lásky  
a posvátné oddanosti. 

Neměla by být žádná obtíž zachovávat domov v nejvyšší úctě 
a mít o něm vysoké mínění, pokud může být postaven na zása-
dách čistoty, opravdové náklonnosti, spravedlivosti a spravedl-
nosti. Muž a jeho manželka, kteří k sobě navzájem chovají do-
konalou důvěru a kteří se rozhodli ve svém životě následovat 
zákony Boží a naplňovat míru svého poslání na zemi, by nebyli, 
a nikdy by nemohli být, spokojeni bez domova. Jejich srdce, 
jejich pocity, jejich mysl, jejich touhy budou přirozeně tíhnout 
k budování domova a rodiny a jejich vlastního království; k po-
kládání základu věčného růstu a moci, slávy, oslavení a panství, 
světy bez konce.21 

Domov není domovem v očích evangelia, pokud tam nedlí 
dokonalá důvěra a láska mezi manželem a manželkou. Domov 
je místem pořádku, lásky, jednoty, odpočinku, důvěry a absolut-
ního spolehnutí se; kam nemůže vstoupit ani stín podezření 
z nevěrnosti; kde žena i muž mají bezvýhradnou důvěru v čest a 
ctnost toho druhého.22 

Sion není místem pro válku pohlaví. Bůh zamýšlel, aby byla 
jedním, a tak to prohlásil. Konat Jeho dílo neznamená udržovat 
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je oddělená nebo vyvolávat v nich pocit, že mají rozdílné a pro-
tichůdné zájmy a že rozdělení, nikoli spojení, je cílem jejich 
stvoření.23 

Jaký je tedy ideální domov – vzorový domov, takový, jaký má 
být cílem Svatých posledních dnů, aby ho vybudovali…? Je to 
ten, ve kterém jsou všechny světské úvahy druhotné. Takový, 
v němž je otec oddán rodině, kterou ho Bůh požehnal, a považuje 
členy rodiny za to nejdůležitější, a v němž mu naopak oni dovolu-
jí, aby žil v jejich srdci. Takový, v němž je důvěra, jednota, láska, 
posvátná oddanost mezi otcem a matkou a dětmi a rodiči. Tako-
vý, v němž matka nachází nesmírné potěšení ve svých dětech, a je 
podporována otcem – všichni jsou morální, čistí, bohabojní.24 

Rodiče… se mají vzájemně milovat a respektovat a mají spolu 
navzájem vždy jednat s uctivou důstojností a laskavými ohledy. 
Manžel má jednat se svou manželkou s nejvyšší zdvořilostí a 
úctou. Manžel ji nemá nikdy urážet; nikdy o ní nemá hovořit 
znevažujícím způsobem, ale vždy jí má doma, v přítomnosti 
jejich dětí, prokazovat nejvyšší úctu… Manželka má také s man-
želem jednat s nejvyšší úctou a zdvořilostí… Manželka má být 
pro svého manžela radostí a má doma žít a chovat se tak, aby 
domov byl pro manžela nejradostnějším, nejpožehnanějším mís-
tem na zemi. Takto má žít manžel, manželka, otec a matka v po-
svátných hranicích tohoto svatého místa, domova.25 

Bratří a sestry, ničemu nemá být dovoleno, aby vstoupilo me-
zi vás – otce a matku, manžela a manželku; nikdy nemá být ani 
stín rozdílnosti pocitů; nikdy nemá být žádné věci dovoleno, aby 
mezi vás vstoupila a vzájemně vás odcizila; nemáte to dovolit. 
Je to nezbytné pro vaše blaho a štěstí a pro jednotu, která má 
existovat ve vašem domově. Všichni máme slabosti a chyby. 
Někdy manžel vidí chyby na své ženě a vytýká jí to. Někdy má 
manželka pocit, že její manžel neudělal zrovna tu pravou věc, a 
vytýká mu to. Je to k něčemu dobré? Není odpuštění lepší? Není 
pravá láska lepší? Není láska lepší? Není lepší nehovořit o chy-
bách, nezveličovat slabosti tím, že se znovu a znovu připomína-
jí? Není to lepší? A nebude spojení, které bylo mezi vámi upev-
něno skrze narození dětí a skrze pouto nové a věčné smlouvy, 
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jistější, když zapomenete na to, abyste se zmiňovali o chybách 
druhého? Není lepší na ně zapomenout a nic o nich neříkat – 
pohřbít je a vzájemně hovořit pouze o dobrém, o němž víte a jež 
pociťujete, a tak vzájemně pohřbít své chyby a nezveličovat je; 
není to lepší?26 

Na co lze pomyslet s větší radostí než na skutečnost, že [muž,] 
který miloval svou manželku a kterého milovala ona, které byl 
věrný a která byla věrná jemu po všechny dny svého vztahu 
s ním jako manželka a matka, bude mít výsadu vystoupit v jitru 
prvního vzkříšení oblečen nesmrtelností a věčným životem a 
pokračovat ve vztahu, který mezi nimi existoval v tomto životě, 
ve vztahu manžela a manželky, otce a matky, rodičů vůči jejich 
dětem, který položil základ pro věčnou slávu a věčné oslavení 
v království Božím!27 

Je to manželství posvěcené a schválené Bohem, na němž je 
založen oslavený domov – které žehná, oblažuje, oslavuje a ko-
nečně vede k partnerství s našimi Nebeskými rodiči a k věčné-
mu, sjednocenému životu a růstu.28 

Doporučení ke studiu 

• Za jakým účelem Bůh ustanovil manželství? Jak nás věčné 
manželství uschopňuje, abychom uskutečnili své „nejvyšší a 
nejsvatější cíle“? 

• Proč je manželství „nejdůležitější pro štěstí lidstva“? Proč ho 
mnozí považují za nedůležité? 

• Jak věčný růst a věčné štěstí závisejí na věčném spojení muže 
a ženy? Jaké pocity ve vás vyvolává to, když víte, že budete 
mít nárok na svého manžela nebo manželku na celou věčnost? 

• Proč máme usilovat o to, abychom byli oddáni v chrámu? 
• Jaké by pro nás i pro druhé mohlo mít důsledky porušení pou-

ta nové a věčné smlouvy manželství? 
• Jaká vábení nebo svody mohou některé lidi vést k tomu, aby 

odkládali manželství nebo aby se mu vyhýbali? Jak můžeme 
poznat, kdy je pro nás správný čas, abychom uzavřeli sňatek? 
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• President Joseph F. Smith prorokoval, že vyhýbání se zodpo-
vědnostem manželství je újma, kterou „musí národ pocítit, jak 
poplynou léta“. Jak národy pociťují tuto ztrátu nyní? 

• Jak může smlouva věčného sňatku posilovat manžele, když 
čelí „svým překážkám a potížím“? 

• Proč je vzájemné „absolutní spolehnutí se“ mezi manželem a 
manželkou důležité? Jaké další vlastnosti mají být pěstovány 
mezi manželi a manželkami? Jak negativní jednání – napřík-
lad kritika, sarkasmus, opomíjení odpouštět a pýcha – oslabují 
manželský vztah? 

• Co pro manžela a manželku znamená být jedno? Jaké oběti 
manželů mohou být potřebné, aby se stali jedno? Co dalšího 
mohou manželé dělat, aby posilovali své věčné spojení? 
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Pomocné sdružení: 
Božsky zorganizované 

pro dobro Svatých 

Pomocné sdružení bylo ustaveno božskou 
 pravomocí, aby poskytovalo útěchu těm,  

kteří ji potřebují, a aby podporovalo duchovní  
blaho žen Sionu. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith hovořil o Pomocném sdružení jako o 
„božsky učiněném, božsky oprávněném, božsky ustaveném, 
božsky ustanoveném Bohem“.1 Účastnil se mnoha oslav a zvlášt- 
ních příležitostí Pomocného sdružení a s láskou a obdivem ho-
vořil o práci žen. 17. března 1892 slavilo Pomocné sdružení na 
shromážděních stříbrného výročí padesát let od svého založení. 
V Tabernaclu v Salt Lake City a v odbočkách, sborech a kůlech 
po celé Církvi úřednice Pomocného sdružení a vedoucí kněžství 
vzdávali poctu založení Pomocného sdružení a mnohaleté službě 
poskytované ženami Církve. 

Tato shromáždění po celém světě byla poučena, aby se připo-
jila k simultánnímu pronesení modlitby. President Joseph F. 
Smith, tehdy rádce presidenta Wilforda Woodruffa, pronesl 
v Tabernaclu zvláštní modlitbu chvály a díkůvzdání: „Ty jsi 
nám dal stupeň světla, které způsobilo, že se naše srdce raduje a 
pomáhá nám, abychom Ti sloužili… Ty jsi nám dal touhu utvr-
dit na zemi tvou Církev a usilovat o spravedlivost,“ řekl. „Žeh-
nej… členkám Pomocného sdružení na celé zemi, v Sionu i 
v cizích zemích, na ostrovech mořských, a kdekoli se shromaž-
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ďují… Buď s nimi svým duchem, abys jim žehnal a abys dal, 
aby se jejich srdce před tebou radovalo.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Pomocné sdružení je ustaveno Bohem. 

Jak mocnou, jak velkou a vlivnou organizací je organizace 
Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů, a jaké zodpovědnosti na něm spočívají!3 

Na světě neexistuje žádná jiná organizace žen, která by stála na 
stejně vysokém základu božské pravomoci, jako tato organizace. 
Jiné organizace byly vytvořeny muži nebo ženami… Tato organi-
zace byla božsky vytvořena, božsky oprávněna, božsky ustavena, 
božsky ustanovena Bohem, aby sloužila pro spásu duší žen i mu-
žů. Neexistuje tedy žádná organizace, která by se s ní mohla 
srovnávat, která by s ní mohla být srovnávána, která by kdy moh-
la zaujmout stejné postavení a platformu, již může zaujímat ona, 
pokud Pán nezorganizuje jinou. A pokud tak učiní, bude to skrze 
postupy kněžství, téhož kněžství a týmiž postupy kněžství, skrze 
něž byla zorganizována ona, a žádným jiným způsobem.4 

Ženy mohou organizovat kluby a mohou organizovat společ-
nosti a mohou schvalovat stanovy, navrhovat články smlouvy a 
zakládat pravidla pro své vedení a všechny tyto věci. Nezapo-
mínejte na to, že nic z toho nelze srovnat s řádně zorganizova-
ným Pomocným sdružením sboru Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů… Vy nemáte být vedeny ženami světa; vy máte 
vést svět a zejména vést ženy světa ve všem, co je chvályhodné, 
ve všem, co je božské, ve všem, co povznáší a očišťuje děti lid-
ské… Učiňte [Pomocné sdružení] prvním, učiňte ho nejpředněj-
ším, učiňte ho nejvyšším, nejlepším a nejhlubším ze všech orga-
nizací, které na světě existují. Jste povolány hlasem proroka 
Božího, abyste tak učinily, abyste byly na nejpřednějších mís-
tech, abyste byly největšími a nejlepšími, nejčistšími a nejodda-
nějšími tomu, co je správné, a vaší povinností je těšit se ze 
svých výsad a získat vše, co patří k vašemu povolání a co máte 
zdědit od Pána, a Jeho dary.5 
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Pomocné sdružení má pečovat o potřebné, 
utěšovat a osvěcovat. 

Věřím, že naše Pomocné sdružení koná mezi lidmi velkolepé 
dílo… Je základní organizací pro dobro Izraele, pro blaho sester, 
matek a dcer Sionu.6 

Jedno nebo dvě slova ve vztahu k Pomocnému sdružení. Je to 
organizace, která byla zřízena prorokem Josephem Smithem. Je 
tedy nejstarší pomocnou organizací Církve, a je nejdůležitější. 
Nezabývá se pouze nezbytnostmi chudých, nemocných a po-
třebných, ale částí jeho povinností – a také větší částí – je dohlí-
žet na duchovní blaho a spasení matek a dcer Sionu; dbát, aby 
žádná nebyla zanedbávána, ale aby všechny byly ochraňovány 
před neštěstím, nouzí, mocí temnoty a zly, které je ve světě 
ohrožují. Povinností Pomocných sdružení je dohlížet na du-
chovní blaho sebe samých a všech ženských členů Církve.7 

Kde na zemi máme hledat dobro, ducha pravdy, upřímnost, 
božskou lásku, snášenlivost a trpělivost a odpuštění a vytrvalost 
a pravou lásku a každou jinou požehnanou věc, pokud je nehle-
dáme v organizacích, které rozvíjejí matky a dcery Sionu? Jakou 
moc, milované sestry, máte při konání svých povinností, při 
vykonávání svého povolání jako anděla milosrdenství pro trpící 
a utiskované a zničené, pro chybující a slabé a prosící, moc, kte-
rou máte a kterou můžete vládnout mezi lidem Božím a mezi 
jakýmikoli lidmi, s nimiž vám může být dovoleno se stýkat! 

Kdekoli je potřeba útěchy, je tato organizace založena, nebo  
je nablízku a je připravena poskytnout potřebnou útěchu. Kde- 
koli je nemoc, tam je tato organizace ve svých odbočkách, svých  
rozmanitých organizacích, aby posloužila tím, čeho je zapotřebí.  
Kdekoli je nedostatek poznání zásad života, zásad spravedlivého  
žití, zásad správného žití, tato organizace je nablízku, aby doda- 
la inteligenci, aby osvítila a poučila příkladem, stejně jako po- 
učkou, ty, kteří takovou pomoc a takovou podporu potřebují. 

Kdekoli je nevědomost nebo alespoň nedostatek porozumění  
ve vztahu k rodině, povinnostem rodiny, ve vztahu k závazkům,  
které mají existovat a které mezi manželem a manželkou a rodi-
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či a dětmi spravedlivě existují, tam tato organizace existuje nebo 
je nablízku a skrze přirozené nadání a inspiraci, která k této or-
ganizaci patří, je připravena a hotova udělit poučení ohledně 
těchto důležitých povinností. Kde je mladá matka, která nemá 
zkušenosti s výchovou dítěte a péčí o ně, nebo s tím, jak učinit 
svůj domov příjemným a atraktivním a žádoucím pro sebe i pro 
svého manžela, tam tato organizace existuje, v určité části své 
organizace, aby této mladé matce dodala poučení a pomohla jí 
konat její povinnosti, a konat je dobře. A kdekoli je nedostatek 
zkušeností s podáváním přirozeného, výživného a vhodného 
jídla dětem, nebo kde je nezbytné dětem podat vhodné duchovní 
poučení a duchovní stravu, tam jsou ve velkých organizacích 
Pomocného sdružení žen Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů a organizacích matek a dcer Sionu ty, jež jsou vybave-
ny takové poučení poskytnout.8 

Vyhledávejte potřebné pilněji než kdy dříve… Obáváme se, 
že existují takoví, kteří mohou tiše trpět potřebou pomocné ruky. 
Máte zodpovědnost nejprve za ty, kteří jsou ve vaší lokalitě. 
Pamatujte na staré a na péči o sirotky a vdovy.9 

Nedávno jsem měl výsadu navštívit jednu naši osadu ve vzdá-
leném kůlu Sionu, kde v té době bylo mnoho nemocných, a ač-
koli jsme po mnoho dnů cestovali a do osady jsme dorazili po-
zdě v noci, byli jsme požádáni, abychom některé nemocné šli 
s presidentem navštívit. Našli jsme jednu ubohou sestru ležící ve 
velmi kritickém stavu na lůžku. Její ubohý manžel seděl u jejího 
lůžka téměř bez sebe nad hroznou nemocí své ženy, jež byla 
matkou většího počtu malých dětí, které se shlukly okolo. Zdálo 
se, že rodina je ve velmi zbědovaném stavu. 

Brzy do domu vstoupila krásná postarší žena a přinesla 
s sebou košík s výživným jídlem a nějakými dobrotami pro po-
stiženou rodinu. Na svůj dotaz jsme dostali odpověď, že byla 
pověřena Pomocným sdružením sboru, aby přes noc bděla nad 
nemocnou ženou a pomáhala jí. Byla připravena dohlédnout na 
malé děti, postarat se, aby byly řádně umyté a nakrmené a ulo-
žené ke spánku; uklidit dům a učinit pro postiženou ženu a její 
rodinu vše tak pohodlným, jak jen to je možné. Dozvěděli jsme 
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se také, že další dobrá sestra bude pověřena, aby jí pomohla 
druhý den; a tak dále, den za dnem tato ubohá, postižená rodina 
obdržela nejněžnější péči a pozornost od sester Pomocného 
sdružení, dokud se opět nevrátilo zdraví, aby ulevilo nemocné 
od jejího utrpení. 

Také jsme se dozvěděli, že toto Pomocné sdružení bylo zor-
ganizováno a vycvičeno tak, aby se všem nemocným v osadě 
dostávalo podobné pomoci a služby pro jejich útěchu a úlevu. 
Nikdy předtím jsem neviděl tak jasně ztělesněnou užitečnost a 
krásu této velké organizace, jako jsme jí byli svědky zde, a mys-
lel jsem na to, jak milosrdné bylo, že Pán inspiroval proroka 
Josepha Smitha, aby v Církvi založil takovou organizaci.10 

Sestry Pomocného sdružení se mají snažit budovat  
víru a duchovní sílu v sobě samých i v těch, kterým slouží. 

Kdo může vylíčit rozsah dobra, kterého může být dosaženo 
uprostřed Svatých prostřednictvím dobře zorganizovaného a 
důkladně vycvičeného Pomocného sdružení nejenom v časném 
smyslu, ale také z hlediska duchovního. Tato práce je dobročin-
ná a pravděpodobně neexistuje mocnější nebo dalekosáhlejší 
vliv, než dobře směrovaná dobročinnost, k získání důvěry a lás-
ky našich spolubližních. A když jsme získali jejich důvěru skrze 
prosté skutky milosrdenství, jsou otevřeny dveře, abychom si 
získali jejich duši a vedli ji k vyšším úrovním víry a duchovní 
znamenitosti; a koneckonců duchovní část má větší hodnotu než 
pouze časná… 

Z dlouhodobé perspektivy je lepší strádat nebo dokonce zem-
řít nedostatkem časné potravy, než být ochuzen o intelektuální a 
duchovní poznání, které je nezbytné pro zajištění daru věčného 
života, který je největším darem Božím, a zahynout kvůli jeho 
nedostatku. Mít poznání zásad věčné pravdy je pro mne více než 
potrava nebo oblečení. Nicméně potřebujeme jak časnou, tak 
duchovní potravu a Bůh to tak ustanovil, aby obě byly snadno 
k dosažení pro celé lidstvo, za podmínky, že budou zachovávat 
Jeho zákony a žít s nimi v souladu. 
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Výsadou pracovnice v Pomocném sdružení je vzít maličké od 
jejich dětství a pomáhat jim, aby se učili být čestnými a ctnos-
tnými, aby věřili v Boha, Věčného Otce, a v božské poslání Jeho 
Syna; a poučovat matky a učit je, aby tímto způsobem vychová-
valy své maličké. To je důležitá povinnost, dokonce důležitější, 
je-li to možné, než prostá služba časným potřebám, která vám, 
mé sestry, připadla. Vskutku neexistuje žádná hranice vašich 
výsad nebo privilegia činit dobro jakkoli a kdekoli, kde to může 
být ve vaší moci.11 

Práce Pomocného sdružení se z velké míry týká materiálních 
věcí života, časných nezbytností lidu Církve, a přesto vliv jejich 
snah může dosáhnout daleko za smrtelnost, když ovlivňují du-
chovní růst, stejně jako časné potřeby… Součástí vaší povinnos-
ti je vyhledávat děti bez otce a bezmocné, nejenom pokud se 
týče jejich časných potřeb, ale v přímém vztahu k jejich dušev-
nímu a duchovnímu rozvoji. Vskutku máte být matkami těch, 
které jsou bez matky, a pomocnicemi těch, kteří jsou bez pomo-
ci. Ve všech těchto dobrých skutcích stojí Církev za vámi, aby 
vám pomáhala.12 

Většími věcmi jsou ty duchovní, ty, které posilují víru mužů a 
žen, ty, které dávají světlo a inteligenci a moc odolávat zlu a 
pokušení ke zlu, moc rozlišovat prolhanost lidí a chytrost a okla-
mávání, pomocí něhož číhají v záloze, aby podváděli. Tato inte-
ligence, toto duchovní poznání, duchovní inteligence, která vám 
umožní rozlišovat mezi pravdou a omylem a mezi světlem a 
temnotou a dobrem a zlem, to je ta velká věc, o niž máme usilo-
vat a již máme získávat.13 

Pomyslete na tetu Em [Emmeline B. Wellsová, generální pre-
sidentka Pomocného sdružení]… která přišla do Církve, když 
byla malou holčičkou, prošla zkouškami a utrpením a zklamá-
ním a všemi druhy úzkosti a starostí charakterizujícími život 
raných Svatých posledních dnů, jejich exodus z Missouri a 
z Nauvoo do údolí hor, přes pouště, kde nebylo nic, na čem by 
spočinula jejich noha, a nic, na co by složili hlavu. Byla sklíče-
ná? Byla moje matka sklíčená? Byla teta Vilate Kimballová 
sklíčená?  
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Ne; ony považovaly všechny tyto věci za marné a bezcenné 
v porovnání se světlem, které si nesly v duši pro Boha a Jeho 
pravdu. 

 Mohli byste některou z těchto žen odvrátit od jejího přesvěd-
čení o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů? Mohli byste 
jim zatemnit mysl ohledně poslání proroka Josepha Smitha? 
Mohli byste je zaslepit ohledně božského poslání Ježíše Krista, 
Syna Božího? Ne, nikdy by se vám to nepodařilo! Proč? Protože 
ony to věděly. Bůh jim to zjevil, a ony tomu porozuměly, a žád-
ná moc na zemi by je nemohla odvrátit od toho, o čem věděly, 
že je pravdivé. Smrt pro ně nebyla ničím. Těžkosti nebyly ničím. 
Chlad nebo déšť nebo horko pro ně nebyly ničím. Vše, co poci-
ťovaly a znaly a po čem toužily, byl triumf království Božího a 
pravda, kterou jim Pán dal. 

Kde asi jsou tyto ženy nyní? Některé z nich máme zde, díky 
Bohu, mnohé z nich. Máme zde ale některé z nich, které nejsou 
opravdové… Podívejte se hluboko do jejich života, jejich srdce 
a jejich zvyků a postupů v jejich domově, a ony nejsou těmi, 
které hledáme, nejsou tím, co evangelium učiní z mužů nebo 
žen, kteří přijímají evangelium a žijí podle něj, protože ony sa-
my evangelium neznají, ani podle něj nežijí. Přesto si na první 
pohled pomyslíte, že to vše v sobě mají, že vlastní veškeré svět-
lo a veškerou víru a veškeré poznání; ale není to tam – není to 
tam. Když ženy, stejně jako muži, ustanou volat k Bohu v mod-
litbě, něčeho se nedostává… Nemají stabilitu, nemají víru, ne-
mají v duši lásku, kterou by měli mít.14 

Slovo a zákon Boží jsou stejně důležité pro ženy, které dojdou 
k moudrým závěrům, jako pro muže; a ženy mají studovat a 
zvažovat problémy tohoto velkého díla posledních dnů z hledis- 
ka Božích zjevení a tak, jak mohou být puzeny jeho Duchem, 
jehož obdržení skrze upřímnou a od srdce jdoucí modlitbu je 
jejich právem.15 

Pracujme pro časné blaho a pro duchovní blaho Církve a pra-
cujme s ještě větším úsilím pro duchovní povznesení a duchovní 
prospívání a duchovní život a spasení Církve.16 
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Pomocné sdružení není nezávislé na kněžství Syna Božího. 

Naše sestry zapojené do práce Pomocného sdružení… mají 
naši úctu, naši plnou důvěru; požehnání Pána je budou provázet. 
Činil tak v minulosti a bude jim žehnat i nadále, pokud budou i 
nadále podporovat kněžství Boží, které bylo umístěno na zem, 
aby vedlo Církev a aby radilo v záležitostech království Boží-
ho.17 

Chci říci… Pomocnému sdružení… a všem zbylým organiza-
cím v Církvi, že žádná z nich není nezávislá na kněžství Syna 
Božího, že žádná z nich nemůže ani na okamžik existovat a být 
přijímána Pánem, když se vzdalují od hlasu a rady těch, již jsou 
nositeli kněžství a předsedají jim. Jsou podřízeni mocem a pra-
vomoci Církve a nejsou na nich nezávislí; ani nemohou ve 
svých organizacích používat jakákoli práva nezávisle na kněž-
ství a na Církvi.18 

Z hloubi své duše mám pro všechny tyto dobré ženy, které 
jsou zapojeny v této ušlechtilé věci, jen jednu touhu, a to, Bůh 
jim žehnej, zachovej jejich život, pomoz jim být pevnými a věr-
nými v jejich bezúhonnosti vůči věci Sionu; a pomoz jim, aby 
v duši pociťovaly, že v celestiálním království neexistuje nic, 
čemu má být dávána přednost před Církví Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů a nic lepšího než Církev. Církev vlastní Boží 
moc, spravedlivost, pravdu a božskou pravomoc činit jeho vůli 
na zemi.19 

Doporučení ke studiu 

• Jakou pravomocí bylo zorganizováno Pomocné sdružení? Jak 
vědomost o tom, že Pomocné sdružení bylo božsky ustaveno, 
pomáhá sestrám plnit jejich zodpovědnosti? Jak tato vědomost 
pomáhá nositelům kněžství, aby Pomocné sdružení podporo-
vali? 

• Jak mohou sestry z Pomocného sdružení „vést ženy světa“ ve 
všem, co je chvályhodné, povznášející a očišťující? (Viz také 
Články víry 1:13.) 
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• Jak mohou sestry z Pomocného sdružení plnit „povolání jako 
anděla milosrdenství pro trpící a utiskované“? Jak můžeme 
být vedeny k těm, kteří „tiše trpí“? 

• Jak může Pomocné sdružení poskytovat útěchu jako organiza-
ce? Jak může učit zásadám správného života? Jak to může 
prohloubit porozumění žen jejich rodinným zodpovědnostem? 

• Proč jsou duchovní věci větší věcí? Jak „dobře směrovaná 
dobročinnost“ a „prosté skutky milosrdenství“ mohou pomá-
hat vést duše k „vyšším úrovním víry a duchovní znamenitos-
ti“? 

• Co z toho, co je v této kapitole napsáno o sestrách z Pomoc- 
ného sdružení, na vás zvlášť působí? 

• Jak je Pomocné sdružení požehnáno skrze vedení kněžství? 

• Jak vám „ušlechtilá věc“ Pomocného sdružení požehnala ži-
vot? 
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Pravá láska v naší duši 

Máme pečovat o potřebné a máme být naplněni 
laskavostí a láskou vůči všem lidem. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith naléhavě prosil Svaté posledních 
dnů, aby milovali své bližní a aby s milosrdenstvím a čistou 
pravou láskou vzájemně hleděli na své potřeby – časné i du-
chovní. „V tom okamžiku, kdy se Svatý posledních dnů naučí 
svým povinnostem, pozná, že jeho zodpovědností je… být napl-
něn duchem laskavosti, lásky, pravé lásky a odpuštění,“ učil.1 

Sám přijímal velkou službu, což bylo dosvědčeno, když jako 
president Církve s biskupem Charlesem W. Nibleym navštívil 
Havaj. Biskup Nibley tento zážitek později popsal: 

„Když jsme přistáli u mola v Honolulu, bylo tam velké množ-
ství domorodých Svatých s jejich věnci lei, nádhernými květy 
všech druhů a barev. Byli jsme jimi zahrnuti, on samozřejmě 
více než kdokoli jiný. Vyhlášená havajská kapela hrála na uvíta-
nou… Vidět hluboce zakořeněnou lásku, dokonce city doprová-
zené slzami, kterou k němu tito lidé chovali, byl nádherný po-
hled. Uprostřed všeho jsem zpozoroval, jak přivádějí chudou, 
starou a slepou ženu, která klopýtala pod vahou asi devadesáti 
let. V ruce měla několik vybraných banánů. Bylo to její vše – 
její oběť. Volala: ,Iosepa, Iosepa.‘ Jakmile ji spatřil, hned se k ní 
rozběhl a sevřel ji v náručí a znovu a znovu ji objímal a líbal, 
hladil ji po hlavě a říkal: ,Maminko, maminko, moje drahá stará 
maminko.‘ 

A se slzami stékajícími mu po tváři se obrátil ke mně a řekl: 
,Charlie, ona mě vychovávala, když jsem byl chlapcem a když 
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jsem byl nemocný a neměl jsem nikoho, kdo by o mě pečoval. 
Ona se mě ujala a byla mi matkou.‘ 

Bylo to tak dojemné… Bylo nádherné vidět velkou, ušlechti-
lou duši při milující a něžné vzpomínce na laskavost, kterou mu 
před více než padesáti lety prokázala; a chudou starou duši, jež 
přinesla svou oběť lásky – několik banánů – to bylo vše, co měla 
– aby je dala do ruky svého milovaného Iosepa!“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Buďte štědří vůči chudým a nešťastným. 

Velikým přikázáním, jak mu učil náš Pán a Mistr, je milovat 
Boha z celého srdce, celou myslí a celou silou; a druhé je mu 
podobné – miluj bližního svého jako sebe samého. „Na těch 
dvou přikázáních všecken zákon záleží i proroci.“ [Viz Matouš 
22:37–40.] Prokazujme tedy jeden druhému pravou lásku a od-
puštění, lásku a milosrdenství; a vynaložme úsilí navíc, aby-
chom pomohli těm, již jsou v tísni, aby hlas vdovy nevystupoval 
k Bohu se stížností na lid kvůli nedostatku jídla nebo oděvu ne-
bo přístřeší. Dbejte na to, aby sirotek uprostřed tohoto lidu nebyl 
bez domova, ani bez jídla nebo oděvu nebo příležitosti zdokona-
lovat svou mysl. Hleďte na to, aby pravá láska prostupovala 
všemi vašimi skutky a přebývala ve vašem srdci a aby vás inspi-
rovala k tomu, abyste se starali o chudé a zarmoucené a navště-
vovali ty, kteří jsou ve vězení, pokud potřebují útěchu, a sloužili 
těm, již jsou nemocní; neboť ten, který dá pohár studené vody 
prorokovi ve jménu proroka, obdrží prorokovu odměnu. 

Těm, již toto činí chudým v našem středu, bude jednoho dne 
řečeno: „Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali 
jste mi píti; hostem jsem byl, a přijímali jste mne; Nah, a přiodě-
li jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři 
jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.“ A my nebudeme muset 
říci: „Pane, kdy jsme tebe vídali lačného,“ neboť každý, kdo má 
rozum, může vědět, že pokud slouží chudému, který je toho ho-
den, bude mu to počítáno, jako kdyby to udělal pro Toho, který 
je Otcem jejich ducha. [Viz Matouš 25:31–45.]3 
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Naše děti mají být učeny tomu, aby ctily nejen svého otce a 
matku a své bratry a sestry, ale mají být učeny, aby ctily veškeré 
lidstvo, a zejména mají být poučovány a učeny a vychovávány 
k tomu, aby ctily staré a churavé, nešťastné a chudé, potřebné a 
ty, již postrádají soucit lidstva.4 

Vždy jsme byli vedeni k tomu, abychom něco dali chudým a 
abychom neodmítali nikoho, kdo prosí o jídlo. Věřím, že toto je 
všeobecný názor a povaha Svatých posledních dnů. Myslím, že 
všichni mormoni mají sklon k laskavosti a jsou štědří vůči chu-
dým a nešťastným, a že v dosahu mého hlasu nebo kdekoli není 
žádný Svatý posledních dnů, který by se v případě potřeby ne-
podělil o svůj díl se svým spolustvořením… 

Viděl jsem muže, kteří odcházeli od mých dveří s dobrým 
chlebem a máslem v ruce (dost dobrým na to, aby ho jedl který-
koli král, neboť moji lidé dělají dobrý chléb a dobré máslo, nej- 
lepší, jaké jsem kdy na světě jedl), a když vyšli z vrat, pohodili 
ho na ulici. Nebylo to jídlo, co chtěli. Chtěli peníze. K čemu? 
Aby mohli jít do nějaké herny nebo do nějakého pijáckého salo-
nu. Samozřejmě jsou za to zodpovědni. Můžeme usuzovat pouze 
podle vzhledu a nabádání dobrého ducha v nás; a je lepší dát 
tuctu těch, kteří toho nejsou hodni, než nechat odejít s prázdnou 
jednoho člověka, který pomoci hoden je.5 

Pravá láska neboli láska je největší existující zásada. Může-
me-li podat pomocnou ruku utiskovanému, můžeme-li pomoci 
těm, již jsou skleslí a v zármutku, můžeme-li povznést a zlepšit 
stav lidstva, je naším posláním tak činit, je nezbytnou součástí 
našeho náboženství tak činit.6 

Milujte bližního svého jako sebe samého. 

Pro člověka je poměrně snadné říci, že věří v Boha a  
v usmiřující krev Ježíše Krista, že věří v pokání ze hříchu,  
v křest na odpuštění hříchů a ve vkládání rukou pro dar Ducha  
Svatého. Pro člověka je zjevně snadné postoupit tak daleko.  
Když ale dochází na milování bližního jako sebe samého, není  
to tak snadné. Zde přicházíme k pahorku, na který je obtížné  
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vylézt, kde zjišťujeme, že veškeré naše síly jsou napjaty na nej- 
vyšší míru, abychom se dostali na jeho vrchol; a i když jsme 
mohli lézt po mnoho let svého života, troufám si říci, že jsme 
dnes ráno vstali a zjistili, že se nacházíme stále na úpatí pahor-
ku, k vrcholu jsme se ani nepřiblížili. Neboť vskutku pouze má-
lo mužů, nebo žen, i v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů, může pravdivě říci: „Miluji bližního svého jako sebe samé-
ho.“ 

Zpravidla nemilujeme bližního svého jako sebe samého. 
[Kdosi] kdysi řekl: „Ze všech synů své matky miluji nejvíce 
sebe.“ Tak je tomu s Božími dětmi na této zemi. Ačkoli jich má 
náš Otec mnoho, a všichni jsme jedné krve, a jsme snad členy 
jedné komunity, jedné víry, věřící v jednoho Boha a v jednoho 
Pána Ježíše Krista, přesto každý z nás miluje nejvíce sebe. Tento 
pocit se projevuje v našem každodenním životě, v našem běž-
ném vzájemném styku. Příliš často se projevuje dokonce i mezi 
manželem a manželkou; často mezi otcem a dětmi, a je velmi 
obvyklý mezi dětmi. Je toto křesťanství? Je toto nauka Ježíše 
Krista? Ne podle způsobu, o němž čtu v knihách a jímž rozu-
mím zásadám života a spasení. Písma nám říkají, že se máme 
vzájemně předcházet v lásce; že máme věnovat své vlastní 
uspokojení, své vlastní pohodlí, své vlastní touhy nebo vlastní 
štěstí touhám, uspokojení a štěstí svých bližních – nemluvě o 
svých příbuzných a drahých.7 

Jak máme milovat svého bližního tak, jako milujeme sebe. To 
je ta nejprostší věc na světě; ale příliš mnoho lidí je sobeckých, 
skoupých a neoddaných onomu druhu cítění, které podává po-
mocnou ruku a uvažuje o prospěchu a blahu jejich bližních; a 
omezují se na svůj vlastní a individuální prospěch, požehnání a 
blahobyt a domnívají se, že mají říci: „Dovol mému bližnímu, 
aby se o sebe postaral.“ Toto není duch, který má charakterizo-
vat Svatého posledních dnů.8 

Když si myslíme, že na svých bratrech a sestrách vidíme ne-
dostatky, slabosti nebo chyby, ať již jsou skutečné nebo domně-
lé, místo toho, abychom je doširoka vytrubovali a nalévali je do 
uší přátel a sousedů, kdykoli se s nimi setkáme, použijeme-li 
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dostatek pravé lásky a přátelství… půjdeme k svým přátelům, 
kteří jsou zdrojem naší nelibosti nebo o kterých věříme, že mají 
vady, a řekneme jim, co pociťujeme a co si myslíme, a učiníme-
li to v duchu pomoci jim překonat jejich slabosti, učiníme tak 
sobě samým, stejně jako jim, veliké dobro. Nepůjdeme k nim 
v duchu odsuzování a stížnosti a nebudeme zraňovat jejich city a 
nebudeme naplňovat jejich srdce nenávistí.9 

Chtěl bych poradit, abychom se naučili vzájemně se milovat, 
a potom bude přátelství opravdové a sladké. Někdo řekl, že 
„můžeme dávat bez lásky, ale nemůžeme milovat bez dávání“. 
Tak se chceme navzájem milovat, a jak řekl Pán Petrovi, máme 
pást jeho ovce [viz Jan 21:15–17], jeden druhého posilovat. 
Máme se vzájemně podpírat a podporovat, nikoli ničit, nikoli 
srážet, nikoli se zaobírat slabostmi svých bližních nebo svých 
bratří, nebo vadami, které vidíme na lidstvu, ale spíše můžeme-li 
vidět ctnost, zvelebme ji, a je-li to možné, rozdmýchejme ji do 
živého plamene, který bude dávat světlo a život, energii a po-
vzbuzení všem těm, kteří ji vidí, a zejména těm, již se nacházejí 
v omylu a temnotě, aby mohli být přivedeni ke světlu.10 

Moje náboženství mě učí milovat všechny lidi. Jakkoli mohu 
pohrdat jejich skutky nebo odsuzovat jejich zlovolnost a zatem-
nělost jejich mysli, přesto jsou učiněni k obrazu a podobě mého 
Otce a Boha – jsou mými bratry a sestrami. Ode mne se vyžadu-
je, abych miloval bližního svého jako sebe samého. Možná jsem 
se ještě nepovznesl k tomuto vysokému měřítku dokonalosti; 
ještě ve mně může být váhání, ona sobeckost, abych dával před-
nost sobě před svým bližním; ale usiluji o to, abych činil svému 
bližnímu dobře, protože evangelium to vyžaduje.11 

Bůh v této dispensaci vynaložil zvláštní úsilí, aby nám zjevil 
plnost evangelia, které… učí lidi této zásadě sebeobětování pro 
dobro druhých a které učí nás, že když prokazujeme dobro dru-
hým lidem, prokazujeme dobro sobě… Příliš mnozí ve světě 
jsou zcela oddáni sobě samým a ve své duši jsou tak skoupí, že 
nejsou ani ochotni namáhat se pro nikoho jiného, jen sami pro 
sebe… Povinností lidstva, jak tomu rozumím, pod svatým evan-
geliem, které jsme obdrželi, je ochraňovat nevinnost, ctnost, čest 
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a práva všech mužů a žen, tak horlivě, jako bychom obhajovali 
svoje vlastní. 12 

Bůh ve své Církvi učinil opatření pro péči o potřebné. 

Bůh ve své Církvi, v její úplné organizaci, učinil takové opat-
ření, aby o každou věrnou duši v ní mohlo být v hodině potřeby 
postaráno, aby byla nasycena a aby o ni bylo pečováno.13 

Bůh tomuto lidu přikázal, aby pamatoval na chudé a dával 
prostředky na jejich podporu… Nevěříme v pravou lásku jako 
v obchod; ale spíše spoléháme na vzájemnou prospěšnost. I 
když evangelium vyžaduje víru a pokání, vyžaduje také, že mu-
sejí být uspokojovány časné nezbytnosti. Tak Pán zjevil plány 
pro časné spasení lidí. 

Ve prospěch chudých jsme ustanovili půst, jehož hlavním cí-
lem, mezi dalšími věcmi, je opatřit chudé jídlem a dalšími ne-
zbytnostmi do té doby, dokud si nedokáží pomoci sami. Neboť 
je jasné, že plány, které mají v úmyslu ulevit pouze od současné 
tísně, jsou nedostatečné. Církev se vždy spíše snažila postavit 
své členy na cestu, aby si pomohli sami, než aby přejímala me-
tody tolika charitativních institucí a poskytovala pouze současné 
potřeby. Když je tato pomoc odňata nebo spotřebována, musí 
být ze stejného zdroje poskytnuto více, a to způsobuje, že se 
chudí stávají závislými a učí se nesprávné zásadě spoléhání se 
na pomoc druhých, namísto na své vlastní úsilí… Naší předsta-
vou dobročinnosti tedy je ulevit v současných potřebách a po-
tom postavit chudé na cestu, aby si pomohli sami, aby tak na 
oplátku mohli pomáhat druhým. Hospodaření s těmito prostřed-
ky je svěřeno moudrým mužům, obyčejně biskupům Církve, 
jejichž povinností je vyhledávat chudé. 

Předkládáme církvím světa Pánův spravedlivý plán postního 
dne jako moudrý a systematický způsob zaopatření chudých… 
Pro lidi by bylo prostou záležitostí vyhovět jeho požadavkům a 
jeden den v měsíci se zdržet jídla a pití, a to, co by bylo během 
tohoto dne zkonzumováno, i mnohem více, jak si to přejí, zasvě-
tit chudým. Pán ustanovil tento zákon; je prostý a dokonalý, 
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založený na zdravém rozumu a inteligenci, a ukázal by se neje-
nom řešením otázky zaopatření chudých, ale přinesl by dobro i 
těm, kteří tento zákon zachovávají. Podrobil by tělo duchu, a tak 
by podpořil společenství s Duchem Svatým a zajistil duchovní 
sílu a moc, kterou lidé národa tak velice potřebují. Protože půst 
má být vždy doprovázen modlitbou, tento zákon by přivedl lidi 
blíže k Bohu a nejméně jedenkrát měsíčně by odvrátil jejich 
mysl od šíleného spěchu světských záležitostí a způsobil by, aby 
byli přivedeni do bezprostředního kontaktu s praktickým, čistým 
a neposkvrněným náboženstvím – navštěvovat děti bez otce a 
vdovy, a udržovat se neposkvrněnými od hříchů světa [viz Jakub 
1:27].14 

Je zřejmé, že přijatelný půst je tím, co s sebou přináší ducha 
opravdové lásky k Bohu a člověku; a že cílem půstu je zajistit 
dokonalou čistotu srdce a bezelstnost úmyslu – půst k Bohu 
v nejplnějším a nejhlubším smyslu – neboť takový půst by byl 
lékem na všechny praktické i intelektuální omyly; marnost by 
zmizela, její místo by zaujala láska k bližním a my bychom ra-
dostně pomáhali chudým a potřebným.15 

Evangelium nás činí nesobeckými a ochotnými obětovat  
své vlastní touhy blahu druhých. 

Nabádáme, naléhavě prosíme své bratry a sestry v evangeliu 
Ježíše Krista, aby správným směrem života ctili nejenom sebe, 
ale aby také ctili a milovali své bližní a byli vůči nim dobročin-
ní, jeden každý z vás.16 

Myslím, že máme žít podle svého náboženství. Máme dodr-
žovat přikázání Boží. Máme mít v srdci ducha evangelia a rado-
vat se z něho a přinášet ve svém životě plody ducha; víru, naději 
a pravou lásku, lásku, pokoru a vzájemné odpuštění v duši, a tak 
dalece, jak je to možné, se máme vyvarovat ducha obviňování, 
sváru, který mezi lidmi vede k rozmíškám, ke zmatku a 
k rozdělení, a ducha nenávisti. Zažeňte od sebe nenávist! Nená-
vist zabydlená v našem srdci nebo závist nebo žárlivost budou 
ubližovat těm, již jim dovolí, aby přebývaly v jejich duši a za-
hořkly v jejich myšlenkách, tisíckrát více než druhým. Tak vy-
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žeňme tyto věci ze svého srdce a ze svých myšlenek. Žijme 
spravedlivým životem, nechť manžel miluje svou manželku a je 
jí věrný a je k ní laskavý, a manželka nechť je věrná svému 
manželovi a je k němu laskavá, a nechť jsou věrní a láskyplní a 
starostliví o blaho svých dětí; nechť jsou sjednoceni jako rodin-
ná jednotka v Církvi, a když se tento stav rozšíří za hranice Sio-
nu, budeme mezi sebou mít mileniální vládu, a všude na zemi 
bude mír a dobrá vůle mezi lidmi.17 

Záměrem evangelia je zbavit nás všeho, co není v souladu 
s Bohem a plánem spasení, který zjevil lidstvu. Jeho účelem je, 
aby nás učinilo způsobilými žít tak, abychom se mohli radovat 
z plnosti světla pravdy a rozumět Božím záměrům a abychom 
byli schopni žít Mu tak nablízku, abychom mohli být neustále 
v souladu s Jeho přáními. Záměrem zásad evangelia je učinit nás 
nesobeckými, rozšířit naši mysl, zvýšit naši touhu činit dobro, 
odstranit z našeho srdce nenávist, nepřátelství, závist a hněv a 
učinit nás pokojnými, poddajnými, učenlivými a ochotnými obě-
tovat vlastní touhy, a možná i vlastní zájmy, pro blaho našich 
spolustvoření a pro pokrok království Božího. Člověk, který 
nemůže obětovat svá vlastní přání, který si v srdci nemůže říci: 
„Otče, buď vůle tvá, nikoli má,“ není doopravdy a důkladně 
obráceným dítětem Božím; stále ještě je do určité míry ve spá-
rech omylu a ve stínu temnoty, která se vznáší nad světem a 
skrývá Boha před přítomností lidstva.18 

Doporučení ke studiu 

• Která jsou dvě největší přikázání? (Viz také Matouš  
22:37–40.) Proč jsou tato přikázání tak zásadní? 

• Co je to pravá láska? (Viz také Moroni 7:45–48.) Co můžeme 
dělat, aby pravá láska prostupovala všemi našimi skutky a 
přebývala v našem srdci? Proč si myslíte, že „pravá láska ni-
kdy nepomíjí“? (Viz Moroni 7:46.) 

• Jakou máme zodpovědnost vůči těm, kteří jsou nešťastní nebo 
potřební nebo kteří „postrádají soucit lidstva“? 
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• Jak můžeme prohloubit svou schopnost pravdivě říci: „Milu-
ji svého bližního jako sebe samého“? Jak máme přistupovat 
k chybám, které vnímáme u druhých? (Viz také Lukáš  
6:41–42.) Jak můžeme zvelebovat ctnosti u druhých? 

• Jaká požehnání vyplývají ze zachovávání měsíčního postního 
dne a placení postních obětí? S modlitbou zvažujte to, jak 
byste mohli přispívat na církevní péči o potřebné prostřednic-
tvím takového úsilí, jako je vyhledávání nových nebo osamě-
lých členů, dobrovolná práce pro společnost, zvýšení postních 
obětí nebo účast při projektech blaha a humanitární pomoci. 

• Co jsou „plody ducha v našem životě“? (Viz také Galatským 
5:22–23.) Jaká požehnání přicházejí k nám i k ostatním, když 
jsme ochotni obětovat vlastní touhy pro dobro druhých? 

• Jak evangelium Ježíše Krista „odstraňuje z našeho srdce ne-
návist, nepřátelství, závist a hněv“ a pomáhá nám, abychom 
byli dobročinní vůči druhým? 
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Obdržení svědectví 
o Ježíši Kristu 

Je pro nás nezbytné, abychom měli v srdci  
svědectví o Ježíši Kristu a abychom činili to, 

co přikazuje. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Po celou svou službu president Joseph F. Smith vydával svě-
dectví o tom, že Ježíš je Kristus, Syn žijícího Boha. Učil, že 
všichni synové a dcery Boží mohou toto osobní zjevení, tento 
dar Ducha, obdržet. 

„Když jsem jako chlapec začínal sloužit,“ vysvětloval, „často 
jsem vycházel a prosil Pána, aby mi ukázal nějakou zázračnou 
věc, abych mohl obdržet svědectví. Pán ale přede mnou zázraky 
zadržel a ukazoval mi pravdu, řádek za řádkem, předpis za před-
pisem, tu trochu a tam trochu, dokud neučinil, abych znal prav-
du od hlavy až k patě, a dokud jsem nebyl absolutně očištěn od 
pochyb a strachu. Nemusel vyslat anděla z nebe, aby toto učinil, 
ani nemusel hovořit hlasem pozounu archanděla. Svědectví, 
které mám, mi dal skrze našeptávání tichého jemného hlasu Du-
cha žijícího Boha. A podle této zásady a touto mocí bude dávat 
všem dětem lidským poznání pravdy, které s nimi zůstane, a to 
způsobí, aby poznaly pravdu tak, jako ji zná Bůh, a aby činily 
vůli Otce tak, jako ji činí Kristus.“1 

President Smith svědčil: „Obdržel jsem svědectví Ducha Bo-
žího do svého vlastního srdce, svědectví, které převyšuje vše-
chny ostatní důkazy, neboť mi vydává svědectví, samotné mé 
duši, o existenci mého Vykupitele, Ježíše Krista. Vím, že žije a 



K A P I T O L A  2 3  

202 

že v poslední den bude stát na zemi, že přijde k lidem, kteří na 
něho budou připraveni.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Svědectví o Ježíši Kristu přichází jako nádherný  
dar Boží. 

Uvažuji o tom, že každá zásada evangelia, kterou jsme obdr-
želi, je sama o sobě nádherným darem Božím pro děti lidské. 
Dar moudrosti, dar porozumění, dar proroctví, dar jazyků, dar 
uzdravování, dar svědectví, dar poznání – záměrem Všemohou-
cího je, aby toto vše k nám přišlo skrze naši poslušnost zásad 
života a spasení.3 

Lidé neobdrží dar… svědectví od Ducha Živého Boha do své-
ho srdce, [jestliže] o něj neusilují. Zásadou je: Budeš klepat, a 
bude ti otevřeno; budeš prosit, a obdržíš; budeš hledat, chceš-li 
nalézt [viz Matouš 7:7–8]; a chceš-li moudrost, pros o ni, stejně 
jako Šalomoun; chceš-li poznání a svědectví ducha do svého 
srdce, dychtivě o ně usiluj. Vybudujte si pozici, v níž budete 
hodni ho přijmout, potom k vám přijde jako dar Boží, a Jeho 
jméno má být za to velebeno.4 

[Svědectví] k nám přichází… protože jsme se uvedli do sou-
ladu se zásadou komunikace od Boha k člověku. Věříme, činíme 
pokání ze svých hříchů a vyznáváme je, činíme to, co Pán poža-
duje, abychom získali odpuštění svých hříchů, a tak dostáváme 
dar Svatého Ducha. Naše mysl je naladěna na Ducha Božího a 
na metodu, kterou Bůh ustanovil pro zjevování své vůle dětem 
lidským. 

Nuže, pro člověka je velkou věcí přijmout do srdce svědectví 
o božském poslání Syna Božího a o božském poslání proroka 
Josepha Smitha… V duši pociťujeme pravdu zásad, které byly 
znovuzřízeny skrze proroka Josepha Smitha, a pociťujeme to, 
protože jsme si, alespoň do určité míry, vybudovali pozici, v níž 
můžeme komunikovat s Duchem a slyšet jeho hlas, když k nám 
hovoří. Duch Boží hovoří k našemu duchu. Pán s námi nekomu-
nikuje příliš často skrze naše přirozené smysly, ale když hovoří, 
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hovoří k nesmrtelné části; duch člověka přijímá sdělení, která 
Pán posílá svým dětem, a my proto musíme být v souladu, aby-
chom je přijímali.5 

Toto světlo [svědectví] musíme získávat zjevením, nemůžeme 
to udělat svou vlastní moudrostí. Bůh nám dá poznání a porozu- 
mění, povede nás stezkou pravdy, pokud vložíme celou svou 
důvěru v něho, a nikoli v člověka.6 

Pokud je nějaký dar od Boha zanedbáván nebo používán ne-
hodným způsobem, je časem odňat; svědectví o pravdě nezůsta-
ne s tím, kdo tento posvátný dar poté, co ho přijal, nepoužívá ve 
věci individuálního a všeobecného rozvoje.7 

Toto neomylné ujištění, které pochází z povolné poslušnosti 
zásad věčného života a jejich praktikováním, je neustále potvr-
zováno tak říkajíc „řádek za řádkem a předpis za předpisem“ 
skrze zjevení Svatého Ducha, které je neustálým a neselhávají-
cím zdrojem inteligence, radosti a štěstí, přibližujícím toho, kdo 
ho vlastní, blíže k Bohu, a které nakonec způsobí, že bude vypa-
dat jako jeho Tvůrce.8 

Duch Svatý přináší do našeho srdce svědectví, 
že Ježíš je Kristus. 

Ježíš… je naším předchůdcem, je naším příkladem. Musíme 
vstoupit na stezku, kterou on vyznačil, očekáváme-li, že s ním 
budeme někdy přebývat a že s ním budeme korunováni v jeho 
království. Musíme být poslušni a vložit v něj důvěru vědouce, 
že on je Spasitel světa. 

Pro mne není obtížné tomuto věřit; čtu Bibli, ve které nachá-
zím vyprávění o jeho mnohých skutcích, rčeních, předpisech a 
příkladech. A nevěřím, že jakýkoli poctivý, čestný muž nebo 
žena, mající obyčejnou inteligenci, může číst evangelia Nového 
zákona a jejich svědectví o Spasiteli, aniž by intuitivně pociťo-
val, že byl tím, kým prohlašoval, že je. Neboť každá poctivá, 
čestná osoba vlastní, ve větší či menší míře, Svatého Ducha, a 
tento svatý posel přináší do srdce člověka svědectví o slovu Bo-
žím; a když tito všichni čtou tyto inspirované spisy s čestností 



K A P I T O L A  2 3  

204 

v srdci a s mírností ducha, zbaveni předsudků a falešných pojetí 
povstávajících z tradic a chybného vedení, Duch Páně vydává 
svědectví neomylným jazykem, který plane přesvědčením, proto 
věřím, že Ježíš byl Kristus, Spasitel, jednorozený Otce, a to také 
skrze četbu Bible. 

Závisí ale toto naše přesvědčení a znalost na Bibli? Ne, díky 
Pánu ne. Co jiného máme, aby to udělovalo tuto znalost a potvr-
zovalo toto svědectví? Máme Knihu Mormon, „dřevo Efraimo-
vo“, která k nám přišla darem a mocí Boží a která také svědčí o 
něm a která zjevuje zprávu o jeho poslání u obyvatel tohoto kon-
tinentu a o jeho jednání s nimi, po jeho vzkříšení z mrtvých, kdy 
přišel do této země, aby navštívil své „jiné ovce“, aby je sjedno-
til do jednoho stáda, aby také mohly být jeho ovcemi a on jejich 
velkým pastýřem. Kromě přesvědčení, které s sebou nese sama 
Kniha Mormon, máme podpůrné svědectví toho, jenž ji přeložil, 
jenž zpečetil své svědectví svou krví; a také další svědky, kteří 
svědčí celému světu, že viděli desky a rytiny na nich, z nichž 
byla tato kniha přeložena… 

Zde jsou tedy dva svědkové – Bible a Kniha Mormon, obě 
vydávající svědectví o stejné pravdě, že Ježíš byl Kristus, že 
zemřel a znovu žije poté, co rozlomil okovy smrti a triumfoval 
nad hrobem. Toto je druhý dodatečný důkaz, jejž Svatí posled-
ních dnů mají o této skutečnosti, kromě toho, který vlastní křes-
ťanský svět, jenž nevěří v Knihu Mormon. 

Je to ale vše? Ne. Máme zde další knihu, Knihu nauk a smluv, 
již tvoří zjevení od Boha skrze proroka Josepha Smitha, který žil 
ve stejné době s námi. Jsou to Kristova slova prohlašující, že On 
je tentýž, který přišel k Židům, který byl pozdvižen na kříž, kte-
rý byl položen do hrobu, který zlomil okovy smrti a vystoupil 
z hrobu… Zde je tedy další svědek o této božské pravdě; tudíž 
máme tři svědky. V ústech dvou nebo tří svědků, bylo nám ře-
čeno, budou potvrzeny všechny věci; a skrze svědectví dvou 
nebo tří svědků obstojíme, nebo budeme odsouzeni. 

Ale uspokojilo by mě to? Mohlo by, kdybych nemohl získat 
další světlo nebo poznání. Když ale přijde větší světlo, a já mám 
výsadu učinit se jeho vlastníkem, nemohl bych zůstat spokojený 
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s tím, co je méně. Nikdy bychom nemohli být později uspokoje-
ni ani šťastni, pokud bychom neobdrželi plnost světla a požeh-
nání připravená pro spravedlivé… 

Je nám dáno, abychom znali tyto věci sami pro sebe. Bůh ře-
kl, že nám tyto věci ukáže; a za tímto účelem byl všem, již na to 
mají nárok skrze pokoru, udělen Duch Svatý, který vydává 
svědectví o Otci a Synu a který také bere z věcí Božích a ukazu-
je je člověku. Duch Svatý potvrzuje přesvědčení o pravdě, které 
jsme mohli dříve mít, a dává nám kladné ujištění o jeho správ-
nosti a skrze něj získáváme osobní znalost, ne jako někdo, komu 
to bylo řečeno, ale jako ten, kdo viděl, pocítil, slyšel a kdo ví 
sám pro sebe. 

Tedy, když před vámi, bratří a sestry, stojím jako pokorný ná-
stroj v rukou Božích, svědčím, nikoli mocí poznání, které jsem 
mohl odvodit z knih, ale skrze zjevení Boží, jež jsem obdržel, že 
Ježíš je Kristus. Vím, že můj Vykupitel žije; vím, že i když červi 
mohou zničit mé tělo, uzřím ve svém těle Boha a uzřím ho pro 
sebe, a ne pro jiného. Toto světlo ke mně přišlo, a je v mém srd-
ci a mysli, a vydávám o něm svědectví, a skrze ně a jím svěd-
čím, a vím, o čem hovořím… 

Jsem sám? Ne; do dnešního dne jsou desítky tisíc těch, již 
mohou vydávat toto svědectví. Oni to také vědí pro sebe; Bůh 
jim to ukázal, oni obdrželi Ducha Svatého, který přinesl svědec-
tví o těchto věcech do jejich srdce, a oni rovněž nejsou závislí na 
knihách, ani na slovech někoho jiného, neboť oni sami přijali 
poznání od Boha samotného a vědí, jako ví on, a vidí tak, jako 
vidí on, ve vztahu k těmto jednoduchým a drahocenným věcem.9 

Svědectví o Ježíši Kristu nás inspiruje činit to, 
co přikázal. 

Hovoříme o Spasiteli, o Ježíši, Synu Božím, a když je duch 
Kristův v našem srdci, pociťujeme v něm jistotu a bezpečí a to, 
že naše nohy spočívají na pravém základě věčné pravdy. 

Chci svým bratřím a sestrám říci, že pokud na celém světě e-
xistuje člověk, který do své duše přijal hlubší a intenzivnější 
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lásku ke Kristu než já, rád bych ho viděl, rád bych se s takovým 
člověkem stýkal. Kristus je vskutku Spasitelem mé duše, Spasi-
telem lidstva. Obětoval za nás svůj život, abychom mohli být 
spaseni, zlomil okovy smrti a zvítězil nad hrobem a vybídl nás, 
abychom ho následovali. Vystoupil ze smrti k opětovnému živo-
tu, prohlásil, že je cestou spasení, světlem a životem světa, a já 
tomu věřím celým svým srdcem. Nejenže tomu věřím, ale tak, 
jako vím, že slunce svítí, tak vím, že víra v něho inspiruje 
k dobru, a ne ke zlu; a tak, jako vím, že jeho duch nabádá k čis-
totě života, ke cti, bezúhonnosti, poctivosti a spravedlivosti, a ne 
ke zlu, tak skrze všechny tyto důkazy vím, že je pro mne 
možné pochopit, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha, Spasitel 
lidstva. 

Přesto s tímto vším, s tímto ujištěním ve svém srdci, s tímto 
poznáním, jež jsem obdržel, kdybych se zde zastavil, jaké dobro 
mi to přinese? Jaké dobro mi toto poznání přinese? K čemu mi 
toto poznání samo prospěje? Prospěje to tomu, že poté, co jsem 
přijal toto svědectví do svého srdce, poté, co jsem přijal do své 
duše svědectví ducha živého Boha, že Ježíš je Kristus, a tam 
jsem se zastavil a nešel jsem nikam dál, že právě toto svědectví 
v mé duši přispěje k mému věčnému odsouzení. Proč? Protože 
naší povinností není pouze vědět, že Ježíš je Kristus, ale ucho-
vávat si vliv jeho ducha ve své duši. Je nejen nezbytné mít jeho 
svědectví ve svém srdci, ale je nezbytné, abychom činili to, co 
přikazuje, a ty skutky spravedlivosti, které činil on, abychom 
mohli dosáhnout oslavení, které je připraveno pro jeho děti, kte-
ré činí, stejně jako věří; a ti, již se zastaví kousek před tím, ti 
naprosto jistě neuspějí. „Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, 
vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mé-
ho, kterýž v nebesích jest.“ [Matouš 7:21.] 

Spasitel řekl: „Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž 
jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů ne-
vymítali, a v tvém jménu divů mnohých nečinili? A tehdyť jim 
vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé 
nepravosti.“ [Matouš 7:22–23.] A proč? Protože svými rty vy-
znáváte, že mne milujete, svými ústy, neboli svými slovy, jste 
vyznali, že jste mne přijali, ale nečinili jste věci, které jsem vám 
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činit přikázal; nečinili jste pokání ze svých hříchů, nemilovali 
jste Boha celým svým srdcem, myslí a silou, zanedbali jste mi-
lovat bližního svého jako sebe samého, zanedbali jste být po-
křtěni někým, kdo má pravomoc křtít na odpuštění hříchů; zane-
dbali jste přijmout dar Ducha Svatého vkládáním rukou; zane-
dbali jste ztotožnit se s mým lidem; nepřišli jste do mého stáda; 
nejste počítáni s mými vyvolenými, a já vás neznám, „odejděte 
ode mne, činitelé nepravosti“. Vědět, jak činit dobro, a nečinit 
ho, je hřích. (Jakub 4:17.) To bude případ těch, již pouze věří. 
Když věříte, proč nečiníte to, co požaduje? … 

… Nebude stačit předstírat, že jste Svatými posledních dnů, 
když ve svém jednání, ve svém směru života, ve svých skutcích 
nebo činech napodobujete… nevěřící v Boha a v božské poslání 
Ježíše Krista. To stačit nebude. Ďábel vás podvede, svede vás a 
zničí vás, nebudete-li činit pokání ze skutků nebo činů, které 
nejsou v souladu, nebo které jsou neslučitelné, s evangeliem, 
které jste přijali.10 

Máme milovat Spasitele celým srdcem a duší. 

Čisté svědectví je za všech dob mocnou oporou.11 

Bratří a sestry, toužím vám vydat svědectví; neboť jsem obdr-
žel ujištění, které se zmocnilo celé mé bytosti. Vnořilo se hlubo-
ko do mého srdce; naplňuje každé vlákno mé duše; takže 
pociťuji, abych před tímto lidem řekl, a byl bych potěšen, 
kdybych měl výsadu říci to před celým světem, že Bůh mi 
zjevil, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha, Vykupitel světa.12 

Mám absolutní důvěru v [Ježíše Krista]. Celé mé srdce a duše 
jsou naplněny láskou k němu. Mé naděje jsou postaveny na Jeho 
slavné postavě a na Jeho slově. Byl bez hříchu; byl neposkvrně-
ný a vlastnil moc k životu věčnému; otevřel cestu z hrobu 
k věčně trvajícímu životu pro mne a pro všechny děti lidské. 
Moje důvěra v Něho je bezmezná. Moje láska k Němu překoná-
vá cokoli jiného na zemi, když mám Ducha evangelia tak, jak ho 
mít mám, a On je pro mne první a nejpřednější. On je největší ze 
všech, kteří kdy putovali po tomto našem světě, a přišel proto, 
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aby byl naším majákem, naším průvodcem a příkladem, a naší 
povinností je, abychom Ho následovali.13 

Doporučení ke studiu 

• Co je to svědectví? Jak získáváme svědectví o Ježíši Kristu? 
Jakou úlohu při rozvoji svědectví hraje „poslušnost zásad ži-
vota a spasení“? 

• Jak vaše svědectví roste „řádek za řádkem a předpis za před-
pisem“? Jaká požehnání přicházejí k těm, již přijímají neustá-
lé zjevení Svatého Ducha? 

• Za jakých okolností by mohl být dar svědectví odňat? Jak 
můžeme živit své svědectví? Jaké následky má zanedbání vý-
živy našeho svědectví? 

• Jak můžeme projevovat vděčnost za dar svědectví? 

• Jak nám studium písem pomáhá získat svědectví o Ježíši  
Kristu? V jakém duchu máme přistupovat k písmům, aby naše 
svědectví rostlo? 

• Jak můžeme získat osobní poznání, že Ježíš je Kristus, „ne 
jako někdo, komu to bylo řečeno, ale jako ten, kdo… ví sám 
pro sebe“? 

• Jak svědectví získané skrze Ducha Svatého převyšuje veškeré 
jiné důkazy? Jaké jste měli pocity, když jste byli požehnáni 
svědectvím od Ducha Svatého? 

• Proč je nutné činit to, co Spasitel přikazuje, stejně jako 
v Něho věřit? Jak bylo vaše svědectví posíleno skutky spra-
vedlivosti? Jak si můžeme „uchovávat... vliv [Spasitelova] 
ducha ve své duši“? 

• Jak se mocné svědectví presidenta Smitha o Spasiteli dotklo 
vašeho srdce? Jak vás požehnalo svědectví Prvního předsed-
nictva a Kvora dvanácti apoštolů? Proč máme při vydávání 
svědectví soustředit myšlenky na Ježíše Krista? 
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Podporování těch, 
kteří jsou povoláni předsedat 

Máme ctít a podporovat v pravdě i skutkem své  
vedoucí kněžství, kteří jsou povoláni, aby předsedali. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith podporoval své vedoucí kněžství ve 
svém srdci i svými skutky. V jeho práci opakovaně zaznívala 
Nefiova slova: „Půjdu tam a učiním, co rozkázal Pán.“ (1. Nefi 
3:7.) 

V říjnu 1873 ho president Brigham Young opět povolal, aby 
sloužil na misii. Joseph F. Smith o této době řekl: „Byl jsem 
povolán na misii poté, co jsem čtyři roky sloužil na přidělené 
půdě, a bylo nutné, abych zůstal ještě o rok déle, abych na ni 
získal nárok a dostal ji do vlastnictví; ale president Young řekl, 
že si přeje, abych šel na misii do Evropy a převzal zodpovědnost 
za tamní misii. Neřekl jsem mu: ,Bratře Brighame, nemohu jít; 
dostal jsem příděl půdy, a když půjdu, tak o ni přijdu.‘ Bratru 
Brighamovi jsem řekl: ,V pořádku, presidente Youngu; půjdu, 
kamkoli si přejete, abych šel; jsem připraven uposlechnout po-
volání svého nadřízeného vedoucího.‘ A šel jsem. Přišel jsem o 
příděl půdy, a přesto jsem si na to nikdy nestěžoval; nikdy jsem 
bratra Brighama neobviňoval, že mě o něj kvůli tomu připravil. 
Měl jsem pocit, že jsem byl zapojen do větší práce, než bylo 
zajištění 160 akrů půdy. Byl jsem poslán, abych národům země 
hlásal poselství spasení. Byl jsem povolán pravomocí Boží na 
zemi, a nezastavil jsem se, abych uvažoval o sobě a o svých ma-
lých osobních právech a výsadách; šel jsem, jak jsem byl povo-
lán, a Bůh mě v tom podporoval a žehnal mi.“1 
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Učení Josepha F. Smitha 

Pozvedáme ruku na znamení smlouvy,  
že budeme pomáhat svým vedoucím a že je budeme  

podporovat. 

Podle mého soudu jedním z nejdůležitějších úkonů vykonáva-
ných na konferencích Církve je ten, při němž pozvedáme ruku 
před Pánem, abychom vyjádřili podporu autoritám Církve a její 
organizaci tak, jak existuje. Je to ale jedna z těch důležitých vě-
cí, již činíme a jíž někteří lidé přikládají malou váhu. Jinými 
slovy, někteří lidé odcházejí poté, co pozvedli ruku na podporu 
autorit Církve, a více o tom nepřemýšlejí, a v mnoha ohledech 
jednají tak, jako kdyby prošli pouhou formalitou, které nepřiklá-
dají vůbec žádný význam. Považuji to za špatnou zásadu… Ti, 
kteří uzavírají smlouvu dodržovat Pánova přikázání, a potom 
tuto smlouvu porušují tím, že tato přikázání nedodržují, nečiní 
nic jiného než ti, kteří pozvedají ruku na znamení smlouvy po-
máhat autoritám Církve a podporovat je, a potom tak nečiní. 
Zásada je v obou případech stejná – je to porušení smlouvy, kte-
rou jsme uzavřeli.2 

Je závažným hříchem v přítomnosti Všemohoucího, když ně-
kdo hlasuje na podporu autorit Církve, a potom jde a protiví se 
jim a pošlapává nohama rady, které dávají; a my za to budeme 
souzeni Pánem.3 

Důležitou povinností, jež spočívá na Svatých, kteří hlasují na 
podporu autorit Církve, je, aby tak činili nejenom pozvednutím 
ruky, pouhou formou, ale v skutku a v pravdě. Nemá přejít den, 
kdy by všichni lidé tvořící Církev nepozvedli hlas v modlitbě 
k Pánu, aby podporoval své služebníky, již jsou dosazeni, aby 
jim předsedali… Tito muži mají být při výkonu svých povinnos-
tí podporováni vírou lidí, aby mohli být silní v Pánu… 

… Je přikázáním Páně, abychom se společně scházeli a… vy-
jadřovali podporu autoritám Církve, a tak obnovovali svou 
smlouvu pomáhat Boží autoritě, kterou na zemi ustanovil pro 
správu své Církve. A nemohu dostatečně silně zdůraznit, jak je 
důležité, když Svatí posledních dnů v pravdě a v skutku ctí a 
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podporují autoritu Svatého kněžství, které je povoláno předse-
dat. V tom okamžiku, kdy do srdce nějakého člena vstupuje 
duch, který mu brání podporovat ustanovené autority Církve, 
v tom okamžiku se stává podrobeným duchu, který směřuje ke 
vzpouře nebo nejednotnosti; a pokud tomuto duchu dovolí, aby 
v jeho mysli zapustil pevné kořeny, nakonec ho zavede do tem-
noty a odpadlictví.4 

Správně chápeme, že se dvakrát za rok společně scházíme na 
generální konferenci, aby byla přednesena jména těch, již byli 
vybráni jako předsedající úředníci v Církvi, a chápeme, že ti, 
kteří zaujímají tato postavení, jsou závislí na hlasu lidu v tom, 
aby jejich pravomoc, práva a výsady, jež používají, trvaly i  
nadále. Členky této Církve mají stejnou výsadu hlasovat na 
podporu svých předsedajících úředníků jako členové Církve, a 
hlas sestry v dobrém postavení je v každém ohledu považován 
za rovnocenný s hlasem bratra.5 

Jako Svatí posledních dnů podporujeme a ctíme  
generální autority, které jsou povolány předsedat. 

Nuže, zatímco přikázání Boží jsou pro celý svět, existují urči-
tá zvláštní přikázání, která platí pouze pro Svaté posledních dnů. 
Jaká to jsou? Jedním z těchto přikázání je, abychom ctili ty, již 
nám předsedají; jinými slovy, abychom ctili kněžství. Nežádám 
žádného člověka, aby mě ctil, pokud nedělám to, co je v přísném 
souladu s duchem mého povolání a kněžství, jehož jsem nosite-
lem. Žádný člen Církve není zavázán mne ctít, pokud kráčím 
mimo ono kněžství a pravomoc, které na mne byly přeneseny 
rozhodnutím Božím a hlasem Církve. Když ale hovořím skrze 
Ducha Páně v souladu s povinnostmi svého úřadu, je pro každé-
ho člena správné, aby poslouchal to, co říkám. Neboť pokud je 
to promlouváno skrze Ducha Božího a v souladu s mou povin-
ností, je to slovo a vůle Všemohoucího. 

„A cokoliv budou mluvit, když jsou vedeni Duchem Svatým, 
bude písmo, bude to vůle Páně, bude to úmysl Páně, bude to 
slovo Páně, bude to hlas Páně a moc Boží ke spáse.  
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President Joseph F. Smith na fotografii z roku 1914 se svým synem  
Josephem Fieldingem Smithem, který byl tehdy členem Kvora dvanácti apoštolů  

a který se později stal desátým presidentem Církve. 
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Vězte, toto je slib Páně vám, ó vy moji služebníci.“ [NaS 
68:4–5.] 

Je výsadou všech, aby věděli, zda hovořím pravdu skrze Du-
cha Božího, či nikoli. Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů je dáno jako přikázání, že budeme poslouchat hlas Ducha, 
který se projevuje skrze ty cesty, jež Bůh určil pro vedení svého 
lidu… Pokud budu radit v nespravedlivosti, budu přiveden 
k soudu. Žádný člověk nemůže tento lid učit zlovolnosti a dlou-
ho v tom pokračovat; neboť Bůh ho odhalí a zjeví tajemství jeho 
srdce; jeho cíl a záměr budou zjeveny Svatým, a on bude stát 
před Svatými a bude souzen Duchem Božím. Uznáváte-li... pre-
sidenta Církve a jeho rádce jako předsedající autoritu, potom ten 
člen, který nevěnuje pozornost jejich radám, si zaslouží lítost, 
neboť se nachází v přestupku. Tito muži vám nebudou radit 
špatně … 

… Nechci nikdy vidět přijít den, kdy tito muži, kterým jste 
svěřili právo a moc předsedat, budou mít zavřená ústa, takže se 
nebudou odvažovat kárat hřích nebo odsuzovat nepravost… Je 
naší povinností tak činit. Jsme zde za tímto účelem. Jsme stráž-
nými na věžích Sionu [viz Ezechiel 3:17–19]. Je naší prací a 
povinností, abychom poukazovali na chyby a pošetilosti mezi 
lidmi; a pokud to lidé nebudou přijímat, musejí jít svou vlastní 
cestou a trpět následky. Ti, kteří nebudou poslouchat spravedli-
vé rady, budou trpět, a ne ti, kteří nepravost kárají.6 

Naším cílem je konat naši povinnost podle světla, které vlast-
níme, skrze pomoc milujícího Otce. Mým cílem je nedělat nic, o 
čem nemám nejjasnější ujištění, že je to správné, skrze jedno-
myslnost svých rádců, naše zření oko v oku a naše společné 
stejné porozumění… Mým cílem není dělat něco, nebo strpět, 
aby bylo děláno něco nebo schváleno něco, co by ovlivnilo krá-
lovství Boží na zemi, jinak než s všeobecným souhlasem, nebo 
pokud to nemůžeme vidět oko v oku, tehdy budu vědět, že bu-
deme mít za sebou sílu, že s námi bude moc Boží a že Svatí bu-
dou pomáhat našim rukám a podporovat je.7 

Lidé se mohou stát nespokojenými se sebou navzájem, mohou 
se stát nespokojenými s Předsednictvem, Kvorem Dvanácti, 
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nebo s jinými, a mohou si v srdci říkat: „Nemám rád toho člově-
ka; nevěřím, že je tak dobrý, jak by měl být, má příliš mnoho 
chyb a slabostí, a proto nemohu a nebudu uznávat jeho pravo-
moc, protože v tohoto člověka nemám důvěru.“ Nepochybně 
jsou takoví, možná je jich příliš, kteří smýšlejí tímto způsobem, 
ale potíž je v tom, že… právě proto, že se stávají nespokojenými 
s jedinci a přechovávají ve svém srdci pocit hořkosti vůči svým 
bratřím, ztrácejí ze zřetele Všemohoucího; obracejí se proti pra-
vomoci svatého kněžství; a skrze svoji zaslepenost dovolují sa-
mi sobě, aby byli svedeni z cesty, a nakonec se odvracejí od 
Církve. 

Nuže, jak by to mělo být? Povím vám to. Na prvním místě 
by každá osoba měla vědět, že evangelium je pravdivé, protože 
toto je výsadou každého, kdo je pokřtěn a přijímá Ducha Sva-
tého. Člověk může být zarmoucen ve svých pocitech pro něja-
ké osobní neshody mezi ním a [presidentem Církve a jeho rád-
ci]; může mít v srdci pocity, které ho vedou k přemýšlení, že 
nás nemůže podporovat svou vírou a modlitbami; ale je-li tomu 
tak, co má dělat? Měl by si v srdci říci: „Bůh založil své krá-
lovství, a Jeho kněžství je na zemi; a nehledě na mé antipatie 
vůči některým lidem vím, že evangelium je pravdivé a že Bůh 
je se svým lidem; a pokud budu konat svou povinnost a dodr-
žovat Jeho přikázání, mraky se rozplynou a mlhy zmizí, Duch 
Páně přijde plněji, aby mi pomohl, a zanedlouho budu moci 
vidět – zda jsem na omylu, kterým jsem chyboval, a potom 
z něho budu činit pokání, neboť vím, že každá špatná věc bude 
přesto napravena.“ Myslím, že všichni lidé by měli smýšlet 
tímto způsobem.8 

Podporujme své místní autority a naslouchejme  
jejich radám. 

Jako předsednictvo Církve předsedá nad celou Církví – nad 
všemi kůly, všemi sbory a nad každým misijním polem na svě-
tě – tak tito muži [předsednictvo kůlu] předsedají nad tímto 
kůlem Sionu a nad všemi sbory a odbočkami v něm; a když 
vyzývají lidi, aby je podporovali v tom, co je správné, pokud je 
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lidé nepodporují, důsledky budou na hlavách lidí, a ne na hla-
vách těchto mužů. Jejich povinností je kárat nepravost a odsu-
zovat nespravedlivost. Jejich povinností je radit lidem po ce-
lém kůlu a nabádat je k tomu, aby byli věrnými a pilnými… 
Chci, abyste jasně rozuměli tomuto… [President kůlu má] prá-
vo předsedat lidem zde, radit jim, řídit je a bdít nad jejich zá-
jmy … 

… Máme psané slovo pro příklad, pro poučení, pro napome-
nutí, pro pokárání, pro radu a pro nabádání. Každý člověk ho má 
číst a rozumět mu, a potom budou všichni vědět, že v jejich 
středu jsou zjevovatelé Boží. Když ale slovo Boží nečtou, ani 
mu nerozumějí, když zjevovatelé hovoří, nemusejí jim naslou-
chat. Předsednictvo kůlu jsou vaši zjevovatelé zde. Jsou vyvole-
ni Pánem… Máte je podporovat a pomáhat jim, a naslouchat 
jejich radám. Nepovedou vás špatně; nepovedou vás ke zlovol-
nosti; neudělají žádnou chybu ve svých radách pro vás; neboť 
stojí jako světelný maják pro lidi – nejenom jako světelný ma-
ják, ale jsou na svém místě jako presidenti Církve v tomto kůlu 
Sionu, a sám Bůh se bude skrze ně projevovat lidem. Kromě 
toho je právem každého muže a ženy, aby měli zjevení a moud-
rost od Všemohoucího, aby věděli, že tito muži jsou dobří muži, 
a že konají svou povinnost.9 

Biskup je předsedající úředník svého sboru, a kde je ve sboru 
biskup, jsou jeho rádci a ti, již jsou členy jeho sboru, podřízeni 
jeho předsednictví. On se toho nemůže vzdát. Nemůže to předat 
druhému; nebo, pokud tak učiní, porušuje jednu ze svatých zá-
sad správy kněžství.10 

Zde je člověk, jenž říká: „Nemám žádnou důvěru v biskupa. 
Nemám biskupa rád. Nevěřím mu, je nekompetentní, je zaujatý; 
je nespravedlný; a já ho v jeho církevním postavení podporovat 
nebudu.“… Nezapomínejte na to; [biskup a jeho rádci] tam ne-
jsou proto, že jsme je tam dosadili ze své vlastní vůle. Jsou tam 
proto, že Pán toto skrze božskou pravomoc ustanovil jako řád 
předsednictví ve sboru, a biskup je tam držitelem pravomoci od 
Boha, a ne od člověka…“ 
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… Když nějaký člověk říká: „Jsem Svatý posledních dnů; 
jsem členem Církve v dobrém postavení, protože vím, jaké jsou 
zásady evangelia, a vím, jaké jsou zásady správy Církve,“ a po-
tom prohlašuje: „Jsem proti biskupovi, protože ho nemám rád“ 
nebo „protože v něho nemám důvěru,“ právě tímto skutkem do-
kazuje, že nerozumí zásadě správy a podrobenosti božské autori-
tě. Stává se tudíž neukázněným, nepoddajným, nežádoucím a 
způsobilým k tomu, aby s ním bylo jednáno podle jeho chvály-
hodných nebo špatných vlastností.11 

Člověk nemusí mít důvěru ke svému biskupovi nebo k jed-
nomu či oběma jeho rádcům… ale protože může mít tyto pocity, 
bylo by pro něho správné nebo zásadové jako pro staršího v Iz-
raeli, aby se sám postavil do role soudce biskupa nebo jeho rád-
ců a celé Církve? Pokud by se někdo dostal do postavení tohoto 
druhu, byl by jako někteří [muži, kteří odpadli od Církve]… 
Myslíte si, že byste přesvědčili lidi tohoto druhu o tom, že od-
padli od Církve? Ne, tito lidé jsou pevně přesvědčeni ve své 
vlastní mysli, že nikdy neodpadli. Rozhodně a rozhorleně popí-
rají, že by někdy odpadli nebo se odvrátili od Církve… Kdybych 
někdy pozvedl ruku proti svému biskupovi, proti Dvanácti nebo 
proti Prvnímu předsednictvu, protože je nemám rád, v tom oka-
mžiku bych se sám postavil do postavení, jež nyní zastávají tito 
muži a jež zastávaly desítky těch, kteří již odešli, a řekl bych: 
„Církev odpadla, Joseph Smith a Brigham Young a John Taylor 
odpadli, ale já jsem pevný ve víře; všichni lidé zbloudili, protože 
mne nechtějí uznávat.“ Právě tam se nachází člověk, který se 
bouří proti pravomoci kněžství, a který se současně snaží vytrvat 
ve víře. Nikdy není v jednom okamžiku určen více než jeden 
člověk k tomu, aby držel klíče království Božího příslušejícího 
k zemi.12 

Proto vám říkám, ctěte předsednictvo kůlu a svého biskupa a 
všechny, kteří jsou určeni, aby předsedali ve vašem středu. Pod-
porujte je v jejich postaveních skrze svou víru a modlitby a pro-
jevujte jim, že jim budete pomáhat v každém dobrém slově a 
díle, a Bůh vám za to bude žehnat.13 
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Podporování našich vedoucích je důkazem dobré vůle,  
víry a přátelství z naší strany. 

Věřím, že je povinností Církve, aby uznávala a oceňovala 
každého muže, který v ní ve své sféře a ve svém povolání zastá-
vá nějaké oficiální postavení. Přidržuji se nauky, že povinnost 
učitele je ve sféře, ve které je povolán jednat, stejně posvátná 
jako povinnost apoštola, a že každý člen Církve je povinen ctít 
učitele, který ho navštěvuje v jeho domově, jako má ctít úřad a 
radu předsedajícího kvora Církve. Oni všichni mají kněžství; oni 
všichni jednají ve svém povolání a všichni jsou nezbytní na 
svém místě, protože Pán je určil a ustanovil ve své Církvi. Ne-
můžeme je ignorovat; nebo budeme-li tak činit, bude hřích spo-
čívat na naší hlavě.14 

Nemáme sami sobě dovolit, abychom den za dnem obcházeli 
a v srdci měli ducha reptání a vyhledávání chyb na těch, již nám 
jsou představeni, abychom jim vyjádřili podporu v zod- 
povědných povoláních. Máme-li v srdci něco proti některému 
z těchto bratří, je naší povinností, jako svědomitých členů Cír-
kve, abychom šli nejprve za nimi samými, jak přikazují písma, a 
seznámili je s pocity, které vůči nim chováme, a ukázali jim 
příčinu takových pocitů; nikoli s touhou v srdci rozšířit nebo 
zvětšit potíže, ale máme k nim jít v duchu usmíření a bratrské 
lásky, v pravém křesťanském duchu, takže pokud v nás existuje 
nějaký pocit hořkosti, aby mohl býti naprosto odstraněn; a má-
me-li nějakou věc proti svému bratru, aby mohl mít možnost zlo 
napravit. Máme se snažit navzájem se milovat a navzájem se 
podporovat jako děti Boží a jako bratři a sestry ve věci Sionu.15 

Bratří a sestry, chci vám poděkovat… za jednomyslnost, která 
se zde projevila pozdvižením rukou tohoto ohromného shro-
máždění. Chápu to jako důkaz dobré vůle, víry a přátelství ze 
strany tohoto ohromného shromáždění vůči všem autoritám, jak 
generálním, tak místním nebo v pomocných organizacích, jež 
vám byly předloženy, a toho, že všichni budete dodržovat záva-
zek, který jste dali Pánu a sobě navzájem pozdvižením ruky, že 
všichni zamýšlíte pomáhat těmto úředníkům ve všech těchto 
různých organizacích, od prvního do posledního, a že je zamýš-
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líte podporovat, že je nebudete pomlouvat, že na nich nebudete 
bezdůvodně hledat chyby, že se nebudete snažit poškozovat je-
jich vliv nebo brzdit jejich pokrok nebo překážet jejich oprávně-
né práci, ale že naopak budete dělat vše, co můžete, abyste jim 
pomáhali, byli jim prospěšní, žehnali jim a povzbuzovali je 
v dobré práci, do níž jsou zapojeni.16 

Doporučení ke studiu 

• Proč je podporování našich vedoucích „jedním z nejdůležitěj- 
ších úkonů vykonávaných na konferencích Církve“? Proč je 
užitečné si uvědomit, že podporování našich vedoucích je 
„smlouvou, kterou jsme uzavřeli“? 

• Jak můžeme podporovat své vedoucí nejenom „pouhou for-
mou, ale v skutku a v pravdě“? Jak jste viděli, že vaše víra a 
modlitby pomáhají vašim vedoucím? 

• Co se může stát těm, kteří nepodporují „ustanovené autority 
Církve“? 

• Proč jsou První předsednictvo a Kvorum Dvanácti „strážnými 
na věžích Sionu“? Co je v tomto směru jejich povinností? Jak 
je můžeme v této povinnosti podporovat a ctít? (Viz také NaS 
107:22.) 

• Jmenujte některé zodpovědnosti předsednictva kůlu. Jakými 
způsoby můžeme předsednictvo kůlu lépe podporovat a po-
máhat mu? 

• Proč je důležité vědět, že biskup ve sboru je držitelem pravo-
moci „od Boha, a ne od člověka“? Jak můžeme lépe podporo-
vat biskupstvo v jejich zodpovědnostech? 

• Proč je povinnost domácího učitele „ve sféře, ve které je po-
volán jednat, stejně posvátná jako povinnost apoštola“? Jak 
můžeme podporovat a ctít domácí učitele a navštěvující uči-
telky? 

• Proč je podporování a ctění našich vedoucích důkazem naší 
víry v Pána? 
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President vysokého  
kněžství Církve 

Máme podporovat presidenta Církve, 
 který je držitelem klíčů svatého kněžství a vede  

Boží Církev na zemi, a máme ho poslouchat. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Presidentu Josephu F. Smithovi byla vyjádřena podpora jako 
šestému presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů na zvláštní konferenci dne 10. listopadu 1901. Tento nový 
úkol byl naplněním proroctví presidenta Lorenza Snowa, že se 
Joseph F. Smith stane presidentem Církve.1 

President Smith byl povolán apoštolem v roce 1866 presiden-
tem Brighamem Youngem a sloužil jako rádce čtyř presidentů 
Církve – Brighama Younga, Johna Taylora, Wilforda Woodruf-
fa a Lorenza Snowa. Často vydával svědectví „o božské pravo-
moci… o bezúhonnosti, o cti, o čistotě života, o inteligenci a o 
božskosti poslání a povolání“ těchto služebníků Božích.2 

17 let sloužil odvážně jako president Církve, s velkou mírnos-
tí a oddaností. Svatým řekl: „Osobně v tomto díle nejsem důleži-
tý, a nejsem ničím kromě toho, že s pokorným úsilím konám 
svou povinnost tak, jak mi k tomu Pán dává schopnosti.“3 

Svědčil o tom, že Církev je božsky řízena: „Chci vám říci, že 
od zorganizování Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
nikdy nenastala chvíle, kdy by Církev vedl člověk, ani na oka-
mžik. Nebylo tomu tak za dnů Josepha; nebylo tomu tak za dnů 
Brighama Younga; nebylo tomu tak od té doby; nebude tomu 
tak nikdy. Řízení této práce mezi lidmi světa nebude nikdy po-
necháno lidem. Je to Boží dílo.“4 
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Učení Josepha F. Smitha 

Bůh sám vede své dílo a svůj lid. 
Bůh ustanovil všechny věci v jejich pořádku. Dům Boží je 

domem pořádku, a nikoli domem zmatků. V tomto domě je sám 
Bůh Nejvyšší hlavou, a je nutné ho poslouchat. Kristus je obra-
zem a podobou jeho bytosti, jeho Jednorozeným Synem, a je 
naším Spasitelem a naším Bohem… Hned za Bohem a Kristem 
je na zemi postaven ten, jemuž jsou uděleny klíče moci a pra-
vomoci svatého kněžství a jemuž je dáno právo předsednictví. Je 
Božím mluvčím pro jeho lid ve všech věcech, které se týkají 
budování Sionu a duchovního i časného spasení lidstva.5 

Žádný člověk nepovede Boží lid ani jeho dílo. Bůh si může 
vyvolit lidi a učinit je nástrojem ve svých rukou k naplnění 
svých záměrů, ale sláva a čest a moc budou náležet Otci, ve kte-
rém spočívá moudrost a moc vést jeho lid a pečovat o jeho Sion. 
Já nevedu Církev Ježíše Krista, ani Svaté posledních dnů, a chci, 
abyste tomu jasně rozuměli. Žádný člověk tak nečiní… Mějte na 
paměti, že toto dílo vede Bůh. Je jeho. Není to dílo člověka. 
Kdyby to bylo dílo Josepha Smitha nebo Brighama Younga ne-
bo Johna Taylora, Wilforda Woodruffa nebo Lorenza Snowa, 
nevydrželo by zkoušky, kterým bylo podrobeno.6 
Čest a chvála budiž [presidentovi Církve], onomu nástroji 

v rukou Božích k založení řádu uprostřed nejistoty a určitých 
pravidel, skrze něž známe svůj směr.7 

Tři předsedající vysocí kněží stojí v čele Církve na zemi. 

Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý tvoří Božstvo a nesrovna-
telné řídící kvorum nad všemi Otcovými stvořeními. Tři muži stojí 
v čele Církve na zemi… muži, jejichž jedinou myšlenkou je činit 
dobro celému lidstvu, jejichž největší starostí je blaho lidu Páně a 
jejichž neustálým úsilím je sjednotit je a přimět je k práci, každého 
na jeho místě a v jeho povolání, aby pomáhali budovat Sion.8 

Pán na počátku tohoto díla zjevil, že vysokému kněžství jeho 
Církve a celé Církvi mají předsedat tři vysocí kněží. (Kniha na-
uk a smluv 107:22, 64, 65, 66, 67, 91 a 92.) Udělil jim veškerou 
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pravomoc nutnou k předsedání nad všemi záležitostmi Církve. 
Drží klíče domu Božího a obřadů evangelia a každého požehná-
ní, které bylo na zemi v této dispensaci znovuzřízeno. Tato pra-
vomoc je svěřena předsednictvu tvořenému třemi vysokými 
kněžími. Jsou to tři presidenti. Sám Pán je tak nazývá. (Kniha 
nauk a smluv 107:29.) Je však jeden předsedající president a 
jeho rádci jsou také presidenty.9 

Celé Církvi předsedá rada nazývaná první předsednictvo, tvo-
řená presidentem a dvěma rádci, vedle nich je dvanáct apoštolů, 
kteří se pravomocí rovnají prvnímu předsednictvu, ačkoli mu 
jsou podřízeni a jednají pod jejich vedením.10 

O předsedajícím úředníkovi Církve se může a má hovořit jako 
o „presidentovi“ a má se tak oslovovat; to platí také pro rádce 
v Prvním předsednictvu, neboť každý z nich je, jak Pán řekl, 
presidentem (NaS 107:22, 24, 29); ale není správné hovořit běž-
ně o presidentovi Církve a [je] nesprávné oslovovat ho jako 
„proroka“, „vidoucího“ nebo „zjevovatele“, ačkoli mu tyto 
vznešené tituly výslovně náležejí a patří také každému z jeho 
rádců a každému z Dvanácti… Tyto tituly jsou označením du-
chovních mocí a funkcí a jejich charakter je příliš posvátný na 
to, aby byly používány jako běžné tituly.11 

Církev má vždy hlavu, a je-li předsednictvo Církve odňato  
úmrtím nebo z jiného důvodu, potom je hlavou Církve dvanáct 
apoštolů až do doby, kdy je znovu zorganizováno předsednictvo 
tří předsedajících vysokých kněží, kteří mají právo zastávat úřad 
Prvního předsednictva Církve;… a je povinností dvanácti apošto-
lů ihned postupovat způsobem, který byl určen, a postarat se, aby 
bylo První předsednictvo znovuzorganizováno, aby tak nemuselo 
dojít k žádnému výpadku v práci a řádu kněžství Církve.12 

President vysokého kněžství drží klíče svatého kněžství. 
Kněžství obecně je pravomoc daná člověku, aby jednal v za-

stoupení Boha. Každý muž vysvěcený k nějakému stupni kněž-
ství má na sebe delegovánu tuto pravomoc. 

Je ale nutné, aby každý skutek vykonaný touto pravomocí byl 
učiněn ve správném čase a na správném místě, správným způso-
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bem a ve správném pořádku. Moc řídit tuto práci tvoří klíče 
kněžství.13 

Všechny klíče a pravomoc a moc týkající se správy Církve a 
Melchisedechova a Aronova kněžství jsou soustředěny v před-
sedajícím úředníkovi Církve. V Církvi není žádná činnost nebo 
úřad, které by president Církve nemohl plnit a nemohl dělat, je-
li to nutné, nebo je-li od něho požadováno, aby to vykonával 
[viz NaS 107:9]. Je nositelem úřadu patriarchy; je v Církvi nosi-
telem úřadu vysokého kněze a apoštola, sedmdesátníka, staršího, 
biskupa a kněze, učitele a jáhna; všechno toto přísluší k před-
sednictví Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a oni mo-
hou úřadovat v jakémkoli z těchto povolání a ve všech z nich, 
když to situace vyžaduje.14 

Nikdy není v jednom okamžiku určen více než jeden člověk 
k tomu, aby držel klíče království Božího příslušející k zemi. 
Když Kristus pobýval na zemi, držel je on; když ale odešel, svě-
řil je Petrovi, a ten se stal presidentem, neboli vedoucím apošto-
lů; a bylo jeho právem řídit Církev a přijímat zjevení pro ni a 
udělovat rady všem bratřím. Poté, co Satan a zlovolní lidé nabyli 
vrchu nad Církví, ukřižovali Spasitele a zabili apoštoly, byly 
klíče království ze země odňaty… Od chvíle, kdy byly klíče 
tohoto kněžství odňaty ze země, až do doby, kdy je obdržel Jo-
seph Smith, žádný člověk ono kněžství nikdy nevlastnil, ani jeho 
klíče, ani pravomoc budovat Sion Boží a připravovat církev ne-
boli lid na druhý příchod Krista.15 

Kniha nauk a smluv činí velmi srozumitelným to, že zatímco 
každý úředník v Církvi má právo úřadovat ve svém vlastním 
postavení, „Melchisedechovo kněžství má právo předsednictví a 
vlastní moc a autoritu nad všemi úřady v Církvi, v každém věku 
světa, aby spravovalo duchovní záležitosti“. (Kniha nauk a 
smluv, oddíl 107:8.) 

Ve verších 65 a 66 stejného zjevení je nám dále řečeno: 

„Je též nutné, aby byl jeden z vysokého kněžstva povolán, aby 
byl nadřízen kněžství a budiž nazván [presidentem] vysokého 
kněžství Církve. 
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Nebo jinak řečeno: předsedající vysoký kněz vysokého kněž-
ství Církve.“16 

Hlavním faktem, který máme mít na paměti, je to, že kněžství 
je větší než kterýkoli z jeho úřadů; a že kterýkoli muž, který je 
nositelem Melchisedechova kněžství, může mocí tohoto vlast-
nictví vykonávat jakýkoli obřad, který k němu patří nebo je 
s ním spojen, když je k tomu povolán někým, kdo je držitelem 
patřičné pravomoci, kterážto patřičná pravomoc je udělena  
presidentovi Církve nebo komukoli, koho jí on může pověřit. 
Každý úředník v Církvi je pod jeho vedením, a on je veden Bo-
hem. Je také vybrán Pánem, aby byl hlavou Církve, a stává se jí, 
když ho kněžstvo Církve (které zahrnuje jeho úředníky a jeho 
členy) jako takového přijalo a podpořilo. (Kniha nauk a smluv 
107:22.)17 

President je určen k tomu, aby přijímal zjevení  
pro celou Církev. 

Pán také určil jednoho muže, aby na zemi v dané době držel 
klíče zjevení pro celé těleso Církve, ohledně všech jejích orga-
nizací, pravomocí, obřadů a nauk. Duch zjevení je udělen všem 

První předsednictvo, duben 1910 až říjen 1911 (zleva doprava):  
Anthon H. Lund, Joseph F. Smith, John Henry Smith. 
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jejím členům ku prospěchu a osvícení každého jednotlivce při-
jímajícího jeho inspiraci, a podle sféry, ve které jsou on nebo 
ona povoláni pracovat. Ale pro celou Církev je pouze ten, kdo 
stojí v jejím čele, určen, aby přijímal zjevení cestou přikázání a 
aby byl učiněn konec diskusím. Za pomoci svých rádců předse-
dá celé Církvi na celém světě; tak První předsednictvo drží prá-
vo poskytovat autoritativní vedení ve všech záležitostech, které 
se týkají budování, správy a usměrňování této organizace.18 

Svatí posledních dnů mají jako zásadu své víry, že… presi-
dent Církve je uznáván za jedinou osobu, skrze niž přijde božské 
sdělení jako zákon a nauka pro tuto náboženskou organizaci; že 
takové zjevení může přijít kdykoli, ohledně jakékoli věci, du-
chovní nebo časné, jak si Bůh přeje; a nakonec, že v mysli kaž-
dého věrného Svatého posledních dnů je takové zjevení, ať radí 
v čemkoli nebo ať požaduje cokoli, tím nejvyšším.19 

V okamžiku, kdy se nějaký jednotlivec pozvedá a osvojuje si 
právo ovládat a diktovat, nebo soudit své bratří, zejména ty, již 
předsedají, má být neprodleně zastaven, nebo to bude mít za 
následek neshodu, rozdělení a zmatek. Každý muž a žena v této 
Církvi má vědět, že se nemá takovému duchu poddávat; v oka-
mžiku, kdy se v nich probudí tento pocit, mají ho pokárat, 
protože je v přímém protikladu s řádem kněžství a s duchem a 
géniem tohoto díla. Nemůžeme jako autoritativní přijímat nic, 
kromě toho, co přichází skrze určenou cestu, ustanovenou orga-
nizaci kněžství, která je cestou, kterou Bůh určil, aby skrze ni 
oznamoval svůj úmysl a svou vůli světu.20 

Bylo by absolutně neslučitelné, nerozumné a absurdní před-
pokládat, že poté, co Bůh povolal jednoho muže a určil ho 
k tomuto dílu, že by ho obcházel a chodil k někomu jinému, aby 
dosáhl stejného účelu. Žádný soudný člověk by toto tvrzení ani 
na okamžik nepřijal. Vážně se zabývat jakoukoli takovou myš-
lenkou by znamenalo obviňovat Všemohoucího z nedůslednosti 
a z toho, že je původcem zmatku, neshody a rozkolu. Království 
Boží by žádným takovým způsobem nebylo na zemi nikdy zalo-
ženo.21 
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Pokud by se [president Církve] stal nevěrným, Bůh by ho od-
stranil z jeho místa. Svědčím ve jménu Boha Izraele, že On ne-
strpí, aby hlava Církve, ten, kterého vyvolil, aby stál v čele, pře-
stupoval Jeho zákony a odpadl; v okamžiku, kdy by se vydal 
směrem, který by k tomu za čas vedl, by ho Bůh odstranil. Proč? 
Protože strpět, aby zlovolný člověk zaujímal toto postavení, by 
znamenalo dovolit, tak říkajíc, aby byl zkažen pramen, což je 
něco, co On nikdy nedovolí.22 

Bůh bude ctít a zvelebovat své služebníky. 

[Toto] není dílo člověka, ale Boha Všemohoucího; a Jeho věcí 
je zajistit, aby muži, kteří zaujímají toto postavení, byli muži 
podle Jeho vlastního srdce, muži, kteří od Něho budou přijímat 
pokyny a kteří je budou provádět podle rad Jeho vůle.23 

[Boží] kněžství budou vždy tvořit správní muži, vhodní pro 
toto místo, muži, jejichž záda budou uzpůsobena pro toto bře-
meno, muži, skrze něž může pracovat a usměrňovat záležitosti 
své Církve podle rad své vlastní vůle. A v okamžiku, kdy 
jednotlivci vzhlížejí k nějakému jinému zdroji, v tom okamžiku 
otevírají sami sebe svůdným vlivům Satana a činí se náchylnými 
k tomu, aby se stali služebníky ďábla; ztrácejí ze zřetele pravý 
řád, skrze nějž se těšíme požehnáním kněžství; přestupují hrani-
ce království Božího a jsou na nebezpečné půdě.24 

Bůh bude ctít a zvelebovat své služebníky v očích lidí. Bude 
je podporovat ve spravedlivosti. Vyvýší je na výsost, pozvedne 
je do své přítomnosti a oni se budou podílet na jeho slávě na 
věky věků.25 

Vydávám své svědectví o božské pravomoci těch, již byli ná-
sledovníky proroka Josepha Smitha v předsednictví této Církve. 
Byli to muži Boží… Mohu vydat svědectví o bezúhonnosti, cti, 
čistotě života, inteligenci a božskosti poslání a povolání Brig-
hama [Younga], Johna [Taylora], Wilforda [Woodruffa] a Lo-
renza [Snowa]. Byli inspirováni Bohem, aby plnili poslání, ke 
kterému byli povoláni, a já to vím. Děkuji Bohu za toto svědec-
tví a za Ducha, který mě nabádá a popohání k těmto mužům, 
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k jejich poslání, k tomuto lidu, k mému Bohu a mému Vykupite-
li.26 

Bratří a sestry, mou věcí, mou povinností je kázat evangelium 
Ježíše Krista a to toho ukřižovaného a vzkříšeného z mrtvých a 
sedícího na trůně v moci, slávě a majestátu na pravici jeho Otce, 
našeho Boha… Musím dělat to nejlepší, co mohu, to nejlepší, co 
znám, pro ty, které Bůh svěřil do mé péče. Musím také konat 
svou povinnost vůči lidu Božímu, pro nějž, jak On si přeje, mám 
být pokorným služebníkem a učitelem evangelia.27 

Je to Pánovo dílo, a já vás naléhavě prosím, abyste na to ne-
zapomínali. Žádám vás, abyste tomu věřili; neboť je to pravda. 
Vše, co Bůh řekl ohledně tohoto díla posledních dnů, se stane. 
Svět tomu nemůže zabránit… Bůh je u kormidla, a povede svůj 
lid k vítězství.28 

Kdykoli, pokud někdy, říkám slovo, které je pro Boha přija-
telné, kdykoli říkám Jeho pravdu, je to skrze přítomnost a vliv 
Jeho Ducha, a činím to k Jeho poctě a k Jeho slávě. Nikdy jsem 
si nepřisvojil žádnou poctu. Nechci žádnou poctu; nečiním si 
nárok na žádnou, leda být členem Církve Kristovy, poctu z toho, 
že stojím ryzí, neposkvrněný, neotřesený a pevný v království 
svého Boha a Jeho Krista.29 

Pokud se mě týče, je to království Boží, nebo nic. Osobně 
v tomto díle nejsem důležitý, a nejsem ničím kromě toho, že 
s pokorným úsilím konám svou povinnost tak, jak mi k tomu 
Pán dává schopnosti. Ale je to království Boží. Královstvím 
Božím mám na mysli organizaci Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, jejímž králem a hlavou je Ježíš Kristus.30 

Doporučení ke studiu 

• Kdo vede Církev? Proč je pro nás důležité, abychom rozumě-
li, že „žádný člověk nepovede Boží lid ani jeho dílo“? 

• Jaká požehnání jsou zaslíbena členům Církve, když věrně 
následují presidenta Církve? (Viz také NaS 21:4–6.) Jakými 
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způsoby jste byli požehnáni skrze následování rady žijících 
proroků? 

• Jak můžete podporovat První předsednictvo a Kvorum dva-
nácti apoštolů v jejich práci? 

• Co znamenají „vznešené tituly“ prorok, vidoucí a zjevovatel? 
Komu tyto tituly příslušejí? 

• Co jsou klíče kněžství? Co to znamená podporovat presidenta 
Církve jako jedinou osobu na světě, která vlastní všechny klí-
če kněžství a která je oprávněna je používat? 

• Proč je nezbytné vědět, že pouze president Církve je určen 
k tomu, aby přijímal zjevení pro celou Církev? Jak se můžeme 
chránit před tím, abychom věřili falešným prorokům a faleš-
ným zjevením? 

• Proč si můžeme být jisti, že nás president Církve vždy povede 
v souladu s Boží vůlí? 
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Zachovávání sabatu: 
Aby tvá radost mohla být úplná 

Sabat je den, který pro nás Bůh oddělil, 
abychom uctívali, modlili se a projevovali svou 

oddanost Nejvyššímu. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith si uvědomoval velkou zodpovědnost, 
kterou mají Svatí posledních dnů, aby světili den sabatu, a učil 
tomu. Učil Svaté, aby o sabatu uctívali Pána a využívali čas 
k tomu, aby učili svou rodinu a žehnali jí. Řekl: „Pokud se mě 
týče, v den sabatu, v hodinách mezi shromážděními, rád využí-
vám možnosti sedět doma se členy své rodiny a rozmlouvat 
s nimi, a navštěvovat je a lépe je poznávat. Rád využívám tuto 
možnost a věnuji tomuto účelu o sabatu tolik času, kolik poho-
dlně mohu; poznávat své děti, udržovat s nimi kontakt a udržo-
vat je v kontaktu s písmy a přemýšlet o něčem kromě zábavy, 
žertů, smíchu a veselí a podobných věcí.“ 1 

Učil také o důsledcích znesvěcování dne posvěceného Pánem. 
V neděli 12. června 1898 v Tabernaclu v Salt Lake City řekl: 
„Když jsem přicházel na toto shromáždění, dostihl jsem jednoho 
z bratří, a on mi řekl, že když procházel kolem nádraží, viděl 
tam velký dav lidí, kteří se chystali vyjet si na nějaké příjemné 
rekreační místo… Prohlašuje-li někdo z nich, že je Svatý po-
sledních dnů, potom směr, jímž se dnes vydali, je v rozporu se 
zákonem Božím, v rozporu se smlouvami, které učinili ve vo-
dách křtu, a v rozporu se smlouvami, které uzavřeli na nejsvatěj-
ších místech, na něž mohou Svatí posledních dnů vstupovat. 
Porušují den sabatu, nectí přikázání Páně; prokazují, že nejsou 
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poslušni tohoto zákona, a činí to, co není příjemné v očích Páně 
a co nakonec bude mít za následek jejich škodu, pokud ne jejich 
odpadlictví.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Pán ustanovil a posvětil jeden den ze sedmi. 

Bůh učinil neboli určil den sabatu za den odpočinku, za den 
uctívání, za den pro dobré skutky a pro pokoru a kajícnost a pro 
uctívání Všemohoucího v duchu a v pravdě.3 

Po celé zemi existuje rostoucí tendence znevažovat zachová-
vání dne sabatu. Příkaz: „Pomni na den sobotní, abys jej světil“, 
je dnes stejným zákonem jako tehdy, když byl dán Izraeli na 
hoře Sinai [Exodus 20:8].4 

Den sabatu je dnem odpočinku a uctívání, určeným a ustano-
veným zvláštním přikázáním Páně pro Církev Ježíše Krista Sva-
tých posledních dnů, a my ho máme ctít a světit. Této zásadě 
máme učit rovněž své děti.5 

Jeden den ze sedmi byl ustanoven a posvěcen za den uctívání, 
za den vážných myšlenek, za den modlitby a díkůvzdání a přijí-
mání večeře Páně na památku Jeho i Jeho nesrovnatelného usmí-
ření. Učme své děti, že mají hledět, aby světily sabat, a to jednak 
proto, že to dělají rády, jednak proto, že to přikázal Bůh. Potom 
získají obveselení a odpočinek, změnu a potěšení oprávněným 
způsobem v jiné dny… Neznesvěcujme sabat.6 

Co máme dělat v den sabatu? 

Ctěte den sabatu a svěťte jej. V sabatní den uctívejte Pána. 
Nepracujte. Nevyhledávejte o sabatu marná potěšení. Odpočí-
vejte a osvěžujte si mysl modlitbou, studiem a přemýšlením o 
zásadách života a spasení. To jsou oprávněné práce pro den sa-
batu... 

Kéž odsud lidé odejdou do svého domova a toto si vezmou 
s sebou, a předají to nepřítomným členům své rodiny. Řekněte 
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jim, že předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů je proti porušování dne sabatu.7 

Zachovávat správně den sabatu je jasnou povinností každého 
Svatého posledních dnů – a to zahrnuje mladé muže i mladé 
ženy i chlapce a dívky. Může se zdát divné, že je nutné opakovat 
tuto často prohlašovanou skutečnost. Zdá se ale, že existují něk-
teří lidé, a občas celé obce, které tuto povinnost opomíjejí, a 
tudíž mají zapotřebí tohoto napomenutí. 

Co se od nás vyžaduje, abychom dělali o sabatu? Zjevení Pá-
ně proroku Josephovi na toto téma jsou velmi jasná, a těmi se 
máme řídit, neboť jsou v přímém souladu s učením Spasitele. 
Zde jsou některé prosté požadavky: 

Sabat je pro vás určen, abyste si odpočinuli od své práce. 

Sabat je pro vás zvláštním dnem, abyste uctívali, abyste se 
modlili a projevovali horlivost a zápal ve své náboženské víře a 
povinnosti – abyste projevovali oddanost Nejvyššímu. 

Sabat je den, kdy se od vás vyžaduje, abyste věnovali svůj čas 
a pozornost uctívání Pána, ať již na shromáždění, doma, nebo 
kdekoli můžete být – to je myšlenka, která má ovládat vaši mysl. 

Den sabatu je dnem, kdy máte se svými bratřími a sestrami 
navštěvovat shromáždění Svatých, připraveni na přijetí svátosti 
večeře Páně; poté, co jste nejprve vyznali své hříchy před Pánem 
i před svými bratřími a sestrami, a poté, co jste odpustili svým 
bližním tak, jak očekáváte, že Pán odpustí vám. 

V den sabatu nebudete konat žádnou jinou věc, než si připra-
vit jídlo s upřímností srdce, aby váš půst mohl být dokonalý a 
vaše radost mohla být úplná. To je to, co Pán nazývá půstem a 
modlitbou [viz NaS 59:13–14]. 

Důvod tohoto vyžadovaného zaměření sabatního dne je také 
jasně uveden ve zjeveních. Je tomu tak proto, aby se člověk mo-
hl plněji uchovat neposkvrněným od světa; a proto se také od 
Svatých vyžaduje, aby šli do domu modlitby a přinášeli své svá-
tosti v den sabatu [viz NaS 59:9]… 

Pán není potěšen lidmi, kteří znají tyto věci, a nečiní je. 
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Muži neodpočívají od své práce, když ořou a sejí a loví a ko-
pou. Neodpočívají, když v neděli celý den zůstávají doma a vy-
konávají drobné práce, na které neměli čas v jiné dny. 

Muži neprojevují horlivost a zápal ve své náboženské víře a 
povinnosti, když v neděli brzy ráno se svou manželkou a dětmi 
spěchají… do kaňonů, na rekreační místa a na návštěvu k přáte-
lům nebo na zábavní místa. Tímto způsobem neprojevují svou 
oddanost Nejvyššímu. 

Při hledání potěšení a osvěžení nevěnují svůj čas a pozornost 
uctívání Pána; ani se nemohou těšit z ducha odpuštění a uctívá-
ní, který přichází s přijímáním svaté svátosti. 

Chlapci a mladí muži se nepostí s upřímností srdce, aby jejich 
radost mohla být úplná, když den sabatu tráví tak, že bloumají 
kolem obecního zmrzlinového stánku nebo restaurace, hrají hry 
nebo jezdí na vozech, rybaří, střílejí nebo sportují, či chodí na 
výlety nebo vycházky. To není směr, který by je uchoval nepo-

Pěvecký sbor 20. sboru Salt Lake na začátku 20. století. President Joseph F. Smith 
považoval hudbu zpívanou „sbory Svatých“ za „půvabné velebení Boha“, 

které je důležité pro naše uctívání v den sabatu (Gospel Doctrine, 259). 
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skvrněnými od světa, ale spíše směr, který je zbavuje bohatých 
zaslíbení Páně, dává jim bolest místo radosti, a neklid a úzkost 
místo klidu, který přichází spolu s díly spravedlivosti.8 

Všechna požehnání získáváme, nebo bychom získali, pokud 
jenom zasvětíme každou hodinu sabatu nějaké práci nebo nějaké 
snaze nebo nějakému studiu, které by zdokonalilo naši mysl a 
které by nás plněji seznámilo s našimi povinnostmi v Církvi, se 
zákonem Církve, s přikázáními Božími a s předpisy evangelia 
Ježíše Krista… 

Mým přesvědčením je, že je povinností Svatých posledních 
dnů, aby ctili den sabatu a světili jej, právě tak, jak nám to Pán 
přikazuje. Jděte do domu modlitby. Naslouchejte poučením. 
Vydávejte svědectví o pravdě. Pijte z pramene poznání a pouče-
ní, který vám může být otevřen těmi, již jsou inspirováni 
k tomu, aby nám dávali poučení. Když přijdeme domů, shro-
mážděme rodinu. Zazpívejme si několik písní. Přečtěme si kapi-
tolu nebo dvě z Bible nebo z Knihy Mormon nebo z Knihy nauk 
a smluv. Diskutujme o zásadách evangelia, které se týkají po-
stupu ve škole božského poznání, a tímto způsobem naplňujme 
jeden den ze sedmi… 

Myslím, že je pro nás dobré, abychom alespoň jeden den 
v týdnu vzali své děti tak říkajíc pod svá křídla a učili je čestnos-
ti a poctivosti a úctě k tomu, co je správné a božské, a učili je 
úctě k věku a stařecké vetchosti a k tomu, aby byli laskaví 
k cizinci, který je v našich branách… Máme je učit zdvořilosti. 
Máme naše chlapce učit, aby byli gentlemany, a naše dívky, aby 
byly dámami. A když hovořím o dámě nebo gentlemanovi, mám 
na mysli chlapce nebo dívku či muže nebo ženu, kteří zachová-
vají opravdovou cudnost, mírnost, jemnost, trpělivost, lásku a 
laskavost vůči dětem lidským… 

Existuje velmi mnoho věcí, které můžeme dělat v den sabatu, 
které by bavily, zajímaly a poučovaly naše děti doma v hodinách 
mezi shromážděními… Nechejte je, aby se ve vhodný čas bavi-
ly, ale ať se v den sabatu učí lepším věcem.9 
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Sobotní večer může být moudře ustanoven jako úvod  
ke dni Páně. 

Je povinností členů Církve, aby si plánovali práci tak, aby ne-
byla žádná výmluva pro olupování Pánova dne o jeho svatost. 
Za tímto účelem nechejte chlapcům a dívkám [čas] během týd-
ne, který může být užitečně využit pro osvěžení a který ponechá 
sabat volný pro duchovní kulturu a uctívání. Rovněž je závazné, 
abychom si plánovali zábavu tak, aby nekolidovala s naším uc-
tíváním.10 

Sobotní večer může být moudře ustanoven jako čas pro pře-
mýšlivé rozhovory nebo užitečné čtení jako úvod ke dni sabatu.11 

Dobré moderní… přikázání by mohlo znít nějak takto: Ne-
přepracujte a nepředřete se v sobotu, abyste sabat nepřipravili o 
oddanost a uctívaní, které k němu, jako ke dni odpočinku, patří. 

V domácnosti je sobota tím dnem, který je ustanoven pro úk-
lid domu, pro mimořádné vaření, pro spravování oděvů a vše-
chny druhy oprav, o kterých si lidé myslí, že je nutné dělat je o 
sabatu. V podnikání je sobota dnem pro dokončení a uzavření 
všech nedokončených drobností týdenní práce. 

Důsledky našeho moderního zacházení s předposledním dnem 
v týdnu se příliš často projevují v nedbalosti a netečné lhostej-
nosti, které činí naše pocity a celkovou ztrátu energie téměř ne-
slučitelnými s duchem uctívání. Žádný muž nebo žena unavení 
z nadměrné námahy vynaložené od časného sobotního rána do 
pozdní sobotní noci nemohou správně uctívat Boha v duchu a 
v pravdě.12 

Osoby, které jsou zvyklé znesvěcovat Pánův den,  
ztratí ducha Páně. 

Budeš ctít den sabatu a světit jej. Děláme to? Je nutné to dě-
lat? Je naprosto nezbytné to dělat, abychom mohli být v souladu 
s Božím zákonem a s Božími přikázáními; a kdykoli tento zákon 
nebo toto přikázání přestupujeme, jsme vinni přestoupením zá-
kona Božího. A jaké budou následky, budeme-li v tom pokračo-
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vat? Naše děti půjdou v našich šlépějích; nebudou ctít příkaz 
Boží světit jeden den ze sedmi; a ztratí ducha poslušnosti Božích 
zákonů a jeho požadavků, stejně jako ho ztratí otec, bude-li po-
kračovat v porušování přikázání.13 

Osoby, které jsou zvyklé znesvěcovat Pánův den, nemohou 
být členy společenství, a členové Církve, kteří zanedbávají ve-
řejné uctívání a přijímání svátosti a nepamatují na to, aby světili 
den sabatu, zeslábnou ve víře a duchovně onemocní a ztratí Du-
cha a přízeň Boží a nakonec ztratí své postavení v Církvi a své 
oslavení s poslušnými a věrnými.14 

Pán řekl: „Pomni na den sobotní, abys jej světil.“ Je to zákon 
Boží nejenom pro tento lid, ale pro celé lidstvo. Člen Církve, 
který nectí den sabatu a nesvětí jej, se dopouští přestupku; nepo-
kračuje ve slově pravdy; není vskutku učedníkem Krista; nebude 
znát pravdu, a pravda ho neučiní svobodným, pokud ji nepozná 
a nebude podle ní žít.15 

Divadla a různé veřejné zábavy se nyní konají v den sabatu 
v rozporu se zjeveními Páně a ukazují se být mocným faktorem 
v ničení víry těch, již se těchto činností účastní. Rodiče mládeže 
Sionu mají své děti před těmito a dalšími zlými věcmi chránit, 
neboť budou voláni k zodpovědnosti, jestliže jejich děti kvůli 
jejich nedbalosti sejdou z cesty.16 

Je stejně tak povinností Svatých posledních dnů ctít den saba-
tu a plnit ty povinnosti, které se o sabatu z jejich ruky vyžadují, 
jako být čestnými vůči svým bližním a i jinak žít spravedlivým 
životem… Povinností rodičů je rovněž dávat příklad jejich dě-
tem ve ctění dne sabatu, v modlitbách v rodinném kruhu a 
v plnění každé povinnosti Svatých posledních dnů. Otec a mat-
ka, kteří zanedbávají učit své děti a povzbuzovat je, aby vykoná-
vali své povinnosti, se dožijí lítosti nad svou vlastní pošetilostí.17 

Ti, kteří ctí sabat, se budou těšit velkým časným  
i duchovním požehnáním. 

Neděle je dnem odpočinku, změnou od běžného týdenního 
zaměstnání, ale je to více než jenom to. Je to den uctívání, den, 
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v němž může být obohacen duchovní život člověka. Den lenosti, 
den fyzického zotavení, se příliš často velmi liší od Bohem usta-
noveného dne odpočinku. Fyzické vyčerpání a lenost jsou neslu-
čitelné s duchem uctívání. Správné zachovávání povinností a 
oddanosti v den sabatu poskytne skrze jeho příležitosti a jeho 
duchovní život ten nejlepší odpočinek, kterému se lidé v den 
sabatu mohou těšit.18 

Upřímně toužím… abychom mohli být posíleni ve své víře; a 
abychom se mohli stát lepšími Svatými posledních dnů, než 
jsme byli v minulosti. To je jeden z prvořadých cílů našeho 
shromažďování v den sabatu… Jsem přesvědčen, že jsme upadli 
do zlozvyku přicházet na shromáždění bez jakékoli zvláštní 
zkroušenosti srdce. To může být považováno za tvrdá slova, a 
možná to neplatí pro nás pro všechny, ale jsem přesvědčen, že 
mnozí přicházejí na shromáždění netečně, bez zvláštního zámě-
ru. Myslím, že bychom měli přicházet, abychom před Pánem 
potvrzovali, že jsme pamětlivi dne sabatu a že máme v úmyslu 
učit se Jeho cestám … 

Myslím, že všichni by měli být nadšeni myšlenkou, že existu-
je část tohoto díla[, která] závisí na každé osobě. Je na každém, 
aby si uvědomil, že bude sklízet to, co je zaseto. Každý má tedy 
pracovat s rozhodností, a když se sejdeme, každý má mít ducha 
modlitby a má své duši dovolit, aby vyšla, ne sama pro něho 
samého, ale k celému shromáždění. Kdyby se toto dělo, nikdo 
by neodešel z domu uctívání, aniž by zakusil ducha Božího.19 

Nuže, jaký slib mají Svatí, kteří zachovávají sabat? Pán pro- 
hlašuje, že nakolik tak budou činit s veselým srdcem a tváří, 
plnost země je jejich, „zvěř v poli a ptactvo ve vzduchu, i to, co 
šplhá po stromech a běhá po zemi, ano, a rostlinstvo a dobré 
věci, které pocházejí ze země, ať k jídlu nebo k odívání nebo pro 
domy či stodoly nebo pro sady či zahrady nebo vinohrady“. 
[NaS 59:16–17.] 

To vše je učiněno k prospěchu a k užitku člověka, aby to po-
těšilo oko a rozveselilo srdce, aby to posilovalo tělo a oživovalo 
duši. Vše je přislíbeno těm, již zachovávají přikázání, a mezi 
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přikázáními je toto důležité přikázání, abychom správně zacho-
vávali den sabatu … 

Hrajme si a osvěžujme se podle touhy svého srdce v jiné dny, 
ale o sabatu odpočívejme, uctívejme, jděme do domu modlitby, 
přijímejme svátost, jezme jídlo s upřímností srdce a projevujme 
svou oddanost Bohu, aby plnost země mohla být naše a aby-
chom mohli mít mír v tomto světě a věčný život ve světě, který 
přijde.20 

Doporučení ke studiu 

• Za jakým účelem Pán „ustanovil a posvětil“ den sabatu? Jaká 
požehnání plynou z toho, že máme den odpočinku a uctívání? 

• Co znamená odpočívat o sabatu od své práce? Jaké jsou 
„oprávněné práce pro den sabatu“? Jak můžeme učit členy své 
rodiny ctít sabat? 

• Co to znamená být „neposkvrněným od světa“? Jak nám 
v tom pomáhá zachovávání sabatu? 

• Proč jsou radost a radování součástí zachovávání sabatu? (Viz 
také NaS 59:13–14.) Proč může zneuctívání sabatu vést k ne-
šťastnosti, ke ztrátě Ducha a k odpadlictví? 

• Jaké máme o sabatu rodinné zodpovědnosti? Jak můžeme o 
sabatu učit své děti „úctě k tomu, co je správné a božské“? 

• Jak mohou naše činnosti o sabatu přispívat k našemu sabatní-
mu uctívání, nebo od něj naopak odvracet? 

• Jaké máme zodpovědnosti, když jdeme na nedělní shromáž-
dění? Jakých požehnání se nám dostává, když máme na svých 
shromážděních ducha pravého uctívání? 

• Jakým duchovním požehnáním se těšíme, když ctíme sabat? 
Jaká časná požehnání nám jsou zaslíbena? (Viz také NaS 
59:9–23.) 
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Naší prací je spasit duše 

Naším nejdůležitějším úkolem je pracovat  
pro spasení živých i mrtvých. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith pracoval po celý svůj život ve službě pro Boží 
království, „vždy dychtící po pokroku díla Páně“.1 Na zvláštní 
konferenci, kdy mu byla vyjádřena podpora jako presidentovi 
Církve, Svaté nabádal: „Je naší povinností pustit se rázně do díla 
a s naprostou rozhodností a záměrem srdce v něm s pomocí Pá-
ně a v souladu s inspirací Jeho Ducha pokračovat, jako tomu 
bylo v minulosti.“2 

Svaté v rostoucím počtu sborů a odboček po celém světě po-
vzbuzoval k tomu, aby sloužili druhým a žehnali jim, jakkoli 
mohou. Když předsedal misii v Anglii, William Fowler, člen 
v Shefieldu, představil to, co učinil, aby šířil dílo království Bo-
žího. Bratr Fowler, který čelil, mnoha zkouškám a těžkostem, 
když se připojil k Církvi, složil jako výraz své víry v evange-
lium a vděčnosti za to, co obdržel, náboženskou píseň. President 
Joseph F. Smith byl na shromáždění, když byla poprvé zpívána. 
Píseň začínala slovy, která se pro Svaté posledních dnů na celém 
světě stala důvěrně známými: „Děkujeme Ti, ó Bože, za proro-
ka“ (Hymns, no. 19). 

Joseph F. Smith si vážil příspěvku každého věrného Svatého 
Pánovu dílu a toužil strávit vlastní život ve službě všem lidem, 
žijícím i mrtvým. Miloval práci v chrámu, kde sloužil jako 
chrámový zapisovatel; dohlížel na chrámovou práci v domě En-
dowment House (Dům obdarování); a později se stal presiden-
tem chrámu Salt Lake. Pod jeho správou vzkvétala Genealogic-
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ká společnost Utahu, založená v roce 1894. Život Josepha F. 
Smitha byl misií pro blaho a spasení všech lidí, misií, kterou 
doporučoval Svatým: „Na tomto světě není nic tak velkého a tak 
slavného, jako práce pro spasení živých a pro vykoupení mrt-
vých.“3 

Učení Josepha F. Smitha 

Jsme zde na zemi proto, abychom činili Boží dílo. 

Ten, který seslal svého Jednorozeného Syna na svět, aby na-
plnil poslání, což on provedl, také vyslal každou duši v dosahu 
mého hlasu, a vskutku každého muže a ženu na světě, aby napl-
nili poslání, a toto poslání nemůže být naplněno zanedbáváním, 
ani lhostejností, ani nemůže být naplněno v nevědomosti. Mu-
síme se učit svým povinnostem; učit požadavkům, jejichž splně-
ní od nás Pán vyžaduje, a porozumět zodpovědnostem, které na 
nás vložil. Máme se naučit závazku, jejž máme vůči Bohu a je-
den vůči druhému a jejž máme také vůči věci Sionu, který byl 
v posledních dnech znovuzřízen na zemi.4 

Mějme na paměti, že jsme zapojeni do Božího díla – a když 
říkám Božího díla, mám tím na mysli, že jsme zapojeni do díla, 
které Všemohoucí na zemi ustanovil pro naše spasení individu-
álně. Každý člověk má pracovat pro své vlastní dobro, a tak da-
lece, jak je to možné, i pro dobro druhých. Ve vědě života nee-
xistuje nic takového jako člověk, který pracuje výlučně sám pro 
sebe. Není záměrem, abychom v čase nebo ve věčnosti byli sa-
mi. Každý jedinec je jednotka v domácnosti víry a každá jednot-
ka musí pociťovat svůj podíl zodpovědnosti, která připadá na 
celek. Každý jedinec musí pilně vykonávat svou povinnost. Skr-
ze to, a uchováváním se čistým a neposkvrněným od světa, po-
máhá druhým, aby se uchovávali čistými a neposkvrněnými.5 

[Evangelium Kristovo] je živé, každodenní náboženství, ná-
boženství pro každou chvíli. Vyžaduje od nás, abychom jednali 
správně dnes, v tuto hodinu, tento týden, tento měsíc a tento rok; 
a tak dále rok za rokem, abychom žili podle svého náboženství – 
které je náboženstvím Ježíše Krista – podle náboženství spra-
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vedlivosti, pravdy, milosrdenství, lásky, odpuštění, laskavosti, 
jednoty a pokoje na zemi a dobré vůle vůči člověku a celému 
světu. Toto je naším posláním.6 

Máme před sebou nádherný osud; jsme zapojeni do slavného 
díla. Stojí za veškerou naši pozornost, stojí za náš život a za vše, 
co nám Pán svěřil do vlastnictví, a potom desettisíckrát více. 
Neexistuje vskutku srovnání, je to všechno ve všem, je to ne-
srovnatelné. Je to vše, co je, a vše, co kdy bude. Evangelium je 
spasení, a bez něho není nic, co by mělo cenu.7 

Každý z nás je zodpovědný za to, aby dělal vše,  
co může, a získal své spasení. 

Pracujme na svém spasení s bázní a třesením před svým Ot-
cem, a buďme věrni až do konce. Mějte na paměti, že jste se do 
tohoto díla přihlásili na čas a na celou věčnost. Nelze z něho 
vycouvat, nejde od něho odpadnout, leda hříchem, a potom při-
chází trest za přestupek. Očekáváte-li však oslavení; očekáváte-
li otce a matky, bratry a sestry, příbuzné a přátele; očekáváte-li 
slávu, inteligenci a nekonečné životy, musíte je získat v Božím 
díle; neboť nikde jinde je získat nemůžete. Nechť se tedy každá 
náchylnost a zájem soustředí na tuto věc. Nechť veškerá vaše 
láska směřuje k této věci, a k ní jediné. Nechejte svět světem.8 

Evangelium Ježíše Krista je moc Boží ke spasení, a pro kaž-
dého muže a ženu v Církvi Kristově je naprosto nezbytné, aby 
činili spravedlivost, zachovávali zákony Boží a dodržovali při-
kázání, která byla dána, aby v tomto životě mohli mít prospěch 
z moci Boží ke spasení.9 

Věříme, že je nutné, aby lidé v této době žili a jednali a byli 
v dotyku s Bohem Otcem a se Synem, a že je mají poznat, pro-
tože znát je je věčný život. Věříme, že k tomu, abychom je po-
znali a byli s nimi ve spojení, je v této době nutné, abychom žili 
jako Svatí v dávných dobách, tak abychom se mohli těšit stej-
ným požehnáním, kterým se těšili oni, a byli o Něm učeni den 
za dnem, řádek za řádkem, předpis za předpisem, tu trochu a 
tam trochu, dokud nepřijdeme k poznání Otce a nepoznáme ho 
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sami za sebe. Je pro mne nemožné, abych to věděl za vás, nebo 
aby to nějaký člověk věděl za mě. Duch Boží vám nezjevuje 
evangelium, ani vám nevydává svědectví o Otci pro mne. Já 
nemohu spasit vás; vy nemůžete spasit mě. Žádný člověk nemů-
že být v tomto smyslu spasitelem žádného jiného člověka. Nic-
méně člověk, který má v srdci svědectví Ducha a který má zna-
lost prvních zásad evangelia, je může hlásat dalšímu, a skrze 
toto hlásání může být další duše přesvědčena o pravdě a být při-
vedena k tomu, aby ji sama přijala. Je to jeho poslušnost evange-
lia a jeho vlastní skutky spravedlivosti, které ho spasí, a ne skut-
ky člověka, který mu vydává svědectví. Pouze tímto způsobem 
může být člověk spasen.10 

Musíte nejenom věřit, ale musíte být poslušni a činit to, co 
[Bůh] přikazuje. Pouze toto ale nestačí, musíte s ochotnou myslí 
dát Bohu své srdce, svou náklonnost a celou svou duši. Musíte 
svou vůli podrobit vůli Otce a musíte činit vše, co z vašich ru-
kou požaduje, chcete-li být spaseni a oslaveni v Jeho přítomnos-
ti.11 

Musíme pracovat, abychom spasili své vlastní. 

Ó! Bože, nedovol, abych ztratil své vlastní! Nemohu si dovo-
lit ztratit své, jež mi Bůh dal a za něž jsem zodpovědný před 
Pánem a již jsou na mně závislí ve věci vedení, poučování a 
správného vlivu. Otče, nedovol mi, abych ve snaze spasit druhé 
ztratil zájem o své vlastní. Pravá láska začíná doma. Věčně trva-
jící život má začít doma. Cítil bych se velmi zle, kdybych si 
v budoucnu uvědomil, že skrze své zanedbávání domova, když 
jsem se snažil spasit druhé, jsem ztratil své vlastní. To nechci. 
Pán mi pomáhej spasit mé vlastní, tak dalece, jak někdo může 
pomáhat druhému. Uvědomuji si, že nemohu spasit nikoho, mo-
hu je ale učit, jak být spaseni. Mohu před své děti postavit přík-
lad, jak mohou být spaseni, a je mou povinností toto udělat nej- 
dříve. Dlužím jim to více než komukoli jinému na světě. Potom, 
když dokončím dílo, které mám udělat v kruhu svého domova, 
nechť rozšířím svou sílu pro dobro do široka, tak dalece, jak jen 
mohu.12 
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Naším posláním v tomto světě je činit dobro, položit nepra-
vost pod své nohy, vyzvednout spravedlivost, čistotu a svatost 
do srdce lidí, a přede vším jiným utvrdit v mysli našich dětí lás-
ku k Bohu a k jeho slovu, aby v nich byla jako pramen světla, 
síly, víry a moci a vedla je od dětství až do stáří a činila je pev-
nými věřícími ve slovo Páně, ve znovuzřízené evangelium a 
kněžství a v utvrzení Sionu, aby již více nebyl stržen nebo pře-
dán jinému lidu. Je-li něco, po čem toužím více, než po čemkoli 
jiném v tomto světě, je to to, aby moje děti byly utvrzeny 
v tomto poznání a víře tak, aby od ní nikdy nemohly být odvrá-
ceny.13 

Duše spasená venku ve světě je v očích Božích stejně draho-
cenná jako duše spasená doma. My ale máme práci, již je třeba 
udělat správně doma, za svými vlastními dveřmi; a není vhodné, 
abychom zanedbávali dílo, které je nutné vykonat doma, na 
svém vlastním prahu, a potom šli ven do světa konat dílo, které 
není potřebnější. Konejme svou povinnost všude.14 

Máme pracovat pro spasení živých i mrtvých. 

Podporujme Krista, jeho lid a jeho věc spravedlivosti a vykou- 
pení; podporujme jeden druhého v tom, co je správné, a laskavě 
se navzájem napomínejme, pokud se týče špatných skutků, aby-
chom jeden pro druhého mohli být přáteli a spasiteli na hoře 
Sion a abychom mohli pomáhat slabým a posilovat je, povzbu-
zovat pochybující a přinášet světlo k jejich správnému porozu-
mění tak dalece, jak je to možné, abychom mohli být nástroji 
v rukou Božích a byli spasiteli mezi lidmi. Ne že bychom my 
měli moc spasit lidi. My ji nemáme; máme ale moc ukázat jim, 
jak mohou získat spasení skrze poslušnost zákonů Božích. Mů-
žeme jim ukázat, jak kráčet, aby byli spaseni, neboť máme prá-
vo tak činit, máme poznání a porozumění toho, jak to učinit, a je 
naší výsadou tomu učit… příkladem, stejně jako skrze předpis 
mezi našimi druhy, kdekoli jsme na světě.15 

Naším posláním je spasit lidi. Pracujeme… abychom lidi při-
vedli k poznání evangelia Ježíše Krista, abychom je přivedli 
k pokání, k poslušnosti požadavků Božího zákona. Snažíme se 
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uchránit lidi před omylem, přesvědčit je, aby se obrátili od zla a 
učili se konat dobro.16 

Naším posláním je spasit, zachovat před zlem, pozvednout 
lidstvo, vnést do světa světlo a pravdu, přesvědčit lidi na zemi, 
aby kráčeli spravedlivě před Bohem a aby ho ctili ve svém živo-
tě.17 

Zkouška… velikosti naší duše… má být spíše hledána v naší 
schopnosti potěšovat a utěšovat, v naší schopnosti pomáhat dru-
hým, a ne ve schopnosti pomáhat sobě samým a druhé v zápase 
života srážet dolů.18 

Vždy se máme snažit pomáhat [druhým] k vítězství – nikoli je 
porážet! Naším cílem je život věčný – naším záměrem pozved-
nout lidstvo – nikoli ho ponížit.19 

Naší prací je spasit svět, spasit lidstvo; uvést je do souladu se 
zákony Božími a zásadami spravedlivosti a spravedlnosti a 
pravdy, aby mohli být spaseni v království našeho Boha a nako-
nec se skrze poslušnost obřadů evangelia stát dědici Boha a spo-
ludědici s Ježíšem Kristem. To je naše poslání.20 

Naše práce nebude dokončena, dokud nespasíme sebe samé a 
potom dokud nespasíme všechny, kteří jsou na nás závislí; ne-
boť se máme stát spasiteli na hoře Sionu, stejně jako Kristus. 
K tomuto poslání jsme povoláni. Mrtví nejsou bez nás dokona-
lými, ani my bez nich. Musíme pro ně a v jejich zájmu naplnit 
poslání, musíme vykonat určité dílo, abychom osvobodili ty, již 
kvůli své neznalosti a nepříznivým okolnostem, ve kterých se 
nacházeli, když byli zde, nejsou připraveni na věčný život; mu-
síme jim otevřít dveře skrze vykonání obřadů, jež oni sami pro 
sebe vykonat nemohou a jež jsou nezbytné pro jejich propuštění 
ze „žaláře“, aby vyšli a žili podle Boha v duchu, a byli souzeni 
podle lidí v těle.21 

Práce pro naše mrtvé, kterou na nás prorok Joseph vložil 
s více než obyčejným nařízením poučuje nás, že se máme posta-
rat o ty své příbuzné a své předky, již zemřeli bez znalosti evan-
gelia, aby nebyli opomenuti. My sami máme použít tyto posvát-
né a mocné obřady evangelia, které byly zjeveny jako nezbytné 
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pro štěstí, spasení a vykoupení těch, již žili na tomto světě 
v době, kdy se nemohli učit evangeliu, a kteří zemřeli bez jeho 
poznání, a nyní na nás, své děti, jež žijí v době, kdy tyto obřady 
být vykonány mohou, čekají, že vykonáme práci nezbytnou pro 
jejich propuštění ze žaláře. Skrze naše úsilí v jejich prospěch 
z nich spadnou okovy poroby a temnota, která je obklopuje, se 
rozptýlí, aby na ně mohlo svítit světlo, a oni v duchovním světě 
uslyší o práci, jež za ně byla vykonána jejich dětmi zde, a budou 
se s vámi radovat z vašeho vykonávání těchto povinností.22 

Pro ty, již jsou nositeli kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, není nikdy doba, nikdy nepřijde doba, kdy by 
lidé mohli o sobě říci, že již toho udělali dost. Pokud trvá život a 
pokud máme schopnost konat dobro, pracovat pro vybudování 
Sionu a ve prospěch lidské rodiny, máme ochotně a neprodleně 
plnit požadavky, které jsou na nás kladeny, a konat svou povin-
nost, ať malou, či velkou.23 

Doporučení ke studiu 

• Proč je důležité vědět, že každá osoba byla seslána na svět, 
aby „naplnila poslání“? Proč nemůžeme naplnit své poslání 
„prací výlučně“ pro sebe? 

• Jak můžeme učinit Boží dílo svým dílem? Proč Pánovo dílo 
stojí za „veškerou naši pozornost“? Jak by naše rozhodnutí 
měla odrážet náš závazek vůči Pánovu dílu? 

• Co, kromě věření a poslouchání, musíme dělat, abychom byli 
„spaseni a oslaveni v [Boží] přítomnosti“? Co pro vás zname-
ná „s ochotnou myslí dát Bohu své srdce, svou náklonnost a 
celou svou duši“? Když jsme vynaložili veškeré své úsilí, jak 
získáme spasení? (Viz také 2. Nefi 25:23.) 

• Co se musíme snažit utvrdit v mysli členů své rodiny „přede 
vším jiným“? 

• Jak se můžeme snažit spasit své vlastní, a přesto plnit své dal-
ší zodpovědnosti týkající se služby? Jak může naše služba 
druhým v Církvi, i jinde, být požehnáním pro naši rodinu? 
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• Jak se můžeme snažit „pozvednout lidstvo“? Co můžeme dě-
lat, abychom pomáhali druhým být věrnými zákonům Božím? 

• Co můžeme dělat, abychom sňali „řetězy poroby“ z těch, kteří 
zemřeli bez poznání evangelia? Jak se cítíte, když víte, že li-
dé, jimž pomáháte, se „radují s vámi z vašeho vykonávání 
těchto povinností“? 

• Proč „zkouška… velikosti naší duše“ spočívá v „naší schop-
nosti pomáhat druhým“? Co myslíte, proč tomu tak je? Jak a 
kdy jste přinesli oběť pro dobro druhých? Jak jste se při tom 
cítili? 
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Nesprávná cesta týrání 
a zneužívání 

Nemáme nikdy týrat nebo zneužívat druhé, 
ale vůči každému, zejména vůči členům rodiny, 

máme projevovat soucit a jemnost. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith byl něžný a jemný muž, který vyjad-
řoval zármutek nad jakýmkoli druhem týrání a zneužívání. Vě-
děl, že násilí plodí násilí, a jeho vlastní život byl pravým výra-
zem soucitu a trpělivosti, vřelosti a porozumění. 

Při jedné příležitosti president Smith řekl: „Dnes odpoledne 
při našem shromáždění jsem byl svědkem drobné události v u-
ličce. Malé dítě sedělo vedle své matky na židli. Někdo přišel a 
sundal malé dítě ze židle, zabral ji pro sebe a dítě nechal stát. 
Chci vám říci, bratří a sestry, že tento skutek mi způsobil bolest 
v srdci. Z žádného důvodu bych nechtěl… zarmoutit srdce ma-
lého dítěte v domě Božím, aby v jeho mysli nezůstal pocit, že 
dům uctívání je nepříjemné místo, a ono by dávalo přednost 
tomu, aby nechodilo do jeho stěn z obavy, že přijde a někdo mu 
ublíží.“1 

President Smith často radil svým bratrům a sestrám, aby spolu 
navzájem jednali s největší laskavostí. Násilí nebo chování, kte-
ré ponižuje druhou osobu, bylo pro něho nemyslitelné. Učil, že 
manželé a manželky mají k sobě navzájem chovat tu nejvyšší 
úctu a že mají příkladem učit své děti, aby ctily členy rodiny a 
všechny další lidi. 
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Učení Josepha F. Smitha 

Máme spolu navzájem jednat s největší úctou a zdvořilostí. 

Přemozme sami sebe, a potom jděme, a tak dalece, jak je to 
pro nás možné, přemáhejme veškeré zlo, které vidíme kolem 
sebe. A budeme to dělat bez použití násilí; budeme to dělat bez 
zasahování do svobody jednání mužů nebo žen. Budeme to dělat 
přesvědčováním, shovívavostí, trpělivostí a odpouštěním a lás-
kou nepředstíranou, čímž získáme srdce, náklonnost a duše dětí 
lidských pro pravdu, jak nám ji Bůh zjevil.2 

[Bůh] nás učinil podle svého vlastního tvaru a podobnosti, a 
zde jsme, muži a ženy, rodiče a děti. A musíme se mu více a více 
podobat – více se mu podobat v lásce, v pravé lásce, v odpuštění, 
v trpělivosti, ve shovívavosti, snášenlivosti, v čistotě myšlenek a 
skutků, inteligenci a v každém ohledu, abychom mohli být hodni 
oslavení v jeho přítomnosti.3 

Rodiče… se mají vzájemně milovat a respektovat a mají spolu 
navzájem vždy jednat s uctivou důstojností a laskavými ohledy. 
Manžel má jednat se svou ženou s nejvyšší zdvořilostí a úctou. 
Manžel ji doma, v přítomnosti jejich dětí, nemá nikdy urážet, 
nikdy o ní nemá hovořit přezíravě, ale vždy ji má chovat 
v nejvyšší úctě… Také manželka má s manželem jednat s nej- 
větší úctou a zdvořilostí. Její slova vůči němu nemají být ostrá a 
řezavá a sarkastická. Nemá ho pomlouvat nebo na něho činit 
narážky. Neměla by ho plísnit. Nemá se snažit vyvolat jeho 
hněv nebo vytvářet doma nepříjemné ovzduší. Manželka má být 
pro svého manžela radostí, a doma má žít a chovat se tak, aby 
domov byl pro jejího manžela nejradostnějším, nejpožehnaněj-
ším místem na zemi. Takovým způsobem se má chovat manžel, 
manželka, otec a matka v posvátném prostoru onoho svatého 
místa, domova. 

Potom bude pro rodiče snadné, aby do srdce svých dětí vštípi-
li nejenom lásku k jejich otci a jejich matce, nejenom úctu a 
zdvořilost vůči jejich rodičům, ale také lásku, zdvořilost a ohle-
dy k ostatním dětem doma. Bratříčci budou respektovat své ses-
třičky. Chlapečci se budou respektovat navzájem. Děvčátka se 
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Kristus s dětmi, Harry Anderson. Ježíš Kristus miloval malé děti a učil,  
že „kdož by koli pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, 

mnohem by mu lépe bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen  
byl do moře“. (Marek 9:42.) 
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budou vzájemně respektovat a dívky a chlapci se budou vzájem-
ně respektovat a budou spolu navzájem jednat s onou láskou, 
oněmi ohledy a úctou, které mají být doma zachovávány ze stra-
ny malých dětí. Tehdy… je doma položen do srdce a mysli dítě-
te základ správného vzdělání a výchovy.4 

Manželé mají se svými manželkami jednat s něžností. 

Přemýšlejte o tom, co to znamená držet klíče pravomoci, která 
– používá-li se s moudrostí a ve spravedlivosti – je závazná, aby 
byla respektována Otcem, Synem a Duchem Svatým! Ctíte toto 
kněžství?… Zneuctil byste, jako starší v Církvi Ježíše Krista, 
svou ženu nebo své děti? Opustil byste matku svých dětí, man-
želku svého srdce, dar Boží pro vás, který je drahocennější než 
sám život? Neboť bez ženy není muž dokonalý v Pánu, stejně 
jako žena není dokonalá bez muže.5 

Nemohu pochopit, jak může být muž nelaskavý k nějaké ženě, 
tím spíše k manželce svého srdce a matce svých dětí, a bylo mi 
řečeno, že jsou takoví, kteří jsou naprosto suroví, ti ale nejsou 
hodni nazývat se muži.6 

Když myslím na naše matky, matky našich dětí, a uvědomuji 
si, že pod inspirací evangelia žijí ctnostný, čistý, ctihodný život, 
jsou věrné svým manželům, věrné svým dětem, věrné svému 
přesvědčení o evangeliu, – jak k nim duše má plane čistou lás-
kou; jak ušlechtilé a jak Bohem dané, jak vybrané, jak žádoucí a 
jak nepostradatelné jsou pro dosažení Božích záměrů a naplnění 
jeho ustanovení! Bratří, můžete špatně zacházet se svými man-
želkami, matkami svých dětí? Můžete s nimi jednat jinak, než 
s láskou a laskavostí? Můžete dělat něco jiného než se snažit 
učinit jejich život tak pohodlným a šťastným, jak jen je to mož-
né, ulehčovat jim jejich břemena, jak nejvíce jste schopni, činit 
život doma příjemným pro ně i pro jejich děti? Můžete dělat 
něco jiného? Jak by někdo mohl dělat něco jiného než cítit hlu-
boký zájem o matku svých dětí, a také o své děti? Máme-li Du-
cha Božího, nemůžeme dělat nic jiného. Pouze tehdy, když se 
muži odvracejí od správného ducha, když se odchylují od své 
povinnosti, zanedbávají nebo zneuctívají jakoukoli duši, která je 
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svěřena do jejich péče. Jsou zavázáni ctít svou manželku a své 
děti.7 

Inteligentní muži, muži, kteří podnikají nebo něco řídí, muži, 
kteří se neustále účastní prací života a musejí věnovat svou e-
nergii a myšlenky své práci a povinnostem, nevychutnávají 
možná se svou rodinou tolik příjemných chvil, kolik by rádi, 
mají-li ale se sebou při vykonávání svých časných povinností 
Ducha Páně, nikdy nebudou zanedbávat matku svých dětí, ani 
své děti.8 

Otcové a matky, neodhánějte své děti. 

Bratří, buďte věrní své rodině, buďte věrní své manželce a 
svým dětem. Učte je cestě života. Nedovolte, aby se dostali od 
vás tak daleko, že by zapomínali na vás nebo na nějakou zásadu 
cti, čistoty nebo pravdy… Budete-li své chlapce chovat blízko 
svému srdci, v objetí svých paží; dáte-li jim pocítit, že je miluje-
te, že vy jste jejich rodiče, že oni jsou vaše děti, a budete-li si je 
držet blízko při sobě, neodejdou od vás příliš daleko a nedopustí 
se žádného velmi velkého hříchu. Ale tehdy, když je vyháníte 
z domova, když je vyháníte ze své náklonnosti – ven do noční 
temnoty, do zkažené nebo zvrhlé společnosti; tehdy, když jsou 
pro vás únavnými, nebo když jste doma unaveni z jejich nevin-
ného křiku a žvatlání a říkáte: „Jdi někam jinam,“ tento způsob 
zacházení s vašimi dětmi je to, co je od vás odhání.9 

Naše děti se nám podobají; nemohli jsem být popoháněni; 
nemůžeme být popoháněni nyní. Podobáme se určitým jiným 
živočichům na světě, které známe. Můžete je přemlouvat; může-
te je vést tím, že jim nabízíte nějaký motiv, a tím, že na ně hovo-
říte laskavě, nemůžete je však popohánět; nechtějí být popohá-
něny. My nechceme být popoháněni. Lidé nejsou disponováni 
k tomu, aby byli popoháněni; nejsou pro to uzpůsobeni … 

Nemůžete své chlapce ani své dívky tlačit do nebe. Můžete je 
tlačit do pekla tím, že ve snaze učinit je dobrými používáte tvrdé 
prostředky, když vy sami nejste tak dobří, jak byste měli být. 
Muž, který se rozzlobí na svého chlapce a bude se ho snažit ve 
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hněvu napravovat, dělá tu největší chybu; zaslouží si větší poli-
tování a větší odsouzení než dítě, které něco provedlo. Své děti 
můžete napravovat pouze láskou, s laskavostí, láskou nepředstí-
ranou, přesvědčováním a domlouváním.10 

Otcové, přejete-li si, aby vaše děti byly učeny v zásadách e-
vangelia, přejete-li si, aby milovaly pravdu a rozuměly jí, přeje-
te-li si, aby byly poslušné a v jednotě s vámi, milujte je! A do-
kazujte jim to každým slovem nebo skutkem. Ve svém vlastním 
zájmu, neboť láska, která má existovat mezi vámi a vašimi 
chlapci – jakkoli svéhlaví mohou být, nebo jeden, či druhý může 
být, když s nimi hovoříte nebo promlouváte, nedělejte to ve 
hněvu, nedělejte to hrubě v duchu odsuzování. Hovořte s nimi 
laskavě; věnujte jim pozornost a plačte s nimi, je-li to nutné, a 
přiveďte je k tomu, aby plakali s vámi, je-li to možné. Obměkče-
te jejich srdce; vzbuďte v nich vůči sobě něžné pocity. Nepouží-
vejte žádné rány ani žádné násilí, ale… přistupujte k nim s do-
mlouváním, s přesvědčováním a láskou nepředstíranou.11 

Kéž otcové v Izraeli žijí tak, jak žít mají; kéž se svou manžel-
kou jednají tak, jak s ní jednat mají; kéž vytvářejí svůj domov 
tak pohodlným, jak jen mohou; kéž ulehčují břemena své spo-
lečnice, co nejvíce je to možné; kéž dávají správný příklad svým 
dětem; kéž je učí, aby se s nimi ráno i večer, a kdykoli se posadí 
k jídlu, scházely v modlitbě a uznávaly milosrdenství Boží spo-
čívající v tom, že jim dává jídlo, které jedí, a oděv, který nosí, a 
aby uznávaly ruku Boží ve všech věcech.12 

Doporučení ke studiu 

• Co znamená „přemoci sám sebe“? Co znamená „získat srdce“ 
svých dětí a druhých pro pravdu? 

• Jak manžel a manželka spolu mohou vzájemně jednat s „nej- 
vyšší zdvořilostí“ a „nejvyšší úctou“? Jaký z toho plyne uži-
tek? Když spolu rodiče navzájem jednají s úctou a zdvořilostí, 
jak jejich jednání ovlivní chování jejich dětí? 

• Jaké jsou nejlepší způsoby, jimiž můžeme zapůsobit na druhé, 
aby žili spravedlivě? (Viz NaS 121:41–44.) Jaké jsou některé 



 K A P I T O L A  2 8  

255 

druhy hrubého chování, které je v protikladu s touto radou od 
Pána? 

• Jak od sebe občas odháníme své děti? Co by se mohlo stát 
nám i našim dětem, pokud je odháníme? 

• Proč dělá rodič, který ve hněvu napravuje dítě, větší chybu 
než ono dítě? Co může rodič dělat, pociťuje-li hněv vůči dě-
tem? 

• Jak s malými dětmi jednal Spasitel? (Viz Matouš 19:13–15;  
3. Nefi 17:11–24.) Jaké bylo Jeho varování těm, kteří týrají a 
zneužívají malé děti? (Viz Matouš 18:1–6.) 

• Jak si můžeme udržovat své děti nablízku sobě a zásadám 
evangelia? Jaká požehnání získají ti, již udržují své děti „blíz-
ko svému srdci“? 

Odkazy 
1. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 283. 
2. Gospel Doctrine, 253–254. 
3. Gospel Doctrine, 276. 
4. Gospel Doctrine, 283–284; rozdělení  

do odstavců přidáno. 
5. Gospel Doctrine, 165. 
6. Gospel Doctrine, 352. 

   7. In Conference Report, Apr. 1915, 6–7. 
  8. Gospel Doctrine, 285. 
  9. Gospel Doctrine, 281–282. 
10. Gospel Doctrine, 316–317. 
11. Gospel Doctrine, 316. 
12. Gospel Doctrine, 288. 
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Ani když Ježíš Kristus trpěl na kříži, nechoval vůči svým pronásledovatelům zášť,  
ale modlil se: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lukáš 23:34.) 
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Nechovejte 
k nikomu zášť 

Řiďme se Spasitelovým příkladem  
a projevujme odpuštění a milosrdenství těm, 

 kteří nám ubližují. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Po většinu svého života byl Joseph F. Smith svědkem krutého 
pronásledování namířeného vůči Církvi a jejím členům. Opako-
vaně byl štván těmi, kteří se protivili dílu Páně a Jeho Církve, a 
velice jejich přičiněním trpěl. Nehledě na toto nactiutrhání řešil 
své záležitosti mírně, svých nepřátel se nebál a jen zřídkakdy na 
ně reagoval – o těchto nepřátelích řekl „nejsou moji,“ ale „toho, 
komu se snažím sloužit“.1 

Jeho dcera Edith Eleanor si vzpomněla na příhodu ze svého 
dětství, kdy „noviny skutečně pronásledovaly mého otce. Někte-
ří lidé ve škole vlastnili falešné zprávy a lži o otci. Jednoho dne 
jsem přišla domů ze školy velmi rozzlobená. Ihned, jakmile otec 
toho večera přišel, jsem mu řekla: ‚Tati, proč něco neuděláš? 
Nic z toho neděláš, a tito podlí lidé tě zneužívají, a tisknou vše-
chny tyto lži, a ty z toho neděláš ani jednu věc!‘“ Otec se na ni 
podíval, usmál se a řekl: „‚Baby, nezlob se. Oni mi ani trochu 
neubližují; oni ubližují pouze sobě. Nevíš, Baby, že když někdo 
lže, ubližuje sobě více než komukoli jinému?‘“2  

President Smith byl rozhodnut oplácet zlo dobrem, a byl tak 
odhodlán činit dobro, že když se dozvěděl, že někomu ublížil, 
nemohl si dopřát klidu, dokud nebyly rány zahojeny. Jednou 
řekl: „Udělal jsem nebo řekl jsem něco, co vám ublížilo? Pokud 
ano, chci říci, že to bylo neúmyslně. Nikdy v životě jsem úmy-
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slně nezranil pocity žádného jedince… Vy všichni, kterým jsem 
ublížil, vy všichni, kterým jsem udělal něco špatného, jsou-li 
takoví, dejte mi poznat, čím jsem vám ublížil, a já udělám vše, 
co je v mé moci, abych to s vámi napravil. Nemám v srdci žád-
nou zášť vůči svým bratřím; mám pouze lásku, pravou lásku a 
naléhavou touhu činit dobro.“3 

Učení Josepha F. Smitha 

Nechovejte k nikomu zášť 

Napomínáme, naléhavě prosíme své bratry a sestry v evange- 
liu Ježíše Krista, aby ctili nejenom sebe správným způsobem 
života, ale aby také ctili a milovali své bližní, a byli k nim dob-
ročinní, ke každému z nich. Napomínáme vás, abyste nejenom 
dodržovali největší ze všech přikázání, které kdy Bůh dal člově-
ku, abyste milovali Pána, svého Boha, z celého srdce svého, a 
mysli a moci, ale nabádáme vás také, abyste zachovávali onen 
druhý zákon, který následuje hned po něm, abyste milovali bliž-
ního svého, jako sebe samého [viz Matouš 22:36–40]; abyste 
opláceli dobrem za zlo, nespílali druhým, protože oni spílají 
nebo mohou spílat vám. Nemáme žádnou potřebu strhávat domy 
druhých lidí (tento výraz používám jako symbol). Jsme dokona-
le svolni s tím, aby žili v domovech, které si pro sebe postavili, a 
budeme se snažit ukázat jim lepší cestu… a postavit jim lepší 
dům, a potom je laskavě, v duchu Krista, pravého křesťanství, 
pozvat, aby vstoupili do lepšího příbytku.4 

Bratří a sestry, chceme abyste byli sjednoceni. Doufáme a 
modlíme se, že půjdete… do svého domova a v srdci a z hloub-
ky duše budete pociťovat touhu navzájem si odpouštět, a od této 
doby nadále již nikdy nechovat zášť vůči druhému spolustvoře-
ní. Nestarám se o to, zda je členem Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, či nikoli, zda je přítel nebo nepřítel, zda dobrý, 
či špatný. Pro jakéhokoli muže, který je nositelem kněžství a těší 
se z daru Ducha Svatého, je nanejvýš škodlivé přechovávat 
ducha nevraživosti nebo zášti nebo odplaty nebo netolerance 
vůči nebo proti svým bližním. Máme si v srdci říci, nechť Bůh 
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soudí mezi mnou a tebou, ale pokud se mě týče, odpustím ti. 
Chci vám říci, že Svatí posledních dnů, kteří v duši chovají pocit 
neodpuštění, jsou vinni více a zasluhují větší pokárání než ten, 
kdo se prohřešil proti nim. Jděte domů a odložte nevraživost a 
nenávist ze svého srdce; odložte pocit neodpuštění; a pěstujte ve 
své duši onoho ducha Krista, který na kříži zvolal: „Otče, od-
pusť jim, neboť nevědí, co činí.“ [Lukáš 23:34.] Toto je duch, 
kterého Svatí posledních dnů mají mít po celý den.5 

Kdybych se dozvěděl, že existují takoví, kteří vůči mně cho-
vají špatné pocity, šel bych s největší ochotou k nim a nedopřál 
bych si klidu, dokud bych je nenavštívil a nedozvěděl se, čím 
jsem jim ublížil. Kdyby se ukázalo, že jsem skutečně udělal ně-
co, co ublížilo mému bratru, nepožádám ho, aby přišel a setkal 
se se mnou v půli cesty, abychom problém vyřešili – půjdu ce-
lou vzdálenost sám a udělám vše, co je v mé moci, abych se 
s ním smířil. Mým posláním není ubližovat, není jím křivdit; je 
jím činit dobro.6 

Změňte zaměření svého pohledu a svého oka, od sledování zla 
ke sledování toho, co je dobré, toho, co je čisté, a co vede a na-
bádá ty, již jsou na omylu, na onu stezku, na které není žádný 
omyl a která nepřipouští žádnou chybu. Hledejte v lidech dobro, 
a tam, kde se jim nedostává jeho vlastnictví, snažte se ho v nich 
vybudovat; snažte se v nich zvětšit dobro; hledejte dobro; buduj-
te dobro; podporujte dobro; a o zlu hovořte, co nejméně je to 
možné. Ze zvětšování zla, z uveřejňování zla nebo z jeho vyhla-
šování, ať jazykem, nebo perem, neplyne nic dobrého. Nelze tím 
získat nic dobrého. Je lepší pohřbít zlo a zvelebovat dobro, a 
nabádat všechny lidi, aby zanechali zla a učili se konat dobro; a 
nechť naším posláním je spasit lidstvo a učit a vést na stezce 
spravedlivosti, a ne sedět jako soudci a vynášet nad těmi, kteří 
činí zlo, soud, ale spíše být spasiteli lidí.7 

Potřebujeme milosrdenství; buďme tedy milosrdní. Potřebu-
jeme pravou lásku; buďme dobročinní. Potřebujeme odpuštění; 
odpouštějme. Čiňme druhým to, co bychom chtěli, aby oni činili 
nám [viz Matouš 7:12].8 
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Buďme milosrdní vůči svým nepřátelům. 

Nechť má Pán Bůh milosrdenství s těmi, již se snaží ublížit 
věci Sionu. Ó, Bože, slituj se nad svedenými, chybujícími, poše-
tilými a nemoudrými. Vlož do jejich srdce Ducha, odvrať je od 
omylu jejich cest a od jejich pošetilostí, a přiveď je zpět na stez-
ku spravedlivosti a do své přízně. Prosím o milosrdenství pro 
své nepřátele – ty, kteří o mně lžou a osočují mě a kteří o mně 
falešně říkají všeliké zlo. Na oplátku naléhavě prosím Boha, 
svého nebeského Otce, aby měl s nimi milosrdenství; neboť ti, 
kteří to činí, nevědí, co dělají, jsou pouze svedeni, a ti, kteří to 
činí s otevřenýma očima, jistě potřebují, nejvíce ze všech, milo-
srdenství, soucit a slitování Boží. Kéž se nad nimi Bůh slituje. 
Kéž je k nim milosrdný. Za nic na světě bych jim nezkřivil ani 
vlas na hlavě. Nehodil bych jim překážku do jejich cesty 
k prosperitě. Ne; a já naléhavě prosím své bratří, aby nechali být 
nepřátele našeho lidu a ty, již dláždí svou vlastní cestu ke zniče-
ní a nechtějí činit pokání, kteří hřeší s otevřenýma očima, kteří 
vědí, že přestupují zákony Boží a osočují služebníky Páně a lžou 
o nich. Buďme k nim milosrdní. Nedotýkejme se jich; neboť 
právě to by si přáli. Nechejme je být. Nechejme je jít.9 

Přiznávám, že je pro mne těžké milovat své nepřátele – nepřá-
tele Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – tak, jako 
miluji své přátele. Je to pro mne těžký úkol. Přiznávám, že to 
nedokáži zcela; je to pro mne těžké; a přesto se občas mé duše 
dotkne Duch Páně a obměkčí ji natolik, že mohu bez váhání říci: 
Nechávám soud v rukou Páně.10 

V Kristově evangeliu se od vás vyžaduje pravá láska vůči 
všem a láska k Bohu. Vyžaduje se od vás láska k bližnímu, duch 
odpouštění a milosrdenství k bližním, tak jak to bylo projeveno 
v modlitbě Spasitele na kříži – „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, 
co činí.“ [Lukáš 23:34.] Takto smýšlejme o svých nepřátelích, 
takto se za ně modleme, aby snad nebyli zcela ztraceni, ale aby 
jim mohla být nabídnuta jeho spásná milost a spásná moc Ježí-
šova evangelia, aby jejich srdce mohlo být ovlivněno, aby mohli 
činit pokání ze svých hříchů a tak dalece, jak je to možné, na-
hradit to špatné, co udělali, a dojít k poslušnosti, a pokáním a 
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křtem na odpuštění hříchů někým, kdo má pravomoc vykonávat 
tento posvátný obřad, být očištěni od svých hříchů. 

Milujeme všechny lidi. Nemáme nic proti lidstvu, a nikdy se 
jim nebudeme protivit, pokud nás nechají být. Nevedeme válku 
proti zásadám druhých; nevedeme válku s jejich církvemi, ani 
s jejich náboženským přesvědčením. To není naším úmyslem, a 
ani součástí našeho poslání, nechť uctívají jak nebo co nebo kde 
chtějí… Naší povinností je prostě jít přímo vpřed, konat svou 
povinnost, kázat evangelium dobrým příkladem, stejně jako 
předpisem, a nechat tak naše světlo svítit na jejich porozumění, 
aby mohli vidět světlo tak, jako ho vidí Bůh, a přijmout ho a 
kráčet v něm, pokud chtějí.11 

Pánovo dílo má své nepřátele, ale Bůh nedovolí,  
aby naše úsilí selhalo. 

Existují nepřátelé Pánova díla, stejně jako existovali nepřátelé 
Syna Božího. Existují takoví, kteří o Svatých posledních dnů 
hovoří jen ve zlém. Existují takoví… kteří zavřou oči před kaž-
dou ctností a před každou dobrou věcí, jež je spojena s tímto 
dílem posledních dnů, a budou na lid Boží vylévat povodně lží a 
překrucování.12 

„Byste byli z světa, svět, což jest jeho, miloval by; že pak ne-
jste z světa, ale já z světa vyvolil jsem vás, protož vás svět nená-
vidí.“ (Jan 15:19.) Ježíšovi následovníci byli jeho vyvoleným 
lidem, a protože je on vyvolil, svět je nenáviděl… Opovržení je 
dědictvím vyvoleného lidu. Máme tedy usilovat o opovržení 
světa? V žádném případě. Na druhou stranu se nemáme nechat 
odradit, protože k nám přichází, aniž bychom ho vyhledávali.13 

Nevěřím, že někdy existoval lid, který byl veden zjevením, 
nebo který byl Pánem uznáván jako jeho lid, který by nebyl ne-
náviděn a pronásledován zlovolnými a zkaženými.14 

Od onoho dne, kdy prorok Joseph Smith poprvé promluvil o 
svém vidění, až do nynějška, byl nepřítel veškeré spravedlivosti, 
nepřítel pravdy, ctnosti, cti, bezúhonnosti a čistoty života, nepří-
tel jediného pravého Boha, nepřítel přímého zjevení od Boha a 
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inspirace, která přichází z nebes k člověku, sešikován proti to-
muto dílu.15 

Osobně nemám žádné nepřátele. Moji nepřátelé nejsou moji, 
jsou toho, komu se snažím sloužit! Ďábel se příliš nestará o mě. 
Já jsem nepodstatný, ale nenávidí kněžství, které je podle řádu 
Syna Božího!16 

Evangelium nás vpravdě nese proti proudu pomíjivého lid-
stva. Stojíme v cestě čistě lidským záležitostem a mnoha způso-
by a na mnoha místech znepokojujeme současný život. Lidé, 
kteří jsou pohodlně usazeni a dobře zajištěni, nemají rádi, když 
jsou znepokojováni. Hněvá je to… Svatí nejsou nikdy v bezpečí, 
když následují protesty a rady těch, již by nás vždy a stále chtěli 
mít v souladu se světem. Musíme vykonat své zvláštní poslání; a 
abychom ho mohli vykonat v souzvuku s božskými záměry, 
běžíme proti směru lidských cest. Nejsme oblíbení. Svět námi 
opovrhuje.17 

Nemějte obavy; neochabujte ve své práci pro pravdu; žijte 
tak, jak mají žít Svatí. Jste na správné cestě a Pán nedovolí, aby 
vaše úsilí selhalo. Této Církvi nehrozí žádné nebezpečí od proti-
venství a pronásledování zvnějšku. Daleko více je třeba se obá-
vat bezstarostnosti, hříchu a lhostejnosti uvnitř; hrozí větší ne-
bezpečí, že jedinec poleví v konání toho pravého a v přizpůso-
bování svého života zjeveným naukám našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista. Budeme-li konat to pravé, všechno bude dobré, 
Bůh našich otců nás bude podporovat a každé protivenství bude 
sloužit pouze k dalšímu šíření poznání pravdy.18 

Zanechejme své nepřátele v Božích rukou. 

Je psáno, a já věřím, že je to pravda, že i když ony útoky mu-
sejí nezbytně přijít, běda těm, skrze které přicházejí [viz Matouš 
18:7]; ti jsou ale v rukou Páně, stejně jako my. Nevznášíme proti 
nim žádné hrubé obvinění. Jsme ochotni zanechat je v rukou 
Všemohoucího, aby s nimi naložil tak, jak se mu zdá dobré. Na-
ší prací je konat na zemi spravedlivost, usilovat o rozvoj poznání 
Boží vůle a Božích cest a jeho velkých a slavných pravd, které 
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zjevil prostřednictvím Josepha, proroka, nejenom pro spasení 
živých, ale také pro vykoupení a spasení mrtvých.19 

Bůh s [našimi nepřáteli] naloží ve svém vlastním čase a svým 
vlastním způsobem, a my pouze musíme konat svou povinnost, 
uchovávat v sobě víru, sami konat spravedlivost ve světě a vý-
sledky nechat v ruce toho, jenž vládne všem věcem pro dobro 
těch, kteří ho milují a dodržují jeho přikázání.20 

Nechováme v srdci žádné špatné pocity vůči žádnému žijící-
mu stvoření. Odpouštíme těm, již se proti nám proviňují. Vůči 
těm, kteří o nás hovoří ve zlém a kteří o nás zkresleně informují 
před světem, nemáme v srdci žádnou zášť. Říkáme, nechť Bůh 
rozsoudí mezi nimi a námi; nechť jim odplatí za jejich skutky 
[viz NaS 64:11]. Nepozvedneme vůči nim ruku; ale budou-li 
činit pokání a přijdou-li k Pánu a budou-li v Něm žít, podáme 
jim ruku společenství a přátelství. Bez ohledu na to, jak záštiplní 
mohou být nebo jak pošetile mohou jednat, budou-li z toho činit 
pokání, přijmeme je s otevřenou náručí a uděláme vše, co je 
v našich silách, abychom jim pomohli, aby spasili sami sebe.21 

Doporučení ke studiu 

• Jaké jste měli pocity, když jste odpustili těm, kteří vám ublíži-
li? Co myslíte, proč se Svatí posledních dnů, kteří neodpouš-
tějí, proviňují více než ti, kteří vůči nim zhřešili? (Viz také 
NaS 64:9–11.) 

• Jsme-li si vědomi toho, že k nám někdo chová nepříjemné 
pocity, co máme udělat? 

• Jak nám „zvelebování dobra“ v druhých lidech pomáhá lépe 
naplnit „naše poslání spasit lidstvo“? 

• Proč máme být milosrdní i ke svým nepřátelům a proč s nimi 
máme mít soucit? Co bychom mohli zahrnout do svých 
modliteb za své nepřátele? 

• Proč mohou Svatí často zakoušet „opovržení světa“? Jak má-
me na toto opovržení reagovat? Proč Církvi nehrozí „žádné 
nebezpečí od protivenství a pronásledování zvnějšku“? 
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• Když nám druzí ubližují, proč máme být ochotni ponechat 
jejich potrestání „v rukou Všemohoucího“? 

• Jak Spasitel jednal se svými nepřáteli? (Viz Lukáš 23:34.) Jak 
se můžeme řídit jeho příkladem v podávání „ruky společen-
ství a přátelství“ svým nepřátelům? 

Odkazy 
  1. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 271. 
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11. „Testimony“, Improvement Era,  
Aug. 1906, 808–809. 

12. Gospel Doctrine, 337. 
13. Gospel Doctrine, 340. 
14. Gospel Doctrine, 46. 
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Podvolte se  
nabádáním Ducha 

Každá osoba v Církvi má právo na inspiraci  
Ducha Svatého pro osobní vedení. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith se ve společnosti biskupa Charlese 
W. Nibleyho vracel vlakem domů z cesty na východ. Poblíž 
Green River ve státě Wyoming právě vstoupil na plošinu na 
konci vozu, když uslyšel hlas, který říkal: „Jdi dovnitř a posaď 
se.“ Vrátil se zpátky do vlaku, na okamžik zaváhal a potom si 
v duchu řekl: „To se mi asi něco jenom zdálo.“ Potom uslyšel 
hlas znovu: „Posaď se.“ President Smith ihned zareagoval a po-
sadil se. V tom okamžiku se vlak zakymácel, protože prasklá 
kolejnice způsobila vykolejení lokomotivy a většiny vozů z trati. 
Biskup Nibley řekl, že kdyby president Smith neudělal to, co 
udělal, byl by vážně zraněn, neboť i když jeho vagón zůstal na 
trati, všechny vozy se „na sebe docela ošklivě namačkaly“. 

President Smith o tomto zážitku řekl: „V životě jsem onen 
hlas slyšel mnohokrát, a vždy se mi vyplatilo ho poslechnout.“ 

„[President Smith] žil v těsném kontaktu s Duchem Páně,“ 
poznamenal biskup Nibley, „a jeho život byl tak příkladný a 
neposkvrněný, že se Pán mohl svému služebníkovi snadno pro-
jevovat. Skutečně mohl říci: ,Mluv, Hospodine, nebo slyší slu-
žebník tvůj.‘ [1. Samuelova 3:9.]… Srdce presidenta Smitha 
bylo naladěno na celestiální melodie – mohl slyšet, a slyšel.“1 
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Učení Josepha F. Smitha 

Všichni členové Církve mají právo obdržet od  
Ducha Svatého osobní vedení. 

Duch inspirace, dar zjevení, nepatří pouze jednomu muži; ne-
ní to dar, který se týká pouze předsednictva Církve a dvanácti 
apoštolů. Neomezuje se na předsedající autority Církve, patří 
každému jednotlivému členovi Církve; a je právem a výsadou 
každého muže, každé ženy a každého dítěte, které dosáhlo věku 
zodpovědnosti, těšit se z ducha zjevení a mít ducha inspirace při 
vykonávání svých povinností jako člena Církve.2 

Každý jedinec v Církvi má stejně tolik práva těšit se z ducha 
zjevení a porozumění od Boha, které mu onen duch zjevení dává 
pro jeho vlastní dobro, kolik ho má biskup, aby mu umožnil 
předsedat jeho sboru. Každý člověk má výsadu používat tyto 
dary a tyto výsady při řízení svých vlastních záležitostí, při při-
vádění svých dětí na cestu, kterou mají jít, a při hospodaření na 
své farmě, při péči o své stádo a při vedení svého podnikání…; 
Má právo těšit se z ducha zjevení a inspirace dělat správnou věc, 
být moudrým a prozíravým, spravedlným a dobrým ve všem, co 
dělá. Vím, že toto je správná zásada.3 

Jedinci mají právo být inspirováni a přijímat projevy Ducha 
Svatého pro své osobní vedení, aby posilovaly jejich víru a po-
vzbuzovaly je ve skutcích spravedlivosti, ve věrnosti a zachová-
vání a dodržování přikázání, která jim Bůh dal; až potud je vý-
sadou každého muže a ženy přijímat zjevení. Ale ne dále. 
v okamžiku, kdy se nějaký jednotlivec pozvedá a osvojuje si 
právo ovládat a diktovat, nebo soudit své bratří, zejména ty, kte-
ří předsedají, má být neprodleně zastaven, nebo to bude mít za 
následek neshodu, rozdělení a zmatek. Každý muž a žena v této 
Církvi má vědět, že se nemá takovému duchu poddávat.4 

Máme žít Pánu tak nablízku, být tak pokorní ve svém duchu, 
tak poddajní a povolní, pod vlivem Svatého Ducha, abychom za 
všech okolností mohli znát mysl a vůli Otce ohledně nás jako 
jednotlivců a jako úředníků v Církvi Kristově.5 
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President Joseph F. Smith, vlevo, a předsedající biskup Charles W. Nibley  
na železniční zastávce. Při jedné takové cestě vlakem s biskupem Nibleym byl 
president Smith ušetřen zranění díky tomu, že naslouchal našeptávání Ducha. 
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Máme… žít vždy tak, aby s námi mohl být Duch Svatý jako 
živoucí pramen, jehož účelem je, aby nás vedl k dokonalosti ve 
spravedlivosti, ctnosti a bezúhonnosti před Bohem, dokud nena-
plníme své pozemské poslání a nevykonáme každou povinnost, 
která může být vyžadována z našich rukou.6 

Zjevení k nám nejčastěji přichází skrze tichý a jemný  
hlas Ducha. 

Utvrzeni v pravdě nebudeme skrze zázračné projevy, ale skrze 
pokoru a věrnou poslušnost přikázání a zákonů Božích. Když 
jsem jako chlapec začínal sloužit, často jsem vycházel a prosil 
Pána, aby mi ukázal nějakou zázračnou věc, abych mohl obdržet 
svědectví. Pán ale přede mnou zázraky zadržel a ukazoval mi 
pravdu, řádek za řádkem, předpis za předpisem, tu trochu a tam 
trochu [viz 2. Nefi 28:30], dokud neučinil, abych znal pravdu od 
hlavy až k patě, a dokud jsem nebyl absolutně očištěn od pochyb 
a strachu. Nemusel vyslat anděla z nebe, aby toto učinil, ani ne-
musel hovořit hlasem pozounu archanděla. Svědectví, které 
mám, mi dal skrze našeptávání tichého jemného hlasu Ducha 
žijícího Boha. A podle této zásady a touto mocí bude dávat 
všem dětem lidským poznání pravdy, které s nimi zůstane, a to 
způsobí, aby poznaly pravdu, jako ji zná Bůh, a aby činily vůli 
Otce, jako ji činí Kristus. A to nedokáže žádné množství zázrač-
ných projevů.7 

Nikdy nemusíte mít obavy, bratří a sestry, nepřichází-li ně-
jaký velký nebo zázračný projev, nebo nepřichází-li nějaké 
velmi podivuhodné zjevení z nebe. Stačí, budete-li žít tak, aby 
se vám mohl zjevit sám Bůh, bude-li chtít. Pokud se vás týče, 
budete naprosto v pořádku, nebudete se muset ničeho bát, ne-
budete nic postrádat, budete-li ve stavu, že budete moci přijí-
mat vůli Boží, kdykoli On bude připraven nebo bude toužit po 
tom, aby vám ji projevil. To stačí. A potom vám Bůh zjeví  
pouze to, co je nutné k vašemu rozvoji, pro váš růst a postup 
v poznávání pravdy.8 
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Dělejme to, co přikazuje Duch. 

Necítím se ani fyzicky ani duševně schopen vykonávat povin-
nosti, které jsou ode mne vyžadovány, bez pomoci Ducha Páně. 
Neznám žádného člověka, který by byl schopen provádět dílo 
Páně, jež může být vyžadováno z jeho ruky, nezávisle na Pánu 
nebo bez nabádání a inspirace Ducha, který přichází od Otce 
světla.9 

Když žijeme tak, abychom mohli slyšet našeptávání tichého a 
jemného hlasu ducha Božího, dělejme bez obav z následků vše, 
co Duch přikazuje. Nezáleží na tom, zda to uspokojuje mysl 
šťouralů nebo kritiků nebo nepřátel království Božího, či nikoli. 
Je to v souladu s vůlí Páně? Je to slučitelné s duchem velkého 
díla posledních dnů, do kterého jsme zapojeni? Směřuje cíl 
k pravděpodobnému pokroku Církve a k jejímu posílení na ze-
mi? Směřuje-li to tímto směrem, udělejme to bez ohledu na to, 
co mohou říkat nebo co si mohou myslet lidé.10 

Nestačí, abychom byli spokojeni a uspokojeni s pouhou zna-
lostí toho, co je správné. Když víme, co je správné, musíme se 
do toho dát a dělat to, může to být cokoli, co od nás [Ježíš Kris-
tus] vyžaduje. Víme-li, co je správné, známe-li pravdu, musíme 
se toho, co je správné a pravdivé, držet a musíme dělat správnou 
věc, vždy, za všech okolností, a nikdy nesmíme podlehnout po-
kušiteli nebo se odklonit ze správné cesty, přímé a úzké stezky, 
která vede zpět do přítomnosti Boží.11 

[Naše] poslušnost musí být dobrovolná; nesmí být vynucená, 
nesmí být žádný nátlak. Lidé nesmějí být nuceni proti své vůli 
být poslušnými vůle Boží; musejí jí být poslušni, protože vědí, 
že to je správné, protože po tom touží a protože je to těší. Bůh se 
raduje z ochotného srdce.12 

Podrobením se poslušnosti Ducha získáváme větší  
poznání a rosteme v moci rozlišování. 

Člověk je zavázán zdroji veškeré inteligence a pravdy, za po-
znání, které vlastní; a všichni, kteří se podrobí poslušnosti nabá-
dání Ducha, který vede k ctnosti, cti, lásce k Bohu a člověku a 
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k lásce k pravdě a k tomu, co zušlechťuje a rozšiřuje duši, získa-
jí jasnější, obsáhlejší a přímější a přesvědčivější poznání Božích 
pravd, než které může získat kdokoli jiný.13 

Muži a ženy se mají usadit v pravdě a být založeni na poznání 
evangelia a nemají se spoléhat na světlo vypůjčené nebo odraže-
né od žádné osoby, ale mají důvěřovat pouze Svatému Duchu, 
který je vždy týž, svítí navěky a vydává jedinci a kněžstvu, jež 
žije v souladu se zákony evangelia, svědectví o slávě a vůli Ot-
ce. Potom budou mít věčné světlo, které nemůže být zatemně-
no.14 

Jediná bezpečná cesta pro nás jako jednotlivce je žít tak po-
korně, tak spravedlivě a tak věrně před Bohem, abychom mohli 
vlastnit jeho Ducha do té míry, abychom byli schopni spravedli-
vě soudit a rozlišovat mezi pravdou a omylem, mezi tím, co je 
správné a co je špatné.15 

Jak poznáme, že [rada, kterou dostáváme od církevních vedou- 
cích,] je správná? Tím, že získáme do srdce Ducha Božího, skr-
ze něhož může být naše mysl osvícena a otevřena, abychom 
mohli poznávat nauku pro sebe a byli schopni oddělovat pravdu 
od omylu, světlo od temnoty a dobro od zla.16 

Věrnému Svatému posledních dnů je dáno právo znát pravdu 
tak, jak ji zná Bůh; a žádná moc pod celestiálním královstvím ho 
nemůže svést, zatemnit jeho chápání, zastřít jeho mysl nebo za-
kalit jeho víru nebo poznání zásad evangelia Ježíše Krista. To 
nelze učinit, neboť světlo Boží svítí jasněji než osvětlení falše a 
omylu; tudíž ti, již vlastní světlo Kristovo, ducha zjevení a po-
znání Boha, se povznášejí nad všechny tyto vrtochy světa; znají 
tuto nauku, vědí, že je od Boha a ne od člověka.17 

Když žijeme podle toho, co je zjeveno,  
Pán bude rozšiřovat naše světlo a inteligenci. 

Je mnoho věcí, které budou teprve zjeveny. Jsou věci, které 
budou zjeveny, které Bůh oznámí ve svém vlastním příhodném 
čase a kterým nyní nerozumíme. Pokud se mne týče, je toho již 
zjeveno tolik, kolik, jak se mi zdá, mohu pochopit. Pokud bych 
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již znal vše, co Bůh zjevil, a rozuměl tomu tak, jak mám, a pou-
žíval to ve spravedlivosti ve svém životě, myslím, že potom 
bych byl připraven na něco více, pokud bych toho stále byl ho-
den. Proč, pro všechno na světě, jsou mezi námi lidé, kteří se 
starají o věci, jež nebyly dětem lidským zjeveny, a znepokojují 
se jimi… Kdyby lidé platili desátky, kdyby dodržovali Slovo 
moudrosti, kdyby pronášeli své modlitby, kdyby zasvětili svůj 
život dílům spravedlivosti na zemi a sami studovali evangelium 
a byli ho poslušni, nebylo by tak nutné, aby kladli otázky, a ne-
zapomínejte na skutečnost, že by znali věci lépe, než jak tomu 
je.18 

Neznáme nic a nebudeme lidem kázat nic, kromě toho, co 
zjevil Pán Bůh, a radíme těm, kteří mají pravomoc a jejichž po-
vinností a prací je učit a kázat zásady evangelia světu a Svatým 
posledních dnů, aby své učení a své pokyny omezili na slovo 
Boží, které bylo zjeveno. Ujišťuji vás, že je velmi mnoho toho, 
co bylo zjeveno a podle čeho ještě nežijeme. Zůstává ještě velké 
množství toho, čemu se musíme naučit. Existuje ještě velká část 
toho, čemu má být ještě učeno s duchem poučení, a existuje vel-
ká část toho, co bylo zjeveno prorokem Josephem a jeho druhy, 
co lidé ještě nepřijali do svého srdce a neobrátili se k tomu tak, 
jak by měli. 

Když budeme poslušní a schopní zachovávat předpisy evan- 
gelia a zákony Boží a požadavky nebe, které již byly zjeveny, 
budeme v daleko lepším postavení a blíže k cíli dokonalosti 
v moudrosti, poznání a moci, než jsme dnes. Až přijde onen čas, 
potom budou lidu Božímu zjeveny další, ještě větší věci. Dokud 
však nebudeme konat svou povinnost v tom, co jsme již obdrže- 
li, dokud nebudeme věrní ve věcech, které nám jsou nyní svěře- 
ny do rukou, dokud nebudeme žít podle svého náboženství, jak 
ho máme nyní, jak nám ho dal Pán, dávat nám další přikázání, 
další světlo a inteligenci k tomu, co jsme již obdrželi a čeho ješ- 
tě nejsme zcela poslušni, by znamenalo přidávat odsouzení na 
naši hlavu. Je pro nás dostatečné, abychom žili ve světle součas- 
né inspirace a současného zjevení, a je dostatečné pro každého 
jednotlivého člena Církve, aby dodržoval přikázání Páně a pra- 
coval v Církvi tak, jak ho při vykonávání jeho povinností může 



K A P I T O L A  3 0  

272 

vést Duch. Každá duše z nás má nárok na inspiraci od Boha, aby 
věděla, co je naší povinností a jak ji máme vykonávat.19 

Tím, co máme činit, je žít podle světla a inteligence, kterou 
nám Bůh zjevil v této dispensaci, abychom mohli být v souladu 
s mocemi nebes a s nebeskými bytostmi, a zejména s naším Pá-
nem Ježíšem Kristem, který stojí v našem čele, který je naším 
zákonodárcem, naším příkladem a cestou života a spasením pro 
celý svět; skrze něhož můžeme vejít do celestiálního království 
Božího a bez něhož nemůžeme nikdy vstoupit do onoho stavu 
slávy, světy bez konce. On je ta cesta, světlo a život světa; a 
kdokoli chce být poslušen přikázání, která dal, a činit skutky, 
které On činil a které nám přikázal konat, nebude kráčet v tem-
notě, ale bude mít v sobě světlo života.20 

Doporučení ke studiu 

• Kdo má k dispozici „ducha zjevení“? 

• V jakých oblastech svého života se můžeme těšit z osobního 
vedení Ducha? 

• Co myslíte, proč nás Bůh častěji vede spíše tichým a jemným 
hlasem Ducha než „zázračnými projevy“? (Viz také 1. Krá-
lovská 19:11–12.) Jakými způsoby nás Bůh vede tichým a 
jemným hlasem? 

• Jak můžeme poznat, kdy jsme ovlivňováni Duchem Páně? 
(Viz také NaS 6:15, 22–23; 9:8–9; 11:12–14.) 

• Proč nejsme nuceni následovat nabádání Ducha? Co myslíte, 
proč se Bůh „raduje z ochotného srdce“? 

• Jak musíme žít, abychom byli schopni obdržet vedení Ducha? 
Co brání naší schopnosti obdržet nabádání Ducha? 

• Kdy vám Duch pomohl rozšířit poznání Božích pravd? 

• Jaká požehnání přicházejí k těm, již důvěřují nabádáním Sva-
tého Ducha, místo aby se spoléhali na „vypůjčené nebo odra-
žené světlo“? 
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• Jak se můžeme připravit na přijetí dalšího světla a inteligen-
ce? (Viz také Alma 12:10.) 
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Obraz Zkuste mne nyní v tom od Glena S. Hopkinsona zobrazuje věrné  
pionýry-Svaté, jak přinášejí desátky, které byly často placeny v produktech namísto 

peněz, do kanceláře pro desátek poblíž chrámu Salt Lake. 



 K A P I T O L A  3 1  

275 

K A P I T O L A  3 1  

Poslušnost zákona desátku 

Ti, kteří jsou poslušni zákona desátku,  
pomáhají naplňovat záměry Páně a mají nárok  

na jeho požehnání. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Na konci 19. století Církev čelila závratnému finančnímu dlu-
hu, který převyšoval jeden milion dolarů. Tento finanční záva-
zek velmi tížil mysl Josepha F. Smitha. Na generální konferenci 
v říjnu 1899 řekl: „Máme mnoho cenných pokynů ve vztahu ke 
svým povinnostem jako Svatých posledních dnů, nejenom 
ohledně zákona desátku, ale také v souvislosti s dalšími věcmi, 
které jsou na svém místě stejně důležité jako zákon desátku. Pro 
blaho Církve v současnosti však není nic důležitější, než pozor-
nost vůči tomuto zákonu, kterým budou do zásobárny Páně uk-
ládány prostředky pro uspokojení základních potřeb lidí.“1 

O sedm let později přišel jednou odpoledne president Smith 
ze své kanceláře a ve vstupní hale Beehive House našel svou 
dceru Rachel. 

„Kde je tvá matka?“ zeptal se. 

„Nevím.“ 

„Kde by mohla být?“ 

„Nevím.“ 

„Kdy přijde?“ 

„Nevím, tatínku, moc toho nevím, právě jsem přišla ze školy.“ 

„Dobře, miláčku,“ řekl. „Chci, aby tvoje matka byla první, 
kdo se to dozví, ale protože ty nic nevíš, povím ti to.“ V ruce 
držel kus papíru. 
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„Vidíš ten papír?“ 

„Ano.“ 

„Ten znamená, že Církev je konečně venku z dluhů.“ Usmál 
se. „Tak teď něco skutečně víš!“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Poslušnost zákona desátku potvrzuje naši oddanost  
království Božímu. 

Bůh požaduje, aby jedna desetina našeho příjmu byla vložena 
do Jeho zásobárny; a toto je dáno jako trvalý zákon pro všechny 
kůly Sionu.3 

Touto zásadou (desátkem) bude oddanost lidu této Církve po-
drobována zkoušce. Touto zásadou bude známo, kdo je pro krá-
lovství Boží a kdo je proti němu. Touto zásadou bude vidět, čí 
srdce je upřeno na činění vůle Boží a na dodržování jeho přiká-
zání, a tím na posvěcování země Sion pro Boha, a kdo je proti 
této zásadě a odřízl se od požehnání Sionu. Tato zásada má 
ohromný význam, neboť skrze ni bude známo, zda jsme věrní, či 
nevěrní. V tomto ohledu je stejně důležitá jako víra v Boha, jako 
pokání z hříchu, jako křest na odpuštění hříchu nebo jako vklá-
dání rukou pro dar Ducha Svatého.4 

Zákon desátku je zkouškou, skrze niž budou zkoušeni lidé ja-
ko jednotlivci. Každý člověk, který nezachovává tuto zásadu, 
bude znám jako člověk, jemuž je blaho Sionu lhostejné, který 
zanedbává svou povinnost jako člena Církve a který nedělá nic 
pro dosažení časného pokroku království Božího. Nikterak ni-
čím nepřispívá k šíření evangelia k národům země a zanedbává 
dělat to, co by ho oprávnilo obdržet požehnání a obřady evange-
lia.5 

Zachovávání zákona desátku je dobrovolné. Mohu svůj desá-
tek platit, či nikoli, záleží na tom, jak se rozhodnu. Je to záleži-
tost mého rozhodnutí, zda to budu dělat, nebo ne; pociťuji-li ale 
oddanost k Církvi, a já ji pociťuji, oddanost k jejím zájmům, a 
věřím-li, že je správné a spravedlivé zachovávat zákon desátku, 
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zachovávám ho – podle stejné zásady, podle které si myslím, že 
je správné, abych zachovával zákon pokání a křtu na odpuštění 
hříchů.6 

Pán již od nás, kteří jsme v minulosti neplatili desátek a máme 
tedy vůči Němu dluh, který nejsme schopni splatit, tento dluh 
nevyžaduje, ale odpustí nám to, co se stalo v minulosti, budeme-
li tento zákon poctivě zachovávat v budoucnosti. To je štědré a 
laskavé, a já za to cítím vděčnost.7 

Řekl jsem, a nyní to zde chci zopakovat, že muž nebo žena, 
kteří budou vždy platit desátek, nikdy neodpadnou. Nezáleží na 
tom, jak malý nebo jak velký může být; je to zákon Páně; je to 
zdroj příjmu pro Církev; je to Boží požadavek, a On řekl, že ti, 
kteří ho nebudou zachovávat, nejsou hodni dědictví v Sionu. 
Žádný člověk nikdy neodpadne, pokud bude platit desátek. To je 
logické. Proč? Protože pokud má víru platit desátek, má víru 
v Církev a v zásady evangelia, a je v něm něco dobrého, a je 
v něm určité světlo. Pokud tak bude činit, pokušitel ho nepře-
může a nesvede ho z cesty.8 

Desátek je Pánův zákon příjmu pro Jeho Církev  
a pro požehnání Svatých. 

Zákon desátku je zákonem příjmu pro Církev Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. Bez něho by bylo nemožné provádět 
záměry Páně.9 

Pán… dal zákon desátku, aby v zásobárně Páně mohly být 
prostředky k provádění záměrů, které má na zřeteli; pro shro-
mažďování chudých, pro šíření evangelia k národům země, pro 
podporu těch, od kterých se, ve dne v noci, vyžaduje stálá po-
zornost vůči dílu Páně a pro které bylo nutné učinit určitá opat-
ření. Bez tohoto zákona by toto nemohlo být konáno, ani by 
nemohly být stavěny a udržovány chrámy, ani by nemohli být 
syceni a ošacováni chudí. Zákon desátku je tedy pro Církev na-
tolik nezbytný, že Pán na něj klade velký důraz.10 

[Desátek] se používá k vykonávání obřadů domu Božího v… 
chrámech. Tisíce a tisíce dolarů z něho se používají pro vzdělá-
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vání mládeže Sionu a pro provozování církevních škol. Tisíce 
dolarů se vydávají na nasycení a ošacení chudých a na péči o ty, 
již jsou na Církvi závislí. Vzhlížejí ke své „matce“ s prosbou o 
pomoc a podporu, a je správné a vhodné, aby se Církev, tak da-
lece, jak je to možné, postarala o vlastní chudé a nuzné, slabé a 
bezmocné.11 

Pán zjevil, jak mají být tyto prostředky [desátek] ošetřovány a 
spravovány; totiž předsednictvem Církve a vysokou radou Cír-
kve (to jest dvanácti apoštoly) a předsedajícím biskupstvem Cír-
kve. Myslím, že je v tom moudrost. Není ponecháno na jednom 
člověku, aby s nimi disponoval, nebo aby s nimi sám nakládal, 
vůbec ne. To spočívá na nejméně osmnácti mužích, mužích mou- 
drosti, víry, schopnosti, kterými těchto osmnáct mužů je. Říkám, 
že na nich spočívá disponování s desátky lidu a jejich používání 
k jakémukoli účelu, který podle jejich úsudku a moudrosti při-
nese Církvi největší dobro;… tímto fondem desátku disponují 
tito muži, které Pán označil jako ty, již k tomu mají pravomoc, 
pro nutné potřeby a prospěch Církve.12 

Pán… od mužů, kteří stojí v čele této Církve a kteří jsou zod-
povědni za vedení a řízení lidu Božího, zejména požaduje, aby 
hleděli na to, aby byl dodržován zákon Boží [desátek]. Je naší 
povinností tak činit… Pro vedoucí Církve se stává závazným, 
aby k této zásadě něco řekli, že lidé nejenom mohou konat svou 
povinnost vzhledem k tomuto zákonu, ale že může být něco 
v Pánově zásobárně, co uspokojí nezbytné potřeby lidí; neboť 
nezbytné potřeby Církve jsou nezbytnými potřebami lidí. Církev 
tvoří její členové, a tudíž čímkoli je Církev zavázána, to spočívá 
na každém jednotlivém členu Církve v poměru k jeho prostřed-
kům. Pán od nás vyžaduje, abychom hleděli na to, aby Jeho zá-
kon byl mezi lidmi dodržován.13 

Chci svým bratřím a sestrám zde dnes dopoledne říci, že pod-
le mého názoru nebyla nikdy doba, kdy by členové Církve Ježí-
še Krista Svatých posledních dnů žili lepším životem, byli věr-
nějšími a pilnějšími, než je tomu dnes. Můžeme tak usuzovat 
z různých důvodů. Jedním velmi přesným způsobem, jak to ví-
me, je skutečnost, že je zachováván zákon desátku… To je dob-
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rý ukazatel toho, že Svatí posledních dnů konají svou povinnost, 
že mají víru v evangelium, že jsou ochotni dodržovat přikázání 
Boží a že snad žijí podle zákona desátku věrněji, než tomu bylo 
kdy dříve. 

Chci vám říci další věc, a činím to cestou gratulace, a to, že 
skrze požehnání Pána a skrze věrnost Svatých v placení desátku 
jsme byli schopni vymanit se ze své svírající zadluženosti. Cír-
kev Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes nedluží ani dolar, 
který by nemohla ihned splatit. Konečně jsme v situaci, kdy 
můžeme platit okamžitě. Nemusíme si již půjčovat, a nebudeme 
tak muset činit, pokud budou Svatí posledních dnů i nadále žít 
podle svého náboženství a zachovávat tento zákon desátku. Je to 
zákon příjmu Církve. 

Kromě toho vám chci říci, možná toho nebudeme schopni 
právě nyní, ale očekáváme, že spatříme den, kdy vás nebudeme 
muset žádat ani o jeden dolar příspěvku za žádným účelem, 
kromě toho, co dobrovolně dáte sami od sebe, protože budeme 
mít v zásobárně Páně dost desátku, abychom zaplatili vše, co je 
potřeba pro pokrok království Božího… To je pravdivá zásada, 
skutečný záměr Páně ve správě záležitostí Jeho Církve.14 

Prvořadou věcí ohledně placení desátku  
je poslušnost zákona. 

V písmech můžeme nepochybně číst mnohé, co se dotýká této 
zásady desátku, kterou nám Bůh zjevil v této dispensaci a kterou 
vyžaduje z našich rukou, abychom skrze poslušnost tohoto zá-
kona mohli posvětit tuto zemi, aby se pro nás vskutku mohla stát 
zemí Sionu; a slib zní, že pokud budeme poslušni zákonů Bo-
žích, vložíme-li v něho svou důvěru, přilneme-li k němu, přilne 
on k nám a odmění nás svou přízní a svým požehnáním. Pokárá 
požírače a způsobí, že země bude plodná, že bude rodit ve své 
síle hospodáři, oráči půdy a pastýři stád. Rozmnoží jeho dobytek 
a bude mu žehnat na pravici i na levici a on bude mít hojnost, 
protože vkládá svou důvěru v Boha; lne k němu a je ochoten 
vyzkoušet ho, aby viděl, neotevře-li mu průduchy nebeské a 
nevylije-li na něho požehnání, že nebude mít dost místa, aby je 
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uložil [viz Malachiáš 3:10]. Nechť každý člověk, který obdržel 
evangelium Ježíše Krista, ze všech sil přijme tuto řeč a naslou-
chá těmto slovům. Někteří lidé je mohou brát na lehkou váhu a 
ti, již tak činí, nepochybně nepřilnou k Pánovi, nebudou dbát na 
to, aby vyzkoušeli Pána, nebudou plnit přikázání, která dal, a 
nikdy nebudou vědět, že Bůh mluví pravdu a že je schopen spl-
nit své slovo a slib svému lidu, když ten je ochoten poslouchat 
jeho zákon a dodržovat ho… 

… Potkal jsem bratra – nemusím říkat jeho jméno, neboť je 
jen jedním z tisíců, kteří mohou vydat stejné svědectví, nejenom 
slovem úst, ale skrze důkazy zdaru, prosperity, pokroku a zuš-
lechťování, které ho obklopuje uprostřed pouští. V tomto ročním 
období sklidil bohatou úrodu, jeho farma produkovala v hojnos- 
ti, zatímco farmy mnoha jeho sousedů jsou zaneseny plevelem a 
jejich úroda dosáhla jedné poloviny nebo jedné třetiny toho, co 
sklidil on. Jak to vysvětlíte? Já to vysvětluji skutečností, že ho 
požehnal Bůh; a je tomu skutečně tak, neboť on je inteligentní 
muž, muž, který nejenom moudře a rozvážně pracuje, ale s bázní 
před Bohem, a s touhou v srdci poslouchat jeho zákony… Platí 
desátek, pamatuje na oběti, je poslušný zákonů Božích a nebojí 
se svým přátelům a sousedům vydávat svědectví, že Bůh mu 
skrze poslušnost žehná, dal, aby se mu dařilo, a učinil z něho to, 
čím je dnes. Není jediný; jsou další, kterým se daří podobným 
způsobem. A já vydávám svědectví, že tomu tak je proto, že 
Bůh žehná jeho, jeho půdu a jeho práci, takže získal přírůstek a 
zajistil si požehnání, o která usiloval a kvůli kterým pracoval. 
Jednal s vírou v Pána; Pán poznal jeho srdce a podle toho mu 
požehnal.15 

Tak docházím k závěru, že prvořadou věcí na placení desátku 
je poslušnost zákona a že skrze onu poslušnost získáme více 
dobra než kdokoli jiný. Můžeme být hodni svých deseti tisíců a 
platit poctivý desátek ze svého příjmu a učinit ze svého desátku 
velkou částku; přesto dobro, které získáme tím, že jsme poslušni 
zákona Božího, bude na konci daleko větší než dobro, které naše 
podpora může přinést chudým. Ten, kdo dává almužny, je dale-
ko požehnanější než ten, kdo je přijímá. 
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Potíž je v tom, že když člověk zbohatne, najednou začíná mít 
pocit, že je příliš chudý na to, aby byl poslušný zákonů Božích. 
Bohatství činí lidi chudými, když dochází k jednání s Všemohou- 
cím. Chudý člověk může snadno zaplatit desátek a přispět ze 
svého skromného majetku ve prospěch potřebných; když se ale 
stane milionářem, nebo něčím takovým, tehdy se jeho srdce za-
číná uzavírat. Výsledkem je, že se sám připravuje o příležitost 
obdržet od Boha větší projevy laskavosti a milosrdenství, které 
by mohl obdržet skrze větší díl dobra, které by mohl se svými 
zvětšenými prostředky vykonat. 

Poslušnost je tím, co Všemohoucí vyžaduje. To, co vyžadoval 
od Abrahama, byla poslušnost. Nyní hovořím o poslušnosti Bo-
ha, a nikoli člověka; a vyzývám jakéhokoli člověka, aby doká-
zal, že poslušnost Boha, i v placení desátku, není lepší než nepo-
slušnost – lepší pro člověka samotného, a lepší pro celé lidstvo. 
Je-li člověk poslušný tohoto zákona desátku, má nárok na po-
žehnání samotného Boha, a pokud ho to zajímá, jsou v zásobár-
ně Páně prostředky pro nasycení chudých, pro vysílání evangelia 
za hranice, pro budování chrámů a pro naplňování Jeho záměrů; 
pokud ale není poslušný tohoto zákona, potom tam není nic, a 
on sám se připravuje o požehnání, která by mu jinak Pán udě-
lil.16 

Doporučení ke studiu 

• Co je Pánův zákon desátku? (Viz také NaS 119:3–4.) Jaké 
zásady evangelia uplatňujeme, když platíme desátky? Proč je 
na placení desátku „prvořadou věcí“ poslušnost zákona? 

• Co mohou členové Církve dělat, když v minulosti neplatili 
desátek, a nyní chtějí toto přikázání dodržovat? Jaké mohou 
být důvody pro to, že lidé zůstávají s placením desátku poza-
du? Jak může bohatství „uzavřít“ srdce? 

• K jakým účelům se fondy desátku používají? Jak desátek po-
máhá uspokojovat duchovní i časné nezbytnosti členů Církve 
i dalších? 



K A P I T O L A  3 1  

282 

• Kdo rozhoduje o tom, jak budou církevní fondy desátku roz-
děleny? (Viz také NaS 120.) 

• Jak lze učit placení desátku v rodině? 

• Jaká požehnání Pán slibuje těm, kteří platí desátky? (Viz také 
Malachiáš 3:10–12.) Kdy a jak jste byli požehnáni skrze po-
slušnost zákona desátku? 
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Svoboda skrze poslušnost 

Bůh nás učinil svobodnými, abychom volili  
dobro nebo zlo, a bude nás volat k zodpovědnosti  

za to, jak používáme inteligenci a příležitosti,  
které nám dal. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith věřil tomu, že svoboda jednání a 
zodpovědnost jednotlivce jsou neoddělitelnými, nezbytnými 
součástmi procesu, kterým se Boží děti stávají takovými, jako je 
On. „Vy i já si musíme zajistit požehnání věčného života pro 
sebe skrze poslušnost Boha a Jeho milosrdenství,“ vysvětloval. 
„Máme moc činit svá vlastní rozhodnutí a můžeme volit dobro 
nebo zlo… Musíme se naučit, že stojíme nebo padáme sami za 
sebe, muž i žena.“1 

President Smith v roce 1904 osobně vystoupil před členy 
Kongresu Spojených států a mocně promluvil o právu členů 
Církve používat svobodu jednání při činění osobních, nábožen-
ských a politických rozhodnutí. 26. března 1907 První předsed-
nictvo vydalo „Oslovení – Církev Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů světu“, které bylo jednomyslně přijato na generální 
konferenci v dubnu 1907. Prohlášení nově formulovalo mnohé 
základní víry Svatých posledních dnů a ujišťovalo: „Věříme ve 
svobodu jednání člověka, a tedy v jeho individuální zodpověd-
nost.“2 

President Smith věřil a učil tomu, že poslušnost zákonů evan-
gelia Ježíše Krista je jediným prostředkem k dosažení svobody, 
kterou slíbil Ježíš Kristus: „Pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:32.) 
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Učení Josepha F. Smitha 

Bůh nám dal dar svobody jednání a bude nás za naše  
rozhodnutí volat k zodpovědnosti. 

Bůh dal všem lidem svobodu jednání a udělil nám výsadu, 
abychom mu sloužili nebo nesloužili, abychom dělali to, co je 
správné, nebo to, co je špatné, a tato výsada je dána všem lidem 
bez ohledu na vyznání, barvu pleti nebo stav. Bohatí mají tuto 
svobodu jednání, chudí mají tuto svobodu jednání a žádnému 
člověku není žádnou mocí Boží odňato její používání nejplněj-
ším a nejsvobodnějším způsobem. Tato svoboda jednání byla 
dána všem. Je to požehnání, které Bůh udělil lidskému světu, 
všem svým dětem stejně. Bude nás ale volat k přísné zodpověd-
nosti za to, jak tuto svobodu jednání používáme, a bude nám 
řečeno to, co bylo řečeno Kainovi: „Zdaliž nebudeš příjemný, 
budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dve-
řích leží.“ (Gen. 4:7.)3 

Máme svobodu jednání a můžeme se rozhodnout pro evange-
lium, nebo ho odmítnout, řídit se příkladem Spasitele, nebo Lu-
cifera. Volba je na nás. Jsme dědici Boha a spoludědici s Ježí-
šem Kristem a máme výsadu získat slávu a oslavení v králov-
ství, kde přebývá Ježíš a posvěcení, je ale na nás, zda se pro to 
rozhodneme, nebo to odmítneme; Bůh prohlásil, že z našich 
rukou nebude požadovat nic, kromě toho, k čemu nám dá 
schopnost, abychom to vykonali. Žádá-li a vyžaduje od nás po-
vinnosti, jejichž vykonání je pro nás obtížné, pohlížíme-li na ně 
přirozenýma očima, On nám dá moc je vykonat. Pokud ale 
nejsme způsobilí a nepoužíváme-li veškerou energii a inteligen-
ci, kterou přirozeně vlastníme, slib z Jeho strany se nesplní, pro-
tože je učiněn na základě podmínek, že učiníme svou část.4 

Pán dal dětem lidským jejich svobodu jednání. Lidé mohou 
činit dobro nebo zlo, jak je jim libo… Prostě nás činí zodpověd-
nými před sebou a odpovědnými jemu za používání inteligence 
a příležitostí, které nám zde v těle dal.5 
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Vojevůdce Moroni pozvedá zástavu svobody, Arnold Friberg.  
Členové Církve v době Knihy Mormon se shromáždili kolem zástavy svobody,  

aby přísahali, že chtějí „zachovati práva svoje i náboženství svoje,  
aby je mohl Pán Bůh požehnati“. (Alma 46:20.) 
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Bůh nezasahuje do naší svobody jednání, ale dopouští, 
abychom podstoupili důsledky svých rozhodnutí. 

Božská prozřetelnost nezasahuje do svobody jednání člověka. 
Kdyby lidem nebyla ponechána svoboda rozhodovat se pro dob-
ro a odmítat zlo, nebo naopak, nebylo by žádné spravedlivosti, 
dokonce by ani nemělo žádný smysl přivádět je k soudu. V důs-
ledku moci volby se stávají zodpovědnými bytostmi, a obdrží 
tedy výsledky svých vlastních činů. Až budou otevřeny knihy, 
budou odměněni nebo potrestáni podle svých skutků a souzeni 
podle toho, co je v nich napsáno. 

Bůh by bez pochyby mohl odvrátit válku, předejít zločinu, 
zničit chudobu, rozptýlit temnotu, přemoci omyl a učinit vše 
zářivým, nádherným a radostným. Toto by ale obsahovalo zni-
čení životně nezbytné a základní vlastnosti v člověku – práva na 
svobodu jednání. Je to pro dobro Jeho synů a dcer, aby se sez-
námili se zlem, stejně jako s dobrem, s temnotou, stejně jako se 
světlem, s omylem, stejně jako s pravdou a s důsledky porušo-
vání věčných zákonů. Proto dovoluje zlo, které způsobují činy 
Jeho stvoření, bude ale ovládat jeho konečné důsledky pro svou 
vlastní slávu a pokrok a oslavení svých synů a dcer, když se učí 
poslušnosti z toho, čím trpí. Kontrasty zažívané v tomto světě  
smíšeného zármutku a radosti jsou svou podstatou výchovné a  
budou prostředkem pro pozvednutí lidstva k plnému ocenění  
toho, co je správné, pravdivé a dobré. Předzvědění Boží  
neznamená, že by On něco konal pro uskutečnění toho, co  
předvídá, ani Ho to nečiní v žádném stupni zodpovědným za to,  
co člověk dělá, nebo odmítá dělat.6 

Ve světě se děje mnoho věcí, ve kterých se zdá pro většinu 
z nás obtížným nalézt solidní důvod pro uznání ruky Páně… 
Jediným důvodem, který jsem schopen objevit a skrze který 
máme uznávat Boží ruku v některých událostech, je skutečnost, 
že Pán dovolil, aby se stalo to, co se stalo. Když dva lidé dávají 
průchod svým vášním, svému sobectví a hněvu, aby se vzájem-
ně přeli a svářili, a tento svár a pře vedou k fyzickému zápasu a 
násilí mezi nimi, je pro mne obtížné objevit v tomto jednání 
ruku Páně jinak, než že lidé, kteří se takto navzájem hádají, sváří 
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a přou, obdrželi od Boha svobodu svého vlastního jednání, aby 
používali svou vlastní inteligenci, aby sami pro sebe usuzovali 
mezi dobrem a zlem a aby jednali podle svých vlastních tužeb. 
Pán neplánoval ani nezamýšlel, aby se tito dva lidé hádali nebo 
dávali průchod svému hněvu do té míry, aby to mezi nimi vedlo 
k násilí, a možná i ke krveprolití. Bůh nikdy nic takového neza-
mýšlel, ani z ničeho takového nemůžeme Všemohoucího obvi-
ňovat… 

Svoboda jednání, kterou nám [Bůh] dal, ponechává na nás, 
abychom jednali sami za sebe – abychom, chceme-li, činili to, 
co není správné, co je v rozporu se zákony života a zdraví, co 
není moudré nebo prozíravé – a následkem své omezenosti nebo 
své odhodlanosti raději vytrvat v tom, po čem toužíme, než aby-
chom se poddali požadavkům, které na nás klade Bůh, to pro nás 
může mít vážné důsledky.7 

Budete trpět následky svých vlastních chyb, svých vlastních 
omylů, i když přinášejí zármutek nebo nemoc nebo smrt! Tedy, 
uznávám ruku Páně v této svobodě jednání, kterou dal dětem 
lidským; uznávám ale ruku člověka v následcích jeho vlastních 
skutků, které následují jeho neposlušnost zákona Božího. Neob-
viňuji Boha Otce ze slabostí, chyb nebo omylů, zločinu a zlo-
volnosti lidí a ze zla, které existuje ve světě.8 

Bylo to prostřednictvím svobody a používáním lidského ú-
sudku, čím byla vykonána většina zla, které se ve světě přihodi-
lo – mučednictví Svatých, ukřižování samotného Syna Božího a 
většina odpadlictví a odchodů od díla spravedlivosti a od zákonů 
Božích se přihodily prostřednictvím této svobody a používáním 
lidského úsudku. Bůh ve své neohraničené moudrosti a blaho-
sklonném milosrdenství poskytl dětem lidským prostředky a 
ukázal jim cestu, po které, dokonce i prostřednictvím svobody a 
používáním vlastního úsudku mohou individuálně jít k Bohu ve 
víře a v modlitbě a zjišťovat, jak mají vést a řídit svůj lidský 
úsudek a moudrost; a já nechci, aby Svatí posledních dnů zapo-
mínali na to, že toto je jejich výsadou.9 
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Církev Ježíše Krista nezasahuje do individuální svobody. 

Království Boží je královstvím svobody; evangelium Syna 
Božího je evangeliem svobody.10 

Můžete najít nějakou organizaci, ať již náboženskou, nebo ně-
jakou jinou, která má stejně dokonalou správu a organizaci, ja-
kou lze najít v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, za-
ložené inspirací skrze proroka Josepha Smitha? A jaký je cíl této 
organizace? Je jím drtit lidi? Má vám ubližovat? Má vás ohnout 
k zemi? Má vás připravit o vaše svobody, vaše práva, vaše vý-
sady? Má z vás udělat otroky, sluhy a ponížit vás do prachu? 
Nebo má pozvednout úroveň vaší inteligence a mužnosti a rozší-
řit vaše svobody, neboť neexistuje žádná svoboda, která se po-
dobá svobodě evangelia Ježíše Krista? Neboť vám mohu říci, že 
žádný člověk není svobodný, když je v porobě hříchu a přestup-
ku, rovněž žádný člověk není svobodný, když je v porobě nevě-
domosti ve vztahu k plánu života a spasení.11 

Věřím, že nikde na světě nelze najít svobodnější, nezávislejší 
ani inteligentnější lidi, kteří by měli větší míru nezávislosti 
v rozhodování se o směru, jímž jdou, v díle, které konají, a ve 
všem, s čím mají co dočinění, než jsou Svatí posledních dnů. Na 
celém světě dnes není žádný člen Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, v dobrém postavení, který takovým není díky 
své nezávislosti charakteru, díky své inteligenci, moudrosti a 
schopnosti usuzovat mezi dobrým a špatným a mezi dobrem a 
zlem.12 

Náboženství Svatých posledních dnů se týká současného jed-
nání, stejně jako budoucího štěstí. Ovlivňuje své uctívatele [vě-
řící] ve všem, co působí na lidský charakter. Je pro tělo, stejně 
jako pro ducha. Učí lidi, jak mají žít a jednat na tomto světě, aby 
mohli být připraveni na realitu světa, který přijde. Církev tedy 
učí věcem časným, stejně jako věcem duchovním, pokud se tý-
kají Církve, jejího majetku a institucí a vztahu jejích stoupenců. 
Nezasahuje ale do svobody jednotlivce ani do oblasti působnosti 
státu. Svoboda jednání člověka je základní zásadou, kterou pod-
le principů Církve nepotlačuje ani sám Bůh.13 
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Poslušnost, spravedlivé používání svobody jednání,  
přináší neocenitelná požehnání. 

Existují… určitá požehnání, která Bůh dětem lidským uděluje 
pouze za podmínky spravedlivého používání této svobody jed-
nání. Například žádný člověk nemůže získat odpuštění svých 
hříchů, pouze pokáním a křtem někým, kdo k tomu má pravo-
moc. Chceme-li být svobodnými od hříchu, od jeho účinků, od 
jeho moci, musíme být poslušni tohoto zákona, který Bůh zjevil, 
nebo nikdy nebudeme moci získat odpuštění hříchů. Proto, ač-
koli Bůh udělil tuto svobodu jednání všem lidem bez ohledu na 
jejich stav, aby se rozhodovali pro dobro nebo pro zlo, neudělil a 
neudělí dětem lidským odpuštění hříchů, pouze prostřednictvím 
jejich poslušnosti zákona… 

Všichni lidé jsou požehnáni silou svého těla, používáním své 
mysli a právem používat nadání, jimiž jsou obdařeni, takovým 
způsobem, který se zdá správný jejich zraku, bez ohledu na ná-
boženství. Bůh ale netrpí a nestrpí, aby byl dar Ducha Svatého 
udělen nějakému muži nebo ženě, leda skrze podrobení se záko-
nům Božím. Proto nikdo nemůže získat odpuštění hříchů; nikdo 
nemůže získat dar Ducha Svatého; nikdo nemůže získat zjevení 
Boží; nikdo nemůže získat kněžství a jeho práva, moci a výsady; 
nikdo se nemůže stát dědicem Boha a spoludědicem s Ježíšem 
Kristem, leda skrze podrobení se požadavkům nebes. Toto jsou 
všeobecná požehnání, jsou to velké a neocenitelné výsady, které 
se týkají evangelia a plánu života a spasení, které jsou za urči-
tých podmínek otevřené a volné pro všechny, ze kterých se ale 
žádná osoba pod nebesy nemůže těšit jinak, než že půjde cestou, 
již Bůh vyznačil a na níž je lze získat. A o tyto výsady a požeh-
nání, když je získáme, lze přijít a možná je můžeme i ztratit na 
celou věčnost, pokud neochvějně nepokračujeme směrem, který 
je pro nás vyznačen a kterým máme jít… 

Slunce svítí na zlé i na dobré; ale Duch Svatý sestupuje pouze 
na spravedlivé a na ty, kterým jsou odpuštěny hříchy. Déšť padá 
na zlé i na dobré; ale práva kněžství jsou udílena těm, a nauka 
kněžství padá jako rosa nebes na duši pouze těch, již to přijímají 
způsobem, který určil sám Bůh. Přízeň nebe, uznání Všemohou-
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cím jeho dětí na zemi jako jeho synů a dcer může být zajištěno 
pouze skrze poslušnost zákonů, které zjevil.14 

Nejvyšší míra svobody přichází skrze poslušnost  
evangelia Ježíše Krista. 

Evangelium Ježíše Krista je dokonalým zákonem svobody. 
Jeho záměrem je vést člověka k nejvyššímu stupni slávy a osla-
vit ho v přítomnosti našeho Nebeského Otce, u něhož není pro-
měnlivosti, ani náznaku pro odbočení. [Viz Jakub 1:17.]15 

Věříme, že Boží vůlí je oslavit lidi; že svoboda, která přichází 
skrze poslušnost evangelia Ježíše Krista, je nejvyšší mírou svo-
body, již může člověk získat. Na světě neexistuje žádná svobo-
da, jíž se lidé těší, nebo o níž předstírají, že se jí těší, která není 
založena na Boží vůli a zákonu a která za svou hlavní zásadu a 
základ nemá pravdu. Je to omyl, jenž vytváří nevolníky. Je to 
nepravda, která ponižuje lidstvo. To, co nechává lidi ve světě na 
úrovni hrubých stvoření, je omyl a nedostatek znalosti Božích 
zákonů a Boží vůle; neboť nemají žádné vyšší instinkty, žádnou 
vyšší zásadu, žádný vyšší podnět, žádnou vyšší touhu než hrubý 
svět, nemají-li určitou inspiraci, která přichází z vyššího zdroje, 
než je člověk sám.16 

Lidé se mohou povznést nad nicotnou slabost smrtelnosti a 
používat onu šíři citu, onu pravou lásku a lásku, která má pod-
něcovat srdce a pohnutky dětí lidských, pouze skrze poslušnost 
zákonů Božích.17 

Bratří a sestry, buďme svobodní. Tvrdím – a myslím, že mám 
na to právo – že jsem svobodným člověkem v souladu s tím, jak 
zachovávám přikázání Boží. Činím-li špatné, jsem v zajetí této 
špatnosti. Dopouštím-li se hříchu, jsem v zajetí tohoto hříchu. 
Přestupuji-li zákony Boží, jsem zodpovědný před Pánem. Tvr-
dím ale, že pokud se týče svobody, svobody projevu, svobody 
vůle, svobody jednání – stejně jako všeho, co vytváří svobodné-
ho člověka uprostřed lidí, nevěřím, že je na zemi svobodnější 
člověk, než jsem já. Samozřejmě, mohu se dopustit hříchu, když 
budu chtít. Mám právě tolik svobody dopustit se hříchu, jako 
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kterýkoli jiný člověk. Nikdo nemá žádné právo dopustit se hří-
chu; ale všichni lidé mají svobodu tak učinit, pokud chtějí. Bůh 
jim dal svobodu jednání. Projevuje se v mém páchání hříchu 
nějaká mužnost, protože mám svobodu tak jednat? Mám svobo-
du jít do výčepu a pít lihoviny, když se pro to rozhodnu, nebo jít 
do herny a hazardně hrát. Mám právě tolik svobody, pokud se 
týče těchto věcí, jako kterýkoli člověk žijící na zemi. Ale 
v okamžiku, kdy bych udělal nějakou takovouto věc, stávám se 
otrokem a nevolníkem této nepravosti. Na druhou stranu, ne-
proviňuji-li se návštěvami výčepů nebo karbanem nebo ha-
zardním hraním nebo jinými zločiny, jsem tím nevinný, a po-
tud jsem svobodným člověkem. Pravda mě, pokud jde o to, 
osvobodila.18 

Nekážeme evangelium strachu. Neusilujeme o to, abychom 
zastrašovali duše lidské. Nežádáme člověka, aby byl spravedlivý 
kvůli strachu z odsouzení. Nechceme, abyste byli dobří, protože 
se bojíte trestu zlovolných. Nechceme, abyste činili správně 
kvůli trestu, který doprovází činění špatného. Chceme, abyste se 
rozhodli správně, protože to je správné a protože vaše srdce mi-
luje to, co je správné, a protože to je rozhodnutí nade vše jiné. 
Chceme, abyste byli čestní, nejenom proto, že to je nejlepší tak-
tika, ale protože tím ctíte Boha a ve svém životě uskutečňujete 
Jeho záměry; neboť „čestný člověk“, to je staré a snad otřepané 
rčení – „je nejušlechtilejší dílo Boží“. Chceme být čestní, proto-
že milujeme Boha, a nemůžeme být Svatými Boha, [pokud] ta-
koví nejsme. Máme být dobří, protože jsme rádi dobrými, a ni-
koli proto, že se obáváme následků zla.19 

Pán nepřijímá od lidí poslušnost, ledaže ji poskytují ochotně a 
radostně v srdci, a to je vše, co si od svých služebníků přeje. To 
je poslušnost, kterou máme projevovat, a nečiníme-li tak, jsme 
pod odsouzením.20 

[Ježíš Kristus] měl nejenom inteligenci, ale tuto inteligenci 
používal při činění dobra a při osvobozování lidí od omylů světa 
a od špatných tradic otců. Pravdivými a vážnými slovy prohlá-
sil: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete. 
A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“ [Jan 8:31–32.] 
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Žádný člověk se nepodobá Bohu, pokud není svobodný. Bůh je 
svobodný. Proč? Protože vlastní veškerou spravedlivost, veške-
rou moc a veškerou moudrost. On také vlastní svou svobodu 
jednání a Jeho svoboda jednání je uplatňována při činění toho, 
co je dobré, a nikoli toho, co je zlé. A tak žádný člověk se Mu 
nemůže podobat, dokud se nemůže podrobit tomu, co je spra-
vedlivé, čisté a dobré, a dokud nemůže zanechat omylu a hříchu 
a překonat sám sebe… 

Ten, kdo je nejpovolnější a nejpoddajnější vůli Otce, projevu-
je největší moudrost mezi všemi lidmi. Ten, který staví své mí-
nění do protikladu k přáním a záměrům Pána, je v tomto ohledu 
ze všech lidí od Boha nejdále. Ačkoli může mít podobu a tvar 
k obrazu a podobě Otce, přesto se v nejmenším nepodobá Synu, 
pokud si v srdci nemůže říci: „Otče,… ne má vůle, ale tvá staň 
se.“ [Lukáš 22:42.] Je vůlí Páně, abychom měli tohoto ducha a 
rozuměli této pravdě. Je pravda, že pro nás existuje jenom jeden 
Bůh, Otec, a že všichni lidé Mu budou muset být podrobeni a 
bude se od nich vyžadovat, aby byli poslušni Jeho přikázání, 
aby mohli být svobodni a mohli být vskutku Kristovými učed-
níky.21 

Doporučení ke studiu 

• Co je svoboda jednání? Kdo má svobodu jednání? Proč je 
svoboda jednání požehnáním? 

• Jak Bůh od nás očekává, že budeme používat svobodu jedná-
ní? Co nám slibuje, rozhodneme-li se být Ho poslušni? (Viz 
také NaS 58:28.) 

• Proč je nám dovoleno, abychom trpěli důsledky svých činů? 
Jak by se zmenšila naše smrtelná zkušenost, kdyby Bůh od-
vrátil válku, předcházel zločinu a zničil chudobu? Jak byste 
mohli odpovědět někomu, kdo Bohu mylně připisuje „zlo, 
které existuje ve světě“? 

• Ačkoli Bůh „dovolil zlo, které způsobují činy Jeho stvoření“, 
jaké máme ujištění, že bude „ovládat jeho konečné důsled-
ky“? (Viz také Římanům 8:28; NaS 98:3.) 
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• Co znamená „zasahovat do svobody jednotlivce“? Jak mohou 
rodiče a vedoucí v Církvi pomáhat druhým, aby byli posluš-
nými, aniž by zasahovali do individuální svobody? (Viz také 
NaS 121:34–46.) 

• Jak nám Církev pomáhá, abychom se stali skutečně svobod-
nými? Jak nás hřích a omyl omezují? 

• Jaká „velká a neocenitelná“ požehnání jste obdrželi, když jste 
se rozhodli být poslušnými zákonů Božích? (Viz také NaS 
130:20–21.) 

• Jak se liší poslušnost Božích zákonů kvůli lásce od poslušnos-
ti z obav před trestem? 

• Jak se můžeme řídit příkladem Spasitele při tom, když se stá-
váme poslušnými vůle Otce? 
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V roce 1850 žila Mary Fielding Smithová se svými dětmi v tomto  
prostém domě z vepřovic. Zde se Joseph F. Smith učil pravdám evangelia,  

které pro něho byly požehnáním po celý život. Dům nyní stojí  
v Old Deseret Village v parku This Is the Place Heritage Park. 
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Děti: Nejbohatší ze všech 
pozemských radostí 

Máme s láskou opatrovat své děti, vychovávat 
 je v evangeliu Ježíše Krista a učit je ctnosti, 

 lásce a bezúhonnosti. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Láska presidenta Josepha F. Smitha k evangeliu se mísila 
s jeho křesťanskou láskou k dětem – jeho vlastním i všem ma-
ličkým. „Nejbohatší ze všech mých pozemských radostí spočívá 
v mých drahocenných dětech,“ řekl. „Díky Bohu!“1 

Charles W. Nibley, předsedající biskup Církve, poznamenal, 
že „láska [presidenta Smitha] k malým dětem byla bezmezná. 
Během [jedné cesty] jižními osadami do St. George…, bylo 
nádherné pozorovat, jak zbožňoval tyto maličké, když před ním 
ve skupinách procházeli. Bylo mou povinností, abych se snažil a 
abych přiměl výpravu, aby vyrazila na cestu do další osady, kde 
nás očekávaly davy, bylo ale obtížné odtrhnout ho od malých 
dětí. S každým z nich si chtěl potřást rukou a pohovořit… 

Navštívil jsem ho doma, když jedno jeho dítě bylo nemocné. 
Viděl jsem, jak v noci přišel domů z práce, unavený, jak přiro-
zeně býval, a přesto hodiny chodil s tímto maličkým v náručí… 
a projevoval mu lásku a všemožně ho povzbuzoval s dojemnou 
něžností a s dojemným duchem soucitu a lásky.“2 

„Projevoval velkou něžnost a lásku vůči své velké a ctihodné 
rodině. Ve své poslední řeči ke svým dětem, 10. listopadu 1918, 
jim těmito slovy vyjádřil nejdražší city svého srdce: ,Když se 
rozhlížím kolem sebe a vidím své chlapce a své dívky, které mi 



K A P I T O L A  3 3  

296 

Pán dal, – a podařilo se mi, abych je s Jeho pomocí učinil dosta-
tečně spokojenými a přinejmenším váženými ve světě – dosáhl 
jsem pokladu svého života, celého jmění, které činí život hod-
ným žití.‘“3 

Učení Josepha F. Smitha 

Učte děti evangeliu Ježíše Krista poučením i příkladem. 

Muž a žena, kteří přijali evangelium Ježíše Krista a kteří zača-
li společný život, mají být schopni svou mocí, příkladem a vli-
vem dosáhnout toho, aby je jejich děti napodobovaly v ctnost-
ném, čestném životě a v bezúhonnosti vůči království Božímu, 
což prospěje jejich vlastním zájmům a spasení. Nikdo nemůže 
radit mým dětem s větší naléhavostí a starostlivostí ohledně 
jejich štěstí a spasení než já sám. Nikdo nemá větší zájem o 
blaho mých dětí, než mám já. Nemohu být bez nich spokojený. 
Jsou mou součástí. Jsou moje; Bůh mi je dal, a já chci, aby byly 
pokorné a poddajné vůči požadavkům evangelia. Chci, aby 
činily to, co je správné, a aby byly spravedlivé v každém detailu 
tak, aby byly hodny pocty, kterou jim Pán dal tím, že jsou 
počítány mezi jeho lid smlouvy, který je vyvolen nad všechen 
ostatní lid, protože v pravdě přinášejí oběť pro své vlastní 
spasení.4 

Bylo nám řečeno: „Dědictví od Hospodina jsou dítky“, a žal-
mista nám říká, že jsou také jeho odměnou. [Viz Žalmy 127:3.] 
Budou-li děti připraveny o své právo dané zrozením, jak bude 
Pán odměněn? Děti nejsou pro rodinný život zdrojem slabosti a 
chudoby, neboť s sebou přinášejí určitá božská požehnání, 
která přispívají k prosperitě domova a národa. „Jako střely 
v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné. Blahoslavený muž, kte-
rýž by jimi naplnil toul svůj.“ [Žalmy 127:4–5.]5 

Jsme křesťanským lidem, věříme v Pána Ježíše Krista a cítí-
me, že je naší povinností uznávat ho jako svého Spasitele a Vy-
kupitele. Učte tomu své děti. Učte je, že proroku Josephu Smit-
hovi bylo obnoveno kněžství, které drželi Petr, Jakub a Jan, kteří 
byli vysvěceni rukama samotného Spasitele. Učte je, že když byl 
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Joseph Smith, Prorok, pouhým chlapcem, byl vyvolen a povolán 
Bohem, aby na světě položil základy Církve Kristovy, aby ob-
novil svaté kněžství a obřady evangelia, které jsou nutné k tomu, 
aby lidé byli způsobilí ke vstupu do království nebes. Učte své 
děti, aby ctily své bližní. Učte své děti, aby ctily svého biskupa a 
učitele, kteří přicházejí do jejich domova, aby je učili. Učte své 
děti, aby ctily stáří, šediny a vetché tělo. Učte je ctít a udržovat 
v úctyhodné vzpomínce své rodiče a pomáhat všem bezmocným 
a potřebným. Učte své děti, jako jste byli učeni vy sami, aby 
ctily kněžství, jehož jste nositeli, kněžství, jehož jsme nositeli 
jako starší v Izraeli. 

Učte své děti, aby ctily samy sebe, učte své děti, aby ctily zá-
sadu předsednictví, skrze niž jsou organizace uchovávány nedo-
tčené a skrze niž je zachovávána síla a moc pro blaho, štěstí a 
povznesení lidí. Učte své děti, že když jdou do školy, mají ctít 
své učitele v tom, co je pravdivé a čestné, v tom, co je mužné a 
ženské a hodnotné… Učte své děti, aby ctily zákon Boží a zákon 
státu a zákon naší země.6 

V Knize nauk a smluv čteme, že se od rodičů vyžaduje, aby 
učili své děti rozumět nauce o pokání, víře v Krista, Syna živého 
Boha, a křtu a daru Ducha Svatého vkládáním rukou, když je 
jim osm let. „A mají také učit své děti, aby se modlily a kráčely 
spravedlivě před Pánem.“ A když to rodiče nebudou dělat a děti 
sejdou z cesty a odvrátí se od pravdy, potom Pán říká, že hřích 
bude na hlavě rodičů [viz NaS 68:25, 28]. Jak hrozným pomyš-
lením je to, že otec, který celým svým srdcem miluje své děti, 
bude volán k zodpovědnosti před Bohem za to, že zanedbával 
ty, které tak vroucně miloval, až se odvrátili od pravdy a stali se 
vyhnanci. Ztráta těchto dětí bude přičtena rodičům, a oni se bu-
dou zodpovídat za jejich odpadlictví a temnotu… 

Mohu-li prokázat, že jsem hoden vstupu do království Božího, 
chci tam mít své děti; a já plánuji vstoupit do království svého 
Boha. Předsevzal jsem si to, a s pomocí Páně a skrze pokoru a 
poslušnost mám v plánu splnit své poslání na této zemi a po 
všechny své dny být věrným Bohu. Rozhodl jsem se pro to a 
jsem odhodlán s pomocí Boží nezklamat. Proto chci, aby mé 



K A P I T O L A  3 3  

298 

děti byly se mnou. Chci, aby mě doprovázela moje rodina, aby 
mohla jít tam, kam půjdu já, a aby se mnou mohla sdílet veškeré 
oslavení, které obdržím já.7 

Rodiče mají na své děti vliv;… a ačkoli možná nevnímáme, 
že náš příklad má nějaký vliv nebo váhu, ujišťuji vás, že mno-
hokrát ubližuje jednání, které považujeme za bezvýznamné skr-
ze vliv, který má na naše bližní nebo děti… Přesto vidíme otce a 
matky, jak svým dětem dávají příklad toho, co sami odsuzují a 
před čím své děti varují. Toto nedůsledné jednání rodičů má 
sklon otupovat citlivost dětí a odvádět je od cesty života a spa-
sení, neboť jestliže rodiče učí své děti zásadám, které sami ne-
používají, toto učení pravděpodobně nebude mít velkou váhu 
nebo účinek, leda pro zlo. 

Nepohlížíme na tyto věci a nepřemýšlíme o nich tak, jak by-
chom měli. Co si dítě, které začíná přemýšlet, pomyslí o rodiči, 
který prohlašuje, že Slovo moudrosti je součástí evangelia Ježíše 
Krista a že bylo dáno zjevením, a přitom ho každý den svého 
života porušuje? Vyroste ve víře, že jeho rodič je pokrytec, který 
nemá víru v evangelium. Ti, kteří se ubírají tímto směrem, na 
sebe uvádějí strašlivou zodpovědnost. Nemůžeme být příliš důs-
lední ve svém směru, ani příliš věrní v plnění slibů.8 

Máme vychovávat děti v lásce a laskavosti. 

Naše děti budou zhruba takové, jaké je uděláme. Rodí se bez 
znalostí nebo porozumění – s nejvyšší mírou bezmocnosti z ži-
vočišného stvoření narozeného na svět. Maličké se začíná učit 
poté, co se narodí, a vše, co zná, do značné míry záleží na jeho 
prostředí, vlivech, pod kterými je vychováváno, na laskavosti, se 
kterou se s ním jedná, na ušlechtilých příkladech, které jsou mu 
dávány, na posvěcených, nebo opačných, vlivech otce a matky 
na jeho dětskou mysl. A z velké části bude tím, co z něho jeho 
prostředí a jeho rodiče a učitelé udělají. 

… Velmi mnoho záleží na vlivu, pod kterým je [dítě] vycho-
váváno. Všimnete si, že nejmocnějším vlivem na mysl dítěte, 
vlivem, který ho přesvědčí, aby se učilo, činilo pokrok nebo 
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něčeho dosáhlo, je vliv lásky. Nepředstíranou láskou lze při vý-
chově dítěte dosáhnout většího dobra než prostřednictvím jaké-
hokoli jiného vlivu, kterému může být vystaveno. Dítě, které 
nemůže být zkroceno bičem nebo podrobeno násilím, může být 
v okamžiku ovládáno nepředstíranou náklonností a soucitem. 
Vím, že to je pravda; a tato zásada je účinná v jakékoli životní 
situaci… Ovládejme děti nikoli hněvem, hořkými slovy nebo 
spíláním, ale náklonností a získáním jejich důvěry.9 

Pokud jenom můžete své děti přesvědčit o tom, že je milujete, 
že vaše duše usiluje o jejich dobro, že jste jejich nejvěrnější pří-
tel, ony budou na oplátku důvěřovat vám a budou vás milovat a 
budou se snažit uposlechnout vaše příkazy a plnit vaše přání 
s vaší láskou. Jste-li ale sobečtí, nelaskaví vůči nim a nemají-li 
jistotu, že mají vaši naprostou náklonnost, budou sobecké a ne-
budou se starat o to, zda vám působí radost nebo plní vaše přání, 
či nikoli, a výsledkem bude, že budou vyrůstat jako svéhlavé, 
bezohledné a nedbalé.10 

Bratří a sestry… úpěnlivě vás prosím, abyste učili a ovládali 
duchem lásky a trpělivosti, dokud nebudete moci zvítězit. Jsou-
li děti vzdorné a obtížně zvládnutelné, mějte s nimi trpělivost, 
dokud nebudete moci zvítězit láskou a dokud nezískáte jejich 
duši, a potom můžete utvářet jejich charakter podle své libos-
ti.11 

Ochraňujme děti před svéhlavostí. 

Bůh nedopusť, aby byl mezi námi někdo tak nemoudře shoví-
vavý, tak nerozvážný a tak povrchní ve svém vztahu k našim 
dětem, že bychom se nepokusili zastavit je v jejich svéhlavém 
směru, ve špatných skutcích a v jejich pošetilém milování věcí 
světa více než věcí spravedlivosti ze strachu, abychom si je ne-
rozhněvali. Chci říci toto: Někteří lidé dospěli k tak neomezené 
důvěře ve své děti, že nevěří, že je možné, aby byly svedeny na 
scestí nebo aby činily něco špatného. Nevěří, že by mohly činit 
něco špatného, protože k nim mají takovou důvěru. Výsledkem 
je, že je ráno, v poledne i večer pouštějí, aby se účastnily všech 
druhů obveselení a zábavy, často ve společnosti těch, které ne-
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znají a kterým nerozumějí. Některé z našich dětí jsou tak ne-
vinné, že netuší zlo, a tudíž nejsou na stráži a jsou zlem pola-
peny.12 

Co děláme ve svých domovech, abychom své děti cvičili; co 
děláme, abychom je osvítili? Co děláme, abychom je povzbudili 
k tomu, aby z domova učinili své místo zábavy a místo, kam 
mohou pozvat přátele ke studiu nebo k obveselení?… Máme 
osobní zájem o ně a o jejich záležitosti? Poskytujeme jim fyzické 
poznání, duševní potravu, zdravé cvičení a duchovní očišťování, 
které jim umožní stát se čistými a tělesně zdatnými, inteligent-
ními a úctyhodnými občany, věrnými a oddanými Svatými po-
sledních dnů? 

… Docela dobře můžeme svým synům a dcerám dát určitý 
čas na osvěžení a rozptýlení a učinit doma určité opatření pro 
uspokojení jejich tužeb po rozumném fyzickém a duševním 
osvěžení, na které má každé dítě nárok, a které, pokud mu nebu-
de poskytnuto doma, bude hledat na ulici nebo na sporných mís-
tech.13 

Charakter a rozmanitost naší zábavy souvisí s blahem a cha-
rakterem našich mladých lidí do té míry, že mají být s nejvyšší 
žárlivostí střeženy kvůli zachování mravních zásad a životní síly 
mládeže Sionu. 

Na prvním místě jich nemá být příliš; a mladí lidé mají být 
odrazováni před tím, aby se oddávali duchu a povrchnosti příliš-
ného veselí… Mají být cvičeni, aby stále více oceňovali zábavu 
společenského a intelektuálního charakteru. Dáváme přednost 
domácím večírkům, koncertům, které rozvíjejí talenty mládeže, 
a veřejným zábavám, které spojují jak mladé, tak staré… 

Na druhém místě naše zábavy mají být v souladu s naším ná-
boženským duchem bratrství a náboženské oddanosti… Otázka 
zábavy je jednou z těch, které mají tak dalekosáhlý význam pro 
blaho Svatých, že jí předsedající autority každého sboru mají 
věnovat nejpečlivější pozornost a mají ji mít stále na zřeteli. 

Na třetím místě, naše zábavy mají, co nejméně je to možné, 
zasahovat do práce školních tříd. Je velmi žádoucí, aby časné 
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vzdělávání našich mladých lidí pokračovalo s co nejmenším 
možným přerušováním… 

Nakonec se obávám, že rodiče v mnoha domovech se vzdáva-
jí veškerého usměrňování týkajícího se zábavy jejich dětí a ne-
chávají je na pospas, aby si hledaly pobavení kdekoli a kdykoli 
mohou. Rodiče nemají nikdy během útlých let svých dětí ztratit 
kontrolu nad jejich zábavami a mají dávat pečlivý pozor na spo-
lečnost svých mladých lidí na místech zábav.14 

Učte děti hodnotě trpělivosti a práce. 

Povinností rodičů je učit své děti v jejich mládí zásadám evan-
gelia a tomu, aby střízlivě uvažovaly a byly pracovité. Od ko-
lébky až do doby, kdy opustí rodičovský dům, aby založily do-
mov a převzaly na sebe své životní povinnosti, jim má být vště-
pováno, že existuje čas setby a čas sklizně a že člověk sklidí to, 
co seje. Zasévání zlozvyků v mládí nepřinese nic lepšího než 
neřest a zasévání semen lenosti nevyhnutelně vyústí v chudobu a 
nedostatek stability ve stáří. Zlo plodí zlo a dobro přinese dob-
ro… 

Nechť rodiče v Sionu dají svým dětem něco na práci, aby se 
mohly učit pracovním dovednostem a mohly být vybaveny na 
převzetí zodpovědnosti, až na ně dolehne. Cvičte je v nějakém 
užitečném povolání, aby si dokázaly vydělat na živobytí, až za-
hájí samostatný život. Mějte na paměti Pánova slova, že „kdo je 
líný, nebude jíst chléb pracujícího,“ ale že všichni v Sionu mají 
být pracovití [viz NaS 42:42]. Rovněž se nemají oddávat hlasi-
tému smíchu, lehkovážným a pošetilým řečem, světské pýše a 
smyslným touhám, neboť to je nejenom nevhodné, ale v očích 
Páně to jsou závažné hříchy.15 

Práce je klíčem k opravdovému štěstí fyzické a duchovní by-
tosti. Vlastní-li člověk miliony, jeho děti mají být přesto učeny 
tomu, jak pracovat svýma rukama; chlapci a dívky mají projít 
domácím výcvikem, který se jim bude hodit k tomu, aby zvláda-
li každodenní praktické záležitosti rodinného života.16 
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Pro rodiče je velmi uspokojující, když jsou schopni reagovat 
na touhy svých dětí, ale vůči dítěti je nepochybně kruté dát mu 
vše, o co požádá. Dětem mají být moudře odepírány věci, které 
samy o sobě jsou i neškodné. Naše potěšení závisí často více na 
kvalitách našich tužeb než na jejich uspokojení. Dítě může být 
obtíženo dárky, které mu poskytují malé nebo žádné potěšení, 
prostě pro to, že po nich netouží. Vzdělávání našich tužeb má 
tedy pro naše štěstí v životě dalekosáhlý význam… 

Boží způsoby vzdělávání našich tužeb jsou samozřejmě vždy 
nejdokonalejší, a pokud by ti, již mají ve své moci vzdělávat a 
řídit tužby dětí, napodobovali jeho prozíravost, děti by byly 
mnohem šťastnější v boji s obtížemi, které člověka v existen- 
čním zápase všude obklopují. A jaký je Boží způsob? Všude 
v přírodě se učíme lekcím trpělivosti a čekání. Chceme věci  
dlouho předtím, než je dostaneme, a skutečnost, že jsme je chtěli 
po dlouhou dobu, činí je všechny, když přijdou, vzácnějšími. 
V přírodě máme čas setí a sklizně; a kdyby děti byly učeny, že 
touhy, které sejí, mohou být někdy v budoucnu sklizeny skrze 
trpělivost a práci, učily by se vážit si toho, kdykoli je dosaženo 
nějakého dlouho očekávaného cíle.17 

Nade vše jiné cvičme své děti v zásadách evangelia našeho 
Spasitele, aby se mohly důvěrně obeznámit s pravdou a mohly 
kráčet ve světle, které se vylévá na všechny, již ho chtějí přijí-
mat. „Kdo mne včas vyhledává,“ říká Pán, „nalezne mě a nebu-
de opuštěn.“ [NaS 88:83.] Proto se pro nás sluší, abychom na 
počátku života začali putovat po přímé a úzké cestě, která vede 
k věčnému spasení.18 

Doporučení ke studiu 

• Jak jsou děti, které máme svěřeny do péče, „dědictvím od 
Hospodina“ a „jeho odměnou“? (Žalmy 127:3.) Jaká božská 
požehnání, „která přispívají k prosperitě domova a národa“, 
děti přinášejí? 

• Proč musejí rodiče své děti učit, aby věřily v Pána Ježíše  
Krista? Jakým dalším důležitým naukám a zásadám mají být 
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děti učeny? (Viz také Mosiáš 4:14–15; NaS 68:25–28.) Jak 
lze tuto výuku provádět? 

• Jaké by mohly být následky toho, když budeme zanedbávat 
výuku dětí zásadám evangelia? 

• Proč je důležité, aby rodiče byli při výuce svých dětí jednotní 
a důslední? Proč je důležité, aby dávali příklad, který je v sou-
ladu s tím, čemu učí? 

• Proč je láska „nejmocnějším vlivem na mysl dítěte“? Jak mo-
hou rodiče získat důvěru svých dětí? Jaké mohou být důsled-
ky „sobeckého, nelaskavého“ zacházení s dětmi? 

• Co znamená být při výchově dítěte „nemoudře shovívavý“? 
Jaká nebezpečí se skrývají v nemoudré shovívavosti vůči dě-
tem? 

• Jaké jsou „Boží způsoby vzdělávání“ a řízení Jeho dětí? Jak 
se můžeme ve své rodině řídit Jeho příkladem? 

• Jak se při stanovování vodítek pro rodinnou zábavu můžete 
řídit radami presidenta Smitha? Jak mohou být děti učeny to-
mu, aby skrze „trpělivost a práci“ usilovaly o hodnotné cíle? 

Odkazy 
1. Life of Joseph F. Smith, comp. Joseph 

Fielding Smith (1938), 449. 
2. Charles W. Nibley, „Reminiscences“,  

in Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 523. 
3. Citováno v Edward H. Anderson,  

„Last of the Old School of Veteran Lea-
ders“, in Gospel Doctrine, 539–540. 

4. Gospel Doctrine, 278. 
5. Gospel Doctrine, 289. 
6. Gospel Doctrine, 293; rozdělení do 
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Tabernákl kůlu Uintah byl v roce 1997 přestavěn, aby se stal chrámem  
Vernal v Utahu. 



 K A P I T O L A  3 4  

305 

K A P I T O L A  3 4  

Posvátné chrámy Páně 

Ve svatých chrámech vykonáváme spásné  
obřady pro žijící i zemřelé a uzavíráme smlouvy,  

kterým máme být věrni po celý život. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Při shromáždění pro zasvěcení tabernáklu kůlu Uintah ve Ver-
nalu v Utahu v srpnu 1907 president Joseph F. Smith shromáž-
děným Svatým řekl, že by nebyl překvapen, kdyby v jejich  
středu byl jednoho dne postaven chrám.1 V listopadu 1997  
byl přestavěný tabernákl zasvěcen jako chrám Vernal v Utahu, 
51. chrám Církve. 

Život a služba Josepha F. Smitha byly úzce svázány s chrá-
movou prací. Jeho osobní zkušenosti začaly v Nauvoo v zimě 
1845–1846, kdy jeho matka a její sestra Mercy R. Thompsonová 
„byly velmi zaměstnány prací, která probíhala v chrámu“. Presi-
dent Smith později řekl: „Právě tam byly děti mého otce 
připečetěny ke svým rodičům.“2 V roce 1853 byl přítomen kla-
dení úhelného kamene chrámu Salt Lake a v roce 1893 jeho 
zasvěcení. V očekávání zasvěcení řekl: „Čtyřicet let byly naděje, 
touhy a očekávání celé Církve soustředěny na dokončení této 
budovy… Nyní, když je tato velká budova konečně dokončena a 
připravena, aby byla používána k božským účelům, potřebujeme 
říkat, že se blížíme k události, jejíž naplnění je pro nás jako lid 
nanejvýš závažné?“3 Od roku 1898 do roku 1911 sloužil jako 
president chrámu Salt Lake, z čehož devět let byl také presiden-
tem Církve. 
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President Smith se zúčastnil zasvěcení chrámů St. George, 
Logan a Manti. V roce 1913 zasvětil místo pro šestý chrám 
Církve v Cardstonu v kanadské Albertě a v roce 1915 zasvětil 
pozemek ve své milované adoptivní domovině, na Havaji, pro 
první chrám mimo Severní Ameriku. Byl si však vědom toho, 
že Církev je pouze na prahu budování chrámů: „Předvídám 
nutnost zbudování dalších chrámů… zasvěcených Pánu pro 
vykonávání obřadů Božího domu, aby tak lidé mohli mít pro-
spěch z domu Páně, aniž by za tímto účelem museli cestovat 
stovky mil.“4 

Učení Josepha F. Smitha 

Chrámy slouží pro vykonávání posvátných  
spásných obřadů. 

Zabýváme se chrámovou prací. Postavili jsme čtyři chrámy 
v této zemi a předtím, než jsme přišli sem, jsme postavili dva 
chrámy na východě země. Za života proroka Josepha Smitha byl 
postaven a zasvěcen jeden z nich a v době, kdy zemřel mučed-
nickou smrtí, byly položeny základy a zdárně postupovala stav-
ba zdí druhého. Byl dokončen úsilím lidí v nejobtížnějších pod-
mínkách a v chudobě a byl zasvěcen Pánu. Byly v něm vykoná-
vány obřady domu Božího tak, jak jim vedoucí autority Církve 
učil sám prorok Joseph Smith… Stejné evangelium existuje i 
dnes a i dnes jsou vykonávány stejné obřady pro žijící i zemřelé, 
jak je prováděl sám Prorok a jak je předal Církvi.5 

Doufáme, že spatříme den, kdy budeme stavět chrámy v růz-
ných částech země, kde je jich zapotřebí pro pohodlí lidí; neboť 
si uvědomujeme, že jednou z největších zodpovědností, která 
dnes spočívá na lidu Božím, je ta, aby se jejich srdce obrátila 
k jejich otcům a aby konali práci, kterou je nutné za ně vykonat, 
aby mohli být z generace ke generaci navzájem správně spojeni 
svazkem nové a věčné smlouvy.6 

Chrámy nejsou otevřeny pro veřejnost. Slouží pro vykonávání 
posvátných obřadů a mají na zřeteli spasení živých i mrtvých. 
Hlavními obřady jsou křest, obdarování, sňatky, pečetění… Vět-
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šina této práce, té v zájmu mrtvých, je zástupného charakteru. 
Díky Svatým posledních dnů mají naději na spasení ti, již odešli 
z tohoto života bez poslušnosti evangelia, pokud se podrobí po-
slušnosti jeho požadavků v dalším světě, v místě duchů zemře-
lých. Služebníci Páně, kteří vešli do ráje, jim budou kázat evan-
gelium, a ti, již tam projevují víru a činí pokání, mohou zde být 
v zastoupení pokřtěni a podobným způsobem obdržet další po-
moc, aby mohli být povzneseni a oslaveni.7 

Nikdo nemůže vejít do království Božího jinak než dveřmi a 
skrze prostředky, jež dětem lidským poskytl Ježíš Kristus… 
Žádná duše, která kdy žila na tváři této země a která zemřela, 
neunikne příležitosti slyšet evangelium Ježíše Krista. Pokud  
ho přijmou a budou ho poslušni, jejich příbuzní nebo jejich 
potomci v nějaké pozdější generaci pro ně a v jejich zastoupení 
vykonají obřady evangelia, takže každý zákon a každý požada-
vek evangelia Ježíše Krista bude naplněn a budou splněny  
sliby a požadavky pro spasení živých a také pro spasení mrt-
vých.8 

Proto muž nebo žena, mezi Svatými posledních dnů, kteří ne-
vidí nutnost obřadů domu Páně, kteří nereagují na požadavky 
evangelia ve všech jeho ritech a obřadech, nemohou mít správný 
pojem o velké práci, k jejímuž vykonání byli Svatí posledních 
dnů povoláni v tomto věku, ani se nemohou těšit z požehnání, 
jež pocházejí z ctnosti týkající se poslušnosti zákona vyššího, 
než je ten lidský.9 

Nezahrávejme si tedy s obřady domu Božího.10 

Nežijeme pouze pro několik bídných let, která strávíme na té-
to zemi, ale pro onen život, jenž je nekonečný; a my toužíme 
těšit se z každého požehnání v průběhu těchto bezpočetných 
věků věčnosti, ale pokud je nemáme zajištěny onou pečeticí mo-
cí, kterou dal apoštolu Petrovi Syn Boží, nemůžeme je vlastnit. 
Pokud si je nezajistíme na této zásadě, v životě, jenž přijde, 
nebudeme mít ani otce, matku, bratra, sestru, manželku, děti, ani 
přátele, ani bohatství, ani poctu, neboť všechny pozemské 
„svazky, dohody, povinnosti, závazky, sliby, přísahy, jednání, 
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sloučení“ [viz NaS 132:7] jsou zrušeny v hrobu, kromě těch, jež 
byly zpečetěny a potvrzeny mocí Boží.11 

Vstupujme do chrámu s věrným odhodláním konat  
vůli Boží. 

Určitý muž… přišel s doporučením od biskupa… a toužil po 
výsadě být pokřtěn za velký počet svých zemřelých, a jelikož 
přišel řádně doporučen, tuto výsadu obdržel. Byl pokřtěn za své 
mrtvé. Potom mu bylo dovoleno jít dál a vykonat další obřady 
v jejich zastoupení. Jakmile byla práce vykonána, oznámil své 
rozhodnutí odejít z Církve. Nuže, poněkud jsem tohoto ubohého 
člověka obdivoval, protože byl odhodlán udělat pro své zemřelé 
přátele, vše, co mohl, předtím, než se o výsadu vykonat to přip-
ravil. Někdo může říci: „Přijme Pán tuto práci?“ Nu, snad ano, 
pokud se mrtvých týče, záznam je proveden a obřady byly vy-
konány v souladu se zákonem, který Bůh ustanovil. Vše bylo 
vykonáno správným způsobem a pod vedením příslušné autori-
ty, proč by tedy nemělo být vše v pořádku, pokud se mrtvých 
týče? Ale jak velký užitek bude onen muž mít z toho, co učinil? 
Nevelký. „Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a 
své duši škodu učinil?“ [Marek 8:36.] 

Použití této zásady na člověka, který se pod falešnou zámin-
kou snaží získat výsady domu Páně, je toto: Lidé, kteří se snaží 
oklamat Boha tím, že předstírají, že jsou tím, čím nejsou, aby 
mohli z domu Božího odcizit výsady a požehnání, z toho nebu-
dou mít dlouhodobý prospěch. Toužíme-li obdržet požehnání a 
obřady domu Božího, získejme je s čistým srdcem a vstupujme 
do onoho domu s věrným a čestným odhodláním konat vůli 
Boží ve všech věcech, nikoli dočasně, ale konat to, co nám 
přikazuje, po všechny dny svého života. Pokud budeme pokra-
čovat a těšit se ze správného ducha, zůstanou tato požehnání 
s námi a my budeme Bohem uznáváni za Jeho děti; a pouze 
když se oddělíme od správné cesty a přestaneme plnit svou 
povinnost, Bůh nám odejme svého ducha a ponechá nás sobě 
samým… 
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Kdybych v srdci cítil, že jsem ublížil jednomu ze svých bratří; 
nebo že jsem nebyl poslušen nějakého ze zákonů Božích; nebo 
že jsem potupil nějakého člena Církve, nebo nějakého muže, 
který mi předsedá v Církvi Boží, cítil bych, že je mou povinností 
jít a urovnat to dříve, než půjdu do onoho domu… Kdybych 
vám udělal něco špatného; kdybych vás oloupil o nějaké právo; 
kdybych vám nedodržel svůj slib; nebo kdybych udělal něco, co 
by mě v nějaké míře zlehčilo v očích Božích nebo mých bratří, 
mám jít a snažit se učinit nápravu dříve, než bych se pokusil jít 
do domu Božího. Přesto bych to nechtěl učinit pouze za účelem 
vstupu do onoho domu. Mám to učinit, protože mou povinností 
je učinit to; a abych mohl být hoden tam jít a kdykoli později 
stát na svatých místech před Pánem, mám urovnat všechny věci 
s každým bratrem, kterému jsem mohl ublížit. 

Mám prokazovat čest těm, kterým čest náleží. Mám ctít Boha, 
svého Nebeského Otce, nyní a od této doby nadále a na věky. 
Toto je zásada, podle níž mám konat správně, nahradit újmu a 
urovnávat potíže. Slyšel jsem o bratřích, kteří jsou spojeni ro-
dinným poutem, stejně jako svazkem nové a věčné smlouvy, a 
kteří mají vzájemné neshody a v jejichž srdci existují hořké po-
city vůči sobě navzájem a kteří se nechtějí pokořit, aby šli za 
druhým a uznali své chyby, nebo aby se snažili dosáhnout smí-
ru, každý z nich zveličuje slabosti svého bližního a ve stejném 
okamžiku nedbá na své vlastní chyby a slabost. Přesto… kdyby 
jim byla odepřena výsada vstupu do domu Božího, měli by po-
cit, že se jim stala velká křivda. 

Dovolte mi ale, abych se vás zeptal – jsou takoví muži hodni 
tam jít? Je člověk, který má v srdci hořkost vůči svému bližnímu 
a který mu nechce odpustit, ani nechce usilovat o smír, hoden jít 
do domu Božího? A přesto mu v tom nemůžete zabránit. Budou 
stovky těch, již tam půjdou v tomto stavu, nehledě na vše, co 
můžeme dělat nebo říkat. Mohou očekávat, že s nimi bude Bůh a 
že na ně bude zářit Jeho sláva? Neoklamávejte sami sebe. Jsme-
li hodni, Bůh nám projeví sám sebe. Jsme-li připraveni, uvidíme 
Ho takového, jaký je, a budeme Ho znát. A my budeme také 
známi, takoví, jací jsme. To se ale stane, až toho budeme hodni, 
a ne dříve.12 



K A P I T O L A  3 4  

310 

Buďte věrni smlouvám, které uzavíráte v domě Páně. 

Vzhledem k našemu náboženství nebo k našim věčným smlou- 
vám nesmíme dělat žádné kompromisy, ani se vzdávat zásad; 
vyzařují z Boha a jsou založeny na skále věčných věků; budou 
žít a existovat, až se říše, mocnosti a národy rozpadnou a zanik-
nou; a s pomocí Všemohoucího budeme posvátně střežit své 
smlouvy a uchovávat své zájmy a budeme věrni svému Bohu, 
zatímco existuje čas nebo trvá věčnost.13 

Nuže, Pán vám žehnej, a ve jménu Páně vám žehnám – tomu-
to shromáždění, lidu smlouvy Páně, přesně tak jako byl Božím 
lidem smlouvy dávný Izrael, neboť jste vstoupili do posvátné 
smlouvy evangelia Ježíše Krista, že budete dodržovat přikázání 
Boží, že se vystříháte zla a zlovolnosti. Víte, co jste učinili; zná-
te podstatu smluv, které jste uzavřeli před Bohem a svědky a 
před anděly nebes; a tudíž jste vstoupili do svazku nové a věčné 
smlouvy a jste vskutku Božím lidem smlouvy v těchto posled-
ních dnech.14 

Protože mi v minulosti Pán pomáhal, abych byl věrný svým 
smlouvám, které jsem s Ním i s vámi uzavřel,… tak skrze Jeho 
pomoc a skrze Jeho požehnání mám v úmyslu být věrný po celý 
svůj budoucí život, ať je mi dovoleno žít dlouho nebo krátce; to 
nezáleží na mně. Zatímco žiji, doufám, že budu věrným člově-
kem, čestným člověkem, člověkem, který se může podívat do 
očí celému lidstvu a který nakonec bude moci stanout před Bo-
hem, Soudcem živých i mrtvých, a nechvět se strachem pro to, 
co jsem na světě vykonal. 

… Snažně vás prosím, abyste byli věrni svým smlouvám; 
buďte věrni těm smlouvám, jež jste uzavřeli ve vodách křtu, těm 
smlouvám, jež jste uzavřeli v domě Páně, a věrni každému spra-
vedlivému závazku, jež na vás spočívá. Aby muži a ženy byli 
Svatými posledních dnů, musejí být mysliteli a dělníky; musejí 
být muži a ženami, kteří věci důkladně promýšlejí, muži a že-
nami, kteří pečlivě zvažují směr svého života a zásady, jež přija-
li. Lidé nemohou být věrnými Svatými posledních dnů, pokud 
nestudují a alespoň do určité míry nechápou zásady evangelia, 
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které přijali… Když lidé porozumějí evangeliu Ježíše Krista, 
uvidíte je, jak kráčejí přímo vpřed podle slova Páně a zákona 
Božího, přísně v souladu s tím, co je zásadové, správné, spra-
vedlivé a v každém ohledu přijatelné Pánu, jenž přijímá pouze 
to, co je správné a potěšitelné v Jeho očích; neboť Jeho těší pou-
ze to, co je správné.15 

Doporučení ke studiu 

• Proč stavíme chrámy? Jaká požehnání získáváme, když na-
vštěvujeme chrám a dodržujeme smlouvy, které tam uzavírá-
me? (Viz také NaS 109:10–23.) Co pociťujete, když navštívíte 
chrám? 

• Jakými způsoby si lidé někdy „zahrávají s obřady domu Boží-
ho“? 

• Co pro vás znamená „těšit se z každého požehnání v průběhu 
těchto bezpočetných věků věčnosti“? Jak nám v tom pomáhají 
chrámové obřady? Jak nám návštěvy chrámu mohou pomoci, 
abychom si v mysli uchovávali „velebnost věčnosti“? (NaS 
43:34.) 

• Co znamená být hoden jít do domu Božího? Co můžeme dě-
lat, abychom se lépe připravili na návštěvu chrámu? Proč ne-
můžeme „z domu Božího odcizit výsady a požehnání“? 

• Co si myslíte, že se od vás vyžaduje, abyste byli věrni smlou-
vám, které jste uzavřeli v chrámu? 

• Co můžeme dělat, abychom čelili výzvě presidenta Smitha být 
„mysliteli a dělníky“? 

• Jak můžeme projevovat úctu k domu Božímu? Jak mohou 
rodiče pomáhat svým dětem, aby se učily projevovat úctu 
k chrámům? 
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Snažte se být vzdělanými 
v pravdě 

Každý den máme pilně usilovat o pravdu a snažit  
se o to, abychom se učili a zdokonalovali. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Ačkoli měl president Joseph F. Smith málo příležitostí k for- 
málnímu vzdělání, velice na něho zapůsobila nauka, že „sláva 
Boží jest inteligence“ (NaS 93:36), a povzbuzoval Svaté, aby 
získali v duchovních i časných pravdách tolik vzdělání, kolik je 
možné. President Smith pokračoval v podpoře církevních akade-
mických programů, které poskytovaly středoškolskou výuku a 
náboženské vzdělání pro mnoho Svatých. Položil také základy 
dnešního rozsáhlého Církevního vzdělávacího systému tím, že 
založil program semináře. První seminář byl otevřen v roce 1912 
při střední škole Granite High School v Salt Lake City v Utahu. 

Jako president Církve povzbuzoval pomocné organizace Cír-
kve – Pomocné sdružení, Nedělní školu, Primárky a Vzájemné 
osvětové sdružení (dnes programy Mladých mužů a Mladých 
žen) – v jejich poslání vyučovat evangeliu. Během jeho funk-
čního období byly pro děti a dospělé v církevních pomocných 
organizacích zavedeny jednotné studijní kursy a časopisy, které 
Církev vydávala, obsahovaly plány týdenních lekcí. Po mnoho 
let sloužil jako redaktor časopisu Improvement Era [Věk zuš-
lechtění], který byl předchůdcem časopisu Ensign [Korouhev], a 
časopisu Juvenile Instructor [Instruktor mladých], který byl vy-
dáván pro organizaci Nedělní škola. Napsal do nich mnoho 
článků a komentářů, které objasňovaly církevní nauku. „Rád 
psal,“ vzpomínal jeden z jeho přátel, „a často vyjadřoval přání, 
aby mohl mít více času, který by věnoval časopisu Era.“1 
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Jak vyjádřil president Smith: „Pro Svaté posledních dnů je 
spasení samo, díky Kristovu usmíření, procesem vzdělávání… 
Poznávání je prostředkem věčného pokroku.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

V evangeliu je obsažena veškerá pravda. 

V žádné jiné náboženské společnosti nebo organizaci neexis- 
tuje žádná pravda, která by nebyla obsažena v evangeliu Ježíše 
Krista, jak mu učil Joseph Smith, Prorok, a po něm vedoucí a  
starší této Církve; z naší strany ale vyžaduje určité úsilí, vynalo- 
žení určité síly, určitou oddanost, abychom se těmto věcem učili  
a těšili se z nich. Zanedbáváme-li je, nejsme, samozřejmě, pří- 
jemci požehnání, která následují úsilí a která vyplývají z dů- 
kladného porozumění těmto zásadám. Odtud pramení to, že druzí  
mohou přijít mezi nás a obhajovat své myšlenky, kterým, ačkoli  
se s našimi nemohou srovnávat v jasnosti, poučení a pravdě,  
přesto naslouchají lidé, kteří jsou přivedeni k tomu, aby věřili,  
že všechny tyto věci jsou nové a že nejsou obsaženy v evangeliu  
Ježíše Krista, jak mu učí Svatí posledních dnů. Toto je strašlivý  
klam, před nímž se má chránit každý, kdo miluje evangelium.3 

Milujete-li pravdu, přijímáte-li do srdce evangelium a miluje- 
te-li ho, vaše inteligence bude doplňována, vaše porozumění  
pravdě se bude rozšiřovat, bude se zvětšovat více než jakýmkoli  
jiným způsobem. Pravda je věc, která, nad všechny ostatní věci  
ve světě, osvobozuje lidi – osvobozuje od lenosti a lhostejnosti,  
osvobozuje od strašlivých důsledků zanedbávání, neboť zane- 
dbáváme-li svou povinnost před živým Bohem, bude to mít  
strašlivé důsledky. Budete-li se učit pravdě a budete-li kráčet ve  
světle pravdy, budete osvobozováni od lidských omylů…; bude- 
te mimo podezření i mimo špatné činy všeho druhu. Bůh vás  
bude uznávat a bude žehnat vám i vašemu dědictví, a dá, aby se  
vám dobře vedlo a abyste kvetli jako zelený vavřín.4 

Ten, kdo má výsadu učit se poznání Boha, přijímat toto po- 
znání, a výsadu učit se cestě života… je šťastnější než ten, kdo  
nalezl bohatství nebo skryté poklady země… Jeho mysl je svo-  
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bodná, aby ze zdroje pravdy přijímala jasné a drahocenné prav-
dy zjevené pro vykoupení a život člověka, a jeho srdce je – nebo 
má být – zcela oddáno velké a slavné věci vykoupení člověka.5 

Kam byste poslali ty lidi, kteří jsou nerozhodní ohledně pravdy? 
Odpověď je jednoduchá. Uspokojení nenajdou v naukách lidí.  
Nechť ho hledají v zapsaném slovu Božím; nechť se modlí k Bohu 
ve své skryté komůrce, kde žádné lidské ucho nemůže naslouchat, 
a ve své pracovně nechť prosí o světlo; nechť jsou poslušni Ježíšo-
vých nauk, a ihned začnou růst v poznání pravdy. Tento směr při-
nese klid jejich duši, radost jejich srdci a pevné přesvědčení, které 
nemůže zviklat žádná změna. Mohou být zcela ujištěni o tom, že 
ten, „kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně“. [Viz Matouš 6:6.]6 

Na rozdíl od lidských teorií je slovo Boží vždy pravdivé,  
vždy správné. 

Naši mladí lidé jsou pilnými studenty. Natahují se po pravdě a 
poznání s chvályhodnou horlivostí, a přitom nezbytně musejí 

V této budově se konal první seminář Církve, který byl otevřen roku 1912 při střední škole 
Granite High School v Salt Lake City v Utahu. 
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pro časné použití přijímat mnoho lidských teorií. Pokud je však 
považují za pouhé lešení užitečné pro účely bádání, nemohou 
být nijak zvláštně nebezpečné. Potíže se objevují tehdy, když 
jsou tyto teorie stanoveny jako základní pravda, a tehdy se bada-
tel nachází ve vážném nebezpečí, že bude beznadějně sveden ze 
správné cesty… 

Církev považuje za definitivní autoritu božské zjevení, které 
musí být normou; a protože takzvaná „věda“ v průběhu let mění 
své závěry a protože božské zjevení je pravda a musí trvat na 
věky, pohledy nižšího se mají přizpůsobit absolutním prohláše-
ním vyššího, a dále, že v institucích založených Církví pro výu-
ku teologie, stejně jako v dalších odvětvích vzdělání, musejí být 
její instruktoři při své výuce v souladu s jejími zásadami a nau-
kami… 

Náboženství Svatých posledních dnů není nepřátelské vůči ja-
kékoli pravdě ani vůči vědeckému hledání pravdy. „S radostí 
přijímáme to, co je dokázáno,“ řeklo První předsednictvo ve 
svém vánočním pozdravu Svatým, „nepřijímáme ale planou fi-
losofii, lidskou teorii a pouhé spekulace lidí, ani si neosvojujeme 
nic, co je v rozporu s božským zjevením nebo dobrým zdravým 
rozumem, ale vše, co směřuje ke správnému jednání, co se sho-
duje se zdravou morálkou a zvyšuje víru v Božství, nachází u 
nás přízeň, bez ohledu na to, kde se to může nalézat“. [„Words 
in Season from the First Presidency“, Deseret Evening News, 17 
Dec. 1910, 3.] 

Dobrým motem, které by si měli osvojit mladí lidé, kteří jsou 
odhodláni bádat ve filosofických teoriích, je zkoumat všechny 
věci, ale být opatrní, aby se přidrželi pouze toho, co je pravdivé. 
Pravda trvá, ale teorie filosofů se mění a jsou vyvraceny. To, co 
lidé dnes pro vědecké účely používají jako lešení, ze kterého 
mohou dosáhnout do neznáma pro pravdu, může být poté, co 
posloužilo svému účelu, zítra strženo; avšak víra je věčná zása-
da, skrze niž si pokorný věřící může zajistit věčnou útěchu. Je to 
jediná cesta, jak najít Boha.7 

Věda a filosofie po všechny věky procházely změnou za změ-
nou. Zřídka uplynulo století, kdy by se nepředstavily nové vě-
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decké a filosofické teorie, které nahrazují staré tradice a starou 
víru a staré nauky zastávané filosofy a vědci. Tyto věci mohou 
procházet neustálými změnami, ale slovo Boží je vždy pravdivé, 
je vždy správné.8 

Vzdělání, jež má jako své nejvyšší ideály snahu o uspokojení 
světské ctižádosti, chybí onen svobodný a neomezovaný příliv 
ducha, který vede k vyšší svobodě a hodnotnějšímu životu. 
Když dozráváme v letech a zkušenosti, náš duchovní život má 
stále více do činění s naším skutečným štěstím. Naše myšlenky 
se častěji obracejí dovnitř, když rozvažujeme o blížícím se konci 
tohoto života a odhalení většího života, který přijde.9 

Máme se zdokonalovat a máme postupovat na stupnici 
inteligence. 

Nejsme ti, již „vždycky se učí, ale nikdy ku poznání pravdy 
přijíti nemohou“. [Viz 2. Timoteovi 3:7.] V protikladu k tomu se 
máme neustále učit a neustále se přibližovat k správnému po-
chopení pravdy, povinnosti a zodpovědnosti, jež spočívají na 
členech Církve, kteří jsou povoláni, aby v ní zastávali zodpo-
vědné postavení. Toto platí nejenom pro ty členy, již jsou povo-
láni jednat v zodpovědném postavení, ale platí to pro… [vše-
chny] členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 

Kdo za okolností, které kolem nás existují, neroste? Kdo z nás 
se každý den něčemu nenaučí? Kdo z nás nezískává zkušenosti, 
když postupujeme a plníme povinnosti členství v Církvi a po-
vinnosti občanů…? Zdá se mi, že by bylo velmi smutnou po-
známkou o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů a o je-
jím lidu, kdybychom na okamžik připustili, že jsme na mrtvém 
bodě, že jsme přestali růst, přestali se zdokonalovat a postupovat 
na stupnici inteligence a ve věrném vykonávání povinností 
v každé situaci, do níž jsme jako lidé a jako členové Kristovy 
Církve postaveni.10 

Jedním z největších zel, která existují,… je nevědomost spo-
jená s lhostejností. Předpokládám, že kdyby nevědomí nebyli 
tak lhostejní vůči těmto skutečnostem a vůči svému stavu, mohli 
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by být podníceni, aby se učili více, než tomu je. Potíž s muži a 
ženami spočívá v tom, že příliš často zavírají oči před skuteč-
nostmi, které se kolem nich nacházejí, a zdá se, že pro mnoho 
lidí je velmi obtížné učit se těmto prostým pravdám, jež ve sku-
tečnosti mají být důvěrně známými slovy a předpisy každého 
Svatého posledních dnů a každého domova Svatých posledních 
dnů, a přijímat tyto pravdy do života. Jak zastavíme příliv tohoto 
zla, tuto lhostejnost, tuto následnou nevědomost? Zdá se mi, že 
jedinou cestou, jak to učinit, je probudit se a začít mít zájem 
neboli zajímat se o ty věci, které jsou tak důležité a nezbytné pro 
štěstí a blaho dětí lidských, zejména o ty, jichž je tolik zapotřebí 
pro štěstí a blaho nás samých jednotlivě. 

To není vše, co je nutné k tomu, abychom se učili pravdě ne-
bo abychom přestali být nevědomými. Poté je třeba používat 
porozumění a poznání, které získáváme, k té práci a věcem, jež 
jsou potřebné pro naši ochranu a pro ochranu našich dětí, našich 
bližních, našeho domova, našeho štěstí.11 

Studenti University Svatých posledních dnů v Salt Lake City v Utahu,  
rok 1903. President Joseph F. Smith nabádal Svaté, aby obohatili  

„svou mysl nejlepším poznáním a fakty… Nikdo nemůže být spasen v nevědomosti“. 
(Gospel Doctrine, 206.) 
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Zkoumejme pravdu psaného slova; naslouchejme pravdě hlá-
sané žijícími proroky a učiteli a přijímejme ji; obohacujme svou 
mysl nejlepším poznáním a fakty. Pán vyžaduje od těch, již ho-
voří v jeho jménu, pokoru, nikoli nevědomost. Inteligence je 
slávou Boží; a nikdo nemůže být spasen v nevědomosti [viz NaS 
93:36; 131:6].12 

Služba v Pánově věci je prostředkem k získání pravého vzdě-
lání, a vzdělání, které je hodno toho jména, rozšiřuje pole uži-
tečnosti toho, kdo ho vlastní, a uděluje říz a energii jeho veške-
rému podnikání.13 

Ukládejte si do mysli ušlechtilé myšlenky, pěstujte povznášející 
náměty, nechť vaše cíle a touhy jsou vysoké. Buďte do určitého 
stupně nezávislí; do stupně prospěšnosti, užitečnosti a soběstačnos-
ti, ačkoli o žádné lidské bytosti se nedá opravdově říci, že je nezá-
vislá na svých spolubližních, a neexistuje nikdo tak lehkomyslný, 
aby popíral naši naprostou závislost na našem nebeském Otci. 
Snažte se být vzdělanými v nejvyšším smyslu slova; získejte nej- 
vyšší možnou službu ze svého času, svého těla a mozku, a nechť 
veškeré vaše úsilí směřuje do počestných kanálů, aby žádné úsilí 
nepřišlo nazmar a žádná práce neměla za následek ztrátu nebo zlo. 

Vyhledávejte tu nejlepší společnost; buďte laskaví, zdvořilí, 
příjemní a snažte se učit se všemu, co je dobré, a porozumět 
životním povinnostem, abyste mohli být požehnáním pro vše-
chny ty, s nimiž jste ve styku, a abyste svůj životní úděl skuteč-
ně co nejvíce a nejlépe využili.14 

Při všech svých vzdělávacích a světských snahách  
se máme držet železné tyče. 

Je velmi důležité, aby Svatí posledních dnů před sebou vždy 
měli ono uznávané měřítko náboženského a morálního života, 
které pro jejich vedení stanovilo novodobé zjevení. Jinými slo-
vy, mají se pevně držet toho, co bylo nádherně popsáno jako 
„železná tyč“. 

V těchto dobách, kdy se komerční, společenské a obchodní 
organizace pevně zmocňují lidí… povinnosti a závazky Svatých 
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posledních dnů nemohou být bez rizika odloženy kvůli jiným 
měřítkům života. 

Je třeba mít obavy z toho, že lidé příliš často za své vedení přijí-
mají všeobecné jednání těch, již je obklopují. Dochází-li v nějakém 
z těchto podniků, společenských a politických organizacích, ke 
sporným praktikám a je-li pociťován nedostatek správných zábran, 
není žádný důvod, proč by se ti, již hlásají, že jsou Svatými posled-
ních dnů, měli odříznout od svého kotviště a nechat se unášet 
s těmi, kteří jsou lhostejní, vzpurní nebo nemorální… 

Nemáme nikdy zapomínat, že všude tam, kam může být vržen 
náš životní los, jsme, nebo bychom měli být, odlišnými Svatými 
posledních dnů, a nikdy nemáme ztrácet ze zřetele ono morální a 
duchovní vedení, které nám ukládá evangelium. Někteří naši 
mladí muži, kteří si zničili život, mohou vystopovat své neštěstí 
a pád až k prvnímu kroku, který podnikli ve své ochotě být jako 
ti, s nimiž se stýkali ve svých časných záležitostech. 

Existují chvíle vzrušení, které často dosahují takové míry, že 
muži i ženy jsou jím zjevně naprosto unášeni a zapomínají na 
všechno, kromě toho, co jim poskytuje časné potěšení nebo 
světský zisk. Někteří vskutku nemají vyšší měřítko morálky než 
to, jež uspokojuje světskou popularitu. Když tyto vlny vzrušení 
opadnou, zjišťují, že jsou nejenom bezcílně unášeni, ale někdy i 
beznadějně potopeni mezi odpadky nebo naplaveninami vzpur-
ného lidství… 

Za všech dob, a zejména tehdy, když nám naše vztahy nepo-
skytují morální a duchovní podporu, již potřebujeme ke svému 
pokroku, je nanejvýš nutné, abychom chodili do domu Páně a 
uctívali a pohybovali se ve společnosti Svatých, aby nám jejich 
morální a duchovní vliv mohl pomoci opravit naše falešné do-
jmy a obnovit nás k onomu životu, který nám ukládají povinnos-
ti a závazky našeho svědomí a pravého náboženství. 

… Uprostřed svých světských povolání a kontaktů tedy neza-
pomínejme na onu vrcholnou povinnost, již dlužíme sobě sa-
mým i svému Bohu.15 
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Doporučení ke studiu 

• Jaké zkušenosti vás naučily, že veškerá pravda je „obsažena 
v evangeliu Ježíše Krista“? 

• Co musíme dělat, abychom se naučili zásadám pravdy? Jaká 
nebezpečí spočívají v zanedbávání této povinnosti? Jaké odměny 
jsou přislíbeny těm, již se učí pravdě a kráčejí v jejím světle? 

• Jaké je stanovisko Církve ohledně vědeckého bádání po prav-
dě? Jak teorie a filosofie lidí kontrastují se slovem Božím? 

• Jaká nebezpečí se skrývají v pěstování vzdělání pouze 
k uspokojení „světské ctižádosti“? 

• Jakými způsoby se lidé přestávají „zdokonalovat a postupovat 
na stupnici inteligence“? Jak můžeme zajistit, abychom se i 
nadále každý den něčemu naučili? (Viz také NaS 130:18–19.) 

• Proč je neznalost pravdy „jedním z největších zel“? Jak mů-
žeme „zastavit příliv tohoto zla“? 

• Jak můžete „získat nejvyšší možnou službu ze svého času, 
svého těla a mozku“? Jaké postoje a zvyky nám mohou po-
moci využít „svůj životní úděl skutečně co nejvíce a nejlépe“? 

• Jaká nebezpečí spočívají v tom, když při svém vzdělávacím a 
časném snažení přijímáme za své vedení „všeobecné jednání 
těch, již [nás] obklopují“? 

• Co můžeme „uprostřed svých světských povolání a kontaktů“ 
dělat, abychom „nezapomínali na onu vrcholnou povinnost, 
již dlužíme sobě samým i svému Bohu“? 
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Daniel odmítá králův pokrm a víno, Del Parson. Daniel a jeho přátelé odmítli  
jíst jídlo a pít víno babylonského krále, protože věděli, že by to pro ně nebylo dobré. 

Rostli ve zdraví a v síle a byli požehnáni moudrostí, protože se rozhodli jíst jídlo, 
které pro ně bylo lepší. 
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Slovo moudrosti: 
Zákon pro fyzické a duchovní 

zdraví Svatých 

Zachovávání Slova moudrosti posílí naše tělo, 
 zušlechtí naši duši a přivede nás blíže k Bohu. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith učil, že Slovo moudrosti je více než 
jenom zákaz čaje, kávy, tabáku a alkoholu; obsahuje praktickou 
radu pro dobré zdraví a duchovní růst, a ti Svatí, kteří ho jsou 
poslušni, se přiblíží k Pánu a stanou se Mu podobnějšími. Něk-
dy, aby Svatým připomněl význam Slova moudrosti, přečetl na 
shromáždění celý 89. oddíl Knihy nauk a smluv. „Nu, mnohým 
by se snad mohlo zdát naprosto zbytečným a nemístným, abych 
zabíral čas tohoto ohromného shromáždění četbou tohoto zjeve-
ní,“ řekl jednou, ale stejně z něho přečetl každé slovo, aby zdů-
raznil velkou hodnotu tohoto poselství.1 

Řekl: „Vzpomínám si na situaci, která se přihodila před tře-
mi lety ve skupině lidí, s níž jsem cestoval. Byl tam jeden nebo 
dva, kteří trvali na tom, aby si na každém místě, kde zastavili, 
mohli vypít svůj čaj a kávu. Během celé doby jsem kázal Slovo 
moudrosti, ale oni říkali: ,Co na tom záleží? Zde je ten a ten, 
který pije čaj a kávu.‘ … Jednou jsem řekl: ,Ano, vy říkáte, že 
je dobré trochu pít čaj nebo kávu, ale Pán říká, že tomu tak 
není. Čím se mám řídit?‘ Pán říká, že když budeme zachovávat 
Slovo moudrosti, budeme mít přístup k velikým pokladům po-
znání, i k skrytým pokladům; poběžíme, a nebudeme unaveni, 
budeme kráčet, a nebudeme umdlévat; a ničící anděl projde 
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kolem nás, jako prošel kolem dětí Izraele, a nezabije nás… 
Modlím se za vás a naléhavě vás, bratří a sestry, prosím… a-
byste přestali s těmito zakázanými věcmi a abyste zachovávali 
zákony Boží.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Slovo moudrosti máme zachovávat ke svému prospěchu  
a blahobytu. 

Vidíme velké důvody pro to, aby byl svět, a zejména Svatí 
posledních dnů, učeni zásadám obsaženým v této kapitole Knihy 
nauk a smluv [oddíl 89]. Není to nic více ani méně než ono 
prosté Slovo moudrosti, jež bylo dáno v roce 1833 ku prospě-
chu, pomoci a blahobytu Svatých posledních dnů, aby se mohli 
očistit a připravit, aby postoupili blíže do přítomnosti Páně, aby 
se dodržováním tohoto zákona mohli připravit na to, že se budou 
těšit požehnáním, která je Pán více než ochoten jim udělit, po-
kud toho jsou hodni… 

Chci vám, bratří a sestry, jednoduše říci, že ve světě neexistu-
je žádný další směr, jímž bychom mohli jít, ve vztahu k našemu 
časnému blahu a zdraví, který by byl lepší než ten, jejž nám u-
kázal Pán Bůh. Proč si to neuvědomujeme? Proč tomu nechce-
me dokonale porozumět? Proč si nechceme odepřít to, po čem 
touží naše zbabělé chutě? Proč nezachováváme důsledněji vůli 
Páně, jak nám ji oznámil v tomto zjevení?… Kdyby toto přiká-
zání zachovávali všichni lidé, v domově by se ušetřilo ohromné 
množství peněz, které nyní odtékají do světa za silné nápoje a za 
tyto další věci zakázané ve slově moudrosti, a odpovídajícím 
způsobem by se zlepšilo zdraví, blahobyt a časné spasení lidí. 
Nikdo nemůže porušovat zákony Boží, které se týkají zdraví a 
časného spasení, a těšit se oněm požehnáním ve stejném stupni, 
v jakém by se jim mohl těšit a v jakém by se jim těšil, kdyby byl 
poslušen příkazů Božích… 

Žádný člen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si 
nemůže dovolit zneuctít sebe nebo na sebe uvést tuto hanbu tím, 
že překročí práh výčepu nebo herny… Žádný Svatý posledních 
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dnů, žádný člen Církve si to nemůže dovolit, neboť je to pro něj 
ponižující, neboť je to pro něj zahanbující a Bůh ho bude soudit 
podle jeho skutků. Muž nebo žena, kteří skutečně věří v nauky 
Církve nebo kteří prohlašují, že jsou členy Církve, kteří věří 
zásadám obsaženým v tomto „Slově moudrosti“ a kteří podle 
nich žijí, nebudou nikdy počítáni mezi ty, již na sebe, na své 
bližní nebo na Církev, k níž náležejí, uvedou tuto hanbu; nikdy 
to neudělají. 

… Pána netěší nestřídmost, opilství, ani nemá potěšení z chu-
doby, degradace a zničení, které takové praktiky přivádějí na své 
stoupence a na ty, již jsou na nich závislí, zničení mužnosti, zni-
čení rodinné organizace a degradace těch, kteří se toho účastní a 
kteří přivádějí chudobu, zničení a smrt na sebe i na svou rodinu. 
Každý člen Církve, muž i žena, má nastavit svou tvář jako 
křemen proti nestřídmosti a proti čemukoli, co je porušením 
zákonů Božích, aby nikdy nebyli přemoženi pokušením zla nebo 
se mu nepoddali. Měli bychom mít čistší obce, obce, které 
nejsou ničeny neřestí, zhoubnými návyky a praktikami… 

Ti, kteří jsou na tyto zvyky navyklí, si snad myslí, že je velmi 
otřepané nebo velmi nedůležité hovořit o tom k velkému shro-
máždění, jako je toto, ale pokaždé, když vidím chlapce nebo 
muže, mladého či starého, navyklého na tyto zvyky a veřejně je 
praktikujícího, přesvědčení mysli mě nutí k závěru, že buď ne-
zná Boží vůli ohledně člověka, nebo Boží vůli vzdoruje a nic se 
nestará o slovo Páně, a to samo stačí k tomu, aby přineslo zá-
rmutek do srdce každého člověka, který má nějaký ohled nebo 
úctu ke slovu nebo vůli Páně a který by rád viděl, že je na ně 
dbáno… 

… Modlíme se k Bohu, aby nás uzdravil, když jsme nemocní, 
a potom se obracíme od své modlitby a bereme si právě ty věci, 
o nichž nám řekl, že pro nás nejsou dobré! Jak je rozporné, když 
lidé prosí Boha o požehnání, a přitom sami kráčejí směrem, kte-
rý jim ubližuje a uvádí na ně zlo. Žádný div, že nedostáváme 
častější odpovědi na modlitby, než tomu je, a žádný div, že naše 
zdraví není lepší, než je, když jsme navyklí praktikám, o nichž 
Bůh řekl, že pro nás nejsou dobré, a které tudíž do našeho života 
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a našeho fyzického bytí přivádějí zlo; a potom se obracíme 
k Pánu a prosíme Ho, aby nás uzdravil z následků naší vlastní 
pošetilosti a zhoubných praktik; od účinků zla, které jsme si 
sami přivodili a které známe lépe, než jak je činíme. Jak je to 
pošetilé!3 

Když vidím muže, který prohlašuje, že je Svatým posledních 
dnů, nebo který dokonce prohlašuje, že je členem Církve… jak 
poskvrňuje svůj dech opojnými nápoji, tabákovým kouřem nebo 
zbytečným oddáváním se povzbuzujícím prostředkům, zarmucu-
je to mého ducha, moje duše mu vychází vstříc s lítostí a bolest-
ným politováním a já přemýšlím, proč je tomu tak, že si jako 
jednotlivci neuvědomujeme svou vlastní pošetilost, svou vlastní 
degradaci, když se poddáváme těmto zhoubným zvykům, jež 
nejsou ani užitečné nebo krásné, ani v nejmenší míře prospěšné, 
ale které jsou vskutku škodlivé. Proč se nemůžeme povznést 
k onomu stupni inteligence, který by nám umožnil říci pokušite-
li: „Zmiz ode mě,“ a obrátit se ke zlé praktice zády. Jak pokořu-
jící pro přemýšlivého člověka musí být pomyšlení, že je otro-
kem svých choutek nebo samolibých a zhoubných návyků, tužeb 
nebo vášní.4 

Uvedeme-li Slovo moudrosti do života,  
budeme schopni ho ocenit. 

Máme zachovávat Slovo moudrosti, které nám bylo dáno… 
Piják se stává otrokem svého nápoje; jiní se stávají otroky čaje, 
kávy a tabáku, a tudíž je považují za nezbytné pro své štěstí; ony 
ale nejsou nezbytné pro jejich štěstí, ani pro jejich zdraví. Ve 
skutečnosti jsou zdraví škodlivé… Uvedeme-li slovo Páně do 
života, budeme schopni ho ocenit, a to se nestane prostým vzhlí-
žením k němu, aniž bychom ho činili. Činíme-li vůli Páně, po-
tom budeme o té nauce vědět, že je od Boha; potom budeme 
stavět na skále; když potom sestoupí přívaly a na dům udeří bou- 
ře, tak nespadne.5 

V šíleném běhu života za světskými poctami a za vlastnic-
tvím pomíjivých věcí této země se lidé nezastaví, dokud se 
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neunaví, a neodpočinou si dříve, dokud se nezhroutí. Zdá se, že 
si myslí, že to, co je pro ně nutné, když se unaví a zhroutí, je 
vzít si povzbuzující prostředky, aby se osvěžili a aby během 
několika okamžiků mohli doběhnout o trochu dále. Tímto způ-
sobem se podnikatelé posilují pitím silných nápojů. Hospodyně 
a matka, na které spočívá péče o rodinu, když se unaví až té-
měř ke zhroucení, se domnívá, že si musí, aby si udržela sílu, 
vypít šálek čaje, a tak na malou chvíli podpořit své nervy a 
síly, aby byla schopna dokončit svou denní práci. Bylo by pro 
nás daleko lepší, kdyby povzbuzující účinek čaje a lihovin na-
hradila čistá inteligence Ducha Božího; kdybychom nějakými 
prostředky mohli získat dostatečnou část Ducha Páně, která by 
byla v nás a která by způsobila, že bychom přesně věděli, co 
máme dělat, když cítíme, že na nás přichází únava a slabost, 
aniž bychom se utíkali k pomoci povzbuzujících prostředků a 
drog, jež jdou tak daleko, že poškozují naše ústrojí a činí nás 
otroky získané choutky… 

Raději bych se cítil unavený a vyčerpaný prací a poskytl bych 
přírodě příležitost, aby mi sama obnovila síly, než bych se po-
koušel sám sebe léčit používáním narkotik a drog, které by pod-
kopaly základ mého fyzického a duchovního zdraví. Jelikož ale 
nezachováváme Slovo moudrosti, jak budeme mít moudrost, 
poznání a porozumění, skrze něž bychom mohli řídit své vlastní 
jednání? Slib zní, že budeme-li toto zachovávat, budeme mít 
poznání a ničitel projde kolem nás a my unikneme těm zlům, 
která přicházejí na zlovolné.6 

Zachovávání Slova moudrosti nás přivádí blíže k tomu, 
abychom se stali podobnými Pánu. 

Věřím, že se přibližujeme k bodu, kdy budeme schopni za-
chovávat onen velký a slavný zákon střídmosti, který nám dal 
Všemohoucí Pán, v němž řekl, že silné nápoje nejsou dobré, že 
tabák není pro obvyklé používání člověkem, ani pro žaludek… 
Docházíme k závěru, že Pán věděl nejlépe, když prostřednictvím 
proroka Josepha Smitha předával Církvi ono „Slovo moudrosti“, 
obsažené v knize zjevení od Pána… Velká většina lidu Církve 
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Ježíše Krista Svatých posledních dnů dochází blíže a blíže 
k správnému zachovávání zákona, který nám Pán dal pro naše 
zdraví, pro zachování našeho života; abychom mohli být v sou-
ladu s jeho Duchem a jeho vůlí, abychom mohli být čistí a nepo-
skvrnění, abychom mohli být podobnějšími Tomu, který byl bez 
hříchu, který byl vskutku čistým a svatým tak, jako Bůh je čistý 
a svatý.7 

Mladý muž, který chce zvládnout svět, který by chtěl být pl-
ným síly a svěžesti pro boj života, nalezne svou sílu v životě 
podle slova Páně; neboť slib zní, že všichni, „kteří budou pamět-
livi těchto slov, budou jich poslušni a budou v poslušnosti kráče-
ti podle přikázání, získají tím zdraví ve svých vnitřnostech, 
morku a kostech; a naleznou moudrost a velké skvosty poznání, 
ba skvosty skryté lidem;“ a poběží, a nebudou znaveni, a budou  
kráčeti, a nebudou umdlévati. A já, Pán, jim dávám příslib, že  
ničící anděl projde kolem nich, jako kolem dětí Izraele, a neza- 
bije je. [Viz NaS 89:18–21.]8 

Nejsou tyto slavné sliby dostatečné k tomu, aby nás pohnuly 
k zachovávání tohoto Slova moudrosti? Není zde něco, co stojí 
za naši pozornost? Nejsou „veliké poklady“ poznání, dokonce 
„skryté poklady“, něčím, po čem máme toužit? Když ale vidím 
muže a ženy, kteří se oddávají čaji a kávě nebo silným nápojům 
nebo tabáku v jakékoli podobě, říkám si – zde jsou muži a ženy, 
kteří si neváží slibu, jež jim dal Bůh. Šlapou po něm nohama a 
zacházejí s ním jako s nicotnou věcí. Pohrdají slovem Božím a 
svým jednáním jdou proti němu. Když je potom přepadne strast, 
jsou hotovi téměř zlořečiti Bohu, protože nechce slyšet jejich 
modlitby, a oni jsou ponecháni tomu, aby trpěli nemocí a boles-
tí.9 

A tak si z celého srdce přeji – ne proto, že to říkám já, ale pro-
tože to je napsáno ve slově Páně – abyste věnovali pozornost 
tomuto Slovu moudrosti. Bylo dáno nám… pro naše vedení, pro 
naše štěstí a postup v každé zásadě, která přísluší ke království 
Božímu, v čase i po celou věčnost, a já vás prosím, abyste ho 
zachovávali. Přinese vám dobro; zušlechtí vaši duši; osvobodí 
vaše myšlenky a vaše srdce od ducha zničení; způsobí, že budete 
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mít pocity jako Bůh, který podporuje i vrabce, aby bez jeho po-
všimnutí nespadl na zem; přivede vás blíže k podobnosti Syna 
Božího, Spasitele světa, který uzdravoval nemocné, který dal, 
aby chromí radostně poskakovali, který navracel sluch hluchým 
a zrak slepým, který šířil pokoj, radost a útěchu mezi všechny 
ty, se kterými přišel do styku.10 

Doporučení ke studiu 

• Za jakým účelem je nám dáno Slovo moudrosti? (Viz také 
NaS 89:1–4.) 

• Jakým způsobem návykové látky nebo praktiky spoutávají 
naše tělo a otupují naši citlivost vůči vlivu Ducha? 

• Jaké druhy „degradace a zničení“ často doprovázejí neposluš-
nost Slova moudrosti? Když lidé nedbají rad ve Slově moud-
rosti, jak tím často trpí jejich drazí? 

• Jak nám zachovávání Slova moudrosti pomáhá mít „čistší 
obce, obce, které nejsou ničeny neřestí, zhoubnými návyky a 
praktikami“? 

• Jakými způsoby se učíte oceňovat Slovo moudrosti tím, že 
jste uvedli „slovo Páně do života“? (Viz také Jan 7:17.) 

• Jak jste viděli, že se ve vašem životě, nebo v životě druhých, 
naplnily sliby dané v Knize nauk a smluv 89? (Viz také NaS 
89:18–21.) 

• Jak nám zachovávání Slova moudrosti pomáhá mít „moud-
rost, poznání a porozumění“, skrze něž můžeme řídit své jed-
nání? 

• Jak zachovávání Slova moudrosti zušlechťuje naši duši? Jak 
osvobozuje naše myšlenky a srdce od ducha zničení? Jak nás 
zachovávání tohoto zákona přivádí „blíže k podobnosti Syna 
Božího“? 
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Synové a dcery Věčného Otce 

Jsme dětmi Božími, stvořenými k Jeho božskému 
obrazu, a máme schopnost stát se takovými, jako je On. 

Ze života Josepha F. Smitha 

V listopadu 1909 president Joseph F. Smith a jeho rádci 
v Prvním předsednictvu John R. Winder a Anthon H. Lund vydali 
prohlášení nazvané „Původ člověka“, aby odpověděli na otázky, 
které vyvstávaly „čas od času ohledně postoje Církve Ježíše Kris-
ta Svatých posledních dnů… ve vztahu k původu člověka. Věří-
me, že prohlášení stanoviska Církve v této důležité věci bude 
příhodné a přinese dobro“. Prohlášení obsahuje tato slova: 

„,Stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvo-
řil jej, muže a ženu stvořil je.‘ [Genesis 1:27.] V těchto jasných 
a pádných slovech inspirovaný autor knihy Genesis oznámil 
světu pravdu o původu lidské rodiny.“1 Tato kapitola obsahuje 
výňatky z „Původu člověka“. 

President Smith často potvrzoval doslovnou skutečnost otcov-
ství Božího: „Jako vím, a mám důvod vědět, že jsem zde a že 
žiji, tak věřím a mám důvod vědět, že Bůh, můj Otec, žije.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Jsme duchovní děti našeho Nebeského Otce. 

Chceme vědět, odkud jsme přišli a kam jdeme. Odkud jsme  
přišli? Od Boha. Naši duchové existovali předtím, než přišli na 
tento svět. Byli v nebeských radách dříve, než byly položeny 
základy země. Byli jsme tam. Prozpěvovali jsme spolu s nebes-
kými zástupy radostí, když byly kladeny základy země a když 
byl detailně připravován plán naší existence na této zemi a 
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vykoupení. Byli jsme tam; zajímalo nás to a podíleli jsme se na 
této velké přípravě. Byli jsme nepochybně přítomni na oněch 
radách… kdy Satan nabídl sebe jako spasitele světa, pokud by 
pro to mohl obdržet čest a slávu Otce. Ale Ježíš řekl: „Otče, tvo-
je vůle se staň a tvoje buď sláva navěky.“ Pročež, protože se 
Satan vzbouřil proti Bohu a snažil se zničit svobodu jednání 
člověka, Otec ho odmítl a on byl vyvržen, ale Ježíš byl přijat. 

Nepochybně jsme tam byli a účastnili se všech těchto scén, 
uskutečnění těchto velkých plánů a záměrů se nás životně dotý-
kalo, rozuměli jsme jim, a ony byly vyhlášeny v našem zájmu, a 
budou naplněny. Tito duchové přicházejí na tuto zem, aby na 
sebe vzali stánek a mohli se stát podobnými Ježíši Kristu, jsouce 
„stvořeni k jeho podobě a obrazu“, od jitra stvoření až do ny-
nějška, a budou pokračovat až do závěrečné scény, dokud du-
chové, kteří byli určeni, aby přišli na tento svět, nepřijdou a ne-
splní své poslání v těle.3 

Vidíme… člověka, korunu díla Božího, na této zemi, mistrov-
ský kus, chcete-li, o němž nás inspirace učí, že je potomkem oné 
věčné bytosti, která je Stvořitelem všech věcí, on je nejdokona-
lejší ve svém uspořádání, vlastní větší vlastnosti, rozumové 
schopnosti a inteligenci, než všechny ostatní bytosti, což z něho 
tvoří „pána stvoření“, a bytost nejblíže podobnou Stvořiteli. 
Hledíme na tyto věci a můžeme dojít jen k jedinému závěru, že 
toto není dílo náhody, ale výsledek vyspělých vševědoucích 
záměrů a plánů, že člověk je synem Božím a má vlastnosti a 
podobu svého Otce, a na počátku vlastnil velkou část této inteli-
gence, do té míry, že byl společníkem a druhem Boha a přebýval 
s ním, a neznal žádný hřích. Pán mu dal zemi jako vlastnictví a 
dědictví a zákony pro jeho vedení, aby mohl naplnit míru svého 
stvoření a radovat se v ní.4 

Psaný standard písem ukazuje, že všichni lidé, již přicházejí 
na tuto zemi a jsou zrozeni do smrtelnosti, měli preexistenční 
duchovní osobnost jako synové a dcery Věčného Otce… Ježíš 
Kristus byl prvorozený. Duch zrozený z Boha je nesmrtelná by-
tost. Když tělo umírá, duch neumírá. Ve vzkříšeném stavu bude 
tělo stejně nesmrtelné jako duch.5 
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Adam a Eva v zahradě, Lowell Bruce Bennett. President Smith učil,  
že Adam byl „první ze všech lidí“ (Mojžíš 1:34). 
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Jsme stvořeni k obrazu Božímu. 

Jaká byla podoba člověka v duchovním světě a v těle, když 
byl na začátku stvořen? Odpověď je obecně vyjádřena [těmito] 
slovy… „Stvořil Bůh člověka k obrazu svému“. Kniha Mormon 
to určitěji podává takto: „Všichni lidé byli na počátku stvořeni 
podle obrazu mého.“ (Ether 3:15.) Otec je ten, kdo to říká. Jest- 
liže tedy můžeme zjistit podobu „Otce duchů“, „Boha duchů 
všelikého těla“, budeme schopni objevit podobu původního člo-
věka. 

Ježíš Kristus, Syn Boží, je dokonalým obrazem osoby svého 
Otce (viz Židům 1:3). Kráčel po zemi jako lidská bytost, jako 
dokonalý člověk, a v odpověď na otázku, která Mu byla polože-
na, řekl: „Kdož vidí mne, vidí Otce“ (Jan 14:9). Toto samotné 
by mělo vyřešit problém k uspokojení každé přemýšlivé, uctivé 
mysli. Závěr je velmi přesvědčivý – pokud je Syn Boží dokona-
lým obrazem (to jest podobou) osoby svého Otce, potom Jeho 
Otec je v podobě člověka; neboť ta byla podobou Syna Božího, 
nejenom během Jeho smrtelného života, ale i před Jeho naroze-
ním ve smrtelnosti a po Jeho vzkříšení. V této podobě se Otec a 
Syn zjevili jako dvě osobnosti Josephu Smithovi, když jako čtr-
náctiletý chlapec obdržel své první vidění. 

Tedy, jestliže Bůh učinil člověka – prvního člověka – ke své-
mu vlastnímu obrazu a podobě, musel ho učinit podobného 
Kristu, a v důsledku toho podobného lidem v Kristově době i 
v současnosti. To, že byl člověk učiněn k obrazu Krista, je jasně 
prohlášeno v Knize Mojžíšově: „A já, Bůh, pravil jsem k svému 
Jednorozenému, který od počátku se mnou byl: Učiňme lidi 
k našemu obrazu, dle naší podoby, a stalo se tak… A já, Bůh, 
stvořil jsem člověka dle obrazu svého, dle obrazu Jednorozené-
ho svého stvořil jsem je, muže a ženu stvořil jsem je.“ [Mojžíš 
2:26–27.] 

Otec Ježíše je také naším Otcem. Sám Ježíš učil této pravdě, 
když poučoval své učedníky, jak se mají modlit: „Otče náš, kte-
rýž jsi v nebesích,“ atd. Ježíš však je prvorozený mezi všemi 
syny Božími – prvorozený v duchu a jednorozený v těle. Je na-
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ším starším bratrem a my, stejně jako On, jsme k obrazu Boží-
mu… 

„Stvořil Bůh člověka k obrazu svému.“ Toto platí právě tak o 
duchu, jako o těle, které je pouze oděním ducha, jeho doplňkem; 
tyto dvě věci dohromady tvoří duši [viz NaS 88:15]. Duch člo-
věka je v podobě člověka a duchové veškerého stvoření jsou 
v podobě svého těla. Tomuto jasně učil prorok Joseph Smith 
(Kniha nauk a smluv 77:2). 

Když božská Bytost, jejíž duchovní tělo spatřil bratr Jaredův 
[viz Ether 3:6–16], na sebe vzala maso a krev, vypadala jako 
člověk a měla „tělo, údy a vášně“ jako jiní lidé, i když nekoneč-
ně vyšší než všichni ostatní, protože byla Bůh, dokonce Syn 
Boží, Slovo učiněné tělem – v Něm přebývala všecka plnost 
Božstva tělesně. [Viz Kolossenským 2:9.] A proč by nevypadal 
jako člověk? To byla podoba Jeho ducha, a ten musí nutně mít 
příslušný obal, odpovídající stánek. Přišel na svět, jak slíbil  
(III. Nefi 1:13), vzal na sebe dětský stánek a postupně ho rozvi-
nul do plnosti své duchovní postavy. Přišel tak, jak člověk při-
cházel po věky, a tak, jak člověk nadále přichází od té doby. 
Ježíš však, jak jsme si ukázali, byl jednorozeným Boha v těle. 

Adam, náš velký předek, „první člověk“, byl, stejně jako Kris-
tus, preexistenčním duchem a stejně jako Kristus na sebe vzal 
příslušné tělo, tělo člověka, a tak se stal „duší živou“. Nauka o 
preexistenci – tak jasně a přesně zjevená v posledních dnech, 
vylévá úžasný příval světla na jinak tajemný problém původu 
člověka. Ukazuje, že člověk jako duch byl počat a zrozen z ne-
beských rodičů a že byl vychován do dospělosti ve věčných 
příbytcích Otce, dříve než přišel na zem v časném těle, aby pro-
šel zkušeností smrtelnosti. Učí, že všichni lidé existovali 
v duchu předtím, než nějaký člověk existoval v těle, a že všich-
ni, kteří obývali zemi od Adama, na sebe stejným způsobem 
vzali tělo a stali se duší. 

Někteří zastávají názor, že Adam nebyl prvním člověkem na 
této zemi a že původní lidská bytost se vyvinula z nižších řádů 
živočišného stvoření. Toto však jsou teorie lidí. Slovo Páně pro-
hlašuje, že Adam byl první „ze všech lidí“ (Mojžíš 1:34), a 
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my tedy máme povinnost považovat ho za prvního otce naší 
rasy. Bratru Jaredovu bylo ukázáno, že všichni lidé byli na po-
čátku stvořeni podle obrazu Božího; a ať to již vezmeme, že to 
znamená ducha, nebo tělo, nebo obojí, vede nás to ke stejnému 
závěru – člověk začal život jako lidská bytost v podobě svého 
Nebeského Otce. 

Je pravda, že tělo člověka zahajuje svou dráhu jako nepatrný 
zárodek neboli embryo, ze kterého se stává dítě oživené v urči-
tém stadiu duchem, jehož stánkem je, a dítě poté, co se narodí, 
se vyvíjí v člověka. V tom však není nic, co by naznačovalo, že 
původní člověk, první z naší rasy, začal život jako něco menšího 
než člověk nebo menšího než lidský zárodek neboli embryo, ze 
kterého se stává člověk.6 

Poslušností zásad evangelia se stáváme podobnými Bohu, 
svému Otci. 

Bůh dal vzniknout všem věcem a všechny je naplánoval, a 
všichni jsou jeho dětmi. Narodili jsme se na svět jako jeho po-
tomci; obdarováni stejnými vlastnostmi. Děti lidské pocházejí 
od Všemohoucího, ať to je svět ochoten uznat, či nikoli. On je 
Otcem našich duchů. On je původce našich pozemských stánků. 
Žijeme a pohybujeme se a máme své bytí v Bohu, našem Ne-
beském Otci. A protože se svými talenty, schopnostmi, moud-
rostí pocházíme od něho, máme být alespoň ochotni uznávat 
jeho ruku ve vší prosperitě, která nás může v životě doprovázet, 
a vzdávat mu čest a slávu za všechno, čeho v těle dosahujeme… 

… [Člověk] je učiněn k obrazu samotného Boha, takže může 
usuzovat, přemýšlet, modlit se, používat víru; může používat 
svou energii k naplnění tužeb svého srdce, a nakolik vyvíjí své 
úsilí správným směrem, natolik má nárok na větší část Ducha 
Všemohoucího, aby ho inspiroval ke zvýšené inteligenci, zvýše-
né prosperitě a štěstí ve světě; ale v tom poměru, v jakém zne-
užívá svou energii ke zlu, je mu inspirace Všemohoucího odní-
mána, až se stane tak temným a nevědomým, že pokud se jeho 
poznání Boha týče, je právě tak nevědomý jako němé zvíře. 
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… Musíme se stát podobnými [Bohu]; možná usednout na 
trůn, mít panství, moc a věčné rozrůstání. Bůh to tak na počátku 
naplánoval… To je cíl naší existence na světě; a těchto věcí mů-
žeme dosáhnout pouze poslušností určitých zásad, chozením po 
určitých cestách, získáváním určitých informací, určité inteli-
gence od Boha, bez nichž nikdo nemůže naplnit jeho dílo nebo 
splnit poslání, pro které přišel na zem. Tyto zásady jsou zása-
dami evangelia věčné pravdy, zásadami víry, pokání a křtu na 
odpuštění hříchů, zásadou poslušnosti Boha věčného Otce, ne-
boť poslušnost je jednou z prvních zásad nebo zákonů nebe.7 

Člověk je dítě Boží, stvořené k božskému obrazu a obdarova-
né božskými vlastnostmi, a právě tak, jako je synek pozemského 
otce a matky schopen v pravý čas stát se mužem, tak nerozvinu-
tý potomek celestiálních rodičů je schopen prostřednictvím zku-
šeností skrze věky a aeony rozvinout se v Boha.8 

Doporučení ke studiu 

• Jaký máte pocit, když víte, že jste doslovným potomkem  
Boha? Jak toto porozumění ovlivňuje vaše každodenní roz- 
hodnutí a skutky? 

• Kde jsme poprvé slyšeli o plánu Nebeského Otce pro náš věč-
ný pokrok? Za jakým účelem jsme přišli na zem? 

• Jaké vlastnosti máme jako děti Boží? Jaké jsou důsledky zne-
užívání našich vlastností a schopností daných nám Bohem? 

• Jaká svědectví z písem máme o tom, že Bůh Otec a Jeho Syn, 
Ježíš Kristus, mají těla v podobě člověka? Jakou hodnotu pro 
vás tato svědectví mají? 

• Jak nauka o předsmrtelné existenci vylévá „úžasný příval 
světla“ na otázky o našem původu? 

• Jak se zjevená pravda o původu lidstva liší od teorií lidí o této 
věci? 

• Proč je důležité vzdávat našemu Otci v nebi „čest a slávu za 
všechno, čeho v těle dosahujeme“? 
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• Jakých zásad musíme být poslušni, abychom se stali podob-
nými svému Nebeskému Otci? 
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Služba v Církvi 

Služme věrně ve svém povolání pod vedením 
kněžské pravomoci. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Když president Joseph F. Smith sloužil 44 let jako apoštol a 9 
let jako president Církve, postavil se v říjnu 1910 na generální 
konferenci a řekl: „Jsem dnes ráno šťastný, že mám výsadu vám 
říci, že ve dnech svého dětství a ve svém raném mládí jsem se 
zavázal Bohu a jeho lidu, že jim budu věrný.“ Vysvětlil, že od té 
doby věrně sloužil v každém povolání, které mu bylo dáno: 

„Když přehlížím zkušenosti svého života, nevidím nyní okol-
nost, a také si na žádnou nevzpomínám, od počátku svých zku-
šeností ve světě, kdy bych na okamžik pocítil ochabnutí nebo 
uvolnění závazku a slibu, který jsem učinil Bohu a Svatým po-
sledních dnů ve svém mládí… Jako starší v Izraeli jsem se snažil 
být onomu povolání věrný; snažil jsem se až do krajnosti ctít a 
zvelebovat ono povolání. Když jsem se stal sedmdesátníkem, 
cítil jsem v srdci, že mám být věrný onomu povolání, a s veške-
rou inteligencí a horlivostí své duše jsem o to usiloval. Nevím o 
žádném svém skutku, ani si na žádný nevzpomínám, ani o 
situaci ve svém životě, kdy bych se projevil jako nepravdivý 
nebo nevěrný těmto povoláním v kněžství Syna Božího. Později 
ve svém životě, když jsem byl povolán působit jako apoštol, a 
kdy jsem byl vysvěcen apoštolem a ustanoven, abych byl jedním 
z Dvanácti, jsem usiloval o to, abych ono povolání ctil, abych 
byl věrný jemu i svým bratřím, domácím víry, a smlouvám a 
závazkům, jež doprovázejí přijetí tohoto svatého kněžství, které 
je podle řádu Syna Božího. Nejsem si vědom, že bych kdy 
porušil některý ze svých závazků nebo slibů v těchto povolá-



K A P I T O L A  3 8  

340 

ních, ke kterým jsem byl povolán. Usiloval jsem o to být prav-
divý a věrný všem těmto věcem.“1 

President Smith nabádal Svaté, aby se zavázali k dílu Páně a 
aby oddaně sloužili – v kněžských povoláních, v pomocných 
organizacích Církve a v dalších oblastech nesobecké služby – a 
vždy přitom ctili kněžskou pravomoc, kterou jsou povoláni a 
řízeni. 

Učení Josepha F. Smitha 

Kněžství je dáno pro dílo služby. 

Kněžství není dáváno pro poctu nebo zveličení člověka, ale 
pro dílo služby mezi těmi, pro něž jsou nositelé tohoto posvát-
ného pověření povoláni pracovat. Budiž pamatováno na to, že i 
náš Pán a Mistr, po dlouhém půstu, kdy byl malátný na těle a 
fyzicky oslabený vyčerpávajícím bděním a pokračujícím půs-
tem, odolal návrhům arcipokušitele, aby použil pravomoc a moc 
svého Mesiášství k tomu, aby si opatřil potravu pro svou vlastní 
okamžitou potřebu. 

Bohem daná označení úcty, označení více než lidská, spojená 
s několika úřady ve Svatém kněžství a v jeho řádech, nemají být 
používána jako označení vymyšlená člověkem, ani nemají být za 
takové považována; nejsou pro ozdobu ani nevyjadřují mistrov-
ství, ale spíše pověření k pokorné službě na díle toho Mistra, o 
němž vyznáváme, že Mu sloužíme.2 

Znám starší, kteří jsou po celý svůj život „muži od minuty“; 
nikdy se ani na chvíli nezastaví, aby zapochybovali o povolání, 
které jim bylo dáno, ani se nezastaví, aby uvažovali o svých 
vlastních časných zájmech, oni odcházejí a přicházejí na požá-
dání svých bratří ve službě lidu a Pánu… Byli po ruce, jako 
připravený strážce, a jen zřídka se zastaví, aby mysleli na se-
be… To činí celým svým srdcem a svou práci nikdy nepovažují 
za obtížnou; ale naopak jim skýtala radost, potěšení a neustálé 
uspokojení… Jsou stále připraveni a ochotni odejít nebo přijít 
nebo udělat cokoli, co od nich může být požadováno, a za všech 
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dob považují své povinnosti v kněžství za důležitější než jakéko-
li ohledy na sebe.3 

Každotýdenní shromáždění kvor kněžství… nejenom zvýší 
zběhlost v kněžství v důsledku jeho vzdělávacích funkcí, ale 
tím, že jedenkrát týdně svede všechny bratří dohromady, si oni 
budou osvojovat zvyk pravidelné činnosti jako služebníci Páně.4 

Ó Bože, žehnej Svatému kněžství, ušlechtilým mužům, čis-
tým mužům, spravedlným mužům, mužům cti, mužům bezú-
honnosti, mužům, z nichž mnozí se kvůli lásce k evangeliu 
shromáždili z národů země; a mnozí z nich se narodili pod 
smlouvou Svatého kněžství, a já prosím Boha, aby vám, moji 
bratří, žehnal hojností své dobrotivosti, svého milosrdenství a 
milující laskavosti, aby se vám mohlo dařit v zemi, abyste mohli 
být vskutku Jeho služebníky.5 

Pomocné organizace umožňují všem,  
aby sloužili pod předsedající pravomocí kněžství. 

Kněžství stojí v čele. Předsedá všem věcem. Povinností těch, 
již jsou nositeli kněžství, je dohlížet na všechny organizace Cír-
kve; nejenom na organizaci kněžství, ale také na všechny orga-
nizace založené ku prospěchu lidí obecně – naše Pomocná sdru-
žení, Vzájemná osvětová sdružení [Mladé muže a Mladé ženy], 
Primárky… a všechny naše organizace, které byly navrženy pro 
zbudování lidu Božího a rozkvět pravdy a spravedlivosti v zemi. 
Všechny tyto organizace mají přijímat dohled a otcovskou péči, 
pozornost a hluboký a trvalý zájem autorit Církve, ať již ve sbo-
ru, nebo v generálních autoritách Církve, protože kněžství má 
zájem o blaho lidu Božího a o vybudování a utvrzení Sionu na 
zemi. A všechny tyto organizace, které byly vytvořeny, utvrzeny 
a ustanoveny Bohem, mají k těmto předsedajícím autoritám 
vzhlížet a pracovat s nimi v souladu; projevujíce jim úctu na 
jejich místech.6 

V Církvi Ježíše Krista není žádné vedení oddělené a odtržené 
od Svatého kněžství, či jeho pravomoci, ani není nad nimi nebo 
mimo ně. Máme Pomocná sdružení, Vzájemná osvětová sdruže-
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ní, sdružení Primárek a Nedělní školy… ale tyto organizace ne-
jsou kvora nebo rady kněžství, ale pomáhají mu a jsou mu pod-
řízeny; jsou zorganizovány mocí svatého kněžství. Nejsou mimo 
něj, ani nad ním ani mimo jeho dosah. Uznávají zásadu kněžství. 
Kdekoli jsou, vždy existují s výhledem na dosažení určitého 
dobra; určitého spasení duše, časného nebo duchovního.7 

Rád bych řekl, že od Pomocného sdružení, zejména od gene-
rálních [úřednic] této velké organizace, se očekává bdělá péče o 
všechny jeho organizace mezi ženami Sionu. Stojí v čele všeho 
toho; mají stát v čele a mají zvelebovat své povolání.8 

Prostřednictvím pomocných organizací jsme byli schopni po-
dat vedoucí ruku mnoha našim mladým mužům a ženám a 
uplatnit na ně dobrý vliv, čehož by bylo obtížně dosaženo skrze 
organizaci kněžství. Potud tyto organizace vykonaly nanejvýš 
znamenité základní dílo.9 

Modlím se k Bohu, aby žehnal všem pomocným organizacím, 
od první do poslední, aby mohly konat svou povinnost, aby ne-
seděly nečinně a zanedbávaly práci… V bezpečí jsme pouze 
tehdy, když něco děláme, když pracujeme, když jsme opravdoví, 
když plníme svou povinnost a když mezi námi existují tyto 
podmínky, jsme v bezpečí, neboť tehdy jsme v rukou Božích, a 
ne v rukou protivníka.10 

Všichni máme pracovat pro blaho a spasení druhých. 

Plníme-li svou povinnost, účastníme se veliké a slavné věci. 
Pro naše individuální blaho je skutečně podstatné, aby každý 
muž a každá žena, kteří skrze pokání a křest vstoupili do smlou-
vy evangelia, si uvědomovali, že jejich závaznou povinností 
jako jednotlivců je používat jejich inteligenci a svobodu jednání, 
kterou jim Pán dal, k podpoře zájmů Sionu a utvrzení jeho věci 
na zemi.11 

Všichni máme být ochotni pracovat pro blaho a spasení lidí – 
obětovat své vlastní touhy a pocity pro dobro celku a být doko-
nale ochotni konat příkazy Všemohoucího, bez jakékoli své 
vlastní vůle, až na vůli sloužit záměrům Páně… Pracujeme pro 
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spasení duší a máme si uvědomovat, že toto je největší povin-
nost, která na nás spočívá. Proto máme cítit ochotu obětovat vše, 
bude-li to třeba, pro lásku Boží, spasení lidí a triumf království 
Božího na zemi.12 

Očekáváme, že spatříme den… kdy každá rada kněžství 
v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů porozumí své 
povinnosti; převezme svou vlastní zodpovědnost, bude zvelebo-
vat své povolání a zaujme své místo v Církvi, až do krajnosti, 
podle inteligence a schopností, jež vlastní… Pán to tak určil a 
tak to chápal od počátku, a v Církvi učinil opatření, kterým by 
skrze řádnou organizaci kněžství mohla být naplněna a uspoko-
jena každá potřeba. Pravdivě bylo řečeno, že Církev je dokonale 
zorganizována. Jedinou potíží je, že tyto organizace si nejsou 
plně vědomy závazku, který na nich spočívá. Když si důkladně 
uvědomí požadavky, jež jsou na ně kladeny, budou věrněji plnit 
své povinnosti a dílo Páně bude mnohem silnější, mocnější a 
bude mít ve světě větší vliv.13 

Každý muž má v srdci cítit nutnost toho, aby konal svůj díl ve 
velikém díle posledních dnů. Všichni mají usilovat o to, aby 
napomáhali při jeho valení se vpřed. Obzvláště je povinností 
každého, kdo vlastní jakoukoli část pravomoci svatého kněžství, 
aby toto povolání zveleboval a ctil, a nikde s tím nemůžeme 
začít lépe, než právě zde, u sebe, a až vyčistíme vnitřní nádobu, 
až očistíme své vlastní srdce, až napravíme svůj vlastní život,  
až upřeme svou mysl na vykonávání celé své povinnosti vůči 
Bohu a člověku, budeme připraveni vládnout dobrým vlivem 
v rodinném kruhu, ve společnosti a na všech životních stez-
kách.14 

Muži a ženy, kteří jsou čestní před Bohem, kteří vytrvale krá-
čejí vpřed, vykonávají svou povinnost, platí svůj desátek a 
uplatňují ono náboženství čisté a neposkvrněné před Bohem a 
Otcem, kterým je navštěvovati děti bez otce a vdovy v jejich 
soužení a uchovávat se neposkvrněným světem [viz Jakub 1:27], 
a kteří pomáhají v péči o chudé; a kteří ctí svaté kněžství, kteří 
nezabíhají do nestřídmosti, kteří se modlí se svou rodinou a kteří 
v srdci uznávají Pána, ti zbudují základ, jejž brány pekelné ne-
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přemohou; a kdyby přišly povodně a na jejich dům udeřily bou-
ře, nepadne, neboť bude zbudován na skále věčné pravdy [viz 
Matouš 7:24–27].15 

Doporučení ke studiu 

• Co nás příklad Ježíše Krista učí o používání kněžské pravo-
moci? 

• Proč je vysvěcení ke kněžství „pověřením k pokorné službě“? 

• Jaký je účel pomocných organizací Církve? Jak žehnají čle-
nům Církve? Proč je důležité vědět, že pomocné organizace 
pracují pod vedením kněžství? 

• Jaký prospěch plyne ze vzájemného podporování se a ctění se 
v našich zodpovědnostech a povoláních v Církvi? 

• Jaké pocity máme mít vůči „práci pro spasení duší“? Jaké 
oběti přinesli druzí, aby pracovali pro vaše spasení? Co jste 
ochotni obětovat ve prospěch druhých? 

• Co to znamená „důkladně si uvědomit“ své závazky? Jaké to 
bude mít důsledky? 

• Co znamená „vytrvale kráčet vpřed“? Jaká požehnání získáva-
jí ti, již tak činí? 
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Posilování rodiny  
při rodinných domácích 

večerech 

Rodinné domácí večery posilují lásku v rodině  
a víru v srdci každého jejího člena. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Pro presidenta Josepha F. Smitha byla jeho rodina drahocenná, 
vskutku neocenitelná. Často a výmluvně hovořil o „božsky usta-
noveném domově“ a řekl, že „skutečný základ království Boží-
ho, spravedlivosti, pokroku, rozvoje“ je položen v domově.1 

V roce 1915 president Smith a jeho rádci představili Církvi 
program týdenních domácích večerů a vyzvali rodiče, aby tuto 
dobu využili k výuce svých dětí slovu Božímu. Když president 
Smith později popisoval program domácího večera, žádal rodi-
ny, aby „spolu strávili hodinu nebo více zbožným způsobem – 
při zpěvu náboženských písní, písniček, při modlitbě, čtení pís-
ma a dalších dobrých knih, při instrumentální hudbě, při diskusi 
o rodinných námětech a zvláštní výuce týkající se zásad evange-
lia a etických problémů života, stejně jako povinností a závazků 
dětí vůči rodičům, domovu, Církvi, společnosti a národu“.2 

Tento program domácího večera představoval vroucí přesvěd-
čení presidenta Smitha, že „velkou a důležitou povinností, která 
spočívá na tomto lidu, je učit své děti, od kolébky až do doby, 
kdy se z nich stanou muži a ženy, každé zásadě evangelia, a tak 
dalece, jak je to v moci rodičů, se snažit vštípit jim do srdce lás-
ku k Bohu, pravdě, ctnosti, čestnosti, cti a bezúhonnosti vůči 
všemu, co je dobré“.3 
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V roce 1917 president Smith Svatým líčil, že domácí večery 
„zachovává mnoho rodin a tráví velmi zajímavé a užitečné veče-
ry“.4 Církev i dnes zdůrazňuje mnoho základních rysů původní-
ho programu ustaveného presidentem Smithem. 

Učení Josepha F. Smitha 

Učte svou rodinu milovat Boha a zásady evangelia. 

Skutečný základ království Božího, spravedlivosti, pokroku, 
rozvoje, věčného života a věčného rozrůstání v království Božím 
je položen v božsky ustanoveném domově.5 

Typický „mormonský“ domov je chrámem rodiny, ve kterém 
se členové domácnosti ráno a večer shromažďují k modlitbě a 
chvále Boha pronášené ve jménu Ježíše Krista… Zde se vyučují 
a jemně vynucují morální předpisy a náboženské pravdy, jež 
dohromady vytvářejí onu spravedlivost, která povznáší národ a 
zastavuje onen hřích, jenž je hanbou pro každý lid.6 

Učte své děti lásce Boží. Učte je, aby milovaly zásady evan-
gelia Ježíše Krista. Učte je, aby milovaly své bližní, a zejména 
aby milovaly spolučleny v Církvi, aby mohly být věrné svému 
společenství s lidem Božím. Učte je, aby ctily kněžství, aby ctily 
pravomoc, kterou Bůh udělil své Církvi pro její správnou sprá-
vu. Dům Boží je domem pořádku a nikoli domem zmatku… 
Žádný dům by nebyl domem pořádku, kdyby nebyl řádně zor-
ganizován tak, jako je zorganizována Církev Ježíše Krista Sva-
tých posledních dnů.7 

V domově je příliš málo náboženské oddanosti, lásky a bázně 
Boží; v rodině je příliš mnoho světskosti, sobectví, lhostejnosti a 
nedostatku úcty, jinak by se tyto jevy nikdy tak hojně nevysky-
tovaly venku. Tedy, domov je tím, co potřebuje nápravu…  
Nechť ve vašich rodinách převládá láska, pokoj a Duch Páně, 
laskavost, pravá láska a oběť pro druhé. Odstraňte tvrdá slova, 
nevraživost, nenávist, zlé řeči, obscénní jazyk a narážky, rouhá-
ní a dovolte Duchu Páně, aby se ujal vlastnictví vašeho srdce. 
Učte těmto věcem své děti v duchu a moci a podporujte a posi-
lujte to tím, že to budete osobně praktikovat. Dovolte jim, aby 
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viděly, že jste upřímní a praktikujete to, co kážete. Nedovolte, 
aby těmto věcem učili vaše děti odborníci, ale učte je u vlastního 
krbu svými vlastními poučeními a příkladem. Vy sami buďte 
odborníky v pravdě. Nechť naše shromáždění, školy a organiza-
ce, namísto toho, aby byly našimi jedinými nebo hlavními učite-
li, jsou doplňkem našeho učení a výcviku v domově.8 

Při domácích večerech učte svou rodinu,  
aby kráčela zpříma před Pánem. 

Svatým posledních dnů radíme, aby důsledněji zachovávali 
přikázání Páně dané v 68. oddíle Knihy nauk a smluv (25–28). 

Čteme tam, že mají-li rodiče děti v Sionu nebo v kterémkoliv 
z jeho okrsků, jež jsou organisovány, a neučí je rozumět nauce o 
pokání, víře v Krista, Syna živého Boha, a křtu a daru Ducha 
Svatého vkládáním rukou, když je jim osm let, hřích je na hla-
vách rodičů. 

„Nebo toto má být zákon obyvatelům Sionu nebo v kterémko-
liv z jeho okrsků, jež jsou organisovány. 

A jejich děti mají být pokřtěny na odpuštění svých hříchů, 
když je jim osm let, a dostane se jim vkládání rukou. 

A mají také učit své děti, aby se modlily a kráčely spravedlivě 
před Pánem.“ 

Děti Sionu mají také důsledněji zachovávat přikázání Páně 
dané dávnému Izraeli a zopakované Svatým posledních dnů: 
„Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, 
kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.“ [Exodus 20:12.] 

Tato zjevení se naléhavě vztahují na Svaté posledních dnů a 
od otců a matek v této Církvi se vyžaduje, aby se těmto přikázá-
ním učilo v jejich domově a aby se tam používala. 

Z těchto důvodů radíme, a naléháme na to, aby byl zaveden 
„domácí večer“ v celé Církvi, v kteréžto době mohou otcové a 
matky kolem sebe doma shromáždit své chlapce a dívky a učit je 
slovu Páně. Oni se tak mohou lépe učit o potřebách a požadav-
cích své rodiny; a současně důkladněji seznamovat sebe i své 
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děti se zásadami evangelia Ježíše Krista. Tento „domácí večer“ 
má být věnován modlitbě, zpěvu náboženských písní, písniček, 
instrumentální hudbě, četbě písem, diskusi o rodinných námě-
tech a zvláštní výuce týkající se zásad evangelia a etickým prob-
lémům života, stejně jako povinnostem a závazkům dětí vůči 
rodičům, domovu, Církvi, společnosti a národu. Pro menší děti 
mohou být zařazeny vhodné recitace, písničky, příběhy a hry. 
Může být podáváno lehké občerstvení, pokud může být z velké 
míry připraveno doma. 

Máme pečlivě dbát na to, abychom se vyvarovali formálnosti 
a strnulosti a aby se do činnosti zapojila celá rodina. 

Tato shromáždění budou poskytovat příležitosti projevovat 
vzájemnou důvěru mezi rodiči a dětmi, mezi bratry a sestrami, 
stejně jako budou dávat příležitost předávat varovná slova, rady 
a sdělení rodičů jejich chlapcům a dívkám. Budou chlapcům a 
dívkám poskytovat příležitost ctít otce a matku a projevovat 
vděčnost za požehnání domova, takže bude moci být doslovně 
naplněn slib, který jim dal Pán, a jejich život bude prodloužen a 
bude šťastný… 

Požadujeme, aby všichni úředníci pomocných organizací 
v celé Církvi toto hnutí podporovali a povzbuzovali mladé lidi, 
aby v tento večer zůstali doma a věnovali svou energii tomu, 
aby ho učinili poučným, prospěšným a zajímavým. 

Budou-li Svatí poslušni této rady, slibujeme, že to přinese 
veliká požehnání. Vzroste láska v domově a zvýší se posluš-
nost rodičů. V srdci mládeže Izraele se bude rozvíjet víra a oni 
získají moc bojovat se zlými vlivy a pokušeními, která je ob-
klopují.9 

V celé Církvi převládá duch jednoty, oddanosti a víry… Za-
vedení chodu domácích schůzek bylo v tomto směru pomocní-
kem. Jeden večer v týdnu… k domácímu rodinnému odpočinku, 
ke zdokonalování a potěšení, spořádaně vedenému v nábožen-
ském duchu, se ukazuje jako úspěšný v žádoucím směru a má 
být všude srdečně doporučován.10 
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Máme věrně plnit své povinnosti jako rodiče v Sionu. 

V Knize nauk a smluv čteme, že se od rodičů vyžaduje, aby 
učili své děti rozumět nauce o pokání, víře v Krista, Syna živého 
Boha, a křtu a daru Ducha Svatého vkládáním rukou, když je 
jim osm let. „A mají také učit své děti, aby se modlily a kráčely 
spravedlivě před Pánem.“ A jestliže to rodiče nedělají a děti 
zbloudí a odvrátí se od pravdy, potom Pán řekl, že hřích bude na 
hlavě rodičů [NaS 68:25, 28]… 

Máme se dobře podívat na svou cestu a na to, zda věrně plní-
me své povinnosti jako rodiče v Sionu. Manželky mají být sjed-
noceny se svým manželem a manželé se svou manželkou v pro-
jevování svého vlivu na jejich děti v tomto směru… Moje děti se 
nesmějí odvrátit a neodvrátí se s mým souhlasem. Odvrátí-li se, 
musí to být přes můj protest, a proti mému příkladu. Budu své 
děti prosit; s veškerou mocí, kterou mám, budu usilovat o 

Členové rodiny v domě presidenta Josepha F. Smitha v Salt Lake City v roce 1891. 
Řekl: „Chtěl bych, aby moje děti, a všechny děti v Sionu, věděly,  

že na tomto světě není nic, co by pro ně mělo větší hodnotu než poznání evangelia.“ 
(Deseret News: Semi-Weekly, 28 June 1898, 1.) 
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to, aby byly tak věrné tomuto evangeliu, jak je to pro mne mož-
né; protože bez jediného z nich v království Božím bych pociťo-
val, že moje domácnost není úplná… 

Chtěl bych, aby moje děti, a všechny děti v Sionu, věděly, že 
na tomto světě není nic, co by pro ně mělo větší hodnotu než 
poznání evangelia, jak bylo na zemi znovuzřízeno v těchto po-
sledních dnech skrze proroka Josepha Smitha. Neexistuje nic, co 
by mohlo nahradit jeho ztrátu. Na zemi neexistuje nic, co by se 
mohlo srovnávat se znamenitostí poznání Ježíše Krista. Nechť 
tedy všichni rodiče v Sionu pečují o své děti a učí je zásadám 
evangelia a snaží se, tak dalece, jak je to možné, aby je přiměli 
k tomu, aby konaly svou povinnost – nejenom mechanicky, 
protože se na ně naléhá, ale snažte se do srdce dětí vštípit ducha 
pravdy a trvalé lásky k evangeliu, aby mohly svou povinnost 
konat nejenom proto, že to těší jejich rodiče, ale také proto, že to 
těší je samotné.11 

Drazí bratři a sestry, pečujte o své děti; učte je v dětství zása-
dám pravdy; učte je, aby žily čistým životem, aby měly víru 
v Boha a aby vzývaly Pána s vírou, že s Ním mohou získat plné 
společenství a stát se dědici spasení v Jeho království.12 

Doporučení ke studiu 

• Jakými způsoby je „skutečný základ království Božího“ polo-
žen v domově? Jakým důležitým zásadám, které mohou slou-
žit k posílení naší společnosti, se má v domově vyučovat? 

• Jak můžeme své děti učit, aby milovaly Boha a druhé lidi? Jak 
je můžeme učit, aby ctily kněžství? 

• Jakou radu dal president Smith pro prohloubení náboženské 
oddanosti a úbytek světskosti v našem domově? Jak se snažíte 
dát ve svém domově světské ohledy na druhé místo? 

• Jak mohou rodinné domácí večery pomoci rodičům plnit při-
kázání dané Pánem v Knize nauk a smluv 68:25–28? Jak mů-
že rodinný domácí večer pomáhat dětem plnit přikázání dané 
v Exodu 20:12? 
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• Co vám pomohlo v pořádání úspěšnějších rodinných domá-
cích večerů? Jaké pokyny dal president Smith pro rodinné 
domácí večery? 

• Jaká požehnání získávají ti, již pořádají rodinné domácí veče-
ry? Jaké mohou být důsledky jejich nekonání? 

• Proč se nesmíme nikdy vzdávat ve svých rodičovských zod-
povědnostech přivádět svou rodinu k pravdě? (Viz také 3. Jan 
1:4; Mosiáš 27:14.) 

• Proč mají být manželé a manželky „sjednoceni… v používání 
svého vlivu nad svými dětmi“? Jak mohou manželé a manžel-
ky tuto jednotu pěstovat? 
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Toto barevné skleněné okno vytvořené v roce 1913  

pro sborový dům sboru Adams v Los Angeles v Kalifornii zobrazuje zjevení  
se Boha Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista, Josephu Smithovi. 
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Otec a Syn 

Novodobé zjevení nás učí velikým a věčným pravdám 
 o našem Otci v nebi a o Jeho Synu, Ježíši Kristu. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith často vydával mocné svědectví o 
Nebeském Otci a o Jeho Synu, Ježíši Kristu, nejvyšších ob-
jektech naší víry. Řekl: „Z celé duše věřím v Boha Otce a v na-
šeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“1 Když byl presidentem 
Církve, snažil se objasnit identitu a úlohy Otce a Syna, zejména 
proto, že některé pasáže písem označují Ježíše Krista jako Otce. 
Ve snaze pomoci Svatým lépe porozumět určitým veršům 
z písma týkajících se Otce a Syna, vydaly První předsednictvo  
a Kvorum Dvanácti dne 30. června 1916 naukové vysvětlení 
nazvané „Otec a Syn“. Toto prohlášení potvrdilo jednotu mezi 
Bohem Otcem a Jeho Synem, Ježíšem Kristem, a objasnilo od-
lišné úlohy každého z nich v plánu spasení. Také vysvětlilo způ-
soby, jakými se pojem Otec v písmech týká našeho Otce v nebi i 
Ježíše Krista. 

V této kapitole je ocitováno několik výňatků z tohoto vysvět-
lení spolu s dalším učením presidenta Smitha, který prohlásil, že 
získat „poznání Boha a jeho Syna, Ježíše Krista,… je první a 
poslední životní lekcí“.2 

Učení Josepha F. Smitha 

Poznat Boha a Ježíše Krista znamená život věčný. 

Je to pravda z písem, že toto je věčný život, poznat jediného 
pravého a živého Boha a Ježíše Krista, kterého jsi poslal [viz 
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Jan 17:3]. Věřím, že Svatí posledních dnů jsou schopni skrze 
učení písem a skrze zjevení, která k nim přišla hlasem proroka 
Josepha Smitha, poznat pravého a živého Boha a znát Ho, a 
také Jeho Syna, kterého poslal na svět, jehož znát znamená 
život věčný.3 

Nejenom, že je nutné mít víru v Boha, ale také v Ježíše Krista, 
jeho Syna, Spasitele lidstva a Prostředníka Nové smlouvy; a 
v Ducha Svatého, který vydává svědectví o Otci a Synu, „stej-
ných za všech dob i na věky“.4 

Otec našich duchů je věčnou bytostí s tělem  
z masa a kostí. 

Bůh má stánek z masa a kostí. Je zorganizovanou bytostí, 
stejně jako my, kteří jsme nyní v těle… Jsme děti Boží. On je 
věčná bytost bez počátku dnů nebo konce roků. On byl vždy, on 
je, on vždy bude.5 

Nevěřím v nauku, kterou někteří zastávají, že Bůh je pouze 
Duch a že je takové podstaty, že vyplňuje nezměrnost vesmíru a 
že je všude přítomen, v osobě nebo bez osoby, neboť mám za to, 
že není možné, aby Bůh byl osobou, pokud vyplňuje nezměrnost 
vesmíru, a současně byl všudypřítomný. Je nerozumné, fyzicky 
a teologicky neslučitelné, představit si, že by dokonce Bůh Věč-
ný Otec byl současně na dvou místech jako jedinec. To je ne-
možné. Ale jeho moc proniká celou nezměrností vesmíru. Jeho 
moc dosahuje ke všem jeho stvořením a jeho poznání je všechny 
obsahuje, a on všem vládne a všechny zná.6 

Bůh Věčný Otec, kterého označujeme oslaveným jménem-
titulem „Elohim“, je doslovným Rodičem našeho Pána a Spasi-
tele Ježíše Krista a duchů lidské rasy. Elohim je Otcem v kaž-
dém smyslu, ve kterém je tak nazýván Ježíš Kristus, a je zřejmé, 
že On je Otcem duchů.7 

Modlíme se k Otci našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, 
k jehož obrazu a podobě jsme učiněni, neboli narodili jsme se 
na svět, a v jehož podobě a obrazu jsme, neboť jsme Boží děti, 
a tudíž se musíme podobat jeho Synu v osobě, a také duchov-
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ně, pokud budeme poslušni zásad evangelia věčné pravdy. Ne-
boť jsme byli předustanoveni…, abychom byli v souladu s jeho 
podobou skrze moudré a správné používání své svobody jed-
nání.8 

Bůh, věčný Otec, je nás neustále pamětliv. Je pamětliv svého 
lidu po celé této zemi, a odmění vás podle vaší věrnosti v za-
chovávání zákonů spravedlivosti a pravdy.9 

Bůh náš Nebeský Otec je Stvořitelem. 

Pán Všemohoucí je Stvořitelem země, je Otcem všech našich 
duchů. Má právo diktovat, co máme dělat, a naší povinností je 
uposlechnout a kráčet podle jeho požadavků. Toto je přirozené a 
dokonale snadno pochopitelné.10 

Písma jasně a opakovaně potvrzují, že Bůh je Stvořitelem ze-
mě a nebes a všeho, co na zemi a v nebi je. Stvořitel, v takto 
vyjádřeném smyslu, je Organizátor. Bůh stvořil zemi jako orga-
nizovanou sféru; ale určitě nestvořil, ve smyslu uvedení do pr-
votní existence, základní prvky látek, z nichž se země skládá, 
neboť „prvky jsou věčné“ (NaS 93:33).11 

[Člověk] je Pánu Všemohoucímu zavázán za svou inteligenci 
a za vše, co má; neboť země jest Pánova, i plnost její [viz Žalm 
24:1]. Bůh vytvořil a navrhl všechny věci.12 

Varujte se lidí, kteří… by vás vedli k tomu, abyste si mysleli, 
že Pán Všemohoucí, který učinil nebe i zemi a který stvořil vše-
chny věci, je omezen ve svém panství nad pozemskými věcmi 
na schopnosti smrtelných lidí.13 

Ježíš Kristus je Prvorozeným v duchu a Jednorozeným 
Synem Božím v těle. 

Mezi duchovními dětmi Elohima byl a je prvorozeným Jeho-
va neboli Ježíš Kristus, všichni ostatní jsou jeho mladšími sou-
rozenci.14 
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Ježíš Kristus není Otcem duchů, kteří přijali nebo ještě přij-
mou na této zemi těla, neboť on je jedním z nich. Je Synem, 
jakož i oni jsou syny nebo dcerami Elohima.15 

[Ježíš Kristus] je absolutně větší než kdokoli z ostatních a než 
všichni ostatní díky 1) své senioritě jakožto nejstarší neboli pr-
vorozený; 2) díky svému jedinečnému postavení v těle jakožto 
potomek smrtelné matky a nesmrtelného, neboli vzkříšeného a 
oslaveného, Otce; 3) díky svému vyvolení a předustanovení ja-
kožto jednoho a jediného Vykupitele a Spasitele rasy; a 4) díky 
své vše přesahující bezhříšnosti.16 

V mysli Svatých posledních dnů není pochyb ohledně exis-
tence a osobnosti Pána Všemohoucího Boha, který je Otcem 
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. V mysli Svatých posled-
ních dnů není pochyb o tom, že Ježíš je Syn Boží, zplozený Ot-
cem v těle.17 

Ježíš Kristus je Synem Elohima jako duchovní i tělesný po-
tomek; to jest Elohim je doslovně Otcem ducha Ježíše Krista a 
také těla, ve kterém Ježíš Kristus vykonával své poslání v těle, 
kteréžto tělo zemřelo na kříži a později bylo opět vzato na sebe 
při procesu vzkříšení, a nyní je nesmrtelným stánkem věčného 
ducha našeho Pána a Spasitele.18 

Ježíš Kristus se narodil ze své matky, Marie. Měl smrtelný 
stánek. Byl ukřižován na kříži; a jeho tělo bylo vzkříšeno z mrt-
vých. Rozlomil pouta hrobu a vystoupil do novosti života, živá 
duše, živá bytost, muž s tělem, s údy a s duchem – duch a tělo se 
staly živou a nesmrtelnou duší.19 

Bůh Otec… je Otcem našich duchů a… Otcem svého Jedno-
rozeného Syna v těle, Ježíše Krista, který spojil božskou nesmr-
telnost se smrtelným, ukoval článek mezi Bohem a člověkem a 
umožnil smrtelným duším, nad kterými byl vynesen rozsudek 
smrti, získat skrze poslušnost jeho zákonů věčný život. Hledej-
me tedy pravdu a kráčejme ve světle, jako je Kristus ve světle, 
abychom mohli mít společenství s ním, a jeden s druhým, aby 
nás jeho krev mohla očistit od veškerého hříchu.20 
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Otec a Syn jsou jedno. 

„Já jsem v Otci a Otec jest ve mně a Otec i já jedno jsme.“  
[3. Nefi 11:27.] Neobávám se toho, že by nějaká inteligentní 
osoba přikládala těmto slovům význam, že Ježíš a jeho Otec 
jsou jednou osobou, ale pouze že jsou jedno v poznání, v prav- 
dě, v moudrosti, v porozumění a v záměru; právě tak jako sám 
Pán Ježíš nabádal své učedníky, aby byli jedno s ním a byli 
v něm, aby on mohl být v nich. Právě v tomto smyslu tuto řeč 
chápu, a ne jak z toho vyvozují někteří lidé, že Kristus a jeho 
Otec jsou jednou osobou. Prohlašuji vám, že nejsou jednou oso-
bou, ale jsou to osoby dvě, dvě těla, oddělená, jednotlivá a tak 
odlišná, jako kterýkoli otec a syn.21 

[Otec a Syn] jsou jedno – ve vlastnostech. Jsou jedno v lásce, 
jedno v poznání, jedno v milosrdenství, jedno v moci, jedno ve 
všech věcech, které je tvoří jednotnými a mocnými, slavnými a 
velikými, protože v nich je dokonalá veškerá pravda, veškerá 
ctnost a veškerá spravedlivost.22 

Ježíš Kristus je nazýván Otcem. 

Pojem „Otec“, jak je používán pro označení Božství, se ve 
svatých spisech objevuje v jasně rozdílných významech.23 

Ježíš Kristus je Otcem nebe a země. 

Jehova, který je Ježíš Kristus, Syn Elohima, je nazýván „Ot-
cem“, a dokonce „skutečným věčným Otcem nebe a země“ [viz 
Mosiáš 15:4; 16:15; Alma 11:38–39; Ether 4:7]. V obdobném 
významu je Ježíš Kristus nazýván „Věčný Otec“ (viz Izaiáš 9:6; 
porovnej s 2. Nefi 19:6)… 

Ježíš Kristus, kterého také známe jako Jehovu, byl výkonným 
pracovníkem Otce, Elohima, při díle stvoření… Ježíš Kristus, 
jsa Stvořitelem, je v souladu s tím nazýván Otcem nebe i ze-
mě…; a protože Jeho stvoření jsou věčné podstaty, je velmi pří-
hodně nazýván Věčným Otcem nebe a země.24 
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Ježíš Kristus je Otcem těch, kteří zůstávají věrni Jeho evangeliu. 

[Další] význam, v němž je Ježíš Kristus považován za „Otce“, 
má co činit se vztahem mezi Ním a těmi, již přijímají Jeho  
evangelium, a tím se stávají dědici věčného života… 

To, že se lidé skrze poslušnost evangelia mohou stát syny Bo-
žími, syny Ježíše Krista a, skrze Něho, i syny Jeho Otce, je 
prohlášeno v mnoha zjeveních daných v současné dispensaci 
[viz NaS 11:28–30; 34:1–3; 35:1–2; 39:1–4; 45:7–8]… 

Mocné vysvětlení tohoto vztahu mezi Ježíšem Kristem jako 
Otcem a těmi, již se podrobují požadavkům evangelia jako Jeho 
děti, podal Abinadi staletí před narozením našeho Pána v těle: 
„A kdo bude [Kristovým] semenem? Hleďte, pravím vám, že ti, 
kteří slyšeli slova proroků… a věřili, že Pán vykoupí lid svůj, a 
hleděli vstříc tomu dni, kdy jim jejich hříchy budou odpuštěny; 
pravím vám, ti jsou jeho semenem nebo… dědici království Bo-
žího.“ (Mosiáš 15:10–13.)… 

Lidé se mohou stát dětmi Ježíše Krista tím, že se znovuzrodí – 
zrodí z Boha, jak prohlašuje inspirované slovo [viz 1. Jan  
3:8–10]. 

Ti, již se narodili Bohu skrze poslušnost evangelia, mohou 
statečnou oddaností spravedlivosti získat oslavení, a dokonce 
dosáhnout stavu Božství [viz NaS 76:58; 132:17, 20, 37]… 

Novým zrozením – tím z vody a z Ducha – se lidstvo může 
stát dětmi Ježíše Krista, a skrze prostředky, které poskytl, být 
„syny a dcerami Bohu zplozenými“ [NaS 76:24; viz také 1. Ko-
rintským 4:15; NaS 84:33–34; 93:21–22]… 

Je-li správné hovořit o těch, kteří přijímají evangelium a věrně 
v něm zůstávají, jako o Kristových synech a dcerách – a v této 
záležitosti jsou písma jasná a nelze jim odporovat a nemohou 
být popřena – je logicky správné hovořit o Ježíši Kristu jako o 
Otci spravedlivých, ti se stali Jeho dětmi a On byl učiněn jejich 
Otcem skrze druhé zrození – obrození křtem.25 

[Ježíš Kristus] je základem a hlavním úhelným kamenem na-
šeho náboženství. My jsme jeho adopcí, pohřbením s Kristem 
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při křtu, znovuzrozením z vody a z ducha do světa, skrze obřady 
Kristova evangelia, a tímto jsme skrze svou adopci a víru Boží 
děti, dědici Boží a spoludědici s Ježíšem Kristem.26 

Bez pokání, křtu a přijetí Ducha Svatého, což tvoří znovuzro-
zení, nejsme z rodiny Kristovy, ale jsme cizinci, odcizení od 
Boha a jeho zákonů, a v tomto padlém stavu zůstaneme, ať 
v těle nebo v duchu, na čas a na věčnost, ledaže prokážeme po-
slušnost plánu navrženému v nebesích pro vykoupení a spasení 
lidské rodiny.27 

Vím, že [spasení] mohu najít pouze v poslušnosti zákonů Bo-
žích, v dodržování přikázání, v konání skutků spravedlivosti, 
kráčením ve stopách našeho vůdce, Ježíše – Příkladu a Hlavy 
všech. On je Cesta života, on je Světlo světa, On je Dveřmi, kte-
rými musíme vejít, abychom s ním mohli mít místo v celestiál-
ním království Božím.28 

Pod nebem není dáno žádné jiné jméno, kromě jména Ježíše 
Krista, kterým můžete být spaseni nebo oslaveni v království 
Božím.29 

Ježíš Kristus je Otcem udělením božské pravomoci. 

Ježíš Syn při veškerém svém jednání s lidskou rodinou zastu-
poval a stále zastupuje Elohima, svého Otce, v moci a pravomo-
ci. To platí o Kristu v Jeho preexistenčním, předsmrtelném ne-
boli nevtěleném stavu, v němž byl znám jako Jehova; také bě-
hem Jeho pobytu v těle a během Jeho práce jako ducha bez těla 
v říši mrtvých; a od této doby v Jeho vzkříšeném stavu [viz Jan 
5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11, 22; 3. Nefi 20:35; 28:10; NaS 
50:43]. A tak Otec vložil své jméno na Syna; a Ježíš Kristus 
hovořil a sloužil v Otcově jménu a skrze něj; a pokud se týče 
moci, pravomoci a Božství, Jeho slova a skutky byly a jsou 
skutky Otce… 

Žádný z těchto důvodů však nemůže ani v nejmenší míře 
změnit posvátnou skutečnost doslovného vztahu Otce a Syna 
mezi Elohimem a Ježíšem Kristem.30 
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Bratří a sestry, vím, že můj Vykupitel žije. Vím, tak jako vím, 
že žiji, že osobně navštívil člověka v naší době a dni a že zna-
lost, kterou nyní máme, nezávisí pouze na historii z minulosti, o 
čemž vydává svědectví Duch Boží, jenž se vlévá do srdce všech, 
kteří vstupují do smlouvy evangelia Kristova. My ale máme 
obnovené a pozdější svědectví a projev nebeských vidění a náv-
štěvy Boha Otce a Krista Syna na této jejich podnoži; a oni o-
sobně uvedli svou jsoucnost, svou existenci, a projevili svou 
slávu. Natáhli svou ruku, aby uskutečnili své dílo – dílo Boží, a 
nikoli dílo člověka… Toto je moje svědectví pro vás, bratří a 
sestry, a já o tom vydávám svědectví ve jménu Pána Ježíše Kris-
ta.31 

Doporučení ke studiu 

• Proč znát Otce v nebi a Ježíše Krista znamená život věčný? 
Jak naše porozumění jim ovlivňuje náš vztah k nim? 

• Proč je důležité vědět, že náš Nebeský Otec je věčnou bytostí 
s oslaveným a vzkříšeným tělem z masa a kostí? 

• Čím jsme požehnáni díky tomu, že víme, že Nebeský Otec je 
Otcem našeho ducha? 

• Co znamená výrok „Stvořitel je Organizátor“? 

• Čím je Ježíš Kristus jedinečný mezi duchovními dětmi Ne-
beského Otce? Co byl Spasitel schopen vykonat díky tomu, že 
se narodil na zemi jako Jednorozený Syn Otce v těle? 

• V jakém smyslu jsou Nebeský Otec a Ježíš Kristus jedno?  
Jak můžeme být jedno s Otcem a Synem? (Viz také Jan 
17:22–24.) 

• Proč se jak Otec, tak Syn nazývají Stvořitelem? (Viz také 
Mojžíš 1:32–33.) 

• Jak se stáváme syny a dcerami Krista? (Viz také Mosiáš  
5:5–8.) Co můžeme dělat, abychom „zůstali věrni v evangeliu 
jako Kristovi synové a dcery“? (Viz také 1. Jan 2:3; 4:7–8.) 
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• Proč Ježíš Kristus promlouvá slova Otce, jako kdyby byl Ot-
cem? Co to napovídá o vztahu Otce a Syna? 
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Pokračující zjevení 
pro dobro Církve 

Máme být sjednoceni v životě podle  
pokračujícího zjevení, které přichází od Boha  

k Jeho Církvi skrze cesty, jež určil. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Stejně jako pět presidentů před ním, obdržel i Joseph F. Smith 
mnoho božských vedení pro řízení Církve a jejích členů. Avšak 
během posledních šesti měsíců jeho života se závoj oddělující 
ho od Boha ztenčil více než kdy předtím. Většinu této doby 
strávil v tiché modlitbě a meditaci. 4. října 1918, jen pár týdnů 
před svou smrtí, řekl na generální konferenci: „Nepokusím se, 
neodvažuji se, hovořit o mnoha věcech, které mám dnes ráno na 
mysli, a odložím to až na nějakou pozdější dobu, kdy si bude 
Pán přát, abych se vám pokusil říci něco z toho, co je v mé mys-
li a co přebývá v mém srdci. Těchto pět měsíců jsem nežil sám. 
Přebýval jsem v duchu modlitby, pokorné prosby, víry a odhod-
lání; a byl jsem v neustálém společenství s Duchem Páně.“1 Prá-
vě během této doby obdržel vidění o vykoupení mrtvých, které 
se stalo 138. oddílem Knihy nauk a smluv. 

President Smith pokorně uznával dobrotu Boží, která mu zje-
vovala to, co potřeboval vědět při řízení Církve: „Vroucně vě-
řím, že Bůh mi v mých současných schopnostech projevil mno-
ho slavných věcí, mnoho zásad, a častokrát větší moudrost, než 
v sobě mám; a já věřím, že v tom bude i nadále pokračovat, po-
kud budu vnímavý, pokud budu mít takový postoj, že uslyším, 
když bude hovořit, že budu naslouchat, když bude volat, a přijí-
mat, když mi bude dávat to, co si přeje.“2 
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Učení Josepha F. Smitha 

Věříme v přímé zjevení od Boha člověku. 

Věříme… v zásadu přímého zjevení od Boha člověku. 

Toto je součást evangelia, ale není to vlastní pouze této dis-
pensaci. Je to běžné za všech věků a dispensací evangelia. Bez 
toho nemůže být spravováno evangelium, ani nemůže nadále 
existovat Církev Boží. Kristus je hlavou své Církve, a nikoli 
člověk, a toto spojení lze udržet pouze na zásadě přímého a po-
kračujícího zjevení. Není to dědičná zásada, nemůže být předá-
vána z otce na syna, ani z pokolení na pokolení, ale je to živou-
cí, nezbytně důležitá zásada, které se lze těšit pouze za určitých 
podmínek, totiž – skrze absolutní víru v Boha a poslušnost jeho 
zákonů a přikázání. V okamžiku, kdy je tato zásada odstraněna, 
v tom okamžiku je Církev vydána na pospas osudu a je oddělena 
od své neustále žijící hlavy. V tomto stavu nemůže pokračovat, 
ale musí přestat být Církví Boží a jako loď na moři, která nemá 
kapitána, kompas nebo kormidlo, je vydána na milost bouřím a 
vlnám neustále se svářících lidských vášní a světských zájmů, 
pýchy a pošetilosti, aby nakonec ztroskotala na mělčině kněž-
ského mámení a pověrčivosti.3 

Je třeba pochopit, že Boží služebníci mají v oblastech své pů-
sobnosti právo získat bezprostřední božské vedení a tak, ve své 
víře, zapojují božskou moudrost jako řídící sílu do své práce, a 
když se tak děje, musí to učinit lid neporazitelným v aktivitách, 
které vykonává ve službě Boží.4 

Vím, že každá zásada evangelia Ježíše Krista, která byla zje-
vena skrze Josepha Smitha, proroka, v těchto posledních dnech 
je od Boha a je pravdivá a bude trvat navždy – to jest jako tako-
vá, co se týká své pravdivosti; nemůže být nikdy vyvrácena. 
Toto vím celou svou bytostí. Bůh mě dvojnásobně ujistil pří-
tomností a vlivem svého Ducha a skrze inspiraci probuzenou 
v mé duši, abych miloval to, co je dobré, a toužil zanechat toho, 
co je zlé.5 
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Bůh zjevuje svou vůli člověku v dnešní době,  
stejně jako kdykoli jindy v historii. 

Svatí posledních dnů… vydávají celému světu svědectví, že 
Bůh žije a že zjevuje svou vůli lidem, kteří v něho věří a kteří 
jsou poslušni jeho přikázání, v dnešní době, stejně jako kdykoli 
jindy v historii národů. Kánon písem není naplněn. Bůh nikdy 
nezjevil, že přestane navěky promlouvat k lidem. Je-li nám do-
voleno věřit, že promluvil, musíme věřit, a věříme, že promlou-
vá i nadále, protože je neměnný… 

Co jiného je zjevení než odhalení nových pravd tím, kdo je 
pramenem veškeré pravdy? Říci, že není zapotřebí nového zje-
vení, se rovná říci, že nepotřebujeme nové pravdy – což je 
směšné tvrzení. Stejně tak bychom mohli říci, že zjevení, která 
obdržel Abraham, prorokům stačila; že zjevení daná Enochovi 
stačila Noémovi, jehož posláním bylo postavit koráb a kázat 
pokání; nebo že slova promluvená k Mojžíšovi stačí pro všechny 
doby; nebo že to, co obdržel Abraham, postačuje pro jeho děti 
za všech dob. Tak tomu ale není. Nehledě na to, že byl Abraham 
požehnán velikými sliby, slovo Boží nebylo odepřeno jeho synu 
Izákovi, ani jeho vnuku Jákobovi. Proč? Protože oni by nemohli 
vykonat své poslání pouze na základě slova Páně k jejich otci a 
k druhým. A jak by mohl Otec věrných uskutečnit své dílo na 
základě pokynů, které obdržel Noé? K jakému osobnímu užitku 
byla zjevení dřívějším patriarchům a prorokům Balámovi nebo 
Pavlovi? Je pravda, že se dala použít jako historické pravdy ne-
bo ponaučení, ale jim osobně nepostačovala. 

A tak my, novodobí lidé, potřebujeme, tak velice potřebuje-
me, neustálé zjevení, abychom mohli individuálně naplnit své 
poslání, aby bylo přijatelné pro našeho Otce, a abychom mohli 
lépe vypracovat vlastní spasení; a také abychom mohli znát vůli 
Boží ohledně jeho Církve, jeho lidu a jeho záměrů týkajících se 
národů. Toto je jenom několik z tisíce důvodů, proč je potřeba 
zjevení.6 
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Bůh se zjevuje světu skrze právoplatně  
určené cesty kněžství. 

Skrze Josepha [Smitha]… se Pán zjevil světu a skrze něho 
vyvolil první starší Církve – muže, kteří byli čestní v srdci; mu-
že, o nichž věděl, že přijmou slovo a práci ve spojení s Josep-
hem v tomto velikém a důležitém podniku; a všichni, kteří byli 
vysvěceni ke kněžství, a všichni, kteří byli určeni k jakémukoli 
postavení v této Církvi, obdrželi svou pravomoc a pověření skr-
ze tuto cestu, určenou Bohem, s Josephem v čele. Toto je řád, a 
nemohlo tomu být jinak. Bůh nevzbudí dalšího proroka a další 
lid, aby konali dílo, k němuž jsme byli určeni my. Nikdy nebude 
ignorovat ty, kteří stáli pevně a věrně od, tak říkajíc, počátku 
tohoto díla a kteří jsou stále pevní a věrní, pokud zůstanou i na-
dále věrni důvěře v ně vložené. V mé mysli není pochyb o tom, 
že by se kdy prokázali nevěrnými, jako skupina, neboť kdyby se 
někteří z nich stali v jeho očích nehodným, odstranil by je z je-
jich místa a ze členů Církve by povolal jiné, aby zaujali jejich 
místo.7 

V okamžiku, kdy člověk říká, že se nepodrobí právoplatně 
ustanovené autoritě Církve, ať již jde o učitele, biskupstvo, vy-
sokou radu, jeho kvorum nebo První předsednictvo, a ve svém 
srdci to potvrzuje a vynáší to ven, v tom okamžiku se odřezává 
od výsad a požehnání kněžství a Církve a sám se odtíná od lidu 
Božího, protože ignoruje pravomoc, kterou Pán ve své Církvi 
ustanovil. Jsou to právě tito muži, které obvykle napadají vrtoši-
vé myšlenky [výstřední názory], kteří získávají inspiraci (zdola) 
a kteří tak často touží vést Církev a zasedat u soudu s kněžstvím. 
Jedinou bezpečnou cestou pro nás, jako jednotlivce, je žít tak 
pokorně, tak spravedlivě a tak věrně před Bohem, abychom 
mohli mít jeho Ducha do té míry, že budeme schopni soudit 
spravedlivě a rozlišovat mezi pravdou a omylem, mezi tím, co je 
správné, a tím, co je špatné.8 

Občas je bolestné vidět vážené členy Církve, muže, již by to 
měli vědět nejlépe, jak dovolují, aby se stali nástroji svůdných 
duchů… Zdá se, že je pro lidi obtížné pochopit působení kněž-
ství, jeho právoplatnou pravomoc, jeho rozsah a moc; a přesto to 
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lze skrze světlo Ducha pochopit snadno, když tomu ale lidé ne-
rozumějí, jsou snadno oklamáni svůdnými duchy, kteří jsou 
všude ve světě. Jsou vedeni k tomu, aby věřili, že je něco špatně, 
a pak dojde k tomu, že uvěří, že jsou zvlášť vyvoleni, aby dali 
věci do pořádku. Pro člověka je velmi nešťastné, když se lapí do 
této pasti; neboť Svatí posledních dnů mají rozumět tomu, že 
dokud služebníci Boží žijí čistým životem, ctí kněžství, které je 
na ně přeneseno, a podle svého nejlepšího poznání se snaží zve-
lebovat své úřady a povolání, k nimž byli řádně vyvoleni hlasem 
lidu a kněžství a schváleni souhlasem Božím, dokud má Pán 
dětem lidským co zjevit nebo pokud má své Církvi udělit nějaké 
pokyny, učiní toto sdělení prostřednictvím právoplatně určené 
cesty kněžství; nikdy tuto cestu neobejde, přinejmenším do té 
doby, dokud bude na zemi existovat Církev Ježíše Krista Sva-
tých posledních dnů ve své současné podobě. 

Není věcí žádného jedince povstat jako zjevovatel, jako pro-
rok, jako vidoucí, jako nějaký inspirovaný člověk, aby uděloval 
zjevení pro vedení Církve nebo si osvojoval právo diktovat 
předsedajícím autoritám Církve v kterékoli části světa, tím méně 
uprostřed Sionu, kde jsou organizace kněžství téměř dokonalé, 
kde vše je úplné, dokonce i organizace odbočky.9 

Svatí mohou ve světských, stejně jako v duchovních, záleži-
tostech obdržet božské vedení a zjevení, které se týká jich sa-
motných, ale to jim nedává pravomoc řídit druhé, a nemá to být 
přijímáno, když je to v rozporu s církevními smlouvami, naukou 
nebo kázní nebo známými skutečnostmi, prokázanými pravdami 
nebo zdravým rozumem. Žádná osoba nemá právo ovlivňovat 
své spolučleny Církve, aby se účastnili spekulací nebo aby se 
podíleli na jakýchkoli riskantních podnicích na základě mámi-
vých [klamných] tvrzení o božském zjevení, vidění nebo snu, 
zejména když je to v protikladu k hlasu uznané autority, ať 
místní nebo generální. Pánova Církev je „domem pořádku“ 
[NaS 132:8]. Není spravována individuálními dary nebo proje-
vy, ale skrze řád a moc Svatého kněžství, kterému byla vyjádře-
na podpora hlasem a hlasováním Církve při jejích určených kon-
ferencích.10 
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Duch zjevení může sjednotit celou lidskou rodinu v království 
Božím. 

Pán nám ve zjevení skrze proroka Josepha Smitha řekl, že po-
kud nejsme jednotni, nejsme Jeho [viz NaS 38:27]. Řekl, že mu-
síme být sjednoceni. Musíme být jednotni.11 

Budeme-li jednat pod vlivem [Ducha] a neustále se řídit jeho 
vedením, budeme jednotni a hašteření, sváry a sobectví budou 
odloženy a my budeme vyhledávat dobro svého bližního tak 
horlivě, jako své vlastní. Neustále však vidíme ve svém středu 
spory, rozdíly v myšlenkách a názorech, jeden hot a druhý čehý, 
různé osoby nahlížejí na stejnou věc v různém světle, atd. Proč 
je tomu tak? Protože se do sítě evangelia chytily ryby všeho 
druhu a protože jsme pouze dětmi ve škole; protože jsme se tak 
říkajíc naučili pouze první písmenka velkého plánu evangelia, a 
to ještě nedokonale. A jeden z důvodů různosti našich myšlenek 
a úvah je ten, že někteří mají více zkušeností a rozumějí pravdě 
dokonaleji než druzí. Dokazuje to ale, že evangelium, které jsme 

President Joseph F. Smith s misionáři a členy Švýcarskoněmecké misie,  
srpen 1910. President Smith Svatým radil, aby se sjednotili a  

„naslouchali hlasu služebníků Božích, který jim zní do uší“ (Gospel Doctrine, 261). 
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přijali, neobsahuje ony zásady nezbytné ke sjednocení celého 
lidstva v pravdě? Ne, nikoli. Jaké jsou tyto velké zásady, jejichž 
záměrem je sjednotit celou lidskou rodinu a způsobit, aby uctí-
vala téhož Boha, lnula k téže radě a byla spravována týmž hla-
sem? Jsou to zásada zjevení, Boží moc zjevená Jeho lidu, víra 
v srdci lidí, že Bůh má právo vládnout a nařizovat, a že žádný 
člověk nemá právo říkat, že to má být tak a tak; ani se od lidí 
nepožaduje, aby tyto zásady poslouchali slepě – bez znalosti.12 

Nechť jsou Svatí jednotni; nechť naslouchají hlasu služebníků 
Božích, který jim zní do uší; nechť naslouchají jejich radám a 
následují pravdu.13 

Usilujte o společenství a jednotu s Duchem Svatým. Nechť je 
tento duch pilně vyhledáván a opatrován v nejmenším a nejprost- 
ším rodinném kruhu, stejně jako mezi členy nejvyšších organi-
zací a kvor. Nechť proniká srdcem bratrů a sester, rodičů a dětí 
v domově, stejně jako srdcem Prvního předsednictva a Dvanácti. 
Nechť zjemňuje a změkčuje všechny rozdíly mezi členy před-
sednictev kůlů a vysokých rad, stejně jako mezi sousedy žijícími 
ve stejném sboru. Nechť sjednocuje mladé i staré, muže i ženy, 
stádo i pastýře, lid i Kněžství pouty vděčnosti, odpuštění a lásky 
tak, aby Izrael mohl pociťovat, že ho Pán schvaluje a že před 
Něho můžeme všichni předstoupit se svědomím prostým jakéko-
li křivdy před všemi lidmi. Potom nedojde k žádnému zklamání, 
pokud se týče požehnání zaslíbených těm, již Ho upřímně uctí-
vají. Bude jim dáno sladké našeptávání Svatého Ducha a čas od 
času budou přidány poklady nebes a společenství andělů, neboť 
Jeho slib se uskuteční, a nemůže selhat!14 

Doporučení ke studiu 

• Co je to zjevení? Co to znamená říci, že zjevení je „živoucí, 
nezbytně důležitá zásada“? 

• Co by se stalo Církvi bez přímého a pokračujícího zjevení? 

• Jaký má pro nás význam to, že kánon písem není ještě napl-
něn? Jak můžeme připravit své srdce na přijetí dalších zjevení 
skrze určené cesty kněžství? 
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• Proč bylo pokračující zjevení důležité za dnů takových proro-
ků, jako byli Noé a Mojžíš? Jaká požehnání plynou z toho, že 
máme dnes žijícího proroka? Jak nám žijící prorok pomáhá 
vyrovnávat se s problémy naší doby? 

• Proč musí zjevení pro Církev přicházet pouze prostřednictvím 
určených cest kněžství? I když jedinci „mohou… obdržet 
božské vedení a zjevení, které se týká jich samotných“, proč 
jim to nedává pravomoc řídit druhé? (Viz také NaS 42:11.) 

• Jakými způsoby jsou členové Církve někdy oklamáni ve svém 
porozumění kněžské pravomoci? Jak se mohou členové vyva-
rovat toho, aby byli takto oklamáni? 

• Jak mohou být členové Církve na celém světě sjednoceni jako 
jeden v záměru a pravdě? Jak nám vliv Ducha Svatého umož-
ňuje, abychom byli jednotnější? Proč je tak důležité, abychom 
byli jednotni? (Viz také NaS 38:27.) 
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Rut a Noémi, Judith Mehrová. Rut našla pokoj a štěstí čistým životem  
a poslušností Božích zákonů. 
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Zvítězme nad sebou samými 

Trvalé štěstí je odvozeno nikoli z uspokojování 
 našich fyzických tužeb, ani ze světských potěšení,  

ale ze ctnosti, čistoty života a poslušnosti  
Božích zákonů. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith během svého vedení Církve v letech 
1901 až 1918 se vzrůstajícím znepokojením sledoval zasahování 
světských vlivů do života Svatých posledních dnů. Nebyl slepý 
vůči světským způsobům, které ho obklopovaly. Všímal si ne-
slušnosti, slýchal rouhání a rmoutil se nad mnoha převládajícími 
společenskými praktikami. Naléhal na Svaté, aby přitom, když 
čelí těmto vlivům, používali sebeovládání a aby žili morálním, 
ctnostným a čistým životem. 

Význam zdrženlivosti v kratochvílích a společenských zába-
vách Svatých a zlo spočívající v rouhání, hazardních hrách, kle-
vetách a neslušnosti, to vše byly náměty, o nichž hovořil. V září 
1916 poslalo První předsednictvo pomocným organizacím Cír-
kve dopis, v němž stálo, že „mezi našimi mladými lidmi existuje 
naléhavá potřeba zlepšení a nápravy, zejména v záležitosti oblé-
kání a v jejich společenských zvycích a praktikách“, a který tyto 
organizace pověřoval, aby podnikly kroky k provedení nápravy 
v těchto záležitostech.1 

Zatímco těmto organizacím udílel pokyny, uvědomoval si ta-
ké, že „nápravu v morální a společenské oblasti a v oblékání má 
především řídit… vliv domova. Domov má stát v čele práce 
vykonávané organizacemi, které domovu pouze pomáhají“.2 
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Varoval: „Svého prvního nepřítele nalezneme v sobě samot-
ném. Je dobré nejprve překonat tohoto nepřítele a podrobit se 
vůli Otce a přísné poslušnosti zásad života a spasení, které dal 
světu pro spasení lidí.“3 

Učení Josepha F. Smitha 

Následujme Spasitele tím, že ovládneme sami sebe. 

Zdá se mi, že příklad, který nám dal Spasitel, je tím příkla-
dem, který se máme snažit následovat. [Zneužil] svou inteligen-
ci pro uspokojení choutek těla? Nebo chodil a činil dobro – 
uzdravoval nemocné, otevíral oči slepým, vracel řeč němým, 
sluch hluchým, očišťoval malomocné, odpouštěl hříchy, ulevo-
val souženým? Nebyl toto příklad, který dal světu? Nebyl toto 
směr, kterým přikázal, aby se ubírali Jeho učedníci? Myslím, že 
ano. V tomto směru je něco chvályhodného a ušlechtilého. Při-
náší pravé a trvalé potěšení, zatímco potěšení světa jsou pouze 
dočasná a pomíjivá.4 

Žádný člověk není v bezpečí, pokud není pánem sebe samé-
ho, a žádný tyran není nemilosrdnější nebo hrozivější, než ne-
ovladatelná choutka nebo vášeň. Pokud dáme průchod nízkým 
choutkám těla a budeme-li se jimi řídit, zjistíme, že konec bude 
nezměnitelně hořký, zraňující a bolestný, pro jedince i pro spo-
lečnost. Je to škodlivé tím, jaký příklad dáváme druhým, stejně 
jako v účincích, které to má na daného jednotlivce; nebezpečné 
a škodlivé pro neopatrného; zatímco zapření těchto choutek… 
a úsilí o něco ušlechtilého, kdykoli je to možné, činění dobra 
svým spolubližním, doufání v budoucnost, ukládání si pokladů 
v nebi, kde je mol a rez nemohou zkazit a kam se zloději ne-
mohou vloupat a kde nemohou krást [viz Matouš 6:19–20] – 
toto vše přinese trvalé štěstí; štěstí v tomto světě i ve světě 
příštím.5 

Co se mě týká, neobávám se tak vlivu nepřátel zvnějšku, ja-
ko se obávám těch zevnitř. Otevřeného a zjevného nepřítele, 
kterého můžeme vidět a se kterým se můžeme setkat na otev-
řeném poli, se můžeme obávat daleko méně než číhajícího, 
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podvodného, věrolomného nepřítele ukrytého mezi námi, jako 
jsou například mnohé slabosti naší padlé lidské přirozenosti, 
kterým příliš často dovolujeme, aby se nekontrolovaně prochá-
zely, zatemňovaly naši mysl, odváděly naši náklonnost od Bo-
ha a jeho pravdy, dokud nepodkopou samotný základ naší víry 
a nesníží nás pod možnost nebo naději na vykoupení, buď 
v tomto světě, nebo v tom příštím. Toto jsou nepřátelé, s nimiž 
musíme všichni bojovat, jsou to ti největší nepřátelé, s nimiž 
musíme ve světě zápasit, a jsou nejobtížněji porazitelní. Jsou 
plodem nevědomosti a obvykle povstávají z nevyplísněného 
hříchu a zla v našem srdci. Úkolem, který na nás spočívá, je 
podrobit si své vášně, porazit své vnitřní nepřátele a zajistit, 
aby naše srdce bylo správné před zrakem Páně, že nezamýšlí-
me nic, co by zarmoutilo jeho Ducha a odvedlo nás od cesty 
povinnosti.6 

Mnozí milují potěšení a žádost více, nežli milují Boha. Na-
cházejí potěšení v žádostech těla, v uspokojování svých choutek, 
mají zhoubné touhy, žijí ve zkaženosti, prostopášnosti, hýření a 
všech druzích zlovolnosti. Mnozí lidé nevědí, jak být šťastni, 
nevědí, jak používat požehnání, která jim Bůh dal. Kdyby měli 
celý svět, použili by ho pro uspokojení vlastních nízkých vášní a 
tužeb k vlastnímu zničení. Kdyby ale měli správného ducha, 
snažili by se prosazovat mír a štěstí lidstva a rozšiřovat vliv e-
vangelia světla a pravdy na celý svět. Milovali by čistotu, ctnost, 
čestnost, střídmost a spravedlivost.7 

Kratochvíle není smyslem života,  
ale má pouze poskytovat rozmanitost. 

Řekněte mi, jaké kratochvíle máte nejraději a zda se stávají 
vládnoucí vášní ve vašem životě, a já vám řeknu, kdo jste.8 

Naše kratochvíle má charakterizovat hodnotné společenské 
prostředí, v němž se odehrávají. Máme mít správný ohled na 
charakter těch, se kterými se na místech zábavy stýkáme, a má-
me se řídit vysokým smyslem pro zodpovědnost vůči svým ro-
dičům, přátelům a Církvi. Máme si uvědomovat, že potěšení, 
z nichž se radujeme, mají božský souhlas… Kratochvílí, které 
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samy o sobě a v chvályhodném společenském prostředí mohou 
být vhodné a hodnotné, se máme vyvarovat, pokud naši společ-
níci nejsou spravedliví, místa nemají dobrou pověst a kratochví-
lím nejsou stanovena vhodná omezení. 

Při našich odpočinkových činnostech existují hranice, které 
nemůžeme bezpečně překročit. Máme si dávat pozor na jejich 
charakter a omezit jejich frekvenci, abychom se vyvarovali pří-
lišnosti. Nemají zaujímat veškerý náš čas, ani jeho největší část; 
vskutku, mají být doplňkem životních povinností a závazků a 
nikdy se nemají stát motivem nebo činitelem ovládajícím naše 
naděje a očekávání.9 

Přemíra všeho škodí. Ve všem má panovat umírněnost. Kra-
tochvíle není smyslem života, máme si ji dopřávat pouze proto,  
aby nám poskytla rozmanitost. Když si lidé navyknou na ne- 
ustálý nebo často opakovaný koloběh potěšení, zapomínají na  
pravé cíle lidské existence a povinnost se stává nudnou a pro- 
tivnou.10 

Veďme čistý život, varujme se přílišnosti  
a přestaňme hřešit. 

Rouhání a vulgárnost jsou závažné hříchy v očích Božích. 

Máme zastavit rouhání a vulgárnost a vše tohoto charakteru, 
co mezi námi existuje, neboť všechny tyto věci jsou neslučitelné 
s evangeliem a jsou v rozporu s lidem Božím.11 

Řeč, stejně jako myšlenky, zanechává otisk a paměť si ji vy-
bavuje způsobem, který může být nepříjemný, ne-li škodlivý pro 
ty, již byli nuceni poslouchat neslušná slova. Myšlenky, které 
samy o sobě nejsou vhodné, mohou být povýšeny nebo sníženy 
řečí, použitou k jejich vyjádření. Pokud se máme vyvarovat ne-
uhlazených vyjádření, co máme říci o rouhání?12 

Zlozvyk používání vulgárnosti a rouhání… do kterého upadli 
někteří mladí lidé… neuráží pouze všechny dobře vychované 
osoby, ale je to závažný hřích v očích Božích, a mezi dětmi Sva-
tých posledních dnů by neměl existovat.13 
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Otcům a matkám v Izraeli, a také chlapcům, kteří se narodili 
v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, říkám: říkám to 
mužům a chlapcům na celém světě, tak daleko, kam jen dolehne 
můj hlas – žádám vás, úpěnlivě vás prosím, abyste neuráželi 
Pána, ani ctihodné muže a ženy tím, že se rouháte.14 

Touha získat něco za nic je zničující. 

Mezi neřestmi současného věku jsou vskutku všeobecně od-
suzovány hazardní hry… Démon náhody je nicméně v mnoha 
různých maskách vítán doma, v elegantních klubech a v zábav-
ních představeních hodnotných dobročinných podniků, dokonce 
v prostorách posvátných staveb… 

Touha získat něco hodnotného za málo nebo za nic je zničují-
cí; a jakékoli jednání, které tuto touhu posiluje, je účinnou po-
mocí pro ducha hazardních her, jenž se ukázal jako opravdový 
démon při zničení tisíců. Riskovat desetník v naději na výhru 
dolaru v jakékoli hře náhody je druh hazardu.15 

Klevety jsou v protikladu s duchem evangelia. 

V dopise, který jsem nedávno dostal, jsem byl dotázán na ná-
zor ohledně následující žádosti a otázky: „Byl bych rád, abyste 
definoval klevety. Zdá se, že existují různé názory ohledně výz-
namu tohoto termínu. Někteří tvrdí, že pokud o nějaké osobě 
říkáte pravdu, nejsou to klevety, bez ohledu na to, co říkáte nebo 
jak to říkáte. Nebylo by lepší, pokud víme, že nějaký člověk má 
chyby, jít za ním soukromě a pracovat s ním, než jít za druhými 
a hovořit o jeho chybách?“ 

Nic nemůže být vzdálenější duchu a mysli evangelia než 
předpokládat, že jsme vždy ospravedlněni, když o nějakém člo-
věku říkáme pravdu, jakkoli škodlivá tato pravda může být. E-
vangelium nás učí základním zásadám pokání, a my nemáme 
žádné právo diskreditovat vážnost nějakého člověka, které se 
těší u svých bližních, když činil opravdové pokání a Bůh mu 
odpustil… 

Zpravidla není nutné, abychom neustále poskytovali rady těm, 
kteří podle našeho soudu mají určité chyby. Zaprvé náš úsudek 
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může být mylný a zadruhé může jít o člověka, který je silně 
prodchnut duchem pokání a který, vědom si své slabosti, neustá-
le zápasí, aby ji překonal. Máme tudíž věnovat nejvyšší péči 
veškeré své řeči, která obsahuje nějaké výtky druhým. Jako o-
becné pravidlo, klevety lépe definuje duch a záměr, který nás 
vede k řeči o tom, co na druhých považujeme za chyby, než sa-
motná slova. 

Muž nebo žena, kteří vlastní Ducha Božího, brzy ve svých 
pocitech odhalí ducha klevet, je-li onen duch přítomen v po-
známkách, které pronášejí o druhých. Otázku klevet lze tudíž 
pravděpodobně nejlépe určit dávným pravidlem, že „litera zabí-
jí, ale duch dává život“. [2. Korintským 3:6.]16 

Všichni lidé mají odmítat neslušnost. 

Rodiče a všichni slušní lidé mají odmítat neslušnost 
v oblékání. Nestydaté vystavování lidského těla záměrně před-
stavované v moderních stylech oblékání, nebo spíše neoblékání, 
je známkou oné smyslné a ponižující tendence k morálnímu 
uvolnění a společenské zkaženosti, která žene národy do nená-
vratného pádu. Nechť nejsou zářivé vyhlídky na slavné milé-
nium zatemněny takovými stíny, jako jsou zvyky a oblečení a 
zábavy těchto prostopášných dnů.17 

V mých očích jsou současné módní styly ohavné, podněcující 
ke zlu, zamýšlené, aby vyvolávaly nízké vášně a žádosti a plodi-
ly chlípnost v srdci těch, již se jimi řídí, a těch, již je tolerují… 
Je to hanebné, a já doufám, že se dcery Sionu nesníží k těmto 
zničujícím způsobům, zvykům a módním stylům, neboť jsou ve 
svém účinku demoralizující a zavrženíhodné.18 

Čas od času slyšíme zprávy, že někteří… poškozují své gar-
menty, místo aby je udržovali svaté a neposkvrněné… Jsme 
svědky toho, jak některé z našich dobrých sester přicházejí sem 
do chrámu příležitostně ozdobené nejposlednějšími a nejsměš-
nějšími módními styly, které kdy zneucťovaly božsky stvořené 
lidské tělo. Zdá se, že si neuvědomují, že přicházejí do domu 
Božího.19 
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Hodnotný tanec je mezi Svatými dovolen. 

Myslíme, že je vhodný čas upoutat pozornost na téma taneč-
ních zábav, rozptýlení, které je Svatým posledních dnů povole-
no, ale za určitých podmínek, jež mají být přísně dodržovány… 
Opojné nápoje mají být zcela vykázány z tanečních sálů a jejich 
okolí. Tance, které vyžadují nebo dovolují těsné objetí a svůdné 
pohyby,… mají být zcela zakázány.20 

Knihy jsou dobrými nebo špatnými společníky. 

Knihy vytvářejí jakousi společnost každému, kdo čte, a 
v srdci vyvolávají buď dobré, nebo špatné pocity. Někdy se stá-
vá, že rodiče jsou velmi opatrní na to, s kým se jejich děti stýka-
jí, a velmi lhostejní k tomu, jaké knihy čtou. Čtení špatné knihy 
nakonec povede ke špatným společníkům. 

Chlapec, který tuto podivnou, zvláštní a nepřirozeně vzrušují-
cí literaturu čte, jí není ovlivněn pouze on sám, ale časem ovliv-
ní i druhé. Tato literatura se stává matkou všech druhů zlých 
podnětů, jež dozrávají ve zlé praktiky a přinášejí nepřirozený a 
zkažený pocit, který z lidského srdce neustále vytlačuje dobré a 
dopřává místo zlému… Když naše děti čtou knihy, které jim 
v mysli vytvářejí podivné, nezvyklé a nežádoucí myšlenky, ne-
musíme být překvapeni, když se dozvíme, že se dopustily něja-
kého nezvyklého, podivného nebo nepřirozeného skutku. Právě 
v myšlenkách a pocitech musíme bojovat se zlem a pokušením 
světa, a očista našich myšlenek a pocitů má být zvláštním úsilím 
každého otce a matky… 

Vypráví se příběh o jednom anglickém důstojníkovi v Indii, 
který jednoho dne přistoupil k polici, aby si vzal knihu. Když 
vztáhl ruku, aby knihu vzal, uštkla ho do prstu zmije. Po několi-
ka hodinách začal prst otékat. Později se otok rozšířil na celou 
paži a nakonec do celého těla a za několik dnů důstojník zemřel. 
V mnoha laciných a podřadných knihách se ukrývají zmije… 
Mají jedovaté účinky na naši duši a za čas budou mít za násle-
dek jistou morální a duchovní smrt… Nechť si Svatí dávají po-
zor na knihy, které vstupují do jejich domovů, neboť jejich vliv 
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může být stejně jedovatý a smrtelný, jako zmije, která přivodila 
smrt anglickému důstojníkovi v Indii.21 

Jakými lidmi bychom měli být? 

Jedině skrze poslušnost Božích zákonů se lidé mohou po-
vznést nad nicotnou slabost smrtelnosti a používat onu šíři citu, 
onu pravou lásku a lásku, která má ovládat srdce a pohnutky 
lidských dětí. Záměrem evangelia, tak jak bylo znovuzřízeno, je 
učinit [lidi] vskutku svobodnými, svobodnými volit dobro a zříci 
se zla, svobodnými používat při svém rozhodování o tom, co je 
dobré, onu odvahu, skrze niž jsou přesvědčeni o tom, co je 
správné, nehledě na velkou většinu lidí ve světě, která na ně 
může ukazovat prstem opovržení a výsměchu. Plavat po proudu 
světa nevyžaduje od lidí žádnou zvláštní statečnost.22 

Pán vám žehnej, bratří a sestry. Schvalujeme každé hnutí smě-
řující k umírněnosti, směřující k ctnosti tíhnoucí k čistotě života 
a k víře v Boha a poslušnosti Jeho zákonů… 

Jakými lidmi máme být; jakými jedinci máme být? Nemáme 
dávat příklad hodný našeho vyznání? Nemáme žít čistým živo-
tem? Nemáme být v duši bezúhonní, ctnostní, čestní, bohabojní 
a Boha milující, každý den našeho života a v každém postavení, 
ke kterému můžeme být povoláni; nemáme dávat dobrý příklad? 
Nemáme být podobní Kristu, odhodlaní, věrní každé zásadě  
evangelia, a počestní venku ve světě i doma…? Takovými lidmi 
vskutku máme být. Modlím se o to, aby nám v tom Bůh pomá-
hal.23 

Doporučení ke studiu 

• V čem Spasitel poskytl příklad sebeovládání? Kdo je onen 
„nepřítel, kterého nalezneme v sobě samotném“? (Viz také 
Mosiáš 3:19.) Jak se při překonávání tohoto nepřítele můžeme 
řídit Spasitelovým příkladem? 

• Když neovládáme sami sebe, jak můžeme ublížit sobě i dru-
hým? Když ovládáme sami sebe, jak můžeme ostatním žehnat? 
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• Jak se mohou kratochvíle stát v našem životě „vládnoucí váš-
ní“? Jak mohou prozrazovat, kým jsme? Jakou roli mají kra-
tochvíle hrát v našem životě? 

• Proč je „používání vulgárnosti a rouhání… závažný hřích 
v očích Božích“? Pokud se lidé kolem vás rouhají, jak byste 
jim mohli dát na vědomí, že vás to uráží? 

• Proč klevety odporují duchu evangelia? Co máme podniknout 
místo toho, abychom hovořili o chybách druhých? 

• Jak slušné odívání povzbuzuje ke spravedlivému životu? Jak 
mohou některé z dnešních módních stylů „podněcovat ke zlu“ 
a být ve svém účinku „demoralizující“? 

• Jak se rada presidenta Smitha o knihách týká dnešní zábavy, 
například videopořadů, hudby, televize, filmů, časopisů a in-
ternetu? (Viz také NaS 88:118.) V čem je potřeba odvahy,  
abychom plavali proti „proudu světa“? 

• Jak byste odpověděli na otázku: „Jakými lidmi máme být?“ 
(Viz také 3. Nefi 27:27.) 
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Hyrum Smith, otec presidenta Josepha F. Smitha, zanechal na svém  
synovi trvalý vliv, i když chlapci bylo pouhých pět let, když Hyrum zemřel 

mučednickou smrtí. 
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Otcové v rodině 

Každý otec se má povznést k důstojnosti svého  
svatého úřadu jako hlava rodiny. 

Ze života Josepha F. Smitha 

Joseph F. Smith si po celý život nesl vzpomínku na svého otce 
Hyruma Smitha, který zemřel jako mučedník. 27. června 1918 
předsedal na hřbitově v Salt Lake City vztyčení památníku na 
jeho počest. Při této příležitosti řekl: „Dnes jsem požehnán třice-
ti pěti žijícími dětmi, z nichž všechny, pokud vím, si dobře stojí 
v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a věřím, že jejich 
srdce je v díle Páně. Jsem hrdý na své děti. Dnes mám osmdesát 
šest vnoučat… Jsem bohatý; Pán mi dal největší bohatství 
v dětech a v dětech dětí… Chci, abyste se jen podívali sem na 
stádečko mých vnoučat – právě sem, na každé z nich. Mám je 
rád. Všechny je znám. Nikdy se s nimi nesetkám, aniž bych je 
nepolíbil, právě tak jako své vlastní děti.“1 

Jeho syn Joseph Fielding Smith, který sloužil od roku 1970 do 
roku 1972 jako president Církve, později poznamenal, že láska 
jeho otce ke své rodině byla „neomezená ve svém rozsahu a 
čistotě. Svět nepoznal – pravděpodobně nemohl poznat – hloub-
ku jeho lásky k nim. Zlovolní a morálně zkažení se mu vysmíva-
li a tupili ho; ale skutečný stav jeho rodinného života a úžasná 
láska k jeho rodině přesahuje jejich chápání. Jak se modlil, aby 
jeho děti byly vždy věrné – věrné Bohu, věrné svým spolubliž-
ním; věrné sobě navzájem a věrné jemu!… Nechť jsou, jednotli-
vě i všechny dohromady, věrné jemu a věrné věci, kterou po 
dobu svého smrtelného života tak věrně zastupoval a která mu 
po celý jeho život byla nejdražší.“2 
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Učení Josepha F. Smitha 

Neexistuje žádná náhrada za domov. 

Neexistuje žádná náhrada za domov. Jeho základ je tak staro-
dávný jako svět a jeho poslání bylo ustanoveno Bohem od nej- 
ranějších dob… Domov je tedy více než příbytek, je to instituce, 
která ručí za stabilitu a lásku v jednotlivci, stejně jako v národě. 

Žádné pravé štěstí nemůže být odděleno a odloučeno od do-
mova a každé úsilí vynaložené na posvěcení a zachování jeho 
vlivu povznáší ty, již se namáhají a obětují pro jeho vytvoření. 
Muži a ženy se často snaží nahradit domácí život nějakým jiným 
druhem života, chtěli by sami uvěřit tomu, že domov znamená 
omezení, že nejvyšší svobodou je největší příležitost pohybovat 
se libovolně z místa na místo. Neexistuje štěstí bez služby a ne-
existuje větší služba než ta, která mění domov v božskou institu-
ci a která podporuje a zachovává rodinný život. 

Ti, již se vyhýbají domácím zodpovědnostem, postrádají důle-
žitý prvek společenského blaha. Mohou se oddávat společenským 
potěšením, ale jejich potěšení jsou povrchní a později v životě 
vyústí ve zklamání. Zaměstnání občas odvádí muže z domova, ale 
myšlenka na příchod domů je vždy inspirací k dobré práci a od-
danosti.3 

V ideálním domově duše nehladoví, ani není ochromen růst a 
rozvíjení jemnějších citů kvůli hrubým a smyslným potěšením. 
Hlavním cílem není hromadit materiální bohatství, které obvyk-
le dále a dále odvádí od opravdového, ideálního, duchovního 
života; ale spíše jím je vytvářet bohatství duchovní, vědomí 
ušlechtilých výsledků, zřídlo lásky a užitečnosti. 

Domov netvoří nákladné malby, čalouny, bezcenné cetky, 
různé ozdoby, drahý nábytek, pole, stáda, domy a pozemky, ani 
společenské zábavy a pohodlí, o které mnozí usilují; ale spíše 
krása duše, kultivovaní, milující, věrní, ryzí duchové; ruce, které 
pomáhají, a srdce, která soucítí; láska, která nevyhledává své, 
myšlenky a skutky, které vedou náš život k jemnějším záležitos-
tem – v tom spočívá základ ideálního domova.4 
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V domově je předsedající pravomoc udělena otci. 

V záležitostech týkajících se rodinné organizace, a zejména 
když této organizaci předsedá někdo, kdo je nositelem vyššího 
kněžství, neexistuje žádná vyšší pravomoc než otcova. Tato pra-
vomoc je prověřena časem a mezi lidem Božím ve všech dis-
pensacích byla vysoce respektována a často zdůrazňována uče-
ním proroků, kteří byli inspirováni Bohem. Patriarchální řád je 
božského původu a bude pokračovat po celý čas a věčnost. Exis-
tuje tedy zvláštní důvod, proč mají muži, ženy a děti porozumět 
tomuto řádu a této pravomoci v rodinách lidu Božího a proč 
mají usilovat, aby z ní učinili to, co Bůh zamýšlel, kvalifikaci a 
přípravu na nejvyšší oslavení svých dětí… 

Tato pravomoc s sebou nese zodpovědnost, a to závažnou, 
stejně jako práva a výsady, a lidé nemohou být ve svém životě 
příliš příkladní v tom, ani se příliš pečlivě připravovat na to, aby 
žili v souladu s tímto důležitým a Bohem ustanoveným pravid-
lem pro vedení rodinné organizace. Na této pravomoci jsou za-
loženy určité sliby a požehnání, a ti, kteří ji zachovávají a ctí, 
mají určitý nárok na božskou přízeň, již nemohou mít jinak, le-
daže ctí a zachovávají zákony, které Bůh ustanovil pro řízení 
domova a pravomoc v něm.5 

Toužím… vštípit úředníkům Církve, že je nutné, aby se radili 
s otci o všech věcech, které se týkají povolávání jejich synů ke 
kněžství a k práci Církve, že Církev nesmí narušovat, ani její 
úředníci nesmějí přestupovat onen respekt a úctu, již mají děti 
projevovat rodičům. Tímto způsobem má zavládnout soulad a 
dobrá vůle; a potvrzení rodiny a rodinného života, na kterém je 
založena a přetrvává správa Církve, bude takto přidáno k povo-
láním svatého kněžství a bude zajišťovat jednotu, sílu a moc 
v jeho každém skutku.6 

Otcové, konejte plně svou povinnost vůči své rodině. 

Pokud s sebou [otcové] mají při vykonávání svých časných 
povinností Ducha Páně, nebudou nikdy zanedbávat matky svých 
dětí, ani své děti. Neopomenou je učit zásadám života a být pro 
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ně dobrým příkladem. Sami nedělejte nic, o čem byste museli 
svému chlapci říci: „Nedělej to.“ Žijte tak, abyste mohli říci: 
„Můj synu, dělej to, co já, následuj mě, řiď se mým příkladem.“ 
Tímto způsobem mají otcové žít, každý z nás; a pro jakéhokoli 
člena Církve je hanbou, oslabující ostudnou věcí, ubírat se smě-
rem, o kterém ví, že není správný a že by jej jeho děti raději ne-
měly následovat. Jak ostudné je pro člověka uvalit na sebe em-
bargo, překážku v konání plné povinnosti vůči těm, kteří ho mi-
lují a které má on milovat více než svůj život, tím, že se poddá 
špatným choutkám a nízkým vášním a činí to, co by neměl dělat 
a v čem by se měl snažit zabránit svým dětem! Konejte svou 
povinnost, bratří, a Pán pro vás vykoná svou.7 

Bratří, v domově je příliš málo náboženské oddanosti, lásky a 
bázně Boží a v rodině je příliš mnoho světskosti, sobectví, lhos-
tejnosti a nedostatku úcty, jinak by toto nikdy tak hojně neexis-
tovalo venku. Tedy, domov je tím, co potřebuje nápravu. Snažte 
se dnes a zítra učinit ve svém domově změny tím, že se budete 
s rodinou dvakrát denně modlit; svolávejte své děti a svou ženu, 
aby se modlily s vámi. Proste o požehnání každého jídla, které 
jíte. Než jdete spát nebo předtím, než odejdete za svou denní 
prací, věnujte deset minut čtení kapitoly ze slova Páně v Bibli, 
Knize Mormon, Knize nauk a smluv. Syťte své duchovní já do-
ma i na veřejných místech. Nechť ve vašich rodinách převládá 
láska, mír a Duch Páně, laskavost, pravá láska a oběť pro druhé. 
Odstraňte tvrdá slova, nevraživost, zášť, zlé řeči, obscénní jazyk 
a narážky, rouhání a dovolte Duchu Páně, aby se ujal vlastnictví 
vašeho srdce. Učte těmto věcem své děti v duchu a moci a pod-
porujte a posilujte to tím, že podle toho budete osobně žít. Do-
volte jim, aby viděly, že jste upřímní a že žijete podle toho, co 
kážete.8 

Žádám vás, otcové a matky, a modlím se k Bohu, aby vám 
pomáhal, abyste své děti učili zásadám a předpisům evangelia 
Ježíše Krista, aby vyrůstaly bez hříchu ke spasení. Modlím se, 
aby vám Bůh pomohl vychovávat vaše děti v lásce k pravdě, 
v lásce ke ctnosti, neposkvrněné znečišťujícími neřestmi světa, 
neposkvrněné znesvěcením, opilstvím, užíváním tabáku, silnými 
nápoji a narkotiky a všemi možnými neřestmi; abyste je učili, 
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aby byly ve svém životě čisté – ve svých zvycích, aby mohly být 
svatým chrámem, ve kterém může přebývat a odpovídající pří-
bytek nacházet Duch žijícího Boha. Je vaší povinností tak činit, 
a je to i mou povinností; je povinností každého žijícího muže 
učit těmto věcem svou rodinu a vychovávat ji způsobem, kterým 
se mají ubírat.9 

Kéž otcové v Izraeli žijí tak, jak žít mají; kéž se ke svým že-
nám chovají tak, jak se chovat mají; kéž činí své domovy tak 
pohodlnými, jak je to jen možné; kéž co nejvíce ulehčují břeme-
na svých společnic; kéž dávají správný příklad svým dětem; kéž 
je učí, aby se s ním scházely v modlitbě, ráno i večer, a kdykoli 
se posadí k jídlu, aby uznávaly milost Boží spočívající v tom, že 
jim dává jídlo, které jedí, a oděv, který nosí, a aby ve všech vě-
cech uznávaly ruku Boží.10 

Rodinné svazky jsou zamýšleny na věčnost. 

Bůh stojí v čele lidské rasy; vzhlížíme k němu jako k Otci 
všech. Nemůžeme ho potěšit více, než když bereme ohled na své 
otce a matky, kteří jsou prostředníky naší existence zde na zemi, 
a když je respektujeme a ctíme.11 

Rodinná organizace tvoří základ každé pravé správy, a nelze 
dostatečně zdůraznit důležitost správy v rodině, jež je tak doko-
nalá, jak je to jen možné, ani skutečnost, že za všech okolností 
má být podporována úcta k ní.12 

Naše [rodinné] svazky nejsou zamýšleny výlučně pro tento 
život, pro čas, jak ho odlišujeme od věčnosti. Žijeme na čas a na 
věčnost. Vytváříme svazky a vztahy na čas a na celou věčnost. 
Naše náklonnosti a naše touhy jsou shledány způsobilými a při- 
pravenými přetrvat nejenom po celý časný neboli smrtelný  
život, ale i po celou věčnost. Kdo, kromě Svatých posledních 
dnů, rozjímá o myšlence, že po smrti bude naše rodinná organi-
zace pokračovat? Že otec, matka a děti se navzájem poznají ve 
vztahu, ke kterému jsou navzájem zavázáni a ve kterém se 
k sobě navzájem nacházejí? Že tato rodinná organizace je jed-
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notkou ve velké a dokonalé organizaci Božího díla a že vše je 
určeno, aby pokračovalo po celý čas a věčnost?13 

Mám slavný slib o svazku se svými milovanými po celou 
věčnost. V poslušnosti tohoto díla, v evangeliu Ježíše Krista, 
kolem sebe shromáždím svou rodinu, své děti, děti svých dětí, 
dokud se nestanou tak početnými jako sémě Abrahamovo nebo 
tak nespočetnými jako zrnka písku na břehu mořském. Neboť 
toto je mé právo a výsada a právo a výsada každého člena Cír-
kve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který je nositelem 
kněžství a který ho bude zvelebovat v očích Božích.14 

Koneckonců činit dobře tyto věci, které Bůh ustanovil, aby 
byly společným údělem celého lidstva, je nejopravdovější veli-
kost. Být úspěšným otcem nebo úspěšnou matkou je důležitější 
než být úspěšným generálem nebo úspěšným státníkem.15 

Doporučení ke studiu 

• Co má být „hlavním cílem“ otce v domově? Jak péče o rodinu 
přesahuje časnou oblast do oblasti duchovní? Jak může otec 
ve své rodině budovat pocit „duchovního bohatství“? 

• Jaké prvky tvoří „základ ideálního domova“? Proč je zodpo-
vědností otce zajistit, aby tyto věci byly pěstovány? 

• Jak mohou manželky a děti podporovat hlavu své domácnos-
ti? Co musejí manželé a otcové dělat, aby byli této podpory 
členů své rodiny hodni? 

• Jak Pán zajistil požehnání kněžství pro svobodné ženy? 

• Jak jsou otcové posíleni a rodiny požehnány, když se vedoucí 
kněžství s otci radí a respektují je? 

• Co je dnes potřeba napravit v našich domovech? Co mohou 
otcové dělat, aby doma působili proti světskosti a aby tam 
vštěpovali náboženskou oddanost? 

• Jaká požehnání dostáváme díky znalosti, že naše rodinné 
svazky mohou trvat po celou věčnost? Co mohou otcové dě-
lat, aby svým rodinám zajistili věčné trvání? 
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Druhý příchod, Harry Anderson. Svatí posledních dnů věří, že Spasitel  
Ježíš Kristus přijde s mocí a velikou slávou opět na zem. 
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Příprava na druhý  
příchod Krista 

Věříme v doslovný druhý příchod Spasitele, 
 Ježíše Krista, který vystoupil na nebesa a opět přijde, 

aby panoval jako Král králů a Pán pánů. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith vydával silné svědectví o skutečnosti 
druhého příchodu Spasitele. Radil Svatým, aby studovali slova 
Božích proroků o druhém příchodu a aby se na tuto událost při- 
pravovali tím, že budou ctít své smlouvy. Učil, že Církev je 
„zvláštním poslem Spasitelova druhého příchodu“1 a připravuje 
zemi na Jeho mileniální panování. Spasitelův příchod „není da-
leko“, prohlásil president Smith, „neboť znamení jeho příchodu 
jsou nyní velmi zřetelná“. Spolu s dalšími členy Prvního před-
sednictva nabádal Svaté, aby „pracovali v bázni Boží, abychom, 
až přijde, mohli být s Jeho svatou společností. Neboť On přijde 
v oblacích a zachrání své svaté, až andělé budou žnouti zemi a 
očišťovati ji od hříchu“.2 

President Smith v duchu naděje a radosti řekl: „Mračna omy-
lu, která zastírala křesťanstvo během oněch věků nepochopení a 
sváru, se rozptylují a pohledu se otevírá rozšiřující se výhled na 
kvapný příchod velkého milénia předpověděného všemi inspiro-
vanými proroky v minulosti. Blahopřejeme celému světu k jas-
nosti a slávě rozbřesku onoho mileniálního dne a k rozšíření 
jeho paprsků po celé zemi.“3 
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Učení Josepha F. Smitha 

Boží proroci předpověděli znamení Kristova  
druhého příchodu. 

Co se týká… Božích soudů, které mají být brzy vylity na ná-
rody, pokud lidé budou… číst předpovědi proroků ohledně sebe, 
zejména těch, na něž se odkazoval anděl Moroni, když v úvodu 
této dispensace rozmlouval s prorokem Josephem Smithem, 
myslím, že budou dokonale uspokojeni a přesvědčeni, pokud 
mají alespoň nějakou víru, že tyto nadcházející soudy nejsou 
záležitostí pouhé spekulace nebo předpokladu, ani tradice pře-
dávané ze vzdálených věků, ale jsou záležitostí faktu, nebo za-
nedlouho budou, až Bůh naplní své záměry proti zlovolným a 
bezbožným světa. Neboť tyto věci neprohlašovali pouze proroci 
a inspirovaní muži, ale byly hlásány hlasem Páně a skrze svaté 
posly vyslané z přítomnosti Boží, v současných stejně jako 
v dávných dobách. 

Anděl Moroni, který 21. září 1823 navštívil Josepha Smitha, 
citoval Písma týkající se těchto soudů a prohlásil, že předpovědi 
proroků nebyly ještě naplněny, ale stane se tak v této dispensaci, 
a že počátek je nyní na dosah, dokonce za dveřmi. Z těchto citá-
tů bych rád upoutal vaši pozornost na [třetí] kapitolu Malachiá-
še: „Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří 
mou,“ atd. „Ale kdo bude moci snésti den příchodu jeho? A  
kdo ostojí, když se on ukáže? Nebo on jest jako oheň rozpouště-
jící a jako mýdlo běličů. I sedna, přeháněti bude a přečišťovati 
stříbro,“ atd. „K vám pak přikročím s pomstou, a budu rychlým 
svědkem proti kouzedlníkům, a proti cizoložníkům, a proti kři-
vopřísežníkům, i proti těm, kteříž s útiskem zadržují mzdu ná-
jemníka, vdově a sirotku, a příchozímu křivdu činíce, nebojí se 
mne, praví Hospodin zástupů.“ [Malachiáš 3:1–3, 5.] 

A znovu Malachiáš, 4. kapitola – která byla Moronim citová-
na celá: „Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž bu-
dou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I 
zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Hospodin zástupů, tak 
že neostaví jim ani kořene ani ratolesti.“ [Malachiáš 4:1.] Dále 



 K A P I T O L A  4 4  

391 

Moroni citoval 11. kapitolu Izaiáše, ve které jsou na toto téma 
tato slova: „Ale souditi bude chudé podlé spravedlnosti, a v pra-
vosti trestati tiché v zemi. Bíti zajisté bude zemi holí úst svých, 
a duchem rtů svých zabije bezbožného.“ [Izaiáš 11:4.] 

Znovu Skutky, 3. kapitola, 22. a 23. verš – Moroni je citoval 
přesně tak, jak znějí v Novém zákoně: „Proroka vám vzbudí Pán 
Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož poslouchati budete ve 
všem, cožkoli bude mluviti vám. Staneť se pak, že každá duše, 
kteráž by neposlouchala toho proroka, vyhlazena bude z lidu.“ 
Nuže jsou to silná slova, a k věci. Moroni prohlásil, že tento 
prorok je Kristus při svém druhém příchodu; že toto písmo ne-
bylo naplněno, ale bude brzy naplněno při doslovném příchodu 
Syna Muže, aby panoval na zemi a aby nad světem vykonal  
soud. Moroni také citoval 2. kapitolu Joela, 28. až 32. verš, a 
prohlásil, že tyto verše se zakrátko také naplní: „A ukáži zázraky 
na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové, atd. A však 
stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobo-
zen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, 
jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hos-
podin.“ [Viz Joseph Smith – Životopis 1:36–41.] 

Nuže, zdá se mi, že žádná důležitost nebo význam tohoto ži-
votně důležitého tématu nejsou ztraceny díky skutečnosti, že pro 
ověření těchto předpovědí nejsme odkázáni pouze na tradice 
otců nebo psané slovo, ani na žádný nejistý prostředek, ale náš 
zájem by měla spíše vzbudit skutečnost, že tyto předpovědi zo-
pakoval člověku na zemi v tomto pokolení anděl z nebe, skuteč-
ný posel z přítomnosti Boží. 

O některých z těchto pasáží písem, které anděl citoval, se 
předpokládalo, že byly naplněny za dnů dávných apoštolů. A tak 
byl svět ohledně nich v nevědomosti. Veškerá nejistota v této 
věci je však nyní rozptýlena a pravda je pro všechny učiněna 
zřejmou. Neboť Moroni Josephu Smithovi oznámil, že tyto ver-
še písma nebyly ještě naplněny, ale že přijde ustanovený čas, 
kdy budou v každém detailu naplněny, a Kristův příchod, vyko-
nání soudů a uvedení konečné vlády míru, o kterých se v nich 
mluví, bude naplněno v této dispensaci. Moc zlovolných národů 
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země bude zlomena. Trůny se zakymácejí a království padnou, 
zatímco Sion povstane a zazáří a oděje si svá krásná roucha a 
bude oděn mocí, moudrostí, majestátem a panstvím na zemi. 
Babylon musí padnout, aby již nepovstal.4 

Spravedliví budou dbát na znamení a připravovat  
se na Spasitelův příchod.  

Mnohé erupce, zemětřesení a přílivové vlny, ke kterým do-
šlo,… jsou znameními, o nichž Spasitel prohlásil, že budou 
předzvěstí jeho druhého příchodu, i když řekl, že jeho příchod 
bude jako zloděj v noci, přesto uvedl určitá znamení, která bu-
dou označovat jeho příchod stejně jistě jako pučící stromy ozna-
čují příchod léta. Moudří a prozíraví budou dbát na varování a 
budou se připravovat, aby nebyli znenadání překvapeni. Nikoli 
posledním ze znamení časů je to, že evangelium je kázáno chu-
dým na svědectví všem národům.5 

Svatí posledních dnů… věří v prohlášení svatých písem, že 
tyto pohromy postihnou národy jako znamení Kristova příchodu 
k soudu. Věří, že Bůh vládne ohni, zemětřesení, přílivové vlně, 
vulkanické erupci i bouři. Uznávají Ho jako Mistra a Vládce 
přírody a jejích zákonů a otevřeně uznávají jeho ruku ve všech 
věcech. Věříme, že jeho soudy jsou vylévány, aby lidstvo při-
vedly k tomu, aby si uvědomilo jeho moc a jeho záměry, aby 
mohli činit pokání ze svých hříchů a připravit se na Kristův dru-
hý příchod, aby ve spravedlivosti panoval na zemi.  

Pevně věříme, že Sion – což znamená čistý v srdci – unikne, 
bude-li hledět, aby zachovával všechny věci, jež Bůh přikázal; 
ale v opačném případě i Sion bude navštíven „bědováním, cho-
robami, morem, mečem, pomstou a ohněm vše ničícím“ (Kniha 
nauk a smluv 97:26). To vše, aby jeho lid mohl být učen kráčet 
ve světle pravdy a po stezce Boha svého spasení.  

Věříme, že Pán tyto kruté přírodní pohromy přivádí na lidi pro 
dobro svých dětí, aby oživil jejich oddanost vůči druhým a aby 
vynesl na povrch jejich lepší povahu, aby ho mohly milovat a 
sloužit mu. Dále věříme, že jsou hlasateli a znameními jeho ko-
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nečného soudu a učiteli, kteří mají lidi učit, aby se spravedlivým 
životem připravili na příchod Spasitele, který přijde, aby pano-
val na zemi, kdy každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že 
Ježíš je Kristus.  

Budou-li nám i lidem naší země tyto lekce vštípeny, úzkost a 
ztráta života a námaha, smutek, jakkoli byly velké a hrozné, 
nebyly vytrpěny nadarmo.6 

Svědčím o tom, že pokud Svatí posledních dnů nebudou žít 
podle svého náboženství, nebudou dodržovat své smlouvy s Bo-
hem a svými bratřími, ctít kněžství, jehož jsou nositeli, a snažit 
se věrně podrobit zákonům Božím, budou prvními, na které 
padnou soudy Všemohoucího, neboť jeho soudy začnou v jeho 
vlastním domě.  

Tudíž ti, kteří křtem uzavřeli smlouvu s Pánem a kteří tuto 
smlouvu porušili, kteří prohlašují, že jsou svatými, a kteří jimi 
nejsou, ale jsou hříšníky a porušovateli smluv a účastníky hříchů 
Babylonu, nanejvýš jistě přijmou „z jeho ran“, neboť je psáno, 
že spravedliví stěží uniknou [viz Zjevení 18:4; NaS 63:34]. Toto 
je moje svědectví ve vztahu k těmto věcem. V těchto věcech 
spoléháme na slovo Páně a nikoli na slovo člověka, neboť z ne-
be v tomto našem věku světa promluvili nejen andělé, ale i Bůh 
Všemohoucí, a my víme, že jeho slovo je pravdivé.  

Modlím se, abychom my jako lid mohli být připraveni neje-
nom na soudy, ale i na slávu a příchod našeho Pána, abychom 
mohli uniknout pohromám, které budou vylity na zlovolné, a 
obdržet uvítací potlesk pro věrného služebníka a být počítáni 
mezi hodné obstát v přítomnosti Páně v jeho slavném králov-
ství.7 

Slýcháme o životě v nebezpečných časech. Nacházíme se 
v nebezpečných časech, ale já necítím bolest oné hrůzy. Nespo-
čívá na mně. Mám v úmyslu žít tak, aby na mně nespočinula. 
Mám v úmyslu žít tak, abych byl imunní vůči nebezpečím světa, 
bude-li pro mne možné tak žít, skrze poslušnost přikázání Bo-
žích a jeho zákonů zjevených pro mé vedení. Bez ohledu na to, 
co se mi může přihodit, pokud jenom plním svou povinnost, 
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pokud se nacházím ve společenství s Bohem, pokud jsem hoden 
společenství se svými bratřími, pokud dokážu stát neposkvrněný 
před světem, bez vady, bez přestoupení zákonů Božích, co mi 
záleží na tom, co se mi může stát? Mám-li tento postoj a jed-
nám-li tak, jsem vždy připraven. Vůbec na tom nezáleží. Nedě-
lám si tedy starosti, ani necítím bolest strachu.  

Pánova ruka je nade vším, a já v tom jeho ruku uznávám. Ne 
v tom, že lidé válčí, ne v tom, že se národy snaží zničit jiné ná-
rody, ne v tom, že lidé strojí úklady proti svobodě svých spolu-
bližních, v tomto ohledu vůbec ne; Boží ruka však není zkráce-
na. Bude mít pod kontrolou důsledky, které budou následovat. 
Bude je řídit způsobem, kterému dnes vy ani já nerozumíme, 
který ani nedokážeme předvídat, pro konečné dobro.8 

Poslušnost evangelia připraví svět  
na Spasitelův příchod.  

Poslušnost evangelia zachrání svět od hříchu, odstraní válku, 
svár a spor a ohlásí mileniální vládu. Znovuzřídí zemi pro jejího 
oprávněného vlastníka a připraví ji jako dědictví spravedlných. 
Toto vše jsou zásady evangelia Kristova a následky, které vy-
plynou z jejich přijetí a převzetí lidstvem.9 

Evangelium je spasení a bez něho neexistuje nic, co by mělo 
cenu. Na svět jsme přišli nazí a stejně odsud i odejdeme. Kdy-
bychom shromáždili polovinu světa, nic nám to neprospěje, po-
kud jde o prodloužení života zde nebo zajištění věčného života 
později. Evangelium ale učí lidi, aby byli pokorní, věrní, čestní a 
spravedliví před Pánem i před sebou navzájem a v tom poměru, 
v jakém jsou jeho zásady uskutečňovány, se rozšíří mír a spra-
vedlivost a budou na zemi utvrzeny, a hřích, svár, krveprolití a 
zkaženost všeho druhu přestanou existovat a země bude očištěna 
a bude učiněna vhodným příbytkem pro nebeské bytosti; a pro 
Pána, našeho Boha, aby přišel a přebýval na ní, což učiní během 
milénia.10 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů… považuje za 
součást svého poslání připravit cestu pro doslovný a slavný pří-
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chod Syna Božího na zemi, aby nad ní panoval a aby přebýval 
se svým lidem. V rámci tohoto přípravného díla Svatí věří, že 
Izrael, tak dlouho rozptýlený mezi národy země, bude shromáž-
děn a znovuzřízen do zemí zaslíbených jejich otcům jako věčné 
dědictví… 

Ti, již přijali evangelium ve světě,… budou jednateli při usku-
tečňování Božích záměrů. Budou Jeho spolupracovníky v usku-
tečňování nejenom vlastního spasení v čase i věčnosti, ale i spa-
sení celého Izraele a pohanů, kteří přijmou evangelium. Budou 
naplňovat dávná proroctví. Izaiáš spatřil je i jejich úsilí v žáru 
Boží inspirace a hlasitě zvolal: „I stane se v posledních dnech, 
že utvrzena bude hora domu Hospodinova na vrchu hor, a vyvý-
šena nad pahrbky, i pohrnou se k ní všickni národové.“ (Izaiáš 
2:2.) Hovořil o nich Jeremiáš, když opakoval Boží slib Izraeli, 
který bude splněn v posledních dnech: „Přijmu vás, jednoho 
z města, a dva z čeledi, abych vás uvedl na Sion. Kdežto dám 
vám pastýře podlé srdce svého, kteříž pásti vás budou uměle a 
rozumně.“ (Jeremiáš iii:14–15.)11 

Pán… vydal nařízení, které, jak řekl, má Jeho lid uskutečnit – 
Že právě od této hodiny začnou vítězit nad všemi svými nepřáte-
li, pokud budou věrně pokračovat v dodržování Jeho zákonů, 
které jim dal, bylo nařízeno, že budou vítězit, dokud všichni 
nepřátelé nebudou podrobeni – nikoli podrobeni násilím nebo 
duchem sváru nebo války, ale podrobeni mocí věčné pravdy, 
majestátem a mocí Všemohoucího Boha… Rostoucí moc spra-
vedlivého a přímého Božího lidu smlouvy bude zvelebována a 
zvětšována, dokud svět nepoklekne a neuzná, že Ježíš je Kristus 
a že existuje lid, který připravuje Jeho opětovný příchod na zemi 
v moci a slávě [viz NaS 103:5–8].12 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů není fanatickou 
církví. Není to sekta. Je to Církev Ježíše Krista Svatých po-
sledních dnů. Je to jediná dnes existující církev na světě, která 
může zákonně nést jméno Ježíše Krista a jeho božskou pravo-
moc, a která je také nese. Toto prohlašuji se vší prostotou a 
upřímností před vámi i před celým světem, hořce tak, jak se 
pravda může zdát těm, kteří se jí protiví a kteří k tomu nemají 
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žádný důvod. Nicméně je to pravda a zůstane to pravdou, do-
kud nepřijde ten, který má právo vládnout mezi národy země a 
mezi jednotlivými dětmi Božími po celém světě, a neujme se 
otěží vlády a nepřijme nevěstu, která bude připravena na pří-
chod Ženicha.13 

Doporučení ke studiu 

• Proč je pro nás důležité, že Boží proroci „v současných stejně 
jako v dávných dobách“ předpovídali Spasitelův druhý pří-
chod? 

• Proč nám byla dána znamení druhého příchodu? Kdo je roz-
pozná jako znamení Spasitelova příchodu? Jak můžeme pou-
žít informace o těchto znameních ve svém životě? 

• Jakým způsobem mohou být přírodní pohromy „pro dobro 
[Božích] dětí“? Jak máme reagovat, když nás postihnou? 

• Co musíme dělat, abychom unikli „pohromám, které budou 
vylity na zlovolné“? 

• Jaká požehnání by svět získal, kdyby lidé byli poslušni zásad 
evangelia? 

• Jakým způsobem Bůh „řídí“ důsledky zla „pro konečné dob-
ro“? 

• Jakým způsobem si Svatí nakonec podrobí všechny své nepřá-
tele? 

• Proč je druhý příchod jak „velkým“, tak i „strašlivým“ dnem? 
(NaS 110:16.) 

• Co může každý z nás dělat, abychom pomohli připravit svět 
na Spasitelův druhý příchod? 
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Dva tisíce mladých válečníků, Arnold Friberg. Helaman o mladých mužích,  
které vedl do boje, napsal: „Myslili spíše na svobodu otců svých, nežli na život svůj; 

ano jejich matky je byly učily, takže nepochybovali, že Bůh je zachrání.“  
(Alma 56:47.) 
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Evangelium přináší  
světu mír v rozbouřených  

časech 

Evangelium Ježíše Krista přináší světu mír 
v rozbouřených časech. 

Ze života Josepha F. Smitha 

V posledních letech před svou smrtí president Joseph F. 
Smith často bědoval nad soužením spojeným s první světovou 
válkou. Na obou stranách byli do války zataženi členové Cír-
kve a stovky jich přišly o život. V ozbrojených silách sloužilo 
několik synů presidenta Smitha a jeden z nich byl v boji dva- 
krát zraněn. 

Ve vánočním poselství k Svatým během této doby První 
předsednictvo řeklo: „Zatímco se radujeme z narození Nesrov-
natelného, světlo naší radosti je zastíněno mračny války, která 
zatemnila evropské nebe, a naše písně, radostná pozdravení a 
dobrá vůle jsou vyjadřovány ve smutném nesouladu s duněním 
dělostřelectva a sténáním raněných a umírajících, která zazní-
vají zdaleka, ale rozdírají naši duši, když se přes moře nesou 
strašlivé zvěsti. Národy povstávají proti národům, bratři proti 
bratrům, ‚křesťané‘ proti ,křesťanům‘ a každý se ve svém kr-
vavém sporu dovolává pomoci Boha lásky a nárokuje si spole-
čenství s Knížetem pokoje! Jak strašné divadlo je tak předvá-
děno před andělským zástupem, sborem, který při narození 
děťátka v Betlémě zpíval nesmrtelnou píseň ‚lidem dobrá vů-
le‘!“1 
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President Smith se dožil zpráv o podpisu příměří, které  
ukončilo nepřátelství a ničení života i majetku. Příměří bylo 
podepsáno 11. listopadu 1918, pouhých osm dnů před jeho 
smrtí. 

Během této doby Svaté učil, že opravdový mír přichází pouze 
přijetím evangelia Ježíše Krista a životem podle něho. Joseph 
Fielding Smith, který se později stal presidentem Církve, o svém 
otci řekl: „Jeho duch byl jemný a laskavý. Uvnitř celého Izraele 
nemohla být nalezena soucitnější duše, taková, která trpěla s tr-
pícím, která by byla ochotnější pomoci bezmocnému nést jeho 
břímě a utlačovanému postavit se na nohy. Byl mírotvůrcem, 
milovníkem pokoje.“2 

Učení Josepha F. Smitha 

Pouze evangelium Ježíše Krista může  
přinést světu mír. 

Existuje pouze jedna věc, která může vnést mír do světa. Je to 
přijetí evangelia Ježíše Krista, kterému vládci i lidé správně ro-
zumějí, které poslouchají a praktikují. Svatí posledních dnů je 
s mocí káží všem národům, pokolením, jazykům a lidem světa, a 
není daleko den, kdy jeho poselství o spasení hluboce zapadne 
do srdce obyčejných lidí, kteří s upřímností a naléhavostí, až 
přijde čas, nejenom jistě dají najevo svůj soud proti falešnému 
křesťanství, ale také proti válce a jejím tvůrcům jako zločinům 
proti lidské rase. Po léta se věřilo, že mír přichází pouze přípra-
vou na válku; současný konflikt [první světová válka] by měl 
dokázat, že mír přichází pouze přípravou na mír, skrze školení 
lidí ve spravedlivosti a spravedlnosti a skrze výběr vládců, kteří 
respektují spravedlivou vůli lidu.3 

Chceme mír ve světě. Chceme, aby na celé zemi a mezi všemi 
lidmi světa existovala láska a dobrá vůle; ale onen duch míru a 
lásky, který by měl existovat, na svět nikdy nepřijde, dokud lid-
stvo nepřijme Boží pravdu a Boží poselství pro něj a neuzná 
jeho moc a pravomoc, která je božská a kterou nelze nikdy najít 
v pouhé lidské moudrosti.4 
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Pán miluje mír. Nauka Spasitele lidí byla – „Na zemi pokoj, 
lidem dobrá vůle“, láska, nelíčená láska. Největší ze všech  
přikázání, která kdy byla dětem lidským dána, zní: „Milovati 
budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, 
a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázaní. Druhé pak 
jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe 
samého. Na těch dvou přikázaních všecken zákon záleží i proro-
ci.“ [Matouš 22:37–40.] Kdyby v ústředních národech země 
existoval tento duch lásky, tato zásada evangelia Ježíše Krista; 
kdyby si toto slavné napomenutí zapsali vládci oněch národů do 
srdce, nebyla by nikdy žádná válka, nebylo by nikdy žádné kr-
veprolití, nebylo by nikdy žádné zničení, zkáza a zlovolné po-
měry, které existují dnes. Je tomu tak proto, že lidé světa nemají 
evangelium. Je tomu tak proto, že neposlouchají pravdu. Je to-
mu tak proto, že nemají Krista, a tudíž jsou ponecháni sami sobě 
a výsledky, které vidíme, jsou důsledkem jejich špatného jedná-
ní a jejich vlastních zlovolných skutků.5 

Existuje jenom jedna moc, a pouze jediná, která může předejít 
válce mezi národy země, a tou je náboženství čisté a neposkvrně-
né před Bohem, Otcem. Nic jiného to nedokáže… Existuje pouze 
jeden lék, jenž může lidem zabránit, aby šli do války, když se 
k tomu cítí nakloněni, a tím je Duch Boží, který inspiruje k lásce, 
a nikoli k nenávisti, který vede k veškeré pravdě, a nikoli 
k omylu, který pohne děti Boží k tomu, aby jemu i jeho zákonům 
prokazovali úctu a aby si jich cenili nade vše ostatní na světě. 

Pán nám řekl, že… války přijdou. Nebyli jsme neznalí toho, 
že ještě přijdou, a že pravděpodobně v nějakou dobu mezi náro-
dy světa vypuknou. Vyhlíželi jsme naplnění slov Páně, že přij-
dou. Proč? Protože to Pán chce? Ne, v žádném případě. Bylo 
tomu tak proto, že to Pán nějak předurčil nebo naplánoval? Ne, 
vůbec ne. Proč? Bylo tomu tak proto, že lidé nenaslouchali Pánu 
Bohu, a on předem znal důsledky, které budou následovat kvůli 
lidem a kvůli národům země; a tudíž mohl předpovědět, co se 
jim přihodí a co na ně přijde v důsledku jejich vlastních činů, a 
nikoli proto, že to tak chtěl, neboť oni pouze trpějí a sklízejí 
následky vlastních činů. 
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… Naším sloganem je „na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“. To 
je naše zásada. Toto je zásada evangelia Ježíše Krista. A zatím-
co si myslím, že je špatné, zlovolně špatné, vnutit nějakému 
národu nebo nějakému lidu válku, věřím, že pro každý lid je 
spravedlivé a spravedlné, aby do poslední kapky krve hájil svůj 
život, své svobody a své domovy. Věřím, že to je správné, a 
věřím, že Pán bude podporovat jakýkoli lid při obraně své svo-
body uctívat Boha podle příkazu svého vlastního svědomí, jaký-
koli lid, který se snaží zachránit své ženy a děti před válečným 
zpustošením. Nechceme ale být přivedeni k nutnosti, abychom 
se museli bránit.6 

Když jste povoláni k vojenské službě,  
uchovávejte se čistými a neposkvrněnými světem. 

Nabádám své přátele… aby si především uchovali ducha lid-
skosti, lásky a vytváření míru, aby, i když mohou být povoláni 
do boje, nebořili, nepotlačovali a neničili zásady, ve které věří-
me, které se snažíme vštěpovat a které jsme s veškerou vážností 
nabádáni zachovávat – mír a dobrou vůli vůči celému lidstvu, i 
když můžeme být přivedeni do boje s nepřítelem. Chci říci Sva-
tým posledních dnů, kteří mohou narukovat a jejichž službu 
může vlast požadovat, aby nezapomněli, když se stanou vojáky 
státu a národa, že jsou také vojáky kříže, že jsou služebníky ži-
vota, a nikoli smrti; a když jdou vpřed, mohou jít spíše v duchu 
obrany svobod lidstva než za účelem zničení nepřítele.7 

Když jsou naši chlapci… povoláni do armády…, doufám a 
modlím se o to, aby s sebou nesli Ducha Božího, nikoli ducha 
krveprolití, cizoložství, zlovolnosti, ale ducha spravedlivosti, 
ducha, který vede k činění dobra, k budování, k prospěchu světa, 
a nikoli k ničení a prolévání krve. 

Pamatujte na pasáž z písma… v Knize Mormon ohledně čis-
tých mladých mužů, kteří neschvalovali válku a prolévání krve, 
kteří žili čistě a nevinně a v srdci byli prosti znečišťujících myš-
lenek sváru, hněvu nebo zlovolnosti; když to ale bylo nutné a 
oni byli povoláni jít hájit svůj život a život svých otců a matek a 
své domovy, šli – nikoli ničit, ale bránit, nikoli prolévat krev, ale 
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spíše chránit krev nevinných a neprovinivších se a mírumilov-
ných lidí [viz Alma 56:45–48]. 

Zapomenou tito muži, kteří vycházejí z… Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů, na své modlitby? Zapomenou na Boha? 
Zapomenou na učení, které získali doma od svých rodičů? Za-
pomenou na zásady evangelia Ježíše Krista a na smlouvy, jež 
uzavřeli ve vodách křtu a na posvátných místech? Nebo vyjdou 
jako muži v každém ohledu – čistí muži, velkomyslní muži, 
čestní muži, ctnostní muži, muži Boží? To je to, co mě znepoko-
juje. 

Chci vidět, jak se ruka Boží projevuje ve skutcích mužů, kteří 
vycházejí z řad Církve Ježíše Krista, … aby pomáhali obhajovat 
zásady svobody a důvěryhodné vlády pro lidskou rodinu. Chci 
vidět, že žijí tak, aby mohli být ve společenství s Pánem, ve 
svých táborech i ve svých skrytých místech, a aby uprostřed 
bitvy mohli říci: „Otče, můj život a můj duch jsou ve tvých ru-
kou!“ 

Chci vidět, jak chlapci, kteří kvůli této věci odtud odcházejí, 
jdou a pociťují totéž, co naši misionáři, když jsou vysláni do 
světa, a nesou s sebou ducha, kterého pociťuje správná matka, 
když se ráno loučí se svým chlapcem v den odjezdu na jeho mi-
sii. Objímá ho s veškerou mateřskou láskou ve své duši! 

… Pokud jen naši chlapci vyjdou do světa tímto způsobem a 
ponesou s sebou ducha evangelia a jednání opravdových Sva-
tých posledních dnů, obstojí na výbornou, bez ohledu na to, co 
je v životě může potkat. Bude-li to nutné, budou schopni snést 
tolik únavy nebo utrpení, jako pravděpodobně nikdo jiný, a když 
budou podrobeni zkoušce, obstojí v ní! Protože se nebojí smrti! 
Nebudou mít strach z důsledků vlastního života. Nebudou se 
muset děsit smrti, neboť vykonali svou práci; zachovali víru, 
jsou čistí v srdci a jsou hodni uzřít Boha!8 

Je mnoho zel, která jdou obvykle ve stopách sešikovaných 
armád vybavených pro válku a účastnících se jí, která jsou dale-
ko horší než čestná smrt, jež může přijít ve válečném konfliktu. 
Nezáleží tolik na tom, kdy jsou naši mladí muži povoláni, nebo 
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kam mohou jít, ale velice záleží na jejich rodičích, přátelích a 
druzích v pravdě, a především na nich samotných, jak tam jdou. 
Po celý život byli jako členové Církve učeni, aby se uchovávali 
čistými a neposkvrněnými od hříchů světa, aby ctili práva dru-
hých, aby byli poslušni spravedlivých zásad, aby měli na pamě-
ti, že počestnost je jedním z největších darů od Boha. Nadto 
mají respektovat počestnost druhých a spíše tisíckrát zemřít, než 
se poskvrnit tím, že spáchají smrtelný hřích. Chceme, aby vyšli 
vpřed čistí v myšlenkách i skutcích, s vírou v zásady evangelia a 
ve vykupující milost našeho Pána a Spasitele. Chtěli bychom, 
aby měli na paměti, že pouze skrze čistý a věrný život mohou 
doufat v dosažení spasení zaslíbeného prolitím krve našeho Vy-
kupitele.9 

Usilujeme o život v míru se všemi lidmi. 

Nabádáme Svaté posledních dnů, aby žili podle svého nábo-
ženství; aby měli na paměti smlouvy, které uzavřeli ve vodách 
křtu; aby ctili Pána a dodržovali Jeho přikázání; aby nebyli pře-
moženi pošetilostmi světa, ale aby usilovali o vedení Svatého 
Ducha [a] žili v míru se všemi lidmi.10 

Tento nový rok a budoucí léta vyzývají obyvatele všech zemí, 
aby se sjednotili při utvrzení míru a uskutečnění všeobecného 
bratrství. Svár, nepřátelství, sobectví, nemorálnost jsou zla, která 
mají být vymýcena ze života jedince. Nikdo není příliš nízký 
nebo bezvýznamný, aby nemohl obdržet pomoc. Nechť každý 
člověk miluje svého bližního jako sebe sama, a současné tragé-
die pominou, budoucí hrůzy budou odvráceny a „každý člověk 
na každém místě potká bratra a přítele“. 

Vynikající vzor spravedlivého života a ušlechtilého bratrství 
byl světu dán před dvaceti stoletími v Ježíši Kristu. Jeho posel-
stvím byl mír a dobrá vůle. Jeho zákon byl založen na moudře 
uplatňované a inteligentně používané spravedlivosti. Jeho měřít-
kem bylo světlo a Jeho vyznáním pravda.11 

Nehledě na „nelidskost člověka k člověku“, která se tak hroz-
ně projevuje ve strašlivém boji mezi národy, který nyní hrozí, 
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rozumově pohlížíme na současné důvody s radostí a díkůvzdá-
ním a hledíme skrz mračna strašlivé války k bezpečnému a jis-
tému naplnění slibů o trvalém míru v blížícím se příchodu naše-
ho Pána a Krále.12 

Stojím za touto zásadou, že pravda je v evangeliu Ježíše Kris-
ta, že moc vykoupení, moc míru, moc dobré vůle, lásky, pravé 
lásky a odpuštění a moc pro společenství s Bohem se nacházejí 
v evangeliu Ježíše Krista a v jeho poslušnosti ze strany lidí. Pro-
to připouštím, a nejenom připouštím, ale tvrdím, že na zemi ani 
v nebi není nic většího než pravda Božího evangelia, které vy-
tvořil a znovuzřídil pro spasení a vykoupení světa. A právě skrze 
evangelium přijde k dětem lidským mír, a žádným jiným způso-
bem k světu nepřijde.13 

Doporučení ke studiu 

• Proč je evangelium Ježíše Krista jedinou věcí, která může 
přinést světu mír? Co můžeme dělat, abychom pomohli nasto-
lit mír ve světě? 

• Kde začíná mír? Jak zachovávání dvou velkých přikázání ve-
de k míru doma i v zahraničí? 

• Jak mohou být ti, již vstupují do vojenské služby, „služebníky 
života, a nikoli smrti“? 

• Jak si s sebou členové mohou do vojenské služby přinášet 
„ducha evangelia a jednání opravdových Svatých posledních 
dnů“? 

• Když jsou členové povoláni do vojenské služby, jaké přes-
vědčení a postoje jim pomohou, aby se nebáli smrti? 

• Co může každý z nás dělat pro to, abychom plněji žili „v míru 
se všemi lidmi“? 

• Co nás příklad Spasitele učí o životě v míru a dobré vůli? 
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Vykoupení našich mrtvých  
skrze chrámovou službu 

Skrze chrámovou službu se stáváme spasiteli  
na hoře Sionu pro ty, kteří zemřeli. 

Ze života Josepha F. Smitha 

„Moje duše je roztržena vedví. Moje srdce je zlomeno a buší 
o život! Můj drahý syn, moje radost, moje naděje! … Ó, Bože, 
pomoz mi!“1, naříkal president Joseph F. Smith nad neočekáva-
ným skonem svého nejstaršího syna, Hyruma M. Smitha, člena 
Kvora dvanácti apoštolů. Hyrumovi bylo 45 let. O šest měsíců 
později president Smith předsedal vztyčení památníku na počest 
svého otce Hyruma na hřbitově v Salt Lake City. Bylo to 27. 
června 1918, při příležitosti výročí mučednické smrti jeho otce a 
jeho strýce, proroka Josepha Smitha. 

Když rozjímal o smrti svých drahých, Duch Páně dozajista 
pohnul jeho duší. O několik měsíců později, pouhých několik 
týdnů před svou smrtí, president Smith zaznamenal: „Seděl 
[jsem] ve svém pokoji a uvažoval o písmech; Uvažoval jsem o 
velké smírčí oběti, kterou podstoupil Syn Boží, aby vykoupil 
svět… Když jsem se těmito myšlenkami zabýval, moje mysl se 
obrátila k epištolám apoštola Petra [viz 1. Petr 3:18–20; 4:6]… 
A když jsem uvažoval o těchto věcech, které jsou zapsány, oči 
mého chápání byly otevřeny, abych porozuměl, a Duch Páně 
spočinul na mně, a viděl jsem zástupy mrtvých, malých i vel-
kých.“ (NaS 138:1–2, 5, 11.) 

Potom obdržel vidění o vykoupení zemřelých, zaznamenané 
v Knize nauk a smluv 138, které ho učilo novým pravdám a po-
tvrdilo nauky, jimž po desetiletí věřil a jimž učil. 
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Učení Josepha F. Smitha 

Ježíš Kristus byl předustanoven a pomazán,  
aby spasil živé i mrtvé. 

[Spasitel] byl poslán nejenom proto, aby kázal evangelium 
těm, kteří dleli ve smrtelnosti, ale byl Bohem předustanoven a 
pomazán, aby otevřel dveře vězení těm, kteří byli v zajetí, a aby 
jim hlásal své evangelium.2 

Třetího října roku devatenáct set osmnáct jsem seděl ve svém 
pokoji a uvažoval o písmech. 

Uvažoval jsem o velké smírčí oběti, kterou podstoupil Syn 
Boží, aby vykoupil svět; 

A o velké a obdivuhodné lásce, kterou projevili Otec a Syn 
tím, že Spasitel měl přijít na svět; 

A o tom, že touto smírnou obětí a poslušenstvím zásad evan-
gelia může být lidstvo spaseno… 

A když jsem uvažoval o těchto věcech, které jsou zapsány 
[viz 1. Petr 3:18–20; 4:6], oči mého chápání byly otevřeny, a-
bych porozuměl, a Duch Páně spočinul na mně, a viděl jsem 
zástupy mrtvých, malých i velkých. 

A bylo shromážděno na jednom místě nesčetné množství du-
chů spravedlivých, věrných ve svědectví o Ježíši ve smrtelném 
stavu… 

Zatímco toto množství čekalo a mezi sebou hovořilo v radost-
ném očekávání hodiny jejich osvobození z pout smrti, zjevil se 
Syn Boží a vyhlásil svobodu všem zajatým, kteří byli věrni. 

A pak jim hlásal věčné evangelium, nauku o zmrtvýchvstání a 
vysvobození lidstva z následku pádu a osvobození od vlastních 
jednotlivých hříchů s podmínkou pokání… 

A když jsem se podivoval, moje oči byly otevřeny, moje po-
rozumění zbystřeno a já jsem pochopil, že Pán nepřišel osobně 
ke zlým a neposlušným, kteří zamítli pravdu, aby je učil. 
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Syn presidenta Josepha F. Smitha, starší Hyrum M. Smith z Kvora 
 dvanácti apoštolů, zemřel v roce 1918 krátce předtím, než president Smith  
obdržel vidění o vykoupení zemřelých, které se stalo 138. oddílem Knihy  

nauk a smluv. 



K A P I T O L A  4 6  

410 

Ale vizte, On zorganizoval ze spravedlivých své síly a usta-
novil posly obdařené mocí a autoritou a pověřil je, aby šli a při-
nesli světlo evangelia těm, již byli v temnotě, dokonce všem 
lidským duchům; a tak bylo evangelium hlásáno mrtvým. 

A vyvolení poslové vyšli, aby rozhlašovali den přijetí Pána a 
hlásali svobodu vězňům v okovech, a dokonce všem, kteří by 
litovali svých hříchů a přijali evangelium. 

Tak bylo evangelium hlásáno všem, kteří umřeli ve svých hří-
ších, bez znalosti pravdy, nebo v provinění, poněvadž odmítli 
proroky.3 

Ježíš nedokončil své dílo, když bylo zabito jeho tělo, ani ho 
nedokončil po svém vzkříšení z mrtvých; i když naplnil účel, 
pro který tehdy přišel na zemi, nenaplnil celé své dílo. A kdy ho 
naplní? Dokud nevykoupí a nespasí každého syna a dceru naše-
ho otce Adama, který se kdy narodil nebo který se kdy narodí na 
této zemi až do konce času, kromě synů zatracení. Toto je jeho 
poslání.4 

Žijící i mrtví pracují společně,  
aby přinesli evangelium všem Božím dětem. 

Naše dílo nebude dokončeno, dokud nespasíme sami sebe a 
potom dokud nespasíme všechny, kteří jsou na nás závislí; ne-
boť se máme stát spasiteli na hoře Sionu, stejně jako Kristus. 
K tomuto poslání jsme povoláni. Mrtví bez nás nejsou dokona-
lými, ani my bez nich [viz NaS 128:18]. Musíme pro ně a v je-
jich zájmu vykonat poslání; musíme vykonat určitou práci, 
abychom osvobodili ty, kteří díky své nevědomosti a nepřízni-
vým podmínkám, do nichž byli zde na zemi postaveni, nejsou 
připraveni na věčný život; musíme pro ně otevřít dveře skrze 
vykonání obřadů, které pro sebe nemohou vykonat sami a které 
jsou nezbytné pro jejich propuštění z „vězení“, aby vyšli a žili 
podle Boha v duchu a byli souzeni podle lidí v těle [viz NaS 
138:33–34]. 

Prorok Joseph Smith řekl, že toto je jedna z nejdůležitějších 
povinností, které na Svatých posledních dnů spočívají. A proč? 
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Protože toto je dispensace plnosti časů, která uvede mileniální 
panování a ve které všechny věci, o nichž mluvila ústa svatých 
proroků, od doby, kdy začal svět, musejí být naplněny a všechny 
věci sjednoceny, jak ty, které jsou v nebi, tak ty, které jsou na 
zemi. Musíme tuto práci vykonat; nebo přinejmenším vše, co 
můžeme, a zbytek ponechat na našich dětech, do jejichž srdce 
máme vštěpovat důležitost této práce, vychovávat je v lásce 
k pravdě a v poznání těchto zásad tak, aby se poté, co odejdeme, 
když jsme udělali vše, co bylo v našich silách, chopily práce a 
pokračovaly v ní, dokud nebude naplněna.5 

Stejné zásady, které platí pro žijící, platí i pro mrtvé… A tak 
jsme křtěni za ty, kteří jsou mrtví. Žijící nemohou být učiněni 
dokonalými bez mrtvých, ani mrtví nemohou být učiněni doko-
nalými bez žijících. Musí dojít ke vzájemnému spojení a k vzá-
jemnému svázání rodičů a dětí a dětí a rodičů, dokud celý řetěz 
Boží rodiny nebude vzájemně spojen do jednoho řetězu a dokud 
se všichni nestanou rodinou Boha a jeho Krista.6 

Toto evangelium zjevené proroku Josephovi je již hlásáno du-
chům ve vězení, těm, kteří odešli z tohoto jeviště do duchovního 
světa bez znalosti evangelia. Toto evangelium jim káže Joseph 
Smith. Stejně tak Hyrum Smith. Stejně tak Brigham Young a 
všichni věrní apoštolové, kteří žili v této dispensaci pod vede-
ním proroka Josepha [viz NaS 138:36–37, 51–54]. Oni jsou tam 
a přinesli si tam odsud svaté kněžství, které obdrželi pod pravo-
mocí a které na ně bylo přeneseno v těle; káží evangelium du-
chům ve vězení; neboť Kristus, když bylo jeho tělo položeno do 
hrobu, šel hlásat svobodu zajatým a otevřel dveře vězení těm, již 
byli v poutech [viz NaS 138:27–30]. Tohoto díla se neúčastní 
pouze oni, ale i stovky a tisíce dalších; starší, kteří zemřeli 
v misijním poli, nedokončili svou misii, ale pokračují v ní 
v duchovním světě [viz NaS 138:57]. Pán možná viděl, že je 
nutné nebo správné povolat je tam, kam je povolal. Ani 
v nejmenším nechci onu myšlenku zpochybňovat nebo o ní de-
batovat. Ponechávám to v rukou Božích, neboť věřím, že vše-
chny tyto věci se obrátí v dobro, neboť Pán nestrpí, aby na jeho 
lid v tomto světě přišlo něco, co by se nakonec neobrátilo v jeho 
největší dobro.7 
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Vždy jsem věřil, a stále celou duší věřím, že takoví muži jako 
Petr a Jakub a dvanáct učedníků, které Spasitel ve své době vy-
volil, se po všechna staletí, která uplynula od jejich mučednické 
smrti pro svědectví o Ježíši Kristu, účastnili hlásání svobody 
zajatým v duchovním světě a otevírání dveří jejich vězení [viz 
NaS 138:38–50]. Nevěřím, že by se mohli účastnit nějakého 
většího díla. Jejich zvláštním povoláním a pomazáním od sa-
motného Pána bylo spasit svět, hlásat svobodu zajatým a otevřít 
dveře vězení těm, již byli spoutáni v řetězech temnoty, pověrči-
vosti a nevědomosti… 

Věci, které zažíváme zde, jsou předobrazem věcí Božích a ži-
vota, který leží před námi. Existuje velká podobnost mezi Boží-
mi záměry, jak se projevují zde, a jeho záměry, jak jsou prová-
děny v jeho přítomnosti a království. Ti, kteří mají pravomoc 
kázat evangelium zde a kteří jsou zde určeni konat tuto práci, 
nebudou poté, co zemřou, zahálet, ale budou pokračovat ve vy-
konávání práv, jež získali zde pod kněžstvím Syna Božího, aby 
sloužili pro spasení těch, kteří zemřeli bez poznání pravdy.8 

Spasiteli na hoře Sionu se můžeme stát tím, že budeme 
v chrámu vykonávat spásné obřady za mrtvé. 

Učte své děti, a dovolte, abyste byli sami učeni skutečnosti, že 
je nutné, abyste se stali spasiteli na hoře Sionu pro ty, již zemřeli 
bez poznání evangelia, a že chrámy Boží v těchto horách a ty, 
které se stavějí v dalších zemích, byly postaveny a navrženy 
právě pro vykonávání těchto posvátných obřadů, které jsou pro 
ty, již zemřeli bez nich, nezbytné. Nezapomínejte na tyto věci. 
Mějte je na paměti, neboť jsou pro nás nezbytné.9 

Toto veliké dílo pro vykoupení našich mrtvých, vzájemné 
sjednocení živých i mrtvých, pečeticí moc… a všechny obřady, 
které byly zjeveny, aby byly vykonávány ve svatých budovách 
nazývaných chrámy, které na Boží příkaz máme vždy stavět 
Jeho svatému jménu,… tyto věci, pokud víme, nám byly v této 
dispensaci zjeveny plněji a jednodušeji než kdykoli dříve v his-
torii světa.10 
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Doufáme, že uvidíme den, kdy budeme stavět chrámy v růz-
ných částech země, kde je jich zapotřebí pro potřeby lidí; neboť 
si uvědomujeme, že jednou z největších zodpovědností, které na 
lidu Božím dnes spočívají, je, aby se jejich srdce obrátilo 
k jejich otcům [viz Malachiáš 4:5–6; NaS 2] a aby konali práci, 
kterou je nutné pro ně vykonat, aby mohli být od generace ke 
generaci vzájemně správně spojeni ve svazku nové a věčné 
smlouvy. Neboť Pán skrze proroka řekl, že toto je jedna z nej- 
větších zodpovědností, které na nás v tomto posledním dnu spo-
čívají.11 

Ve vztahu k vykoupení duchů z jejich vězení samozřejmě vě-
říme, že to může být učiněno pouze poté, co jim bylo v duchu 
kázáno evangelium, a oni ho přijali, a poté, co pro ně žijící vy-
konali práci nezbytnou pro jejich vykoupení. Aby tato práce 
mohla být urychlena a všichni v duchovním světě, kteří věří,  
tak mohli obdržet prospěch z osvobození, je zjeveno, že velkou 
prací milénia bude práce v chrámech pro vykoupení mrtvých; a 
my doufáme, že se pak budeme těšit z výhod zjevení… skrze 

President Smith v roce 1913 zasvětil pozemek pro chrám v Cardstonu,  
v provincii Alberta v Kanadě. 
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takové prostředky, kterými Pán může zjevit ohledně těch, pro 
které má být práce vykonána… Zdá se pravděpodobným, že 
zatímco evangelium může být kázáno všem, dobrým i zlým, 
nebo spíše těm, kteří v duchovním světě budou činit pokání, i 
těm, kteří pokání činit nebudou, stejně jako je tomu zde, vykou-
pení přijde pouze k těm, kteří činí pokání a jsou poslušní.12 

Ze strany svatých… se projevuje velká aktivita v jejich chrá-
mové práci. Spočívá na nich duch práce pro vykoupení mrtvých, 
a o toto dílo božské lásky se projevuje zvýšený zájem. Tato prá-
ce, říká nám prorok Joseph, „náleží k naší spáse, jak o našich 
rodičích praví Pavel: ‚…oni by bez nás nepřišli k dokonalosti, 
aniž nám lze bez našich zemřelých dojíti k dokonalosti‘“. [NaS 
128:15.] Božím příkazem pro svaté je, aby celou svou silou pra-
covali na vykoupení svých mrtvých… 

Duch, který svaté vede k práci na vykoupení mrtvých, zasazu-
je do srdce dětí sliby učiněné otcům. Zdá se, že stejný duch pů-
sobí na srdce ctihodných lidí země, kteří věnují svůj čas a pros-
tředky na shromažďování a sestavování genealogických zázna-
mů… Svatí mají tak dalece, jak je to jen možné, využít každé 
příležitosti k získání záznamů svých předků, aby bylo možné 
dosáhnout jejich vykoupení skrze obřady domu Božího. Chvá-
líme svaté za jejich píli v této nanejvýš důležité a nezbytné prá-
ci.13 

Neseme světu olivovou ratolest míru. Předkládáme světu zá-
kon Boží, slovo Páně, pravdu, jak byla zjevena v poslední den 
pro vykoupení mrtvých a pro spasení žijících.14 

Doporučení ke studiu 

• Co je „dílem“ a „posláním“ Spasitele? Co udělal Spasitel 
v duchovním světě, aby pomohl tuto velkou práci naplnit? 
(Viz NaS 138:11–12, 18–19, 29–30.) 

• Jak je v duchovním světě vykonávána misionářská práce? 
Kdo jsou tito misionáři? (Viz NaS 138:29–34, 57–59.) 
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• Co můžeme dělat, abychom otevřeli „dveře vězení těm, kteří 
[jsou] spoutáni v řetězech temnoty, pověrčivosti a nevědo-
mosti“? Co vám pomohlo ve vašem úsilí najít informace o 
svých předcích a v tom, aby za ně byly vykonány chrámové 
obřady? 

• Jak se můžeme „stát spasiteli na hoře Sionu“? Proč je tato 
práce „jednou z největších zodpovědností, které na Božím li-
du dnes spočívají“? 

• Jaké jsou například některé účely chrámů? Jaká požehnání 
jste získali díky tomu, že jste v chrámu vykonali práci pro 
druhé nebo že jste předložili jména, aby tato práce mohla být 
vykonána? 

• Co bude „velkou prací milénia“? Jak se můžeme této práce 
účastnit nyní? 

• Jak znalost Božího plánu pro vykoupení mrtvých požehnala 
váš život? Co nám tento plán říká o Boží lásce ke všem Jeho 
dětem? 
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Bezúhonnost:  
Žijme celým srdcem podle  

svého náboženství 

Ti, již si uchovávají bezúhonnost tím, 
 že každý den dávají věci Boží na první místo a 

vytrvávají ve zkouškách, získají věčný život. 

Ze života Josepha F. Smitha 

10. listopadu 1918, v den sedmnáctého výročí, kdy mu byla 
vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, shromáždil presi-
dent Joseph F. Smith svou rodinu a hovořil o svém životě a o 
tom, čemu se naučil. Všichni, kteří se této události zúčastnili, se 
postili a přišli v duchu modlitby. President Smith řekl: „Pokud 
jsem se na zemi snažil něco dělat více než cokoli jiného, pak je 
to dodržovat své slovo, své sliby, zachovávat si bezúhonnost, 
dělat to, co je mou povinností.“1 

To byla jeho poslední oficiální rada. O devět dnů později,  
19. listopadu 1918, president Joseph F. Smith zemřel. Kvůli 
epidemii chřipky bylo zakázáno oficiální veřejné pohřební 
shromáždění. Na počest tohoto velkého vůdce byla odložena 
všechna veřejná shromáždění, zábavy a úřední schůze. Byla za-
vřena divadla a mnoho místních podniků. Tisíce občanů Salt 
Lake City, členů Církve i nečlenů, se tísnily v ulicích, aby uctily 
Josepha F. Smitha, když se pohřební vůz ubíral po ulici South 
Temple na hřbitov v Salt Lake City. Když průvod míjel katolic-
kou katedrálu, zvony na věži katedrály se rozezněly na počest 
tohoto úctyhodného vedoucího, který ovlivnil tolik lidí. 
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President Joseph F. Smith miloval to, co je správné; bojoval 
za věc pravdy; žil naplno podle zásad, které kázal, a pro tuto 
bezúhonnost byl respektován a ctěn. 

Učení Josepha F. Smitha 

Svou bezúhonnost projevujeme tím,  
že každý den dáváme věci Boží na první místo. 

Náboženství, které jsme přijali, není nedělním náboženstvím; 
není to pouhé vyznání… Je to pro nás ta nejdůležitější věc na 
světě a důsledky, které nám přinese v tomto světě i ve světě, 
který přijde, budou záviset na naší bezúhonnosti vůči pravdě a 
naší důslednosti v zachovávání jejích předpisů, v dodržování 
jejích zásad a jejích požadavků.2 

Vždy je pro mne radostí, když mám výsadu setkat se s muži 
a ženami, kteří přijali pravdu a kteří jí jsou v každodenním 
životě věrní, neboť koneckonců, měřítko své bezúhonnosti a 
své věrnosti pravdě vytváříme svými každodenními skutky. 
Strom se pozná podle svého ovoce, a my nesbíráme hrozny 
z trnů, ani fíky z bodláčí. Když uvidíte nějakou skupinku jed-
notlivců, nějakou komunitu nebo celý národ, který přijal evan-
gelium Ježíše Krista, který je v souladu se svým vyznáním, 
věrný svým smlouvám, v každém ohledu věrný své víře, uvidí-
te muže a ženy, kteří nesou dobré ovoce a kteří jsou v každém 
ohledu způsobilí.3 

Máme konat svou povinnost a žít podle svého náboženství 
dnes, stejně jako kdykoli jindy. Služme Pánu ve spravedlivosti 
po celý dlouhý den, a On bude naším Otcem a Přítelem, a naši 
nepřátelé nad námi nebudou mít žádnou moc.4 

Všichni potřebujeme mít ve své duši lásku, vždycky; zaprvé 
k Bohu, svému nebeskému Otci, který je dárcem veškerého 
dobra – lásku, která zahaluje naši duši, naše myšlenky, naše 
srdce, naši mysl, naši sílu, takže budeme ochotni, pokud to 
bude požadovat, věnovat svůj život, stejně jako svůj čas, talen-
ty a majetek v tomto světě službě živému Bohu, který nám dá-
vá vše, co máme… [Máme] mít tuto lásku v srdci natolik, že 
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budeme milovat Boha více než práci, více než peníze, více než 
pozemská potěšení; to znamená, že budeme mít větší potěšení 
z uctívání a milování Boha, než jaké máme z jakékoli jiné věci 
na světě.5 

Všude lidé slyší, jak se mluví o slovu úspěch, jako kdyby ús-
pěch byl definován jedním slovem a jako kdyby nejvyšší touhou 
mužů a žen bylo dosažení nějakého světského přání… O něčím 
úspěchu musí nakonec rozhodovat více věčné (stejně jako sou-
časné) potřeby člověka než časná měřítka, která lidé stanovují 
v honbě za duchem doby, v níž žijí. Pro naše blaho není určitě 
nic osudnější než představa, že naše současné i věčné blaho je 
založeno na bohatství a poctách tohoto světa. 

Zdá se, že velká pravda vyslovená Spasitelem, že člověku nic 
neprospěje, získá-li celý svět, pokud ztratí vlastní duši [viz Ma-
touš 16:26], se velmi všeobecně ztrácí ze zřetele tohoto pokole-
ní. Měřítkem úspěchu, jak hlásá slovo Boží, je spasení duše.6 

Podstatou opravdového členství v Církvi Ježíše Krista Sva-
tých posledních dnů je toto – že vy i já, nezávisle na komkoli 
jiném na světě, budeme žít podle našeho náboženství a konat 
svou povinnost, bez ohledu na to, co dělají ostatní lidé. Jak to 
v dávných dobách vyjádřil Jozue: „Jáť pak a dům můj sloužiti 
budeme Hospodinu.“ [Jozue 24:15.]… Pravou mírou toho, jak si 
v této Církvi stojíme, je to, zda budeme dělat to, co je správné, 
bez ohledu na to, kdo jiný tak koná či nekoná. Usilujme tedy o 
to, abychom získali tohoto ducha a žili podle tohoto pravidla.7 

První a nejvyšší měřítko správného života se má nacházet 
v oné individuální zodpovědnosti, která pomáhá lidem, aby kvů-
li pravdě byli i nadále dobrými. Pro lidi, kteří jsou věrni sami 
sobě, není obtížné být věrnými vůči druhým. Lidé, kteří ctí Boha 
ve svém soukromém životě, nepotřebují omezení ze strany ve-
řejného mínění, které nejenom že nemusí být nestranné, ale mů-
že být i naprosto nesprávné. Právě skrze individuální zodpověd-
nost mají lidé pocit, že se dokáží postavit na správnou stranu ve 
všech veřejných otázkách. Ti, již zanedbávají vnitřní život, jsou 
závislí na vodítku veřejnosti, které je zavádí do všech možných 
nesrovnalostí.8 
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Ovocem Ducha Božího – ovocem ducha pravého náboženství 
– je mír a láska, ctnost a čestnost, bezúhonnost a věrnost každé 
ctnosti známé ze zákona Božího.9 

Naší povinností je jít neochvějně dál – dál a vzhůru ve směru, 
který pro nás vyznačil Pán Všemohoucí. Udržujte si víru; ctěte 
v srdci jméno Boží; uctívejte a milujte jméno Toho, jehož krev 
byla prolita na odpuštění hříchů světa; ctěte a v nejvyšší úctě 
chovejte toho, kterého Bůh pozvedl v jeho dětství k tomu, aby 
položil základy tohoto velkého díla posledních dnů.10 

Naše bezúhonnost bude zkoušena a prověřována. 

Dětství a mládí jsem prožil při putování s lidmi Božími, 
s nimi jsem trpěl a s nimi jsem se i radoval. Celý můj život se 
ztotožňoval s těmito lidmi, a ve jménu Božím a s Jeho pomocí 
tomu tak bude až do konce. Nemám žádné jiné styky nebo pří-
bytek. V tomto ohledu jsem jako Petr, když se ho Spasitel, vida 
jak se od Něho lidé odvracejí, zeptal: I vy chcete odejít? Petr 
řekl: Pane, kdybych tě opustil, kam bych šel. Ty máš slova věč-
ného života. [Viz Jan 6:67–68.] Nemáme dělat nic jiného, jen 
zůstat na úzké stezce, která vede zpět k Bohu, našemu Otci. To-
to je cesta, kterou pro nás vyznačil, abychom se jí ubírali, a naší 
povinností je tísnit se vpřed; nemůžeme se odchýlit, nemůžeme 
se dát jinudy; neexistuje žádná vedlejší kolej, je to „přímý vlak“ 
a jeho cíl je již pevně stanoven a vyznačen. 

Musíme čelit protivenství, jak přichází, bojovat proti němu 
zbraněmi pravdy, které nám dal do rukou Bůh. A musíme si 
vtisknout do mysli, že tento svět se všemi jeho potěšeními je 
jako struska ve srovnání se vznešeností skrývající se v poznání 
Boha. On má v úmyslu nás zkoušet a prověřovat a má právo tak 
činit, až k smrti, bude-li to třeba, a pouze ti, kteří vytrvají do 
konce, kteří necouvnou, ale uchovají si svou bezúhonnost v ne-
bezpečí a v oběti všeho, co mají, bude-li to třeba, získají věčný 
život, neboli budou hodni odměny věrných.11 

Neustále se modlím, nikoli o to, abych mohl být ušetřen zkou-
šek, ale abych mohl mít moudrost a úsudek, aby mi byla dána 
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trpělivost a odolnost, abych snesl zkoušky, kterými mohu být 
povolán projít. Ačkoli nemohu po pravdě říci, že jsem byl zkou-
šen ve své víře v evangelium Kristovo, přesto mohu po pravdě 
říci, že jsem byl zkoušen mnoha způsoby. Byla zkoušena moje 
trpělivost, byla zkoušena moje láska, byla zkoušena moje bezú-
honnost.12 

Věřím, že [naši pionýrští předkové] stavěli lépe, než tušili. 
Věřím, že byli vedeni mocí Boží, krok za krokem, a byli učeni 
předpis a předpisem, řádek za řádkem. Tímto způsobem Bůh 
vyzkoušel jejich bezúhonnost a jejich oddanost. Vyzkoušel je až 
k smrti; ano a dokonce více než k smrti; neboť smrt by pro 
mnohé z nich byla sladká, byla by klidným, šťastným spočinu-
tím v porovnání s námahou a potížemi, které museli snášet.13 

Mnohý muž položil svůj život v poslušnosti, jak věřil, přiká-
zání Božích. Ani jeden z dávných učedníků, které Ježíš Kristus 
vyvolil, neunikl mučednické smrti, vyjma Jidáše a Jana. Jidáš 
zradil Pána a potom obětoval vlastní život; a Jan obdržel od Pá-
na slib, že bude žít, dokud Pán opět nepřijde na zemi. Všichni 
ostatní byli usmrceni, někteří ukřižováni, někteří vlečeni ulicemi 
Říma, někteří svrženi z výšky a někteří ukamenováni. Kvůli 
čemu? Pro poslušnost zákona Božího a vydávání svědectví o 
tom, o čem věděli, že je pravdivé. Tak tomu může být i dnes. 
Ale nechť je duch tohoto evangelia natolik zapuštěn v mé duši, 
aby mně i mému domu, i když budu procházet chudobou, sou-
žením, pronásledováním nebo smrtí, dovolil sloužit Bohu a do-
držovat jeho zákony.14 

Svou bezúhonnost projevujeme službou Pánu,  
bez ohledu na to, co se nám může stát. 

Pán mladému muži, který miloval svět, řekl, že pokud touží 
být dokonalým, má prodat vše, co má, a dát to chudým, a potom 
dodal: „Poď, následuj mne.“ [Matouš 19:21.] Možná to je velmi 
prostý způsob vyjádření, ale je v něm velký kus pravdy, je 
v něm obsažena jedna základní zásada. Týká se nadřazení toho, 
co je svaté a božské, toho, co je Boží, toho, co přináší lidské 
duši mír a štěstí, nad naše bohatství, nad všechny naše pozemské 
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pocty a majetek. Pán Všemohoucí toto od Svatých posledních dnů 
požaduje; a každý muž nebo žena, kteří přijali evangelium, mají 
dnes v srdci, a v duši vždy, pociťovat, že „cokoli od mne Pán 
požaduje, to udělám“ nebo to dám, bez ohledu na to, co to je.15 

Bude-li On ode mne požadovat, abych mu dal vše, co vlast-
ním, přeji si domnívat se, že to má být uděláno radostně a ochot-
ně, stejně jako to vnímali Job, a také Abraham, když je Pán po-
volal k tomu, aby vyjádřili svou víru. Abraham byl povolán obě-
tovat svého syna – zaslíbené dítě – zastavil se, aby se vymlouval 
nebo se přel s Všemohoucím? Ne, bez stěžování nebo reptání šel 
udělat to, co mu bylo přikázáno. Možná měl zvláštní pocity, a 
nepochybně byl zkoušen až do samého morku kostí; byla zkou-
šena jeho nejněžnější náklonnost, přesto se chystal uposlechnout 
příkazu Všemohoucího. Abraham však příkaz nevykonal, neboť 
Pán, když viděl jeho bezúhonnost a ochotu, mu v tom zabránil. 
[Viz Genesis 22:1–18.] … 

Nuže, kolik z nás má takovou důvěru v Pána, jakou měl Ab-
raham? Předpokládejme, že by od vás Bůh požadoval vašeho 

Dům Beehive House v Salt Lake City, ve kterém president Smith po mnoho let žil. 
Zde také 19. listopadu 1918 zemřel. 
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prvorozeného, nebo někoho z vašich drahých, nebo vaše bohat-
ství, snesli byste to bez reptání?… Můžeme očekávat, že získá-
me celestiální oslavení, pokud máme nějaké zákoutí – něco da-
ného stranou – na co se upírá naše srdce nebo nejhlubší náklon-
nost? Položte si otázku, zda jste hodni obdržet oslavení v celes-
tiálním království Božím.16 

Job byl spravedlivý muž, dokonalý na všech svých cestách. 
Na celé zemi nebyl nikdo jako on… Nezlořečil Sabejským, že 
mu odvedli dobytek, ani ohni z nebe, že spálil jeho stáda, ani 
větrům z nebe, že zničily jeho obydlí a zahubily jeho děti. Ne- 
klel kvůli tomu a nerouhal se a nezapíral Pána. Ale řekl: „Hos- 
podin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodi- 
novo.“ [Job 1:21.] … 

Zde je ztělesněna zásada, která má být základem veškeré víry, 
naděje, pravé lásky, lásky, práce, touhy veškerého lidstva – aby 
sloužili Bohu bez ohledu na to, co se jim může stát. I když trpí 
ve vězení, i když trpí pronásledováním, i když trpí chudobou, i 
když by je Bůh zkoušel až do samého morku kostí a podrobil je 
té nejkrajnější zkoušce, aby prověřil jejich bezúhonnost, mají si 
říci jako Job: „Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také 
zase tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď po-
žehnáno jméno Hospodinovo.“ [Job 1:21.] Takto máme velebit 
Boha, milovat Ho celým srdcem, mocí, myslí a silou; potom 
máme milovat svého bližního jako sebe samého; abychom, až 
přijdou zkoušky, v nich mohli vytrvat a nestěžovat si, ale čekat 
až Bůh odhalí své záměry. Potom uvidíme, že žádná láska se 
nevyrovná Boží lásce k Jeho trpícím dětem; žádná milost není 
tak obsáhlá, žádný záměr tak velkolepý a veliký a vznešený jako 
Boží záměr s Jeho dětmi. Budeme-li toto činit, nakonec toto 
poznáme a budeme celým srdcem velebit Boha.17 

Doporučení ke studiu 

• Co je to bezúhonnost? Jak vytváříme „měřítko své bezúhon-
nosti… svými každodenními skutky“? V jakých situacích ve 
vašem životě se rozhodujete, zda dáte Boží věci na první mís-
to? 
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• Jak můžeme rozvinout schopnost nacházet „větší potěšení 
z uctívání a milování Boha“ než z lásky k práci, penězům ne-
bo dalším pozemským potěšením? Jak jste zareagovali, když 
jste čelili zkoušce, zda dáte přednost tomu „co je svaté a bož-
ské“ před pozemskými poctami a majetkem? 

• Jaké je pravé měřítko úspěchu v našem životě? Jaké další de-
finice úspěchu nám někdy brání v úsilí o dosažení tohoto pra-
vého měřítka? Jak jednání podle zjevené pravdy kontrastuje 
s jednáním podle „vodítka veřejnosti“? 

• Proč často čelíme zkouškám a protivenství, když se snažíme 
žít podle evangelia? Jakými způsoby jste byli zkoušeni a pro-
věřováni ve svém úsilí činit vůli Boží? Jak jste reagovali? 

• Jak nám příklady věrných učedníků jako byl Abraham nebo 
Job pomáhají lépe porozumět, jak můžeme „sloužit Bohu bez 
ohledu na to, co se může stát“? Jak jejich příklad posílil vaše 
svědectví? Co nás může připravit na to, abychom během ob-
dobí svých zkoušek tímto způsobem sloužili Bohu? 

• Jak může rozvíjení a udržování osobní bezúhonnosti žehnat a 
posilovat naše rodiny? Jak může žehnat a posilovat naši spo-
lečnost? 
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President Joseph F. Smith, 1838–1918. Učil: „V poměru ke své poctivosti,  
své věrnosti, svému pokroku v poznání Boha se budete moci těšit čistému a 

neposkvrněnému štěstí, neboť právě evangelium přináší pravou radost.“  
(Millennial Star, 30 May 1907, 349.) 



 K A P I T O L A  4 8  

425 

K A P I T O L A  4 8  

Nacházejme odpočinutí v Kristu 

Ti, kteří obdrží svědectví o Ježíši Kristu,  
najdou odpočinek a mír ve své duši. 

Ze života Josepha F. Smitha 

President Joseph F. Smith zemřel 19. listopadu 1918. Od roku 
1901 sloužil jako president Církve. Byl energický, pevný a u- 
přímný v konání díla Páně a celý svůj život věnoval učení pravd 
evangelia Ježíše Krista. Byl kazatelem spravedlivosti, prorokem 
Božím, který pobízel Svaté: „Následujte mě tak, jako já následu-
ji našeho vůdce, Vykupitele světa.“1 

President Heber J. Grant, který Josepha F. Smitha nahradil ja-
ko president Církve, na jeho pohřbu řekl: „Byl jsem s ním 36 let, 
nejprve když byl rádcem, a později když byl presidentem Cír-
kve. Během všech těchto let jsem v jeho životě nepoznal nic, ve 
slově ani skutku, co by nebylo hodno skutečného muže. Se vší 
upřímností bych mohl říci: ‚Byl takovým mužem, jakým bych 
chtěl být.‘ Když stojím zde, u jeho hrobu, toužím více, než mo-
hu slovy vyjádřit, po moci a schopnosti být podobně laskavý, 
podobně ohleduplný, podobně odpouštějící, podobně statečný, 
ušlechtilý a věrný a vskutku kráčet v jeho šlépějích. Nemohl 
bych žádat o nic více. 

… Neboť žádný člověk, který kdy žil, neměl mocnější  
svědectví o žijícím Bohu a o našem Vykupiteli než Joseph F.  
Smith. Od dnů mého nejranějšího dětství uchvacoval celou mou  
bytost svědectvím, které vydával všem těm, s nimiž přišel do  
styku, svědče, že ví, že Bůh žije a že Ježíš je Kristus, Syn  
žijící-ho Boha, Vykupitel světa. Skutečný duch inspirace, který  
byl s tímto mužem, nalezl pevné místo v mém srdci i v srdci  
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mnoha dalších. Měl jsem rád Josepha F. Smitha jako nikoho 
jiného, koho jsem kdy poznal. Bůh žehnej jeho památce.“2 

Následující svědectví je vyňato z proslovu, který pronesl pre-
sident Smith v Provu ve státě Utah dne 13. ledna 1907.3 

Učení Josepha F. Smitha 

Do Pánova odpočinutí vcházíme, když poddáváme  
svou duši Jemu a Jeho evangeliu. 

Přeji si číst ze spisů Moroniho, v nichž cituje učení svého otce 
Mormona. 

„Nyní píši já, Moroni, několik slov svého otce Mormona, kte-
rá mluvil ohledně víry, naděje a lásky… 

chtěl [bych] mluviti k vám, kteří přináležíte k církvi, kteří jste 
mírumilovnými následovníky Kristovými a kteří jste dosáhli 
dostatečné naděje, jíž můžete vejíti do [odpočinutí] Páně od této 
doby, až s ním budete moci v nebesích odpočívati.“ [Moroni 
7:1, 3.] 

… Co znamená vejít do odpočinutí Páně? Osobně si myslím, 
že to znamená, že skrze lásku Boží jsem k Němu získal náklon-
nost, takže si v Kristu mohu odpočinout, abych již nemusel býti 
rozptylován každým větrem nauky, lstivostí a vychytralostí lidí, 
čímž leží v záloze, aby oklamávali; a že jsem utvrzen v poznání 
a svědectví o Ježíši Kristu, takže mě žádná moc nemůže odvrátit 
od přímé a úzké cesty, která vede zpět do přítomnosti Boží, a-
bych se těšil z oslavení v Jeho slavném království; abych se od 
této doby nadále z onoho odpočinutí radoval, dokud s Ním ne-
spočinu na nebesích. 

Přeji si vám vštípit do mysli tuto myšlenku, neboť chci, abyste 
rozuměli, že toto je význam, který je míněn slovy „vejíti do od-
počinutí Božího“. Dovolte mi, abych vás ujistil, že člověk, který 
není důkladně utvrzen v nauce Kristově, který nepoddal celou 
svou duši Pánu a evangeliu, jemuž On učil svět, do tohoto odpo-
činutí ještě nevstoupil. Je dosud, tak říkajíc, na vodě, bloudí, je 
nestálý, postrádá pevnost, postrádá neochvějnou víru, je snadno 
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přemožitelný lstivostí a vychytralostí toho, kdo leží v záloze, 
aby klamal a sváděl k omylu a temnotě. Zatímco ten, který 
v srdci obdržel svědectví o Ježíši Kristu, ten, který poddal vše, 
co má, království Božímu a vůli Otce, je v tomto utvrzen. Jeho 
srdce je upevněno; jeho mysl je rozhodnutá; pochyby se rozptý-
lily; všechny obavy zmizely; ví, v koho důvěřuje; je důkladně 
utvrzen ve svých záměrech a ve svém odhodlání, že on i jeho 
dům budou sloužit Bohu, dodržovat Jeho přikázání a tak dalece, 
jak je to jen pro lidská stvoření možné, bude kráčet v čistotě 
života, ve cti, věrnosti a bezúhonnosti před Pánem. 

Děkuji svému Bohu, že tento duch a pocit neklidu ohledně dí-
la, kterého se účastníme, byl z mých myšlenek a mysli odstra- 
něn; a že mi Pán dal ujištění, které ve vztahu k této věci přesa- 
huje vše ostatní. Raduji se z evangelia; raduji se ze svědectví  
Ducha Božího ve svém srdci; raduji se ze svědectví proroka Jo- 
sepha Smitha; raduji se z každé zásady evangelia Ježíše Krista,  
se kterou jsme se seznámili, tak dalece, jak moje znalost sahá.  
Nemohu žádat, nechci nic lepšího, než jsou zásady života a spa- 
sení zjevené v tomto velkém plánu vykoupení, který byl znovuz- 
řízen na zemi v posledních dnech … 

Snažíme se následovat vysoké morální měřítko stanovené 
naším Spasitelem. 

… Bude-li naše srdce prodchnuto řádným záměrem sloužit Bo-
hu a dodržovat Jeho přikázání, jaké to přinese ovoce? Jaký bude 
výsledek?… Lidé budou naplněni duchem odpuštění, pravé lásky, 
milosrdenství, nelíčené lásky. Nebudou proti sobě navzájem hle-
dat záminky; ani nebudou zneužívat slabé, neopatrné nebo nevě-
domé; ale budou hledět na práva nevědomých, slabých, těch, již 
jsou závislí na jejich milosrdenství, stejně jako hledí na svá vlast-
ní; budou považovat svobody svých spolubližních za posvátné, 
stejně jako svobody vlastní; budou si cenit ctnosti, cti a bezúhon-
nosti svých bližních a bratrů, stejně jako si budou vážit a cenit 
svobody vlastní a budou ji považovat za posvátnou. 

Tohoto vysokého morálního měřítka dokonalosti, které vyhlá-
sil On, nemůžeme dosáhnout naráz. A ačkoli jsme si vědomi 
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skutečnosti, že v současnosti nemůžeme této dokonalosti dosáh-
nout, a nemůžeme ji plně pochopit, jak bychom měli, přesto je 
to cíl, měřítko, které máme před očima. Těšíme se na dobu, kdy 
onoho slavného a vznešeného měřítka, které pro nás bylo stano-
veno skrze příklad, život a poslání Pána Ježíše Krista, budeme 
moci dosáhnout. I když se nám nedaří dosáhnout dokonalého 
měřítka, které Bůh projevil skrze Ježíše Krista, přesto budeme 
zítra činit pokání z našeho selhání a obnovíme své odhodlání a 
zdvojnásobíme svou píli. Ano, v tomto okamžiku zdvojnásobí-
me svou píli, budeme se snažit překonat své slabosti a přiblížit 
se příkladu, který nám dal Syn Boží. 

Toto je evangelium Ježíše Krista, a je to nauka pravdivá. Člo-
věk, který jí bude poslušen, který se ponoří do jejího ducha a 
bude si jejího ducha vážit ve svém srdci; ten, který má tuto tou-
hu v duši a snaží se, aby se tato touha stala nejvyšší ze všech 
ostatních tužeb, půjde dál od víry k víře, od naděje k poznání, od 
porozumění k moudrosti a moci, a nakonec k oslavení a slávě 
v království našeho Boha; a pod celestiálním královstvím nee-
xistuje žádná moc, která by ho mohla zastavit v jeho pokroku, 
bude-li se jen snažit dodržovat zákony a přikázání Boží… 

Když se, stejně jako Jozue v dávných dobách, rozhodneme, že 
budeme v tento den sloužit Bohu, a od tohoto dne i nadále mu 
budeme sloužit a budeme dodržovat Jeho přikázání, potom začí-
náme být schopni rozlišovat temnotu od světla, dobro od zla, 
správné od špatného, to, co je čisté, od toho, co je nečisté; a od 
onoho okamžiku vaše touha po dobru poroste a bude sílit, a vy 
se stanete zběhlejšími v konání dobra a v naplňování záměrů 
Božích, v překonávání vlastních slabostí, úměrně k tomu, jak 
pilně se zříkáte zla a volíte dobro, skrze touhu po dobrém a vy-
stříhání se zlého a odvrácení se od světa a od choutek padlé lid-
ské přirozenosti, a jak pomáháte v tom, co je zamýšleno pro 
oslavení lidstva, oslavení lidských tužeb, oslavení jeho záměrů a 
prohloubení jeho pravé lásky, jeho lásky a odpuštění. Potom 
budete schopni rozlišovat světlo tak, jak řekl prorok; můžete to 
činit právě tak jasně, tak neomylně, jako můžete rozlišovat denní 
světlo od temnoty noční [viz Moroni 7:14–15]… 
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Rosteme od milosti k milosti, dokud neobdržíme  
plnost a nestaneme se spoludědici s Ježíšem Kristem. 

Dovolte mi, abych vám přečetl toto: 
„V pravdě, takto promlouvá Pán: Každá duše, která se zbaví 

svých hříchů, ke mně přijde, mé jméno bude vzývati, poslechne 
mého hlasu, bude dodržovati má přikázání, spatří mou tvář a zví, 
že existuji.“ [NaS 93:1.] 

Toto je slovo Páně. Pro člověka, který nezanechává hříchu, 
nepřichází k Bohu, který nevzývá Jeho jméno, který neposlou-
chá hlas Boží, který nedodržuje Jeho přikázání, není snadné vi-
dět Boží tvář a vědět, že On je. Uvidí tvář Boží a pozná, že On 
je? Ne, neexistuje žádný takový slib; ale právě naopak. Je to ten, 
který „ke mně přijde“; ten, který „se zbaví svých hříchů“; ten, 
který „mé jméno bude vzývati“; ten, který „poslechne mého 
hlasu“; ten, který „bude dodržovati má přikázání“. To je ten, kdo 
„spatří mou tvář“, praví Bůh, a to je ten, kdo „zví, že existuji“, a 
nejenom že „zví, že existuji“, ale bude vědět, že „jsem to pravé 
světlo, které osvítí všechny, kteří se zrodí na svět“. [NaS 93:2.] 

Jak slavný slib je nabídnut dětem Božím!… Pokud Ježíš Kris-
tus, jednorozený Otcův v těle, nepřijal plnost od počátku, a proto 
byl nazván Synem, ale pokračoval v přijímání milosti za milostí, 
přidávaje milost k milosti, až obdržel plnost, je jasné, že ten, kdo 
bude kráčet v Jeho šlépějích, kdo bude poslušen Jeho předpisů a 
přijme Jeho plán pro život a spasení, může obdržet milost za 
milost, může pokračovat od milosti k milosti; může vyrůst 
z nedokonalosti k dokonalosti a může obdržet tu trochu a tam 
trochu, dokud neobdrží plnost, jako Syn Boží obdržel plnost; a 
tak se stát podobným Kristu Synu Božímu, dědicem Boha, a 
spoludědicem s Ježíšem Kristem. [Viz NaS 93:11–14.] Cítím, že 
nejsem schopen vyjádřit myšlenky a pocity, které planou v mé 
duši, podníceny tímto slovem Kristovým, touto slavnou příleži-
tostí, jež je mi poskytnuta skrze poslušnost přikázání Božích, 
skrze dodržování slova Páně, touto slavnou příležitostí, že někdy 
v budoucnosti budu mít plnost Boží slávy, plnost poznání prav-
dy, plnost moci, plnost moudrosti a budu vlastnit moc a panství 
a slávu, stejně jako Otec.  
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Nedává vám to něco, pro co lze žít, něco, v co lze doufat? 
Není vám zde nabízena odměna, již nelze docenit, a není vám 
poskytována skrze vaši poslušnost, vaši věrnost, vaše přijímání 
světla, kráčení ve světle, jako Kristus je ve světle, abyste s Ním 
mohli mít společenství, a aby vás krev Ježíše Krista mohla očis-
tit od veškerého hříchu? Děkuji svému Bohu za toto svaté evan-
gelium; děkuji mu za toto očekávání a za tuto naději, která je 
podnícena v mé duši, že se mohu stát hodným svého Otce a své-
ho Boha; hodným přebývat s Ním, hodným oslavení v Jeho krá-
lovství a hodným toho, abych se těšil z Jeho přítomnosti a Jeho 
přízně po nespočetné věky věčnosti. 

Vím, že právě evangelium Ježíše Krista mi umožní získat toto 
oslavení, a není dána žádná jiná cesta, kterou by člověk mohl 
být spasen; žádný jiný plán zjevený v tomto světě, skrze nějž by 
člověk mohl být oslaven a navrátit se znovu do přítomnosti Bo-
ží. Neexistuje žádná jiná cesta… 

Byly zjeveny všechny věci? Ne. Má Bůh ještě další věci, které 
by zjevil svým dětem? Ano, mnohé; ale my ještě nejsme připra-
veni na nějaké větší světlo než to, jež přišlo; neboť kde je mnoho 
dáno, tam je mnoho požadováno, a nám již bylo mnoho dáno, a 
Bůh od nás dnes vyžaduje více, než Mu dáváme. Nejsme ochotni 
kráčet ve světle, jako On je ve světle; nejsme ochotni poslouchat 
pravdu, jak od nás vyžaduje, abychom ji poslouchali. Poddáváme 
se své slabosti; poddáváme se pokušením, která nás obklopují, 
vlastním choutkám, vlastnímu sobectví a vlastním lidským tuž-
bám namísto toho, abychom se povznesli nad slabost smrtelnosti 
a v duši si řekli: „Pokud se mne týče, budu sloužit svému Bohu, 
dodržovat Jeho přikázání a kráčet před ním bez poskvrny.“ Nedě-
láme to; a přesto jsou Svatí posledních dnů nejlepšími lidmi na 
světě. I se všemi svými slabostmi a nedokonalostmi žijeme blíže 
tomuto měřítku než kteříkoli jiní lidé v dnešním světě. 

Veškerý pokoj a štěstí je možné dosáhnout  
skrze evangelium Ježíše Krista. 

Pán vám žehnej. Kéž s vámi, bratří a sestry, zůstává pokoj. 
Získejte v srdci víru v evangelium. Naučte se, že toto nábožen-
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ství, které vám je dáno skrze proroka Josepha Smitha, je Božím 
náboženstvím, je Božím zákonem a Božím požadavkem na Jeho 
děti na zemi, a že toto má větší cenu než cokoli ostatního. Má 
větší cenu než my sami; má větší cenu než svět; má větší cenu 
než zlato a stříbro, domy a pozemky; má větší cenu než samotný 
smrtelný život, protože v něm jsme nejenom zajištěni osobně, a 
také ve svých právech a výsadách, ale máme také zajištěn dar 
věčného života, který je největší z darů Božích. 

Neexistuje nic, co by se s ním dalo srovnat. Je to největší věc 
na světě – největší věc na zemi – je to pro nás nejvýznamnější 
věc na celém tomto světě – je [to] Boží pravda, náboženství Je-
žíše Krista, nauka vykoupení a spasení od hříchu, od naší slabo-
sti, a naprosté a dokonalé spojení ducha, a práce a poznání a 
moci a moudrosti Boží, dárce všeho dobrého. Pokoj buď s vámi, 
a kéž oplýváte požehnáními zdraví a lásky v každém životním 
kroku, v každém postavení, ve kterém jednáte, abyste vždy 
mohli mít před očima bázeň Boží. 

Nechci ale, abyste si ani na okamžik mysleli, že náboženství 
Ježíše Krista je pro vás obtížné nebo těžké. To ne. Bůh řekl: 
„Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.“ [Matouš 
11:30.] Toto je vykoupení od hříchu. Otrokem není ten, jenž byl 
vykoupen a pozvednut ze zajetí hříchu, ale ten, jenž dlužníkem a 
zajatcem hříchu zůstává. Ten je otrokem; ten je nevolníkem; 
takoví, jako je on, potřebují naši lítost, náš soucit a naše slitová-
ní. Právě toho se máme snažit pozvednout z pout otroctví a hří-
chu, aby se těšil svobodě od hříchu a přestupku. 

Ježíš Kristus, Syn Boží, je schopen, a byl schopen, když pře-
býval v těle, a je schopen i dnes, těšit se všemu, čemu je možné, 
aby se spravedlivá osoba těšila; a není nic hodnotného, co by 
Mu bylo odepřeno. Totéž je možné i pro Svaté posledních dnů. 
„Ach,“ říká někdo, „kdybych žil podle vašeho náboženství, jak 
mi ho ukazujete, neměl bych již žádnou radost, moje potěšení by 
skončila.“ Ó, ty pošetilče! Mohu se těšit každému legitimnímu, 
každému spravedlivému potěšení, jako kterýkoli jiný člověk na 
Boží zemi; a jsem-li věrnější v dodržování přikázání Božích, než 
můj bratr, mohu se jim těšit více, než může on. V poměru ke své 
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poctivosti, své věrnosti, svému pokroku v poznání Boha se bu-
dete moci těšit čistému a neposkvrněnému štěstí, neboť právě 
evangelium přináší pravou radost a pravou volnost a svobodu od 
pout nepravosti a žluči hořkosti. 

Bůh nám pomáhej, abychom viděli pravdu a světlo jako ve 
dne a abychom ji rozlišovali tak jasně, jako můžeme rozlišovat 
denní světlo od noční temnoty, o to se modlím v Ježíšově jménu. 
Amen. 

Doporučení ke studiu 

• Co to znamená „vejít do odpočinutí Páně“? Jak můžeme toto 
odpočinutí získat? 

• Jak můžeme poddat celou svou duši Pánu a Jeho evangeliu? 
• Co můžeme dělat, abychom lépe dosahovali „vznešeného mě-
řítka“, které nám dal Spasitel? 

• Co znamená růst „od milosti k milosti“? Co můžeme dělat, 
abychom zajistili, že tímto způsobem budeme růst i nadále, 
dokud neobdržíme plnost? 

• Jaké slavné sliby dostali ti, již se snaží stát se podobnými 
Spasiteli? 

• Jak vám Ježíš Kristus, když vaše víra v Něho rostla, ulehčoval 
břemena a dával vám odpočinutí? (Viz také Matouš 11:28–30.) 

• Jaké zkušenosti vám pomohly porozumět tomu, že skrze evan-
gelium Ježíše Krista lze nalézt veškerý pokoj a štěstí? 

• Jak vám studium evangelia Ježíše Krista, jak mu učil presi-
dent Joseph F. Smith, pomohlo dozvědět se více o Bohu? Jak 
vám pomohlo cítit pravou radost a mír? Jak vám pomohlo 
v tom, abyste se stali podobnějšími Spasiteli? 

Odkazy 
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260–261. 

 3. „At Rest in Christ“, Millennial Star,  
30 May 1907, 337–349; rozdělení do 
odstavců pozměněno. 
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Rejstřík 

A 

Abraham 
příklad oběti a bezúhonnosti,  

420–422 
příklad víry, 54–55 

Adam 
pád přivodil časnou smrt,  

87–89 
pád přivodil duchovní smrt, 96 
první člověk, 335–336 

Adamův pád 
překonán usmířením, 89–92 
přivodil časnou smrt, 87–89 
přivodil duchovní smrt, 96 

Alkohol. Viz Slovo Moudrosti 
Apoštol, vysvěcení Josepha F. 

apoštolem, xvi, 137–138 
Apoštolové, Kristovi 

jejich mučednická smrt, 420 
obdrželi Ducha Svatého, 73–74 

B 

Bezúhonnost, 416–423 
Abraham příkladem b., 420–421 
projevována dáváním Boha na 

první místo, 417–419 
protivenství bude zkoušet b.,  

419–422 
Biskupové, podporování, 215–217 
Bližní, milujte bližního jako sebe 

samého, 194–196 
„Bože, my Tobě děkujeme“, napsání 

této písně, 241 

Bůh Otec 
jedno s Ježíšem Kristem,  

356–357 
Ježíše Krista, 354–356 
našich duchů, 354–355 
poznat Ho znamená věčný život, 

353–354 
Stvořitel, 335 
tělo z masa a kostí, 354–355 
víra v Něho je nutná, 50–53 
Viz také Děti Boží 

Bůh, jeho děti. Viz Děti Boží 

C 

Církevní president. Viz President 
Církve 

Cudnost, 155–162 
důležitost c. pro muže a ženy, 

157–158 
lze činit pokání ze sexuálního 

hříchu, 160–161 
ohavnost sexuálního hříchu,  

155–157 
uchovávání c. během války,  

402–404 
uvolnění misionáře, který porušil 

zákon c., 155 
věrnost v manželství, 158–160 
Viz také Sexuální hřích 

Č 

Čarodějnictví, jeho zla, 117–118 
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D 

Dar Ducha Svatého. Viz Duch Svatý 
Desátek, 275–282 

brambory Mary Fielding 
Smithové, 49–50 

Církev zbavena dluhu, 275–276 
kdo spravuje d., 278 
osoba, která platí d., neodpadne, 

277 
Pánův zákon příjmu, 277–279 
poslušnost zákona d., 276–277, 

279–281 
požehnání těm, kteří platí d.,  

279–281 
pro bohaté je těžké platit d., 281 

Děti Boží, 331–338 
jsme děti Boží, 331–334 
mohou se stát podobnými našemu 

Otci, 336–337 
stvořeny k obrazu Božímu,  

334–336 
Děti 

dědictví od Pána, 296 
které zemřou před dosažením  

věku zodpovědnosti, jsou 
vykoupeny, 129–130 

láska Josepha F. k dětem, 381 
netýrejte a nezneužívejte, 253–254 
spasení malých dětí, 128–134 
vzkříšení malých dětí, 130–132 
znovuspojeni s těmi, které umírají, 

133–134 
Viz také Děti, výuka; Děti Boží 

Děti, výuka, 295–303 
čemu učit, 296–298 
důležitost příkladu, 296–298 
láska nejmocnějším vlivem na 

výuku dětí, 298–299 
ochrana před růstem ve 

svéhlavosti, 299–301 
projevujte úctu, nikdy netýrejte  

a nezneužívejte, 250–254 
rodiče mají být odborníky v 

pravdě, 346–347 

učte evangeliu, 296–298, 346–350 
učte lásce k Bohu a evangeliu, 

346–347 
učte o daru Ducha Svatého, 69 
učte trpělivosti a práci, 301–302 
učte vlastenectví, 123–125, 
usměrňování dětské zábavy,  

299–301 
víra v Ježíše Krista, 32–33 
zodpovědnost matek za výuku 

dětí, 32–34 
zodpovědnost otců za děti,  

384–385 
zodpovědnost rodičů za výuku 

dětí, 244–245, 296–298 
Dluh 

Církev zbavena d., 275–276 
důležitost vyvarování se d., 163–168 
Viz také Finance, moudré 

spravování 
Domácí učení, důraz Josepha F. na 

d. u., xxi 
Domácí večery. Viz Rodinné domácí 

večery 
Domov 

chrám rodiny, 346–347 
nezbytný pro štěstí, 34 
potřebuje nápravu, 346–347 
za d. neexistuje náhrada, 382 
základ ideálního d., 179–181, 

382–383 
Drahocenná perla, přidána ke 

kánonu, 39 
Druhý příchod, 389–396 

oddaní vládám až do d. p.,  
126–127 

pohromy, jejich účel, 392–394 
pokoj v nebezpečných časech, 

393–394 
poslušnost připravuje na d. p., 

394–396 
proroci předpovídají d. p., 390–392 
příprava spravedlivých, 392–394 
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Duch Svatý, 67–74, 265–272 
dar Ducha Svatého, 68–69 
dělejte to, k čemu vede Duch,  

269 
funkce Ducha Svatého, 69–71 
hřích proti Duchu Svatému,  

72–74 
chrání před zlem, 119–120 
jak si ho udržet, 69–71 
Joseph F. ho slyšel ve vlaku,  

265 
misionáři učí s Duchem Svatým, 

77–78, 80–82 
osobní vedení pro všechny členy, 

266–268 
poslušnost Ducha Svatého vede  

k většímu poznání, 270–272 
poznávejte skrze něho Boží vůli, 

57 
sjednocuje všechny lidi, 368 
svědčí o Ježíši Kristu, 6–8 
vede matky, 34, 37 
vydává svědectví o Ježíši Kristu, 

203–205 
zjevení skrze tichý hlas,  

268–269 
znesvěcování sabatu vede ke  

ztrátě Ducha Svatého, 235–236 
znovuzrození skrze Ducha 

Svatého, 71–72 
Duch 

malých dětí po smrti, 130–132 
znovuspojen s tělem, 91–92 
Viz také Duch Svatý 

Duchovní děti Boží Viz Děti Boží 
Duchovní smrt. Viz Smrt,  

duchovní 
Duše, duch a tělo, 88 
Důvěra. Viz Víra 

Ď 

Ďábel. Viz Satan 

E 

Elohim. Viz Bůh Otec 
Evangelium 
činí nás nesobeckými, 198–199 
přináší světu mír, 399–405 
veškeré štěstí možné skrze e., 

430–432 
znovuzřízení e., 12–14 

F 

Falešná nauka, varujte se jí,  
115–119 

Finance, moudré spravování 
hypotéka, varování, 164–168 
milujte Boha více než peníze, 

168–170 
peníze nejsou zdrojem pravého 

štěstí, 168–170 
používejte peníze k budování 

království Božího, 170–171 
touha Josepha F. koupit vánoční 

dárky, 163 
varujte se dluhu, abyste byli 

svobodní, 164–168 
varujte se chtivosti, 170–171 

Fowler, William, 241 

G 

Genealogie. Viz Rodinná historie, 
práce na r. h. 

Generální autority, podporování, 
212–215 

H 

Havaj 
láska k havajské matce, 192–193 
misie na H., xv–xvi 
zastavení podvodníka na H., 113 

Hazardní hry, 375 
Hlasování pro vyjádření podpory, 

211–212 
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Hospodárnost. Viz Finance, moudré 
spravování 

Hospodářství, Joseph F. o ně přišel 
kvůli službě na misii, 210 

Hřích, nikdo nebude spasen v h.,  
97 

Hypotéky, varování, 164–168 

CH 

Chrám Salt Lake, položení úhelných 
kamenů, xix 

Chrám, 305–311 
důležitost sňatku v chrámu,  

174–179 
obřady znovuzřízeny Josephem 

Smithem, 12 
pro práci na rodinné historii,  

412–414 
pro vykonávání spásných obřadů, 

306–308 
věrnost smlouvám uzavřeným v 

ch., 310–311 
vstupujte jako ti, kteří jsou toho 

hodni, 308–310 
zážitek Josepha F. s ch., 305–306 

Chrámový sňatek. Viz Manželství 
Chtivost, 170–171 
Chudí a potřební 

Péče Pomocného sdružení o ch. a 
p., 185–187 

Pravá láska vůči ch. a p.,  
193–194 

půst zajišťuje potřeby pro ch. a p., 
197–198 

I 

Inteligence. Viz Vzdělaný,  
vzdělání 

J 

Jednota, zjevení vede k j., 367–368 
Ježíš Kristus 

byl plně vzrostlý v duchu před 
narozením, 132 

Duch Svatý svědčí o Ježíši Kristu, 
6–8, 69 

duch, který se ukázal bratru 
Jaredovu, 335 

jedno s Otcem, 356–357 
Jednorozený, 355–356 
Kázání na hoře potvrzuje božskost 

Ježíše Krista, 2–3 
křest Ježíše Krista, 63 
naším cílem je stát se takovým, 

jako je On, 148–152 
největší učitel, 42 
novodobá písma o svědčí o Ježíši 

Kristu, 42–44 
obdržení svědectví o Ježíši Kristu, 

201–208 
odpočinutí v Ježíši Kristu,  

425–432 
odpuštění Ježíše Krista, 3–4, 260 
Otcem skrze božské udělení 

pravomoci, 359–360 
Otec nebe a země, 357 
Otec věrných, 357–359 
poddejte duši Ježíši Kristu,  

426–427 
používal svobodu jednání k činění 

dobra, 291–292 
Prvorozený, 334, 355–356 
předustanoven, aby spasil mrtvé, 

408–410 
přesný obraz svého Otce,  

334–335 
příklad dokonalosti, 151–152, 

427–428 
příklad sebeovládání, 372–373, 

378 
příklad života v pokoji, 404–405 
rostl od milosti k milosti, 153, 

429–430
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spoludědici s Ježíšem Kristem, 
100–101 

svátost nám pomáhá pamatovat  
na usmíření, 101–102 

Svědectví Josepha F. o Ježíši 
Kristu, 1–8, 205, 207–208,  
359–360, 430–432 

usmíření vykupuje od časné smrti, 
86–92 

usmíření vykupuje od duchovní 
smrti, 95–102 

v předsmrtelném světě přijat jako 
Spasitel, 331–334 

víra v Ježíše Krista je nutná,  
50–53 

vykupuje malé děti, které zemřou, 
129–130 

vzkříšen, 4–6 
život a učení dokazují božskost 

Ježíše Krista, 2–4 
Viz také Druhý příchod;  

Svědectví 
Jízda vlakem, Joseph F., slyšel hlas 

Ducha, 265 
Job, projevil bezúhonnost, 420 

K 

Kázání na hoře, potvrzuje 
Spasitelovu božskost, 2–3 

Kázeň 
používejte u dětí laskavost,  

253–254 
Viz také Sebeovládání 

Kimball, Heber C. 
jeden z ušlechtilých Božích mužů, 

110 
pokřtil Josepha F., 59 

Kimballová, Vilate, 189 
Klevety, 375–376. Viz také  

Kritika 
Klíče kněžství, 141, 224–225 

Kněžství, 137–144 
Boží vláda, 138–139 
ctění, 143–144 
definice k., 138–139 
k dílu služby, 340–341,  

342–344 
klíče k., 141, 224–225 
pomocné organizace slouží pod k., 

341–342 
Pomocné sdružení není nezávislé 

na k., 190 
práce Josepha F. s k., xx 
rady mají zvelebovat povolání, 

343 
vládne skrze lásku, 141–143 
znovuzřízeno Josephem Smithem, 

12 
ženy se také těší požehnáním k., 

139–140 
Kniha Mormon 
čtěte K. M. často, abyste našli 

pravdu, 44–46 
přeložena do mnoha jazyků, 43 
přeložena Josephem Smithem,  

16–17 
svědčí o Ježíši Kristu, 42–44 
svědkové K. M., 43 
žehná Lamanitům, 43–44 
Viz také Písma 

Kniha nauk a smluv 
číst NaS často, abychom nalezli 

pravdu, 44–46 
svědčí o Kristu, 42–44, 204–205 
zjevuje slavné zásady, 44 
Viz také Písma 

Knihy 
mají být hodnotné, 377 
písma jsou nejdůležitější, 45–46 

Kritizování 
církevních vedoucích, 215–219 
klevetění, 375–376 
místo k. hledejte dobro, 259 
varujte se k., 195–196 
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Křest, 59–65 
definice pravého křtu, 62–63 
křest Ježíše, 63 
nutný pro spasení, 60–61, 62–65 
pohroužením, 61–63 
prostota obřadu, 63–64 
znovuzrození skrze Ježíše Krista, 

358–359 

L 

Lamanité, požehnáni Knihou 
Mormon, 43–44 

Láska 
Boha k Jeho dětem, 422 
matek se podobá lásce Boží,  

35–36 
milujte bližního jako sebe samého, 

194–196 
milujte Boha více než cokoli 

jiného, 417–419 
předchází týrání a zneužívání, 

250–254 
učte děti s l., 289–299 
základ manželství, 179–181 
Viz také Pravá Láska; Služba 

Lenost, vede k falešné nauce,  
115–116 

Literatura, hodnotná, 377 

M 

Manžel, nikdy nemá týrat nebo 
zneužívat manželku, 250–253.  
Viz také Manželství 

Manželka, má jednat s manželem  
se zdvořilostí, 250–251. Viz také 
Manželství 

Manželství, 173–181 
Bůh přikazuje, 174–177 
nic nemá vstoupit mezi manžela  

a manželku, 180–181 
postaveno na lásce a oddanosti, 

179–181 
posvátnost smluv, 158–160 

pro věčnou slávu a oslavení,  
174–177, 181 

věrnost v manželství, 158–160 
význam chrámu, 177–179 

Maria, matka Ježíše, 356 
Matky, 31–37 

budou vychovávat malé děti, které 
zemřou, 132 

láska m. se podobá lásce Boží,  
35–36 

nemají být týrány nebo 
zneužívány, 252–253 

opravdová velikost, 386 
ovlivňují generace, 32–33 
pomoc od Ducha Svatého, 34, 37 
zodpovědnost učit děti, 33–34 
Viz také Děti, jejich výuka 

Milénium, čas pro vykoupení 
mrtvých, 414 

Milosrdenství k nepřátelům, 259–261 
Milost, růst od milosti k milosti, 

153, 429–430 
Mír. Viz Pokoj 
Misionáři, 76–84 

buďte pokorní, 77–78 
buďte společenští, 80 
buďte spravedliví a poslušní,  

78–80 
Majetek Josepha F. shořel, když 

byl m., 76–77 
modlitba Josepha F. za m., 27–28 
se musejí modlit, 77–78 
učte s prostotou, 80–83 
učte s Duchem, 77–78, 80–82 
varujte se sváru, 80–83 
zodpovědnosti bývalých 

misionářů, 83–84 
Misionářská práce, 76–84 

jak učit evangeliu, 80–83 
nezbytná v domově, 83–84 
vlastnosti misionářů, 77–80 
zodpovědnosti bývalých 

misionářů, 83–84 



  R E J S TŘ Í K   

439 

Modlitba, 21–28 
jak promlouvat s Bohem, 22–23 
Mary Fielding Smithové, za 

ztracené voly, xiv, 21–22  
nutná pro misionáře, 77–78 
prostá a častá, 23–24 
s pokorou a s vírou, 22–25 
s rodinou, 25–26 
za dobro druhých, 27–28 

Mrtví. Viz Rodinná historie,  
práce na r. h.; Vidění o vykoupení 
mrtvých 

Mučednická smrt 
dávných učedníků, 420 
Josepha a Hyruma Smithových, 

xii–xiv 

N 

Náboženské záliby, varujte se jich, 
118–119 

Nauka, falešná. Viz Falešná nauka 
Neděle. Viz Sabat 
Neodpustitelný hřích, 72–74 
Nepřátelé 

milosrdenství s n., 259–261 
n. Církve nebudou slavit vítězství, 

261–262 
n. ne naši, ale Pánovi, 262 
n. nechejte v Božích rukou,  

262–263 
odpuštění Josepha F. nepřátelům, 

xvii–xviii 
Neslušnost, 376 
Nevědomost, velké zlo, 317–319 
Nibley, Charles W., 163, 192, 265 

O 

Občané 
být loajálními o., 122–127 
Svatí posledních dnů jsou  

dobrými o., xix–xx, 123–125 

Oběť 
našich tužeb pro druhé, 198–199 
nezbytná pro věčný život, 57 
pro blaho druhých, 342–344 
všeho k zachování bezúhonnosti, 

419–422 
Oblečení, necudnost v o., 376 
Obřady, chrámové 

buďte hodni je vykonávat, 308–310 
nutné pro spasení, 306–308 

Oddanost vlasti, 123–127 
Odluka Církve a státu, 125–127 
Odpadlictví, odpadnout 

nepodporování vedoucích vede  
k o., 217, 226–227, 365–367 

osoba, která platí desátek, 
neodpadne, 277 

Odpočinutí, 425–432 
následujte Spasitelův příklad, 

427–428 
o sabatu, 231–234 
písma vedou k o., 40 
poddejte duši Ježíši Kristu,  

426–427 
růst od milosti k milosti, 429–430 
v Kristu, 425–432 
vejít do o. skrze víru, 56–57 
veškeré štěstí možné skrze 

evangelium, 430–432 
Odpor 

stůjte odvážně proti o., 106–109 
Viz také Protivenství 

Odpouštět, odpuštění 
nepřátelům, 257–263 
o. Josepha F. nepřátelům,  

xvii–xviii 
o. si navzájem, 62 
o. Spasitele na kříži, 3–4 

Odvaha 
Josepha F. při setkání s 

protimormonskými násilníky, 104 
víry, 56, 106–109 
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Oheň, zničil majetek Josepha F.,  
76–77 

Oslavení 
děti Boží se mohou stát takovými 

jako je On, 336–337 
manželství je pro naše o.,  

174–177, 181 
nezbytné, abychom se stali rodiči 

duchovního potomstva, 92 
o. musejí poznat Boha a Ježíše 

Krista, 353–354 
plán spasení vede k o., 148–151 
pokání a křest jsou nutné k o.,  

64–65 
pro o. je nutná oběť, 57 
rodiny součástí o., 385–386 
růst od milosti k milosti,  

429–430 
skrze usmíření a věrnost,  

100–101 
Otcové, 381–387 

dávají příklad, 384 
láska Josepha F. k rodině, 381 
nesmějí se vyhýbat domácímu 

životu, 382–383 
opravdová velikost, 386 
plní rodinné povinnosti, 384–385 
předsedají rodině, 383 
Viz také Děti, výuka; Bůh Otec; 

Ježíš Kristus 
„Otec a Syn“, naukové vysvětlení, 

353 

P 

Patriarchální řád, 139–140, 383 
Pavel měl odvahu víry, 107 
Pečeticí moc, držena presidentem 

Církve, 141 
Peníze. Viz Finance, moudré 

spravování 
Petr 

kázání mrtvým, 412 
obdržel Ducha Svatého, 73 

Pionýři, příklad statečnosti p.,  
109–111 

Písma, 39–46 
čtěte často, 44–46 
Drahocenná perla přidána ke 

kánonu, 39 
důležitější než populární knihy, 

45–46 
hledejte v p. duchovní bohatství, 

40–42 
Joseph F. se učil od své matky,  

39 
svědčí o Kristu, 42–44, 204–205 
uplatňujme na sebe, 44–45 
vedou k odpočinutí v Kristu, 40 

Plán spasení, 147–153 
navržen pro naše oslavení,  

148–151 
pomáhá nám stát se podobnými 

Ježíši Kristu, 151–152 
poslušnost p. s., 152–153 
umožněn skrze Ježíše Krista,  

152–153 
Podporování vedoucích kněžství. 

Viz Vedoucí kněžství, 
podporování 

Podvod 
pravda nás osvobozuje od p.,  

119–120 
varujte se falešných učení,  

115–119 
Pohromy, jejich účel, 393 
Pokání, 59–65 

definice pravého p., 61–62 
nutné pro spasení, 60–62, 64–65 
ze sexuálního hříchu, 160–161 

Pokoj, 399–405 
Ježíšův příklad p., 404–405 
pouze evangelium přináší p.,  

400–402 
usilujte o mír se všemi lidmi,  

404–405 
v nebezpečných časech, 393–394 
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Pomocné organizace 
pokyny pro nápravu mládeže, 371 
práce Josepha F. s p. o., xxi 
slouží pod kněžstvím, 341–342 
služba pomocných organizací, 

341–344 
Pomocné sdružení, 183–191 

modlitba Josepha F. u příležitosti 
50. výročí, 183 

péče o potřebné, 185–187 
poučuje sestry a posiluje jejich 

víru, 185–190 
příklad prvních vedoucích,  

188–189 
řízeno kněžstvím, 190 
služba P. s., 341–342 
ustanoveno Bohem, 184 

Poslání, každé osoby na zemi, 242 
Poslušnost 

hlasu Ducha, 269 
inspirována svědectvím o Ježíši 

Kristu, 206–207 
nezbytná k vypracování spasení, 

243–244 
nezbytná pro víru, 53–54 
nutná pro oslavení, 64–65, 152–153 
přináší neocenitelná požehnání, 

289–292 
připravuje na druhý příchod,  

394–396 
vede k většímu poznání, 270–272 

Potřební. Viz Chudí a potřební 
Poznání, poslušnost vede k většímu 

p., 270–272 
Práce, učení hodnotě p., 301–302 
Pravá láska, 192–200 

k nepřátelům, 258–261 
milujte bližního jako sebe samého, 

194–196 
největší zásada, 194 
obětování našich tužeb pro druhé, 

198–199 
 

půst zajišťuje potřeby pro chudé, 
197–198 

štědrost k chudým, 193–194 
vyvarování se kritiky, 195–196 
zkouška velikosti duše, 246 
Viz také Láska; Služba 

Pravda 
osvobozuje nás od hříchu,  

119–120 
snažte se být vzdělanými v p., 

313–321 
stůjte za p., varujte se oklamání, 

113–121 
veškerá p. obsažena v evangeliu, 

314–315 
President Církve, 221–229 

Bůh ho bude zvelebovat,  
227–228 

Bůh vede Církev skrze p. C.,  
222 

drží klíče kněžství, 141, 224–225 
Joseph F. se stal p. C., xix, 221 
podporování, 212–215 
přijímá zjevení pro Církev,  

226–227 
součástí Prvního předsednictva, 

222–223 
Presidenti kůlu, podporování,  

215–217 
Primárky, jejich služba, 341–342 
Pronásledování 

Církve, xxi 
Joseph F. odpouští 

pronásledovatelům, 257–258 
Viz také Odpouštět, Odpuštění 

Protivenství 
víra nás podporuje v p., 54–56 
zkouší naši bezúhonnost,  

419–422 
Viz také Odpor 

První předsednictvo, 222–223 
První vidění, největší událost od 

vzkříšení, 14–16 
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Prvorozený. Viz Ježíš Kristus 
Předsednictvo Církve, 222–223 
Předsmrtelný život, byli jsme jeho 

součástí, 331–334 
Příklad 

hrdinský p. prvních církevních 
vedoucích, 109–111 

Ježíš Kristus je náš velký p.,  
151–152, 427–428 

nutný v misionářské práci, 84 
otcové mají dávat p., 384 
při výuce dětí, 296–298 

Půst zajišťuje potřeby pro chudé, 
197–198 

„Původ člověka“, prohlášení 
Prvního předsednictva, 331 

Pýcha, vede k falešným naukám, 
115–116 

R 

Rada v nebi, 331–334 
Radost, cíl naší pozemské existence, 

150 
Rekreace 

má být hodnotná, 373–374 
ne o sabatu, 233–234 
není účelem života, 373–374 
rodiče mají usměrňovat r. dětí, 

299–301 
Rodiče. Viz Děti, jejich výuka; 

Otcové; Matky 
Rodina 

Duch Svatý sjednocuje, 368 
láska Josepha F. k r., xviii 
modlitba s r., 25–26 
práce ke spáse naší r., 244–245 
sobečtí netouží po r., 177–179 
vztahy na věčnost, 385–386 
začíná věčným sňatkem, 174–177 
Viz také Rodinná historie, práce 

na r. h.; Rodinné domácí večery; 
Domov 

Rodinná historie, práce na r. h.,  
407–415 
evangelium kázáno mrtvým,  

410–412 
naše zodpovědnosti, 412–414 
prohlášení Josepha Smitha o 

důležitosti práce na r. h., 410–411 
Spasitel začal práci pro mrtvé, 

408–410 
spasitelé na hoře Sionu, 246–247, 

412–414 
v miléniu, 414 
žijící i mrtví pracují společně, 

410–412 
Viz také Vidění o vykoupení 

mrtvých 
Rodinné domácí večery, 345–351 

co dělat během r. d. v., 347–348 
rodiče mají věrně plnit povinnosti, 

349–350 
sliby, budeme-li poslušní, 348 
učte evangeliu během r. d. v. , 

347–348 
zavedeny, xxi, 345–346 

Rouhání, 374 

S 

Sabat, 230–238 
Bůh posvětil s., 231 
co dělat o s., 231–234 
požehnání plynoucí ze 

zachovávání s., 237–238 
Sobotní večer je úvodem k s.,  

235 
znesvěcování s. vede ke ztrátě 

Ducha, 235–236 
Satan 

bojuje proti pravdě, 114–115 
falešná zjevení od s., 116–117 
napodobování zázraků a 
čarodějnictví, 117–118 

nepřítel Božího díla, 261–262 
snažil se být spasitelem světa,  

332 
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Saul, nespáchal neodpustitelný 
hřích, 73–74 

Sebeovládání, 371–379 
Spasitel je příkladem s., 372–373, 

378 
varujte se brakové literatury, 377 
varujte se hazardních her, 375 
varujte se klevetění, 375–376 
varujte se necudných tanců,  

376–377 
varujte se neslušnosti, 376 
varujte se rouhání, 374 

Sen o čistotě, 95–96 
Sestry. Viz Ženy 
Sexuální hřích 

ohavnost s. h., 155–157 
závažnější při porušení smluv, 

159–160 
ze s. h. lze činit pokání, 160–161 
Viz také Cudnost 

Sexuální spojení, zákonné v 
manželském svazku, 158–159 

Shromažďování v Utahu, již 
nepodporováno, xx 

Slovo moudrosti, 323–329 
Joseph F. káže o S. m., 323–324 
k našemu prospěchu a blahobytu, 

324–326 
neposlušnost S. m. přináší úpadek 

a zničení, 324–326 
poslušnost S. m. nás činí 

podobnějšími Pánu, 327–329 
požehnání plynoucí z poslušnosti 

S. m., 326–329 
Služba, 339–344 

Joseph F. věrně sloužil,  
339–340 

kněžství je k dílu s., 340–341, 
342–344 

pomocných organizací, 341–344 
Viz také Pravá Láska 

Smith, George A., dopis jemu, 76 

Smith, Hyrum 
kázání mrtvým, 411 
mučednická smrt, xii–xiv, 407 
Patriarcha Církve, xii 
uvěznění, 147 

Smith, Joseph F. 
Církev zbavena dluhu, 275–276 
křest J. F. S., 59 
kvůli službě na misii přišel o 

hospodářství, 210 
láska k dětem, 295–296 
láska k havajské matce, 192–193 
láska k chrámům, xviii–xix 
láska k matce, 31–32, 35–36 
láska k rodině, xviii, 381 
loučí se s manželkou Julinou, 

173–174 
matka učila víře skrze placení 

desátku, 49–50 
misie na Havaji, xv–xvi, 67 
modlitba matky za ztracené voly, 

xiv, 21–22 
modlitba při 50. výročí 

Pomocného sdružení, 183 
modlitba za syna na misii, 27–28 
narození, xi–xii 
obdržel vidění o vykoupení 

mrtvých, 362 
obdržení svědectví, 201–202 
odpověděl protimormonským 

násilníkům, 104 
odpuštění pronásledovatelům, 

xvii–xviii, 257–258 
oheň na misii, 76–77 
pocity ohledně dítěte v církvi, 249 
pocity při úmrtí syna Hyruma, 407 
pohřeb, 1, 425 
poselství během 1. světové války, 

399–400 
posvátná místa, práce s nimi, xxii 
pouť do údolí Solného jezera,  

xiv–xv, 31 
program rodinného domácího 

večera, zaveden, 345–346 
řečnické schopnosti, xvii, xxiii 
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sen o čistotě, 95–96 
Slovo moudrosti, kázání o S. m., 

323–324 
služba obci, 122 
smrt dětí, 86, 128–129, 134 
smrt, 416 
stal se presidentem Církve, xix,  

221 
svědectví o Josephu Smithovi, xii, 

11–19 
svědectví o Spasiteli, 1, 359–360, 

425–432 
učil se písmům od své matky, 39 
v Nauvoo, xii 
vánoční dárky, kupování, 163 
věrně sloužil v každém povolání, 

339–340 
vydal „Otec a Syn“, 353 
vydal „Původ člověka“, 331 
vystoupil před Kongresem, 283 
vysvěcen apoštolem, xvi,  

137–138 
zastavení podvodníka na Havaji, 

113 
Smith, Joseph, Prorok 

První vidění, 14–16 
přeložil Knihu Mormon, 16–17 
smrt, xii–xiv, 
spasení mrtvých jednou z 

nejdůležitějších zodpovědností, 
410–411 

svědectví Josepha F. o něm, xii, 
11–19 

uvěznění, 147 
ve snu Josepha F., 95–96 
vykonal pro spasení lidí více,  

17–19 
znovuzřídil evangelium, 12–14 
znovuzřídil chrámové obřady,  

12 
znovuzřídil kněžství, 12–14 

Smithová, Alice, 86 
Smithová, Edith Eleanor, 257 
Smithová, Julina, 173 

Smithová, Mary Fielding 
desátek z brambor, 49–50 
manželství, xi–xii 
mocný vliv na Josepha F., 31–37 
modlitba za nemocné voly, xiv, 

21–22 
pouť do údolí Solného jezera,  

xiv–xv, 31 
přijetí zesnulých dětí Josepha F., 

129 
smrt, xv 
učila Josepha F. z písem, 39 

Smithová, Mercy Josephine, 128 
Smithová, Rachel, 275–276 
Smithová, Rhonda, 128 
Smithová, Ruth, 129 
Smlouvy 

buďte věrni chrámu, 310–311 
buďte věrni s., 105–106 
uzavírejte s. způsobile, 308–310 

Smrt dětí Josepha F., 86, 128–129, 
134 

Smrt, časná 
nutnost a požehnání, 87–89 
Pád přivodil č. s., 87–89 
Vzkříšení překonává č. s., 89–92 

Smrt, duchovní 
Ježíš Kristus vykupuje kajícníka z 

d. s., 95–102 
Pád přivodil d. s., 96 

Sobeckost 
evangelium překonává s., 198–199 
milujte bližního jako sebe samého, 

194–196 
netouží po manželství a rodině, 

177–179 
Viz také Pravá Láska 

Sobotní večer, úvod k sabatu, 235 
Soud 

Duch Svatý vede k spravedlivému 
s., 270 

Viz také Kritizování 
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Spasení, plán. Viz Plán spasení 
Spasitel. Viz Ježíš Kristus 
Spasitelé na hoře Sion, 246–247, 

412–414. Viz také Rodinná 
historie, práce na r. h. 

Spravedlnost, víra v Boží s., 55–56 
Srdce, změna skrze Ducha Svatého, 

71–72 
Starší. Viz Misionáři 
Stvořitel, Bůh Otec je Stvořitel,  

355 
Svár, misionáři se ho musejí 

vyvarovat, 80–83 
Svátost, pamatujte na usmíření 

během s., 101–102 
Svědectví, 201–209 

dar od Boha, 202–203 
Joseph F. dostává s., 201–202 
Josepha F. o Kristu, 1–9, 205, 

207–208, 359–360, 430–432 
o Ježíši Kristu nás inspiruje k 

poslušnosti, 206–207 
skrze Ducha Svatého, 6–8, 203–205 

Svoboda jednání, 284–293 
Bůh dovoluje zlo jako důsledek s. 

j., 286–287 
Bůh ovládá její konečné výsledky, 

286 
Církev nezasahuje do svobody, 

288–289 
darem od Boha; On nezasahuje  

do s. j., 284–287 
poslušnost přináší největší 

požehnání, 289–292 
použití ke službě v Sionu, 342–344 
zodpovědnost za rozhodování, 

284–287 
Svoboda 

Církev nezasahuje do s., 288–289 
největší s. přichází skrze 

poslušnost, 290–292 
Viz také Svoboda jednání 

Svoboda 
pouze evangelium zachovává s., 

400–402 
skrze poslušnost, 283–293 

Synové zatracení, 72–74 

Š 

Šetrnost, 163–172. Viz také Finance, 
moudré spravování 

T 

Tabák. Viz Slovo Moudrosti 
Taneční zábavy, 376–377 
Tělo 

a duch jsou duše, 88 
nezbytnost těla, 148–151 
tvar těla při vzkříšení, 91–92 

Thompsonová, Mercy Fielding,  
xii, xv 

Trpělivost, výuka dětí t., 301–302 
Týrání a zneužívání, 249–255 

jednejte s druhými s úctou,  
250–252 

manželé nemají týrat a zneužívat, 
250–251 

pocity Josepha F. ohledně dětí v 
církvi, 249 

rodiče nemají týrat a zneužívat, 
253–254 

U 

Učení se. Viz Vzdělaný, vzdělání 
Udatný 

odvaha víry, 106–109 
příklady prvních církevních 

vedoucích, 109–111 
příklady prvních sester, 188–189 
v Kristově věci, 104–111 

Usmíření 
nepodmíněné, 86–92 
podmínečné, 95–102 
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překonává Adamův pád, 89–92 
připomínáno při svátosti, 101–102 
staňte se skrze u. spoludědici s 

Ježíšem Kristem, 100–101 
vykupuje malé děti, které zemřou, 

129–130 
vykupuje od časné smrti, 86–92 
vykupuje od duchovní smrti,  

98–100 
Úspěch 

být dobrým rodičem je ú., 386 
definice, 417–418 

Utrpení. Viz Protivenství 

V 

Válka 
poselství Josepha F. během v., 

399–400 
pouze evangelium předchází v., 

400–402 
zůstaňte spravedlivými během v., 

402–404 
Vánoce, touha Josepha F. koupit 

dárky, 163 
Věčný život. Viz Oslavení 
Věda, božské zjevení je měřítkem, 

315–317 
Vedoucí kněžství, podporování, 

210–219 
biskupové a presidenti kůlu,  

215–217 
důležitost hlasování pro vyjádření 

podpory, 211–212 
Generální autority, 212–215 
nemají kritizovat, 215–219 
nepodporování v. k., vede k 

odpadlictví, 217 
Vidění o vykoupení mrtvých, xxiv, 

362, 407–410 
Víra, 49–57 

Abrahamův příklad v., 54–55 
Bůh nás učí, 52 

dar Boží člověku, 53–54 
definována, 50–53 
odvaha v., 56, 106–109 
podporuje nás v protivenství,  

54–56 
v Boha Otce a Ježíše Krista, 50–53 
vejít do Božího odpočinutí skrze 

v., 56–57 
získána poslušností, 53–54 

Vláda 
odluka Církve a státu, 125–127 
podpora Svatými posledních dnů, 

123–127 
Vlastenectví, Svatí posledních dnů 

jsou vlastenci, 123–125 
Vojáci mají zůstat spravedlivými, 

402–404 
Voli, modlitba Mary Fielding 

Smithové za v., xiv, 21–22 
Vulgárnost, 374 
Vykoupení mrtvých. Viz Rodinná 

historie, práce na r. h.; Vidění o 
vykoupení mrtvých 

Vykupitel. Viz Ježíš Kristus 
Výuka evangelia, jak ji mají 

misionáři provádět, 80–83 
Vzájemné osvětové sdružení, jeho 

služba, 341–342 
Vzdělaný, vzdělávání, 313–321 

božské zjevení je měřítkem,  
315–317 

používejme to, co se učíme,  
317–319 

při v. se držte železné tyče,  
319–320 

snažte se být v. v pravdě, 313–321 
úloha vědy a filosofie, 315–317 
v. má být neustálým učením se, 

317–319 
Vzkříšení 

Ježíše Krista, 4–6 
malých dětí, 130–132 
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tvar těla při v., 91–92 
usmíření umožňuje v., 89–92 

W 

Wellsová, Emmeline B., 188–189 

Z 

Zábava. Viz Rekreace 
Záliby, náboženské, varujte se jich, 

118–119 
Zášť 

nechovejte k nikomu z., 257–263 
Viz také Odpouštět; Odpuštění 

Zatracení, synové z., 72–74 
Zdraví. Viz Slovo moudrosti 
Zjevení, 265–272, 362–369 

osobní, 366 
pokračující, 363–364 
poslušnost vede k většímu z.,  

270–272 
potřeba novodobého z., 364 
President přijímá z. pro Církev, 

226–227 
pro všechny členy Církve,  

266–268 
přímo od Boha k člověku, 363 
sjednocuje všechny lidi, 367–368 

skrze cesty kněžství, 116–117, 
365–367 

z. skrze tichý hlas Ducha Svatého, 
268–269 

získání svědectví skrze z.,  
202–203 

Zlo, Bůh dovoluje z., 286–287 
Změna srdce, skrze Ducha Svatého, 

71–72 
Zneužívání. Viz Týrání a 

zneužívání. 
Znovuzrození 

skrze Ducha Svatého, 71–72 
skrze Ježíše Krista, 358–359 
skrze křest, 60 

Znovuzřízení evangelia, 12–14 

Ž 

Žádost. Viz Cudnost; Sebeovládání 
Železná tyč, při úsilí o vzdělání se jí 

držet, 319–320 
Ženy 

nemají být týrány nebo 
zneužívány, 252–253 

statečné první sestry, 188–189 
těší se požehnání kněžství,  

139–140 
Viz také Pomocné sdružení 
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