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Úvod

První pfiedsednictvo a Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ zaloÏilo edici
Uãení presidentÛ Církve, aby vám pomohlo prohloubit porozu-
mûní znovuzfiízenému evangeliu a pfiiblíÏit se Pánu prostfiednic-
tvím uãení presidentÛ Církve v tûchto posledních dnech. Tak jak
bude Církev vydávat v této edici dal‰í knihy, budete si moci vytvo-
fiit sbírku knih s naukami evangelia pro domácí pouÏití. Knihy
v této edici jsou urãeny pro osobní studium i pro v˘uku v kvo-
rech a ve tfiídách.

Tato kniha pfiiná‰í uãení Proroka Josepha Smitha, kter˘ byl
povolán Bohem, aby zahájil dispensaci plnosti ãasÛ v tûchto
posledních dnech. Prorok Joseph Smith v období mezi vidûním
Otce a Syna na jafie 1820 a svou muãednickou smrtí v ãervnu
1844 zorganizoval Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ a
pfiinesl plnost evangelia, které jiÏ nikdy nebude ze zemû odÀato.

Osobní studium

Pfii studiu uãení Proroka Josepha Smitha usilujte o inspiraci
Ducha. Pamatujte na Nefiho zaslíbení: „NeboÈ ten, kdo pilnû
hledá, nalezne; a tajemství BoÏí jim budou odhalena mocí Ducha
Svatého.“ (1. Nefi 10:19.) Zaãnûte své studium modlitbou a mod-
lete se a pfiemítejte v srdci i pfii samotné ãetbû.

Na konci kaÏdé kapitoly najdete otázky a odkazy na ver‰e
z písem, které vám pomohou porozumût uãení Josepha Smitha a
pomohou vám uplatÀovat ho ve svém Ïivotû. Tyto otázky a odkazy
si také mÛÏete projít je‰tû pfiedtím, neÏ zaãnete kapitolu ãíst.

Také se mÛÏete fiídit tûmito radami:

• Vyhledávejte klíãová slova a slovní spojení. KdyÏ narazíte na
slovo, kterému nerozumíte, pouÏijte slovník nebo jin˘ zdroj
informací, kter˘ vám pomÛÏe v˘znam daného slova lépe
pochopit. Na okraj stránky si mÛÏete napsat poznámku, která
vám pfiipomene informace, které jste o daném slovû zjistili.
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• Pfiem˘‰lejte o v˘znamu toho, ãemu Joseph Smith uãil. Slovní
spojení a vûty, které vysvûtlují nûjaké konkrétní zásady evan-
gelia nebo které se nûjak dotknou va‰í mysli a srdce, si mÛÏete
oznaãit, nebo si mÛÏete zapsat své my‰lenky a dojmy na okraj
stránky.

• Zamyslete se nad vlastními záÏitky, které se t˘kají toho, ãemu
Prorok uãil.

• Pfiemítejte o tom, jak se to, ãemu Joseph Smith uãil, t˘ká i vás.
Pfiem˘‰lejte o tom, jak se toto uãení t˘ká toho, s ãím si dûláte
starosti, nebo jak se to t˘ká va‰ich otázek. Rozhodnûte se, co
udûláte na základû toho, co jste se nauãili.

V˘uka z této knihy

Tuto knihu lze pouÏívat k v˘uce doma i v Církvi. Pomoci vám
mohou níÏe uvedené námûty.

Zamûfite se na slova Josepha Smitha a na písma
Pán pfiikázal, abychom neuãili „Ïádné jiné vûci neÏ to, co pro-

roci a apo‰tolové napsali, a to, ãemu [jsme] uãeni Utû‰itelem
skrze modlitbu víry“. (NaS 52:9.) Také prohlásil, Ïe „star‰í, knûÏí
a uãitelé této církve budou uãiti zásadám evangelia mého, jeÏ
jsou v Bibli a v Knize Mormonovû, ve které je plnost evangelia“.
(NaS 42:12.)

Va‰ím úkolem je pomáhat druh˘m porozumût uãení Proroka
Josepha Smitha a písmÛm. Neodkládejte tuto knihu stranou ani
si nepfiipravujte lekce z jin˘ch materiálÛ. Vûnujte podstatnou
ãást lekce tomu, Ïe budete ãíst uãení Josepha Smitha zazname-
nané v této knize a Ïe budete diskutovat o jeho v˘znamu a
uplatnûní.

Povzbuzujte ãleny tfiídy, aby si na shromáÏdûní brali tuto knihu,
aby tak byli lépe pfiipraveni zapojovat se do diskusí ve tfiídû.

Usilujte o vedení Ducha Svatého
Pokud se budete modlit o pomoc a peãlivû se pfiipravovat,

Duch Svat˘ vás ve va‰em úsilí povede. PomÛÏe vám zdÛraznit ty
ãásti jednotliv˘ch kapitol, které druhé povzbudí k tomu, aby se
snaÏili porozumût evangeliu a uplatÀovat ho ve svém Ïivotû.
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Bûhem v˘uky se v srdci modlete o to, aby va‰e slova a diskusi
ve tfiídû doprovázela moc Ducha. Nefi fiekl: „KdyÏ ãlovûk pro-
mlouvá mocí Ducha Svatého, moc Ducha Svatého to nese do
srdce dûtí lidsk˘ch.“ (2. Nefi 33:1; viz také NaS 50:13–22.)

Pfiipravte se na v˘uku
Kapitoly v této knize jsou uspofiádány tak, aby vám v pfiípravû

na v˘uku pomohly. V kaÏdé kapitole je zafiazen oddíl „Ze Ïivota
Josepha Smitha“. Tento oddíl obsahuje informace o Ïivotû
Josepha Smitha a o rané historii Církve, které lze pouÏít v úvodu
k lekci i pfii její v˘uce. Oddíl „Uãení Josepha Smitha“ je rozdûlen
na nûkolik dílãích oddílÛ. Jejich nadpisy shrnují základní body
v dané kapitole. Tyto nadpisy lze pouÏít jako osnovu, podle níÏ
mÛÏete uãit. Poslední oddíl „Doporuãení ke studiu a k v˘uce“
obsahuje otázky a odkazy na ver‰e z písem, které se vztahují
k danému uãení.

Va‰e v˘uka bude efektivnûj‰í, kdyÏ se budete fiídit níÏe uvede-
n˘mi kroky:

1. Prostudujte si kapitolu. Pfieãtûte si kapitolu, abyste se obe-
známili s uãením Josepha Smitha a abyste mu porozumûli.
KdyÏ se vás jeho slova osobnû dotknou, budete uãit s vût‰í
upfiímností a mocí (viz NaS 11:21). Pfii ãtení pamatujte na
potfieby tûch, které uãíte. V kapitole si mÛÏete oznaãit nauky a
zásady, které jim podle va‰eho názoru pomohou.

2. Urãete si, jaké ãásti pouÏijete. KaÏdá kapitola toho obsahuje
více, neÏ budete moci pfiedat v jedné lekci. NesnaÏte se pro-
brat celou kapitolu – spí‰e s modlitbou vyberte nauky a
zásady, které podle vás nejvíce pomohou tûm, které uãíte.
MÛÏete se napfiíklad rozhodnout, Ïe se zamûfiíte na jeden
nebo dva dílãí oddíly a na nûkolik otázek, jeÏ pomohou ãle-
nÛm tfiídy diskutovat o zásadách v oddílech, které jste vybrali.

3. Urãete si, jak lekci uvedete. Abyste na zaãátku lekce vzbudili
pozornost ãlenÛ tfiídy, mÛÏete se podûlit o nûjak˘ osobní záÏi-
tek nebo mÛÏete poÏádat ãleny, aby pfieãetli pfiíbûh z úvodní
ãásti kapitoly nebo aby se podívali na nûjak˘ obrázek v kapi-
tole. Pak se mÛÏete zeptat: „Co se z tohoto pfiíbûhu (nebo
obrázku) dovídáme o hlavním tématu této kapitoly?“ Dal‰ími
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moÏnostmi, jak zahájit lekci, je pfieãíst ver‰ z písma nebo citát
z kapitoly nebo zazpívat náboÏenskou píseÀ. Dal‰ím vhodn˘m
nápadem je fiíci ãlenÛm tfiídy, jaké jsou hlavní body lekce. Také
mÛÏete ãlenÛm pfiipomenout minulou lekci z této knihy tím,
Ïe je poÏádáte, aby si vzpomnûli, o jak˘ch událostech, lidech,
zásadách nebo naukách jste diskutovali.

4. Urãete si, jak budete druhé povzbuzovat k diskusi. Toto by mûla
b˘t nejdel‰í ãást lekce, protoÏe ãlenové tfiídy se uãí naukám a
zásadám nejlépe tím, kdyÏ o nich diskutují. Projdûte si v této
knize na stranách xi–xii námûty, jak vést pouãné a povzná‰ející
diskuse. Také mÛÏete pouÏít otázky z oddílu „Doporuãení ke
studiu a k v˘uce“, kter˘ je na konci kapitoly. Pomocí níÏe uvede-
n˘ch námûtÛ si mÛÏete pfiipravit i vlastní otázky:

• Pokládejte otázky, které pomáhají ãlenÛm tfiídy vyhledávat
fakta, události, nauky a zásady. Tyto typy otázek pomáhají ãle-
nÛm zamûfiit se na konkrétní pravdy, které si pfiejete zdÛraz-
nit, a obeznámit se s konkrétními informacemi obsaÏen˘mi
v uãení Proroka. Napfiíklad po nalezení konkrétního citátu se
mÛÏete zeptat: „Jaká jsou klíãová slova nebo vûty v tomto
citátu?“ nebo „Co je hlavním tématem tohoto citátu?“

• Pokládejte otázky, které ãlenÛm tfiídy pomohou pfiem˘‰let o
naukách a zásadách, kter˘m Joseph Smith uãil. Tyto otázky
povzbuzují ãleny k tomu, aby vûnovali pozornost sv˘m my‰-
lenkám a dojmÛm t˘kajícím se uãení Josepha Smitha a aby
se o nû podûlili. Napfiíklad: „Co myslíte, proã je toto uãení
dÛleÏité?“ nebo „Jaké my‰lenky nebo dojmy ve vás vyvolává
tento citát?“ nebo „Co toto uãení pro vás znamená?“

• Pokládejte otázky, které povzbuzují ãleny tfiídy, aby porov-
návali to, co se dozvídají z uãení Proroka, s vlastními my‰-
lenkami, pocity a zku‰enostmi. Napfiíklad: „Co z toho, co
jste proÏili, se t˘ká toho, co fiekl Prorok Joseph Smith?“

• Pokládejte otázky, které pomohou ãlenÛm tfiídy uplatÀovat
ve svém Ïivotû to, ãemu se uãí. Tyto otázky pomáhají ãle-
nÛm pfiem˘‰let o tom, jak mohou Ïít podle uãení Josepha
Smitha. Napfiíklad: „K ãemu nás Joseph Smith povzbuzuje,
abychom dûlali? Jak mÛÏeme ve svém Ïivotû uplatÀovat to,
co fiekl?“ PfiipomeÀte ãlenÛm, Ïe se nebudou uãit jen tím,
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co je fieãeno, ale také skrze zjevení, které bude urãeno
pfiímo jim (viz NaS 121:26).

5. Urãete si, jak lekci zakonãíte. MÛÏete napfiíklad struãnû shr-
nout danou lekci nebo poÏádat jednoho nebo dva ãleny tfiídy,
aby ji shrnuli. Tak, jak vás nabádá Duch, vydejte svûdectví o
uãení, které jste probírali. MÛÏete také vyzvat druhé, aby se
podûlili o své svûdectví. Povzbuìte ty, které uãíte, aby se fiídili
nabádáními, která obdrÏeli od Ducha Svatého.

Pfii pfiípravû na v˘uku se mÛÏete podívat na rady a námûty
uvedené v pfiíruãce Uãení – není vût‰ího povolání (36123 121),
ãást B, kapitoly 14, 16, 28 a 29; nebo v Pfiíruãce pro v˘uku
(34595 121).

Veìte povzná‰ející a pouãnou diskusi
NíÏe uvedené námûty vám pomohou vyvolat a vést povzná‰e-

jící a pouãnou diskusi:

• Usilujte o vedení Ducha Svatého. MÛÏe vás nabádat k tomu,
abyste poloÏili urãité otázky nebo abyste do diskuse zapojili
urãité lidi.

• Pomáhejte ãlenÛm tfiídy soustfiedit se na uãení Josepha
Smitha. PoÏádejte je, aby pfieãetli jeho slova, abyste vyvolali
diskusi, nebo aby na‰li odpovûì na otázky. Pokud se diskuse
zaãne stáãet na jiné téma nebo ãlenové zaãnou spekulovat
nebo se zaãnou pfiít, zmûÀte téma diskuse tím, Ïe se vrátíte
k události, nauce nebo zásadû uvedené v kapitole.

• Kdykoli je to vhodné, podûlte se o záÏitek, kter˘ se t˘ká uãení
v dané kapitole.

• Povzbuzujte ãleny tfiídy, aby se dûlili o své my‰lenky, pokládali
otázky a uãili se navzájem (viz NaS 88:122). Napfiíklad je
mÛÏete poÏádat, aby nûco fiekli k tomu, co fiekl nûkdo jin˘,
nebo mÛÏete poloÏit jednu otázku nûkolika ãlenÛm.

• Neobávejte se ticha po poloÏení otázky. Ti, které uãíte, ãasto
potfiebují ãas na pfiem˘‰lení nebo se potfiebují podívat do pfií-
ruãky, neÏ se podûlí o své my‰lenky, svûdectví nebo zku‰enosti.

• Naslouchejte upfiímnû druh˘m a snaÏte se porozumût jejich
poznámkám. Podûkujte jim za jejich zapojení se do v˘uky.
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• KdyÏ ãlenové uvedou nûkolik my‰lenek, zvaÏte, zda by bylo
vhodné napsat je na tabuli, nebo poÏádat nûkoho jiného, aby
je na tabuli napsal.

• Hledejte rÛzné zpÛsoby, jak ãleny tfiídy zapojit do diskuse.
Napfiíklad je mÛÏete poÏádat, aby diskutovali o otázkách ve
skupinkách nebo s tím, kdo sedí vedle nich.

• ZvaÏte, zda byste mohli jednoho nebo dva ãleny tfiídy kontak-
tovat pfiedem. PoÏádejte je, aby pfii‰li do tfiídy pfiipraveni
odpovûdût na nûkterou otázku, kterou jste si pfiipravili.

• PouÏijte nûjakou náboÏenskou píseÀ, zvlá‰tû tu, která se t˘ká
nûjaké znovuzfiízené pravdy, abyste podpofiili diskusi o dané
pravdû evangelia. Zpûv písnû je také efektivním zpÛsobem, jak
lekci uvést nebo zakonãit.

• Neukonãujte dobrou diskusi jen proto, Ïe chcete probrat v‰e,
co jste si pfiipravili. Nejvíce záleÏí na tom, aby ãlenové tfiídy
pociÈovali vliv Ducha a aby se posiloval jejich závazek Ïít podle
evangelia.

Uãení pro na‰i dobu

Tato kniha obsahuje uãení Proroka Josepha Smitha, které se
t˘ká dne‰ní doby. V této knize se napfiíklad neprobírají taková
témata, jako Prorokovo uãení ohlednû zákona zasvûcení ve
vztahu ke správcovství majetku. Pán tento zákon Církvi odÀal,
protoÏe Svatí nebyli pfiipraveni podle nûj Ïít (viz NaS 119, záhlaví
oddílu). V této knize se také neprobírá plurální manÏelství.
Nauky a zásady t˘kající se plurálního manÏelství byly zjeveny
Josephu Smithovi jiÏ v roce 1831. Prorok uãil nauce o plurálním
manÏelství a bûhem jeho Ïivota byla fiada tûchto manÏelství uzav-
fiena. Bûhem nûkolika dal‰ích desetiletí, pod vedením presi-
dentÛ Církve, ktefií byli nástupci Josepha Smitha, vstoupil do
plurálního manÏelství znaãn˘ poãet ãlenÛ Církve. V roce 1890
president Wilford Woodruff vydal manifest, kter˘m bylo plurální
manÏelství v Církvi zru‰eno (viz Oficiální prohlá‰ení 1). Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ jiÏ plurální manÏelství
nepraktikuje.
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Informace o zdrojích citovan˘ch v této knize

Uãení Proroka Josepha Smitha uvedené v této knize vychází
z rÛzn˘ch materiálÛ: z Prorokov˘ch kázání, z ãlánkÛ pfiiprave-
n˘ch k tisku samotn˘m Prorokem nebo pod jeho vedením,
z Prorokov˘ch dopisÛ a deníkÛ, ze zaznamenan˘ch vzpomínek
tûch, ktefií sly‰eli Prorokova slova, a z nûkter˘ch Prorokov˘ch
nauk a spisÛ, jeÏ byly pozdûji kanonizovány jako písmo. Znaãná
ãást uãení Josepha Smitha je citována z knihy History of the
Church [Historie Církve]. Dal‰í informace o tûchto materiálech
najdete v dodatku.

V této knize je citována fiada dosud nepublikovan˘ch materi-
álÛ. Pravopis, interpunkce, psaní velk˘ch písmen a gramatika
byly v nutn˘ch pfiípadech upraveny kvÛli lep‰í srozumitelnosti.
Rozdûlení na odstavce bylo také provedeno dodateãnû nebo
pozmûnûno kvÛli lep‰í srozumitelnosti. V pfiípadû citátÛ z publi-
kovan˘ch materiálÛ jsou tyto materiály citovány beze zmûn,
není-li uvedeno jinak. Ve‰ker˘ text v hranat˘ch závorkách byl pfii-
dán editory této knihy, není-li uvedeno jinak.
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Historick˘ pfiehled

Tento chronologick˘ pfiehled poskytuje struãn˘ historick˘
rámec pro uãení Proroka Josepha Smitha, které je prezentováno
v této knize.

1805, 23. prosince: Narozen v Sharonu, v kraji Windsor, ve
státû Vermont, jako páté dítû z jedenácti
v rodinû Josepha Smitha st. a Lucy Mack
Smithové.

PfiibliÏnû 1813:
(7 let)

NakaÏen skvrnit˘m tyfem; kvÛli kompli-
kacím je nutná operace levé nohy. V té
dobû Ïili Smithovi ve West Lebanonu,
ve státû New Hampshire, coÏ bylo jedno
z nûkolika míst, kam se rodina pfiestûho-
vala v letech 1808 aÏ 1816 pfii hledání
pracovních pfiíleÏitostí.

1816: 
(10 let)

Jeho rodina se stûhuje do vesnice Palmyra
ve státû New York.

Kolem 1818–1819:
(12 nebo 13 let)

Jeho rodina se stûhuje z vesnice Palmyra
do roubeného domku v okrese Palmyra
ve státû New York.

1820, brzy na jafie:
(14 let)

Modlí se v háji nedaleko svého domova.
Nav‰tíven Bohem Otcem a JeÏí‰em
Kristem. Dotazuje se, k jaké církvi se má
pfiipojit. Spasitel odpovídá, Ïe jsou v‰echny
‰patné a Ïe nemá vstupovat do Ïádné.

1823, 21.–22. záfií:
(17 let)

Nav‰tíven Moronim, kter˘ ho informuje
o Pánovû díle na zemi v posledních
dnech a o Knize Mormonovû. Vidí zlaté
desky, které jsou zakopány v nedalekém
pahorku, ale je mu zakázáno je v té dobû
vyzvednout.
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1825: 
(19 let)

Jeho rodina se stûhuje z roubeného
domku do novû postaveného dfievûného
stavení na své farmû v okresu Manchester
ve státû New York.

1827, 18. ledna:
(21 let)

Îení se s Emmou Haleovou z Harmony
ve státû Pensylvánie; jsou oddáni v South
Bainbridge ve státû New York.

1827, 22. záfií: Moroni mu pfiedává desky. Od roku
1823 se s Moronim setkával kaÏdoroãnû
22. záfií.

1827, prosinec: 
(22 let)

Stûhuje se do Harmony ve státû Pen-
sylvánie, aby unikl lÛze, která se mu
v Palmyfie a v Manchesteru snaÏí desky
ukrást. Krátce poté zaãíná pfiekládat
Knihu Mormonovu.

1828, únor: Martin Harris ukazuje opis nûkter˘ch
znakÛ ze zlat˘ch desek v˘znaãn˘m vûd-
cÛm, také Charlesu Anthonovi a Samuelu
L. Mitchillovi v New Yorku.

1828, ãerven – 
ãervenec:

KdyÏ mûl Martin Harris ve svém drÏení
116 stránek rukopisu s pfiekladem Knihy
Mormonovy, rukopis se ztratil.

1829, 5. dubna: 
(23 let)

Do Harmony pfiijíÏdí Oliver Cowdery,
aby slouÏil jako písafi Knihy Mormonovy;
7. dubna se zaãíná znovu pfiekládat.

1829, 15. kvûtna: S Oliverem Cowderym pfiijímá od Jana
Kfititele Aronovo knûÏství. Joseph a Oliver
se navzájem kfití v fiece Susquehanna.

1829, kvûten – 
ãerven:

S Oliverem Cowderym pfiijímá od
dávn˘ch apo‰tolÛ Petra, Jakuba a Jana
Melchisedechovo knûÏství. Toto se stalo
poblíÏ fieky Susquehanna mezi Harmony
ve státû Pensylvánie a Colesville ve státû
New York.
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1829, ãerven: Na farmû Petera Whitmera st. v okrese
Fayette ve státû New York dokonãuje
pfieklad Knihy Mormonovy. Ve Fayette
vidí tfii svûdci desky a andûla Moroniho;
v okrese Palmyra vidí desky osm svûdkÛ
a drÏí je v rukou.

1830, 26. bfiezna:
(24 let)

První v˘tisky Knihy Mormonovy jsou
k dispozici vefiejnosti v knihkupectví
Egberta B. Grandina v Palmyfie.

1830, 6. dubna: Ve Fayette v domû Petera Whitmera st.
formálnû organizuje Církev (viz NaS
20:1). Zpoãátku se Církev oficiálnû
naz˘vá Církev Kristova. 3. kvûtna 1834 se
název Církve mûní na Církev Svat˘ch
posledních dnÛ. 26. dubna 1838 je na
základû zjevení název zmûnûn na Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
(viz NaS 115:4).

1830, ãerven: Na základû Pánova pfiíkazu zaãíná praco-
vat na inspirované revizi Bible – dnes je
tento pfieklad Bible znám jako pfieklad
Bible od Josepha Smitha.

1830, 9. ãervna: Ve Fayette pofiádá první konferenci
Církve.

1830, záfií: Stûhuje se z Harmony ve státû
Pensylvánie do Fayette ve státû New
York. Od prosince 1827 do záfií 1830 Ïili
Joseph a Emma v Harmony, ale Joseph
pravidelnû cestoval do Manchesteru,
Fayette a Palmyry kvÛli práci t˘kající se
pfiekladu Knihy Mormonovy, zaji‰tûní
jejího vydání, kvÛli organizování Církve,
pfiedsedání první konferenci Církve a
kvÛli dal‰ím církevním povinnostem.
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1830, záfií: Získává zjevení, Ïe misionáfii mají jít 
„k LamanitÛm“, aby jim kázali evangelium
(NaS 28:8; viz také 30:5–6; 32:1–3).
V fiíjnu se ãtyfii star‰í vydávají na misii do
indiánského teritoria na západ od státu
Missouri.

1830, prosinec: 
(25 let)

Získává zjevení, Ïe Svatí se mají shromáÏ-
dit ve státû Ohio (viz NaS 37).

1831, zaãátek 
února:

PfiijíÏdí do Kirtlandu ve státû Ohio po
více neÏ 400 kilometrÛ dlouhé cestû ze
státu New York.

1831, 20. ãervence: V Independence v kraji Jackson ve státû
Missouri získává zjevení, Ïe Independence
je „ústfiedním místem“ Sionu (viz NaS
57:1–3).

1831, 2. srpna: Pfiedsedá zasvûcení kraje Jackson ve státû
Missouri jako zemû Sionu. Zasvûcení pro-
vádí Sidney Rigdon.

1831, 3. srpna: Zasvûcuje chrámov˘ pozemek
v Independence.

1832, 25. ledna:
(26 let)

V Amherstu ve státû Ohio mu je vyjádfiena
podpora jako presidentovi vysokého
knûÏství.

1832, 8. bfiezna: V Kirtlandu organizuje První pfiedsednic-
tvo – jeho rádci jsou Sidney Rigdon a
Jesse Gause. 18. bfiezna 1833 nahrazuje
Jesseho Gause Frederick G. Williams.

1832, 27.–28. 
prosince: (27 let)

Je mu pfiikázáno postavit v Kirtlandu
chrám (viz NaS 88:119–120).

1833, leden: Zahajuje ·kolu prorokÛ.
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1833, 2. ãervence: Dokonãuje poãáteãní práci na inspirova-
ném pfiekladu Bible – dnes je tento pfie-
klad znám jako pfieklad Bible od Josepha
Smitha. Z tohoto díla vze‰la kniha
MojÏí‰ova a Joseph Smith–Matou‰, které
jsou nyní souãástí Drahocenné perly.

1833, 20. ãervence: V Independence ve státû Missouri niãí
lÛza tiskafisk˘ lis, na nûmÏ se právû tisk-
la Kniha pfiikázání, a také vût‰inu jiÏ
vyti‰tûn˘ch stránek. V záfií 1835 jsou
zjevení z Knihy pfiikázání a dal‰í zjevení
vyti‰tûna v Kirtlandu v prvním vydání
Nauky a smluv.

1833, 23. ãervence: Jsou poloÏeny základní kameny pro
chrám Kirtland.

1833, 18. prosince: Joseph Smith st. je vysvûcen patriarchou
Církve.

1834, kvûten – 
ãervenec: (28 let)

Vede Sionskou v˘pravu z Kirtlandu ve
státû Ohio do kraje Clay ve státû
Missouri, aby pomohl Svat˘m, ktefií byli
vyhnáni ze sv˘ch domovÛ v kraji Jackson
ve státû Missouri. Po získání zjevení, Ïe
Svatí musejí poãkat „na vykoupení Sionu
krátk˘ ãas“ (NaS 105:9), se vrací do
Kirtlandu.

1835, 14. února:
(29 let)

Organizuje Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ.

1835, 28. února: Organizuje Kvorum Sedmdesáti.

1835, ãervenec: Získává egyptské papyry obsahující zápisy
Abrahamovy.

1836, 27. bfiezna:
(30 let)

Zasvûcuje chrám Kirtland (viz NaS 109).
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1836, 3. dubna: JeÏí‰ Kristus se zjevuje v chrámu Kirtland
Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu
a chrám pfiijímá. Josephovi a Oliverovi se
také ukazují MojÏí‰, Elias a Eliá‰ a pfiedá-
vají jim klíãe knûÏství. (Viz NaS 110.)

1837, ãerven:
(31 let)

Posílá star‰í z Kirtlandu a z Horní Kanady
jako misionáfie do Anglie – na první misii
mimo území Severní Ameriky.

1838, 12. ledna:
(32 let)

Opou‰tí Kirtland, aby unikl násilnostem
ze strany lÛzy, a mífií do Far Westu ve
státû Missouri.

1838, 14. bfiezna: PfiijíÏdí do Far Westu a zakládá zde ústfiedí
Církve.

1838, 27. dubna: Zaãíná sestavovat svÛj Ïivotopis, kter˘ od
roku 1842 vychází pod názvem
„Îivotopis Josepha Smitha“ v církevních
periodikách; pozdûji je toto dílo znovu
vydáno pod názvem History of the
Church [Historie Církve].

1838, 27. fiíjna: Guvernér státu Missouri Lilburn W. Boggs
vydává nechvalnû známé „Vyhlazovací
nafiízení“. KvÛli tomuto nafiízení a kru-
tému pronásledování jsou Svatí nuceni
bûhem zimy a jara 1838–1839 opustit stát
Missouri a uprchnout do státu Illinois.

1838, 1. prosince: Spolu s dal‰ími církevními vedoucími je
uvrÏen do Ïaláfie v Liberty ve státû
Missouri.

1839, 20. bfiezna:
(33 let)

Z Ïaláfie v Liberty pí‰e Svat˘m dopis, jehoÏ
ãásti byly pozdûji kanonizovány jako
oddíly 121, 122 a 123 v Nauce a smlou-
vách.
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1839, v polovinû
dubna:

Pfii pfiesunu kvÛli zmûnû pfiíslu‰ného
soudu z Gallatinu do Columbie ve státû
Missouri mu stráÏe umoÏÀují utéci.

1839, 22. dubna: Znovu se setkává se svou rodinou
v Quincy ve státû Illinois.

1839, 10. kvûtna: Stûhuje se se svou rodinou do malého
roubeného domku v Commerce ve státû
Illinois. Pozdûji toto místo pfiejmenovává
na mûsto Nauvoo.

1839, 29. listopadu: Ve Washingtonu D.C. nav‰tûvuje Martina
Van Burena, presidenta Spojen˘ch státÛ, a
usiluje o odãinûní bezpráví páchaného ve
státû Missouri. Také se tam obrací se Ïádostí
o pomoc na Kongres Spojen˘ch státÛ.

1840, 15. srpna:
(34 let)

Bûhem pohfiebního shromáÏdûní
v Nauvoo vefiejnû hlásá nauku o kfitu za
mrtvé. Kfity za mrtvé jsou nejprve prová-
dûny v fiece Mississippi a v místních vod-
ních tocích.

1840, záfií: V poselství Prvního pfiedsednictva urãe-
ného Církvi se oznamuje, Ïe nade‰el ãas
zaãít stavût v Nauvoo chrám.

1841, 4. února: 
(35 let)

Zvolen vrchním velitelem novû zorgani-
zované Legie Nauvoo, jednotky illinoiské
státní milice.

1841, 6. dubna: PoloÏeny základní kameny pro chrám
Nauvoo.

1841, 21. listopadu: První kfity za mrtvé jsou v chrámu Nauvoo
vykonávány v dfievûné kfititelnici, která je
postavena a zasvûcena je‰tû pfied dokon-
ãením chrámu.

1842, únor – fiíjen:
(36 let)

SlouÏí jako redaktor církevního periodika
v Nauvoo Times and Seasons.
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1842, 1. bfiezna: V periodiku Times and Seasons publikuje
WentworthÛv dopis; v bfieznu a v kvûtnu
v tomto periodiku také publikuje knihu
Abrahamovu.

1842, 17. bfiezna: Organizuje Pomocné sdruÏení Ïen
z Nauvoo, jehoÏ presidentkou je Emma
Smithová.

1842, 4. kvûtna: V horní místnosti svého ãerveného
cihlového obchodu udílí první obfiady
obdarování.

1842, 19. kvûtna: Je zvolen starostou mûsta Nauvoo.

1843, 12. ãervence:
(37 let)

Zaznamenává zjevení o nové a vûãné
smlouvû, které obsahuje zjevení o vûãné
podstatû manÏelské smlouvy (viz NaS 132).

1844, 29. ledna:
(38 let)

Oznamuje svoji kandidaturu na presidenta
Spojen˘ch státÛ americk˘ch.

1844, bfiezen: Na setkání s dvanácti apo‰toly a s dal‰ími
povûfiuje Dvanáct fiízením Církve v pfií-
padû své smrti a vysvûtluje, Ïe jim k tomu
udûlil ve‰keré nezbytné obfiady a pfiedal
pravomoc a klíãe.

1844, 27. ãervna: V Ïaláfii v Carthage ve státû Illinois
umírá se sv˘m bratrem Hyrumem
muãednickou smrtí.

1844, 29. ãervna: V Nauvoo ve státû Illinois jsou on i Hyrum
pohfibeni.



V dobû, kdy mûl Joseph Smith První vidûní, Ïil se svou rodinou 
v roubeném domku v Palmyfie ve státû New York.
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Îivot a sluÏba Josepha Smitha

„Joseph Smith, Prorok a Vidoucí Pánû, uãinil, kromû JeÏí‰e
samotného, pro spasení lidí na tomto svûtû více, neÏ kter˘koli
jin˘ ãlovûk, jenÏ na nûm kdy Ïil.“ (NaS 135:3.) Toto pfiekvapivé
prohlá‰ení popisuje muÏe, kter˘ byl povolán Bohem ve vûku 14
let a doÏil se pouh˘ch 38 let. Mezi narozením Josepha Smitha ve
Vermontu v prosinci 1805 a jeho tragickou smrtí v Illinois
v ãervnu 1844 se odehrály zázraãné vûci. Josephovi se zjevili BÛh
Otec a Jeho Syn JeÏí‰ Kristus a nauãili ho toho o povaze Boha
více, neÏ kolik toho lidé poznali bûhem cel˘ch staletí. Dávní pro-
roci a apo‰tolové mu udûlili posvátnou knûÏskou moc, díky
ãemuÏ se Joseph stal nov˘m a oprávnûn˘m svûdkem BoÏím
v této poslední dispensaci. Skrze Proroka bylo zjeveno jedineãné
mnoÏství poznání a nauky, vãetnû Knihy Mormonovy, Nauky a
smluv a Drahocenné perly. Skrze nûho byla na zemi znovu zor-
ganizována Pánova pravá Církev.

Dílo, které zapoãalo Josephem Smithem, se dnes ‰ífií po celém
svûtû. President Wilford Woodruff svûdãil o Proroku Josephu
Smithovi: „Byl prorokem BoÏím a poloÏil základy toho nejvût-
‰ího díla a dispensace, které kdy byly ustanoveny na zemi.“1

Jeho pfiedkové a dûtství

Joseph Smith byl ‰estou generací AmeriãanÛ – jeho pfiedkové
emigrovali z Anglie do Ameriky v 17. století. Prorokovi pfiedci
zosobÀovali vlastnosti, které jsou ãasto pfiisuzovány prvním
generacím AmeriãanÛ: vûfiili, Ïe BÛh je vede a Ïe o nû peãuje,
vûfiili v hodnotu usilovné práce a pilnû slouÏili své rodinû a zemi.

Rodiãe Josepha Smitha, Joseph Smith st. a Lucy Mack
Smithová, se vzali v roce 1796 v Tunbridge ve státû Vermont. Byli
to bohabojní manÏelé zvyklí tvrdû pracovat, ktefií svÛj spoleãn˘
manÏelsk˘ Ïivot zaãali za pfiízniv˘ch finanãních podmínek.
Joseph Smith st. v‰ak nane‰tûstí pfii‰el o svou první farmáfiskou
usedlost a v následujících letech mûl fiadu finanãních neúspûchÛ.
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Smithovi byli nuceni se nûkolikrát stûhovat, protoÏe otec se sna-
Ïil vydûlávat na Ïivobytí tím, Ïe farmafiil na zalesnûn˘ch kopcích
Nové Anglie, Ïe se nechával najímat na práci na jin˘ch farmách,
Ïe provozoval obchod se smí‰en˘m zboÏím nebo uãil ve ‰kole.

Joseph Smith ml. se narodil 23. prosince 1805 v Sharonu ve
státû Vermont jako páté z jedenácti dûtí. Jméno dostal po svém
otci. Rodina Smithov˘ch mûla, v pofiadí podle narození, tyto
dûti: nepojmenovan˘ syn (zemfiel krátce po narození), Alvin,
Hyrum, Sophronia, Joseph, Samuel, Ephraim (Ïil necelé dva
t˘dny), William, Katharine, Don Carlos a Lucy.2

ProrokÛv neobyãejn˘ charakter se projevil jiÏ záhy. KdyÏ
Smithovi Ïili ve West Lebanonu ve státû New Hampshire, mnozí
v této oblasti, vãetnû v‰ech Smithov˘ch dûtí, byli nakaÏeni smr-
tící epidemií skvrnitého tyfu. Zatímco ostatní dûti se bez kompli-
kací uzdravily, Josephovi, kterému bylo kolem sedmi let, v levé
noze propukl tûÏk˘ zánût. Dr. Nathan Smith z lékafiské fakulty
Dartmouth Medical School v nedalekém Hanoveru ve státû New
Hampshire souhlasil, ve snaze zachránit chlapci nohu, s prove-
dením nového chirurgického zákroku. KdyÏ se Dr. Smith a jeho
kolegové chystali pfiistoupit k operaci, Joseph poÏádal matku,
aby opustila místnost, aby nemusela b˘t svûdkem jeho utrpení.
Joseph odmítl lihovinu k utlumení bolesti, spolehl se pouze na
uklidÀující objetí svého otce a stateãnû vydrÏel operaci, pfii níÏ
mu chirurg odvrtal a od‰típal ãást kosti z levé nohy. Operace byla
úspû‰ná, i kdyÏ Joseph nûkolik dal‰ích let chodil o berlích a aÏ
do konce Ïivota nepatrnû kulhal.

V roce 1816 se Joseph Smith st. po opakovan˘ch neúspû‰n˘ch
sklizních s rodinou pfiestûhoval z Norwiche se státû Vermont do
Palmyry ve státû New York v nadûji, Ïe se mu bude dafiit lépe.
„Vzhledem k tomu, Ïe jsme byli v nuzn˘ch pomûrech,“ vzpomí-
nal v pozdûj‰ích letech Prorok, „byli [jsme] nuceni tûÏce praco-
vat, abychom zajistili Ïivobytí pro velkou rodinu..., a protoÏe to
vyÏadovalo úsilí v‰ech, ktefií byli schopni poskytnout jakoukoli
pomoc pfii zaji‰Èování Ïivobytí pro rodinu, pfii‰li jsme tudíÏ o
v˘hody plynoucí ze vzdûlání. Postaãí, fieknu-li, Ïe jsem byl pouze
vyuãován ve ãtení, psaní a v základech poãítání.“3
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Oblast Palmyry ve státû New York. Zde se odehrálo mnoho dÛleÏit˘ch událostí 
z rané historie Církve, vãetnû Prvního vidûní a náv‰tûv Josepha Smitha Moronim.

První vidûní

Joseph Smith o své rané v˘chovû napsal: „Narodil jsem se...
dobr˘m rodiãÛm, ktefií ne‰etfiili úsilím, aby mne vyuãovali v kfies-
Èanském náboÏenství.“4 Josephovi rodiãe, podobnû jako mnozí
dal‰í kfiesÈané, si uvûdomovali, Ïe nûkteré zásady evangelia, kte-
r˘m uãil JeÏí‰ a Jeho apo‰tolové, se v tehdej‰ích církvích nena-
cházely. V oblasti Palmyry se v roce 1820 nûkolik rÛzn˘ch
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Posvátn˘ háj kolem roku 1907. Na jafie 1820 se mlad˘ Joseph Smith odebral do 
tohoto lesíku, kter˘ byl poblíÏ jejich domova, aby se modlil k Pánu o vedení.

kfiesÈansk˘ch denominací snaÏilo získat obrácené. Josephova
matka, dva jeho bratfii a jeho star‰í sestra vstoupili do místní
presbyteriánské církve, ale Joseph spoleãnû s otcem a se sv˘m
bratrem Alvinem se drÏeli stranou. Aãkoli byl Joseph pouh˘m
chlapcem, dûlal si velké starosti s tím, jak si on sám stojí pfied
Bohem, a znepokojoval ho zmatek mezi rÛzn˘mi náboÏensk˘mi
skupinami.
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KdyÏ 14let˘ Joseph studoval písma, zapÛsobila na nûj pasáÏ
z epi‰toly Jakubovy: „JestliÏe pak komu z vás nedostává se moud-
rosti, ÏádejÏ jí od Boha, kter˘Ï v‰echnûm dává ochotnû a neo-
mlouvá, i budeÈ dána jemu.“ ( Jakub 1:5.) Joseph, inspirován
tímto slibem od Pána, se jednoho jarního dne v roce 1820 ode-
bral do lesa nedaleko svého domova, aby se pomodlil. Poklekl a
pfiedloÏil pfiání svého srdce Bohu. OkamÏitû byl uchvácen mocí
temnoty, která ho zcela pfiemohla a vyvolala v nûm obavy, Ïe
bude zniãen. Pak, v odpovûì na jeho upfiímnou modlitbu, se
nebesa otevfiela a on byl osvobozen od svého neviditelného
nepfiítele. Ve sloupu svûtla jasnûj‰ího neÏ slunce spatfiil dvû
Bytosti, které stály nad ním ve vzduchu. Jedna z nich promlu-
vila, naz˘vajíc chlapce jménem, a fiekla: „Toto je mÛj Milovan˘
Syn. Sly‰ Jej!“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:17.)

V tomto slavném zjevení se mladému Josephovi osobnû uká-
zali BÛh Otec a Jeho Syn JeÏí‰ Kristus. Joseph rozmlouval se
Spasitelem, kter˘ mu sdûlil, Ïe se nemá pfiipojovat k Ïádné teh-
dej‰í církvi, neboÈ „v‰echny jsou na omylu“ a „v‰echna jejich
kréda jsou v [jeho] oãích ohavností;... uãí jako nauky pfiikázání
lidská, majíce podobu boÏskosti, ale popírají moc její“. (Joseph
Smith–Îivotopis 1:19.) Josephovi bylo také slíbeno, Ïe „v urãi-
tém budoucím ãase [mu] bude oznámena plnost evangelia“.5 Po
staletích temnoty bylo slovo BoÏí a skuteãnost, Ïe BÛh Otec a
Jeho Syn JeÏí‰ Kristus existují, zjeveno svûtu prostfiednictvím
této mladistvé a ãisté nádoby.

Náv‰tûvy Moroniho

Uplynuly tfii roky, bûhem nichÏ na Josephovo prohlá‰ení, Ïe
vidûl Boha, nahlíÏeli ostatní obyvatelé komunity s pohrdáním a
s posmûchem. Mlad˘ Prorok, kterému nyní bylo 17 let, pfiem˘‰-
lel o tom, co ho ãeká. Veãer 21. záfií 1823 se naléhavû modlil o
vedení a o odpu‰tûní sv˘ch mladistv˘ch „hfiíchÛ a bláhovostí“.
(Joseph Smith–Îivotopis 1:29.) V odpovûì na jeho modlitbu
naplnilo jeho podkrovní loÏnici svûtlo a zjevil se mu nebesk˘
posel, kter˘ se jmenoval Moroni. „Prohlásil se za andûla BoÏího,“
vzpomínal Joseph, „seslaného pfiinést radostné zvûsti, Ïe
smlouva, kterou BÛh uãinil s dávn˘m Izraelem, má b˘t brzy napl-
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nûna, Ïe pfiípravné dílo pro druh˘ pfiíchod Mesiá‰e má rychle
zapoãít; Ïe ãas je nadosah, kdy evangelium, ve v‰í své plnosti,
bude hlásáno s mocí v‰em národÛm, aby lidé mohli b˘t pfiipra-
veni na mileniální vládu. Bylo mi sdûleno, Ïe jsem byl vybrán,
abych byl nástrojem v rukou BoÏích, abych uskuteãnil nûkteré
Jeho zámûry v této slavné dispensaci.“6

Moroni také Josephovi fiekl, Ïe v nedalekém pahorku je ukryt
soubor dávn˘ch spisÛ, kter˘ na zlaté desky vyryli dávní proroci.
Tento posvátn˘ záznam pojednával o lidech, které BÛh 600 let
pfied JeÏí‰ov˘m narozením pfiivedl z Jeruzaléma na západní polo-
kouli. Moroni byl mezi tímto lidem posledním prorokem a tento
záznam, o nûmÏ BÛh slíbil, Ïe ho pfiinese na svût v posledních
dnech, zakopal. Joseph Smith mûl za úkol toto posvátné dílo
pfieloÏit do angliãtiny.

Bûhem následujících ãtyfi let se mûl Joseph vÏdy 22. záfií set-
kávat s Moronim na pahorku, aby obdrÏel dal‰í poznání a
pokyny. Tato léta pfiíprav a osobního zu‰lechÈování byla zapo-
tfiebí pro to, aby mohl dávn˘ záznam pfieloÏit. Musel b˘t pfiipra-
vován zhostit se úkolu vynést na svût dílo, jehoÏ úãelem je
pfiesvûdãit Îidy a pohany, „Ïe JeÏí‰ je Kristus, Vûãn˘ BÛh, zjevu-
jící se v‰em národÛm“. (Titulní strana Knihy Mormonovy.)

ZaloÏení BoÏího království na zemi

Zaãátek pfiekládání Knihy Mormonovy
Zatímco Joseph Smith ãekal, aÏ zlaté

desky obdrÏí, pomáhal zaji‰Èovat ãasné
potfieby své rodiny. V roce 1825 ode‰el
do Harmony ve státû Pensylvánie, aby
pracoval pro Josiaha Stowella. Tam bydlel
u rodiny Isaaca a Elizabeth Haleov˘ch a
seznámil se s jejich dcerou Emmou –
vysokou tmavovlasou uãitelkou. 18.
ledna 1827 v South Bainbridge ve státû
New York byli Joseph a Emma oddáni.
Aãkoli ve svém manÏelství proÏili rÛzné
zkou‰ky – úmrtí dûtí, finanãní tûÏkosti aEmma Smithová
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Josephova ãastá nepfiítomnost kvÛli plnûní jeho zodpovûdností –
Joseph a Emma k sobû navzájem vÏdy chovali hlubokou lásku.

22. záfií 1827, ãtyfii roky poté, co Joseph desky poprvé spatfiil,
mu byly koneãnû svûfieny. Jakmile se ale ocitly v jeho drÏení,
místní lÛza se mu je opakovanû a houÏevnatû snaÏila ukrást. Aby
Joseph a Emma unikli tomuto pronásledování, vrátili se v pro-
sinci 1827 do Harmony, kde Ïili rodiãe Emmy. Jakmile se tam
usadili, Joseph zaãal s pfiekládáním desek.

Na zaãátku roku 1828 obdrÏel Martin Harris, úspû‰n˘ farmáfi
z Palmyry, svûdectví o Pánovû díle v posledních dnech a odces-
toval do Harmony, aby Josephovi s pfiekládáním pomáhal. Do
ãervna onoho roku bylo v˘sledkem Josephovy pfiekladatelské
práce 116 stránek rukopisu. Martin opakovanû Ïádal Proroka o
svolení vzít rukopis domÛ do Palmyry a ukázat ho nûkter˘m ãle-
nÛm své rodiny. Prorok se tázal Pána a jeho Ïádost byla zamít-
nuta, ale on Ïádal Pána je‰tû dvakrát a nakonec bylo Martinovi
dovoleno rukopis si vzít. KdyÏ byl rukopis v Palmyfie, ztratil se a
jiÏ nikdy se nena‰el. Pán Prorokovi na ãas odÀal Urim a Thumim
i desky a Prorok byl pokofien a musel ãinit pokání. Ve zjevení od
Pána se Joseph dozvûdûl, Ïe se vÏdy musí bát Boha více neÏ lidí.
(Viz NaS 3.) Od té doby, aãkoli mu bylo pouh˘ch 22 let, se jeho
Ïivot vyznaãoval naprostou oddaností pfii následování kaÏdého
pfiíkazu Pánû.

5. dubna 1829 dorazil k Josephovu domu v Harmony Oliver
Cowdery, uãitel, jenÏ byl o rok mlad‰í neÏ Joseph. V odpovûì na
modlitbu obdrÏel svûdectví o pravdivosti Prorokova díla. Dva
dny nato se dílo pfiekládání opût rozebûhlo – Joseph diktoval a
Oliver zapisoval.

Znovuzfiízení knûÏství BoÏího
KdyÏ Joseph a Oliver pracovali na pfiekladu Knihy Mormonovy,

ãetli zprávu o tom, jak Spasitel nav‰tívil dávné Nefity. V dÛsledku
toho se rozhodli, Ïe budou usilovat o Pánovo vedení ohlednû
kfitu. 15. kvûtna ode‰li k fiece Susquehanna, nedaleko Josephova
domu v Harmony, aby se tam pomodlili. K jejich úÏasu je nav‰tí-
vila nebeská bytost, která se pfiedstavila jako Jan Kfititel. Jan
Kfititel jim pfiedal Aronovo knûÏství a fiekl jim, aby se navzájem
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pokfitili a vysvûtili. Pozdûji, jak jim Jan Kfititel slíbil, se Josephovi
a Oliverovi zjevili také dávní apo‰tolové Petr, Jakub a Jan a pfie-
dali jim Melchisedechovo knûÏství a vysvûtili je apo‰toly.

Pfied tûmito náv‰tûvami mûli Joseph a Oliver poznání a víru.
Av‰ak poté, co se jim zjevili tito nebe‰tí poslové, mûli také pra-
vomoc – knûÏskou moc a pravomoc BoÏí nutnou k zaloÏení Jeho
Církve a k vykonávání obfiadÛ spasení.

Vydání Knihy Mormonovy a zorganizování Církve
Bûhem dubna a kvûtna 1829 byla Prorokova pfiekladatelská

práce doma v Harmony stále ãastûji pfieru‰ována pronásledová-
ním. V dÛsledku toho se Joseph a Oliver doãasnû pfiestûhovali
do okresu Fayette ve státû New York, aby v domû Petera
Whitmera st. pfieklad dokonãili. Pfieklad byl dokonãen v ãervnu,
za ménû neÏ tfii mûsíce poté, co Oliver zaãal slouÏit jako
ProrokÛv písafi. Do srpna Joseph uzavfiel smlouvu s vydavatelem
Egbertem B. Grandinem z Palmyry ohlednû vyti‰tûní této knihy.
Martin Harris zastavil svou farmu, aby tím ruãil panu Grandinovi
za náklady na tisk, a pozdûji prodal 61 hektarÛ své farmy, aby
tuto zástavu splatil. 26. bfiezna 1830 byla Kniha Mormonova
v Grandinovû knihkupectví k dispozici k volnému prodeji.

6. dubna 1830, pouh˘ch jedenáct dní poté, co byla Kniha
Mormonova vefiejnû nabízena k prodeji, se skupina asi 60 lidí
shromáÏdila v roubeném domku Petera Whitmera st. ve Fayette
ve státû New York. Tam Joseph Smith oficiálnû zorganizoval
Církev, která byla pozdûji na základû zjevení pojmenována jako
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. (Viz NaS 115:4.)
Byla to radostná událost doprovázená mocn˘m vylitím Ducha.
Byla poÏehnána svátost, vûfiící byli pokfitûni, byl udílen dar
Ducha Svatého a muÏi byli vysvûceni ke knûÏství. Ve zjevení pfii-
jatém bûhem shromáÏdûní Pán jmenoval Josepha Smitha vedou-
cím Církve – „vidoucím, pfiekladatelem, prorokem, apo‰tolem
JeÏí‰e Krista, star‰ím církve skrze vÛli Boha Otce a milost
[va‰eho] Pána JeÏí‰e Krista“. (NaS 21:1.) Církev JeÏí‰e Krista byla
opût zfiízena na zemi.
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Replika domku Petera Whitmera st. ve Fayette ve státû New York. Tento zrekonstruovan˘
dÛm stojí na místû, kde Prorok 6. dubna 1830 formálnû zorganizoval Církev.

Kirtland ve státû Ohio – rozmach Církve

âlenové Církve s nad‰ením sdíleli pravdu s druh˘mi a mladá
Církev rychle rostla. Zanedlouho byly zaloÏeny odboãky ve mûs-
tech Fayette, Manchester a Colesville ve státû New York. V záfií
1830, krátce poté, co se Joseph a Emma Smithovi pfiestûhovali
z Harmony ve státû Pensylvánie do Fayette, Pán zjevil Prorokovi,
Ïe misionáfii se mají vydat „k LamanitÛm“, ktefií Ïili na západním
okraji státu Missouri (NaS 28:8). Cesta zavedla misionáfie i do
oblasti Kirtlandu ve státû Ohio, kde se setkali s náboÏenskou
skupinou hledající pravdu a kde obrátili asi 130 jejích ãlenÛ,
vãetnû Sidneyho Rigdona, kter˘ se pozdûji stal ãlenem Prvního
pfiedsednictva. Svatí v Kirtlandu sdíleli evangelium s ostatními
v okolí a jejich poãet se rozrostl na nûkolik stovek.

Církev ve státû New York rostla, ale odpor vÛãi Církvi rovnûÏ.
V prosinci 1830 obdrÏel Prorok zjevení, v nûmÏ ãlenové Církve
dostali pokyn, aby ode‰li „do Ohia“ (NaS 37:1), které bylo vzdá-
leno více neÏ 400 kilometrÛ. Za nûkolik málo mûsícÛ velká vût‰ina
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Svat˘ch ve státû New York prodala, ãasto s velkou ztrátou, svÛj
majetek a pfiinesla obûti nutné ke shromáÏdûní se v Kirtlandu ve
státû Ohio. Joseph a Emma Smithovi byli mezi prvními, ktefií se
vydali do Ohia. Do Kirtlandu dorazili asi 1. února 1831.

Dvû shromaÏìovací místa pro Svaté
Zatímco Církev v Kirtlandu sílila, v ãervnu 1831 Pán dal

Prorokovi a dal‰ím vedoucím Církve pokyn, aby se vydali do
Missouri. Tam jim Pán chtûl zjevit zemi jejich dûdictví (viz NaS
52:3–5, 42–43). Bûhem ãervna a ãervence 1831 Prorok a dal‰í
urazili témûfi 1500 kilometrÛ z Kirtlandu do kraje Jackson ve
státû Missouri, kter˘ se nacházel na západním okraji osídlení
Ameriky. Krátce poté, co dorazili na místo, Prorok obdrÏel zje-
vení, v nûmÏ Pán prohlásil, Ïe zemû „Missouri... je zemí, kterou
jsem urãil a zasvûtil pro shromáÏdûní svat˘ch. ProãeÏ, toto je
zemû zaslíbení a místo pro mûsto Sion... Místo, které se nyní
naz˘vá Independence, je ústfiedním místem; a místo pro chrám
leÏí západnû“. (NaS 57:1–3.)

V souladu s naplÀováním proroctví, které pronesli dávní bib-
liãtí proroci, zaãal 25let˘ Joseph Smith pokládat základy mûsta
Sionu v Americe. V srpnu 1831 pfiedsedal zasvûcení onoho území
jako shromaÏìovacího místa a zasvûtil chrámov˘ pozemek. Krátce
poté se Prorok vrátil do Ohia, kde povzbuzoval nûkteré vûrné
Svaté, aby se shromáÏdili do Missouri. Stovky Svat˘ch podstoupily
obtíÏe spojené s cestováním do amerického pohraniãí v 19. sto-
letí a vydaly se do svého nového domova v Missouri.

V letech 1831 aÏ 1838 Ïili ãlenové Církve v Ohiu i v Missouri.
Prorok, ãlenové Kvora Dvanácti a mnozí ãlenové Církve Ïili
v Kirtlandu, zatímco dal‰í ãlenové se shromaÏìovali do Missouri,
kde byli vedeni tamûj‰ími vedoucími knûÏství dle pokynÛ
Proroka. Církevní vedoucí udrÏovali kontakt dopisy a ãast˘mi
cestami mezi Kirtlandem a Missouri.

Pokraãující zjevení
KdyÏ Ïil Prorok v oblasti Kirtlandu, obdrÏel od Pána fiadu zje-

vení t˘kajících se znovuzfiízení evangelia v posledních dnech.
V listopadu 1831 se vedoucí Církve rozhodli publikovat mnohá
tato zjevení ve sbírce nazvané Kniha pfiikázání. Kniha mûla b˘t
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vyti‰tûna v Independence ve státû Missouri. V ãervenci 1833 v‰ak
lÛza zniãila tiskafisk˘ lis i mnoho jiÏ vyti‰tûn˘ch archÛ. Vyjma
nûkolika málo v˘tiskÛ, které byly zachránûny, nemûli ãlenové
Církve Knihu pfiikázání nikdy k dispozici. V roce 1835 byla zje-
vení urãená pro Knihu pfiikázání spoleãnû s mnoha dal‰ími zje-
veními publikována v Kirtlandu jako Nauka a smlouvy.

Zatímco Ïil Prorok v oblasti Kirtlandu, pokraãoval ve své práci
na pfiekladu Bible, kterou podle pfiíkazu Pánû zapoãal v roce
1830. Bûhem staletí se z Bible ztratily mnohé jasné a cenné ãásti
a Prorok byl veden Duchem, aby uãinil nûkteré opravy v textu
Bible krále Jakuba a aby obnovil informace, které byly ztraceny.
Tato práce vedla k znovuzfiízení dÛleÏit˘ch pravd evangelia,
vãetnû mnoha zjevení, která jsou nyní obsaÏena v Nauce a
smlouvách. Aãkoli mûl Prorok v úmyslu svou revizi Bible publi-
kovat, naléhavé záleÏitosti a pronásledování mu zabránily toto
dílo ve své celistvosti publikovat bûhem jeho Ïivota.

Joseph Smith obdrÏel v rámci své práce na inspirované revizi
Bible zjevení, které je nyní knihou MojÏí‰ovou, a inspirovan˘
pfieklad Matou‰e 24, kter˘ se dnes naz˘vá Joseph Smith–Matou‰.
V roce 1835 zaãal Prorok pfiekládat knihu Abrahamovu ze staro-
byl˘ch egyptsk˘ch papyrÛ, které Církev zakoupila. V‰echny tyto
pfieklady se pozdûji staly souãástí Drahocenné perly.

Mezi zjevení, která Prorok obdrÏel v Kirtlandu, patfiila i ta, která
stanovila v‰eobecná pravidla pro vedení Církve. Na základû pokynÛ
Pánû Joseph Smith v roce 1832 zorganizoval První pfiedsednictvo.7

V roce 1835 zorganizoval Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ a Kvorum
Sedmdesáti. KÛl byl v Kirtlandu zorganizován v roce 1834. Bûhem
tohoto období také zfiídil kvora Aronova a Melchisedechova knûÏ-
ství, aby slouÏila potfiebám místních ãlenÛ Církve.

První chrám v této dispensaci
V rámci jedné z nejdÛleÏitûj‰ích ãástí znovuzfiízení evangelia Pán

zjevil Josephu Smithovi, Ïe je zapotfiebí stavût svaté chrámy. V pro-
sinci 1832 Pán Svat˘m pfiikázal, aby zaãali stavût chrám v Kirtlandu
ve státû Ohio. Aãkoli mnozí ãlenové Církve nemûli odpovídající
bydlení, zamûstnání, ani dostatek potravin, PánÛv pfiíkaz pfiijali
s nad‰ením a spoleãnû s Prorokem se pustili do práce.
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Chrám Kirtland kolem roku 1900. Tento chrám byl postaven za velk˘ch obûtí Svat˘ch,
ale musel b˘t opu‰tûn poté, co byli Svatí pronásledováni a z Kirtlandu vyhnáni.

KdyÏ 27. bfiezna 1836 Joseph Smith zasvûtil chrám, do‰lo
k obdobnému vylití Ducha jako bûhem letnic. O t˘den pozdûji, 3.
dubna 1836, se staly jedny z nejv˘znamnûj‰ích událostí v nábo-
Ïenské historii. Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu se
v chrámu zjevil Pán JeÏí‰ Kristus a prohlásil: „Pfiijal jsem tento dÛm
a jméno mé zde bude; a budu se v tomto domû projevovati lidu
svému v milosrdenství.“ (NaS 110:7.) Také se zjevili tfii poslové ze
starozákonních dispensací – MojÏí‰, Elias a Eliá‰. Ti znovuzfiídili
klíãe knûÏství a pravomoc, která byla na zemi jiÏ dlouho ztracena.
Prorok Joseph Smith mûl nyní pravomoc shromaÏìovat Izrael ze
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ãtyfi stran zemû a peãetit rodiny na ãas a celou vûãnost. (Viz NaS
110:11–16.) Toto znovuzfiízení klíãÛ knûÏství bylo v souladu se
vzorem, podle nûhoÏ Pán dával Prorokovi „fiádku za fiádkou, pfied-
pis za pfiedpisem; tu trochu a tam trochu“ (NaS 128:21), dokud
nebyla plnost evangelia JeÏí‰e Krista na zemi znovuzfiízena.

Hlásání vûãného evangelia
Bûhem celého Prorokova pÛsobení Pán Josephovi nafiizoval,

aby vysílal misionáfie kázat „evangelium kaÏdému stvofiení“. (NaS
68:8.) Sám Prorok si uvûdomoval bfiímû této zodpovûdnosti a
mnohokrát kvÛli hlásání evangelia opustil domov a rodinu.
V prvotních letech Církve byli misionáfii povoláváni kázat v rÛz-
n˘ch ãástech Spojen˘ch státÛ a Kanady.

V létû 1837 byl pak Prorok inspirován k tomu, aby vyslal misi-
onáfie do Anglie. Prorok povûfiil Hebera C. Kimballa, ãlena Kvora
Dvanácti, aby se zhostil tohoto velkého úkolu a vedl malou sku-
pinu misionáfiÛ. Star‰í Kimball zanechal svou rodinu témûfi bez
prostfiedkÛ, ale ode‰el s vírou v to, Ïe Pán ho povede. Za rok
vstoupilo v Anglii do Církve pfiibliÏnû 2000 lidí. Joseph Smith
následnû vyslal ãleny Dvanácti, aby v letech 1839 aÏ 1841 slouÏili
ve Velké Británii, a tato misie byla také mimofiádnû úspû‰ná. Do
roku 1841 pfiijalo evangelium více neÏ 6000 lidí. Mnozí z nich
emigrovali do Ameriky a bûhem velmi tûÏkého období dodávali
Církvi energii a sílu.

Odchod z Kirtlandu
Svatí v Kirtlandu trpûli pronásledováním témûfi od chvíle, kdy

na toto místo dorazili, ale v letech 1837 a 1838 odpor zesílil.
„Pokud jde o království BoÏí,“ fiekl Prorok, „ìábel vÏdy zakládá
své království pfiesnû v tent˘Ï ãas, aby odporoval Bohu.“8 Na
Proroka doléhala tíha nepfiátelství – od nepfiátel vnû Církve i od
odpadlíkÛ, ktefií se obrátili proti nûmu. Byl nespravedlivû nafiãen
z mnoha zloãinÛ, ‰tván pfied soud kvÛli fiadû nepodloÏen˘ch kri-
minálních i obãanskoprávních sporÛ a byl nucen se skr˘vat pfied
tûmi, ktefií mu usilovali o Ïivot. Ale uprostfied témûfi neustál˘ch
nesnází a nepfiátelství zÛstal vûrn˘ a stateãn˘.

Nakonec se pronásledování v kirtlandské oblasti nedalo jiÏ
déle sná‰et. V lednu 1838 byli Prorok a jeho rodina pfiinuceni



Î I V O T  A  S L U Î B A  J O S E P H A  S M I T H A  

15

opustit Kirtland a hledat útoãi‰tû ve Far Westu ve státû Missouri.
Do konce roku ho následovala vût‰ina Svat˘ch z Kirtlandu, ktefií
opustili svÛj domov a milovan˘ chrám.

Svatí v Missouri

Vyho‰tûní z kraje Jackson a pochod Sionské v˘pravy
Zatímco se Svatí v Kirtlandu snaÏili posilovat Církev ve své

oblasti, mnozí dal‰í ãlenové Církve o totéÏ usilovali i v kraji
Jackson ve státû Missouri. Svatí posledních dnÛ se zaãali usazo-
vat v tomto kraji v létû 1831. O dva roky pozdûji jich bylo 1200 a
tvofiili asi jednu tfietinu tamûj‰í populace.

Pfiíchod tolika Svat˘ch dûlal starousedlíkÛm starosti. Obyvatelé
státu Missouri se obávali ztráty politické moci nad novû pfiícho-
zími, ktefií byli vût‰inou ze severní ãásti Spojen˘ch státÛ a ktefií
nepodporovali otroctví, jeÏ se provozovalo v jiÏních státech. Také
byli nedÛvûfiiví vÛãi specifick˘m naukám Svat˘ch posledních dnÛ
– napfi. vÛãi vífie v Knihu Mormonovu, v nová zjevení a ve shro-
maÏìování do Sionu – a nelibû sná‰eli, Ïe Svatí posledních dnÛ
obchodovali pfiedev‰ím jen mezi sebou. Zanedlouho zaãala lÛza a
místní milice Svaté pronásledovat a v listopadu 1833 je z kraje
Jackson vyhnala. Vût‰ina Svat˘ch uprchla na západ – pfies fieku
Missouri do kraje Clay ve státû Missouri.

Joseph Smith byl hluboce znepokojen obtíÏnou situací
Svat˘ch v Missouri. V srpnu 1833 napsal z Kirtlandu vedoucím
Církve v Missouri: „Bratfií, kdybych byl s vámi, podílel bych se
aktivnû na va‰em utrpení, a aãkoli se pfiirozená povaha zdráhá,
mÛj duch by mi, s BoÏí pomocí, nedovolil, abych vás opustil, i
kdybych mûl zemfiít. Buìte dobré mysli, neboÈ na‰e vykoupení
se blíÏí. Ó BoÏe, zachraÀ mé bratry v Sionu!“9

V únoru 1834 Joseph Smith obdrÏel zjevení, v nûmÏ dostal
pokyn, aby vedl z Kirtlandu do Missouri v˘pravu, která mûla
pomoci trpícím Svat˘m a která jim mûla pomoci získat zpût
jejich pozemky v kraji Jackson (viz NaS 103). Na základû Pánova
pfiíkazu Prorok zorganizoval skupinu nazvanou Sionská v˘prava
pro pochod do Missouri. V kvûtnu a v ãervnu 1834 tato skupina,
která nakonec ãítala více neÏ 200 ãlenÛ, putovala na západ pfies
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státy Ohio, Indiana, Illinois a Missouri. Vytrpûli mnohé tûÏkosti
– propukla mezi nimi i cholera. 22. ãervna 1834, kdyÏ se expe-
dice blíÏila ke kraji Jackson, obdrÏel Prorok zjevení, Ïe má
v˘pravu rozpustit. Pán v‰ak slíbil, Ïe Sion bude vykoupen v Jeho
vlastním ãase. (Viz NaS 105:9–14.) Prorok se poté, co v kraji
Clay zorganizoval kÛl a ustanovil Davida Whitmera jeho presi-
dentem, vrátil do Ohia.

Aãkoli Sionská v˘prava nezískala zpût majetek Svat˘ch, byla
cennou prÛpravou pro budoucí vedoucí Církve, neboÈ úãastníci
v˘pravy se díky pfiíkladu a uãení Proroka nauãili zásadám spra-
vedlivého vedení. Na shromáÏdûní ãlenÛ Sionské v˘pravy a dal-
‰ích ãlenÛ Církve, které se konalo 14. února 1835 v Kirtlandu,
Prorok zorganizoval Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ. O dva t˘dny
pozdûji zorganizoval také Kvorum Sedmdesáti. Devût ãlenÛ
Kvora Dvanácti a v‰ichni ãlenové Kvora Sedmdesáti bylo ãleny
Sionské v˘pravy.

Usídlení v severní ãásti státu Missouri
Velk˘ poãet ãlenÛ Církve nadále Ïil v kraji Clay ve státû Missouri,

a to aÏ do roku 1836, kdy tamûj‰í usedlíci prohlásili, Ïe jiÏ dále
nemohou pro ãleny zaji‰Èovat útoãi‰tû. Svatí se proto zaãali stûho-
vat do severní ãásti Missouri, pfiiãemÏ vût‰ina z nich se usadila
v kraji Caldwell, coÏ byl nov˘ kraj vytvofien˘ státní legislativou jako
místo pro vyhnané Svaté posledních dnÛ. V roce 1838 se k nim pfii-
pojila velká skupina Svat˘ch, která byla pfiinucena opustit Kirtland.
V bfieznu téhoÏ roku pfiijel do Far Westu, vzkvétající osady Svat˘ch
posledních dnÛ v kraji Caldwell, Prorok se svou rodinou a zfiídil
zde církevní ústfiedí. V dubnu dal Pán Josephu Smithovi pokyn, aby
ve Far Westu postavil chrám (viz NaS 115:7–16).

Pokojn˘ Ïivot Svat˘ch v severním Missouri nemûl nane‰tûstí
dlouhého trvání. Na podzim roku 1838 lÛza a milice Svaté
posledních dnÛ opût pronásledovala a útoãila na nû. KdyÏ ãle-
nové Církve podnikli odvetná a obranná opatfiení, Joseph Smith
a dal‰í vedoucí Církve byli zatãeni a obvinûni z vlastizrady. V lis-
topadu byli uvûznûni v Independence a poté v Richmondu
v Missouri; a 1. prosince byli uvrÏeni do Ïaláfie v Liberty
v Missouri. Bûhem oné zimy Prorok a jeho spoleãníci strádali
v nelidsk˘ch podmínkách. Byli vûznûni v kobce – v tmavém,
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chladném a nehygienickém sklepû – a byla jim dávána potrava,
která byla tak ‰patná, Ïe ji dokázali jíst aÏ tehdy, kdy k tomu byli
dohnáni hladem. Prorok popsal svou situaci i situaci Svat˘ch jako
„zkou‰ku na‰í víry, která se rovnala zkou‰ce Abrahamovû“.10

Zatímco byl Prorok ve vûzení, tisíce Svat˘ch posledních dnÛ,
vãetnû Prorokovy rodiny, byly bûhem zimy a jara 1838–1839 pfiinu-
ceny opustit svÛj domov v Missouri. 7. bfiezna 1839 Emma napsala
Josephovi z Quincy ve státû Illinois: „Nikdo, kromû Boha, nezná
my‰lenky, které mû napadaly, a pocity mého srdce, kdyÏ jsem opus-
tila ná‰ dÛm a domov a témûfi v‰e, co jsme mûli, vyjma na‰ich
mal˘ch dûtí, a vydala jsem se na cestu ze státu Missouri a nechala
tû zavfieného v onom opu‰tûném vûzení.“11 Pod vedením Brighama
Younga a dal‰ích vedoucích Církve Svatí ode‰li do státu Illinois.

Období v Nauvoo

Milovan˘ vÛdce svého lidu
V dubnu 1839 byli Prorok a jeho spoleãníci pfiesunuti kvÛli

zmûnû pfiíslu‰ného soudu z Ïaláfie v Liberty do Gallatinu ve státû
Missouri. KdyÏ byli vûzni znovu pfiepravováni z Gallatinu do
Columbie ve státû Missouri, stráÏe jim dovolili z tohoto jejich
nespravedlivého uvûznûní uprchnout. Prorok s ostatními pak
dorazili do Quincy ve státû Illinois, kde se po útûku z Missouri
shromáÏdila hlavní skupina ãlenÛ Církve. Zanedlouho zaãala vût-
‰ina Svat˘ch pod Prorokov˘m vedením osídlovat místo vzdálené
80 kilometrÛ na sever – vesnici Commerce ve státû Illinois, která
se nacházela v zátoãinû fieky Mississippi. Joseph pfiejmenoval
toto místo na mûsto Nauvoo a v následujících letech se v Nauvoo
shromaÏìovali ãlenové a novû obrácení ze Spojen˘ch státÛ,
Kanady a Velké Británii, díky ãemuÏ se mûsto stalo jedním z nej-
zalidnûnûj‰ích míst ve státû Illinois.

Joseph a Emma se usadili poblíÏ fieky v malém roubeném
domku, kter˘ v prvních dnech existence Nauvoo slouÏil jako
ProrokÛv úfiad. Na Ïivobytí si vydûlával farmafiením a pozdûji
provozoval obchod se smí‰en˘m zboÏím. Av‰ak církevní a obãan-
ské povinnosti zabíraly Prorokovi mnoho ãasu, a proto mûl ãasto
problémy zajistit ãasné potfieby své rodiny. V fiíjnu 1841 se na
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Îaláfi v Liberty, kde byl Prorok Joseph Smith vûznûn bûhem zimy 1838–1839.

soupisu jeho osobního majetku uvádûlo: „Star˘ Charley (kÛÀ),
kterého dostal v Kirtlandu, dva kolou‰ci, dvû staré krÛty a ãtyfii
mladé, stará kráva, kterou mu dal nûjak˘ bratr v Missouri, star˘
Major (pes)... a pár kusÛ nábytku.“12

Ke konci srpna 1843 se Prorok s rodinou pfiestûhovali na pro-
tûj‰í stranu ulice do novû postaveného jednopatrového domu
nazvaného Mansion House. Joseph a Emma tehdy mûli ãtyfii Ïijící
dûti. V prÛbûhu let pohfibili ‰est milovan˘ch dûtí a jedno jejich
dítû se narodilo po Josephovû smrti. Rodina Josepha a Emmy
Smithov˘ch ãítala jedenáct dûtí: Alvin se narodil v roce 1828,
zemfiel krátce po narození; dvojãata Thadeus a Louisa se narodila
v roce 1831, zemfiela krátce po narození; adoptovaná dvojãata
Joseph a Julia, narozená Johnovi a Julii Murdockov˘m v roce
1831 a pfiijatá Josephem a Emmou poté, co sestra Murdocková
zemfiela pfii porodu (11 mûsíãní Joseph zemfiel v roce 1832);13

Joseph III se narodil v roce 1832; Frederick se narodil v roce
1836; Alexander se narodil v roce 1838; Don Carlos se narodil
v roce 1840, zemfiel ve vûku 14 mûsícÛ; syn, kter˘ se narodil
v roce 1842, zemfiel téhoÏ dne; a David se narodil v roce 1844,
témûfi pût mûsícÛ po muãednické smrti svého otce.
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DÛm Mansion House v Nauvoo. Do tohoto domu se Prorok Joseph Smith 
se svou rodinou pfiestûhoval v srpnu 1843.

Prorok, bûhem celého svého pÛsobení, byl rád mezi Svat˘mi.
O mûstû Nauvoo a jeho obyvatelích prohlásil: „Toto je to nej-
krásnûj‰í místo a toto jsou nejlep‰í lidé pod nebem.“14 Na
oplátku mûli Svatí rádi jeho – cítili, Ïe je jejich pfiítelem, a ãasto
ho oslovovali „bratfie Josephe“. Jeden obrácen˘ poznamenal:
„Mûl v sobû osobní magnetismus, kter˘ k nûmu pfiitahoval kaÏ-
dého, kdo se s ním seznámil.“15 „Nepfiedstírá, Ïe je ãlovûkem bez
chyb a slabostí,“ napsal jeden obyvatel mûsta Nauvoo. „Je to ãlo-
vûk, kterého zkrátka musíte mít rádi;... ani se nechlubí svou veli-
kostí, jak se mnozí domnívají, ale naopak s kaÏd˘m slu‰n˘m
ãlovûkem jedná nenucenû a pfiátelsky.“16 KdyÏ William Clayton,
obrácen˘ Angliãan, psal domÛ z Nauvoo o Prorokovi, uvedl:
„Vpravdû bych si pfiál, abych byl takov˘m muÏem.“17

Prorok pronesl v Nauvoo mnoho kázání, a ãlenové Církve mu
rádi naslouchali, neboÈ je s mocí uãil zjeven˘m pravdám evange-
lia. Angus M. Cannon vzpomínal: „Nikdy jsem ho nesly‰el mlu-
vit, aniÏ by to uchvátilo celou mou bytost a pfiimûlo celou mou
du‰i oslavovat Pána.“18 Brigham Young prohlásil: „Nikdy jsem
nevynechal pfiíleÏitost b˘t s Prorokem Josephem a sly‰et ho mlu-
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vit na vefiejnosti ãi v soukromí, abych tak mohl ãerpat porozu-
mûní z pramene, ze kterého promlouval, abych ho mohl mít a
vynést ho na svûtlo, kdyÏ toho bylo zapotfiebí... Tyto okamÏiky
byly pro mne drahocennûj‰í neÏ v‰echno bohatství svûta.“19

Joseph Smith byl vÛdcem i mimo rámec sv˘ch náboÏensk˘ch
zodpovûdností. V Nauvoo byl Prorok zapojen do vefiejné, právní,
obchodní, vzdûlávací i vojenské sluÏby. Pfiál si, aby mûsto Nauvoo
nabízelo sv˘m obyvatelÛm ve‰keré v˘hody a pfiíleÏitosti kultur-
ního a spoleãenského pokroku. V lednu 1844 Joseph Smith
oznámil svou kandidaturu na presidenta Spojen˘ch státÛ ame-
rick˘ch. Do znaãné míry tak uãinil kvÛli svému zklamání z toho,
Ïe státní a federální úfiedníci nezajistili nápravu za poru‰ení práv
Svat˘ch v Missouri a za ztráty jejich majetku. Aãkoli si vût‰ina
pozorovatelÛ uvûdomovala, Ïe má jen malou ‰anci na zvolení,
jeho kandidatura pfiitáhla pozornost vefiejnosti k rozsáhlému
poru‰ování ústavou garantovan˘ch práv Svat˘ch. Prorok jednou
prohlásil, Ïe v‰ichni lidé „mají stejná práva poÏívat ovoce z veli-
kého stromu na‰í národní svobody“.20

Svatost Pánu – stavba chrámu BoÏího v Nauvoo
KdyÏ byli Svatí donuceni opustit Kirtland, zanechali tam po

sobû chrám, kter˘ postavili s velk˘m úsilím. Pán jim v‰ak pfiikázal,
aby zapoãali se stavbou chrámu v Nauvoo, aby svat˘ chrám byl
opût v jejich stfiedu. Stavba zaãala na podzim roku 1840, pfiiãemÏ
úhelné kameny byly poloÏeny 6. dubna 1841 bûhem slavnosti,
které Prorok pfiedsedal. Stavba chrámu Nauvoo byla jedním z nej-
v˘znaãnûj‰ích stavebních projektÛ v tehdej‰í západní ãásti
Ameriky. V˘stavba chrámu také po Svat˘ch poÏadovala nesmírné
obûti, neboÈ vzhledem ke stálému pfiílivu imigrantÛ do rozrÛsta-
jícího se mûsta byli ãlenové Církve obvykle chudí.

Prorok zaãal uãit nauce o kfitu za mrtvé jiÏ 15. srpna 1840.
Chrám byl v raném stádiu v˘stavby, a proto Svatí zpoãátku vyko-
návali kfity za mrtvé v místních fiekách a potocích. V lednu 1841
Pán zjevil, Ïe tento postup mÛÏe pokraãovat pouze do té doby,
neÏ bude moÏné vykonávat kfity v chrámu (viz NaS 124:29–31).
Bûhem léta a podzimu v roce 1841 Svatí postavili v novû vyhlou-
beném suterénu chrámu doãasnou dfievûnou kfititelnici. Kfity za
mrtvé se v této kfititelnici poprvé vykonávaly 21. listopadu 1841.
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V roce 1841 byla vykonána první peãetûní manÏelsk˘ch párÛ a
v roce 1843 Prorok nechal zapsat zjevení, které popisuje vûãnou
povahu manÏelské smlouvy (viz NaS 132). Nauky obsaÏené
v tomto zjevení byly Prorokovi známy jiÏ od roku 1831.21 Na
základû pfiíkazu od Boha také uãil nauce plurálního manÏelství.

Vzhledem k tomu, Ïe chrám mûl b˘t dostavûn aÏ za nûjak˘ ãas,
Joseph Smith se rozhodl vykonávat chrámové obdarování mimo
posvátné zdi chrámu. 4. kvûtna 1842 Prorok vykonal v horní míst-
nosti svého ãerveného cihlového obchodu v Nauvoo pro malou

Chrám Nauvoo v polovinû 40. let 19. století. Poté, co byli Svatí pfiinuceni opustit
Nauvoo, byl chrám v roce 1848 vypálen a nûkteré jeho zdi pozdûji zniãilo tornádo.

Zb˘vající zdi byly natolik nestabilní, Ïe musely b˘t srovnány se zemí.
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skupinku bratfií, mezi nimiÏ byl i Brigham Young, první obdarování.
Prorok se dokonãení chrámu Nauvoo nedoÏil. Nicménû v letech
1845 a 1846 obdrÏely chrámové obdarování od Brighama Younga
a ostatních, ktefií toto poÏehnání pfiijali od Proroka, tisíce Svat˘ch.

SluÏba Josepha Smitha se ch˘lí ke konci
I kdyÏ se Svatí v Nauvoo zpoãátku tû‰ili relativnímu klidu, pro-

následování Proroka sílilo a on cítil, Ïe jeho pozemská sluÏba se
ch˘lí ke konci. Bûhem památného shromáÏdûní v bfieznu 1844
Prorok povûfiil Dvanáct, aby fiídili Církev po jeho smrti, a vysvût-
lil jim, Ïe nyní mají v‰echny klíãe a pravomoc, které jsou k tomu
zapotfiebí. Wilford Woodruff, kter˘ byl v té dobû ãlenem Kvora
Dvanácti, pozdûji prohlásil: „Vydávám svûdectví, Ïe na zaãátku
jara 1844 svolal Prorok Joseph Smith v Nauvoo apo‰toly a udûlil
jim obfiady církve a království BoÏího. A v‰echny klíãe a moci,
které na nûj BÛh vloÏil, zpeãetil na na‰i hlavu a fiekl nám, Ïe
musíme sebrat síly a nést toto království, jinak budeme zatra-
ceni... Mûl tváfi jasnou jako jantar a byl odûn mocí, kterou jsem
nikdy pfiedtím na Ïádném ãlovûku v tûle nespatfiil.“22 Po
Prorokovû smrti pfie‰la zodpovûdnost za Církev a království BoÏí
na zemi na Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ.

V ãervnu 1844 byl Prorok obvinûn z vyvolávání nepokojÛ.
Aãkoli byl v Nauvoo tohoto obvinûní zpro‰tûn, guvernér státu
Illinois Thomas Ford trval na tom, aby se Joseph kvÛli stejnému
obvinûní podrobil soudnímu procesu ve mûstû Carthage ve státû
Illinois, které bylo administrativním stfiediskem kraje Hancock.
KdyÏ Prorok a jeho bratr Hyrum dorazili do Carthage, byli na
kauci zbaveni pÛvodního obvinûní, ale poté byli obvinûni z vlas-
tizrady proti státu Illinois a byli uvrÏeni do místního Ïaláfie.

27. ãervna 1844, bûhem horkého a dusného odpoledne, zaú-
toãila na Ïaláfi lÛza, jejíÏ ãlenové mûli zaãernûné tváfie, a Josepha
a Hyruma Smithovy zavraÏdila. Asi tfii hodiny poté poslali Willard
Richards a John Taylor, ktefií byli v Ïaláfii s muãedníky, do Nauvoo
smutnou zprávu: „Îaláfi v Carthage, 8.05 hodin veãer, 27. ãervna
1844. Joseph a Hyrum jsou mrtvi... V‰e probûhlo v okamÏiku.“23

Prorok Joseph Smith ve vûku 38 let zpeãetil své svûdectví vlastní
krví. Práce Josepha Smitha ve smrtelnosti se zavr‰ila – Církev a
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Îaláfi v Carthage, kde 27. ãervna 1844 zemfieli Prorok Joseph Smith 
a jeho bratr Hyrum muãednickou smrtí.

království BoÏí byly naposledy zfiízeny na zemi – a on padl za
obûÈ kulkám vrahÛ. Sám Pán o Proroku Josephu Smithovi svûd-
ãil: „Volal [jsem k Josephu Smithovi] skrze andûly své, slouÏící
sluÏebníky své, a sv˘m vlastním hlasem z nebes, aby vynesl dílo
mé; jehoÏ základy poloÏil, a byl vûrn˘; a já jsem ho vzal k sobû.
Mnozí se podivovali kvÛli smrti jeho; ale bylo nutné, aby svûdec-
tví své krví svou zpeãetil, aby mohl b˘ti ctûn a zlovolní mohli b˘ti
odsouzeni.“ (NaS 136:37–39.)
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Joseph Smith, velik˘ prorok, vidoucí a zjevovatel posledních
dnÛ, byl stateãn˘m a poslu‰n˘m sluÏebníkem Nejvy‰‰ího.
President Brigham Young svûdãil: „Nemyslím si, Ïe na zemi Ïije
ãlovûk, kter˘ by ho znal lépe neÏ já; a já se nebojím fiíci, Ïe
s v˘jimkou JeÏí‰e Krista na této zemi nikdy neÏil ani neÏije lep‰í
ãlovûk. Jsem jeho svûdkem.“24
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První vidûní – 
Otec a Syn se zjevují 

Josephu Smithovi

„Spatfiil jsem dvû Bytosti, jejichÏ jas a sláva se 
vymyká ve‰kerému popisu, stojící nade mnou ve 

vzduchu. Jedna z nich ke mnû promluvila, naz˘vajíc 
mne jménem, a fiekla, ukazujíc na druhou – 

Toto je mÛj Milovan˘ Syn. Sly‰ Jej!“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Po smrti a vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista se postupnû roz‰ífiilo odpad-
lictví. Spasitelovi apo‰tolové byli odmítnuti a zabiti, Jeho uãení
bylo pfiekrouceno a knûÏství BoÏí bylo vzato ze zemû. Dávn˘ pro-
rok Amos pfiedpovûdûl období odpadlictví a duchovní temnoty:
„Aj, dnové jdou, dí Panovník Hospodin, Ïe po‰li hlad na zemi, ne
hlad chleba, ani ÏízeÀ vody, ale sly‰ení slov Hospodinov˘ch, tak
Ïe toulati se budou od mofie aÏ k mofii, a od pÛlnoci aÏ na
v˘chod bûhati, hledajíce slova Hospodinova, v‰ak nenajdou.“
(Amos 8:11–12.)

Jedním z tûch, ktefií hledali slovo Hospodinovo, které se na
zemi nenacházelo, byl i Joseph Smith, mlad˘ muÏ, kter˘ v roce
1820 Ïil ve venkovské oblasti v okresu Palmyra ve státû New
York. Joseph byl siln˘ a ãinorod˘ mladík svûtlé pleti, mûl svûtle
hnûdé vlasy a modré oãi a narodil se jako páté z jedenácti dûtí
v rodinû Josepha Smitha st. a Lucy Mack Smithové. Po celé dny
pracoval a pomáhal svému otci a star‰ím bratrÛm kácet stromy
a pûstovat obilí a dal‰í plodiny na rodinné ãtyfiicetihektarové
farmû, která byla hustû zalesnûna. Dle popisu své matky byl
„mimofiádnû klidn˘m a pfiátelsk˘m dítûtem“1, které „se mno-
hem více vûnovalo pfiem˘‰lení a hloubání“ neÏ kter˘koli jeho
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sourozenec.2 Mlad˘ Joseph pracoval, aby pomáhal Ïivit svou
rodinu, a proto získal jen takové základní vzdûlání, Ïe znal
základy ãtení, psaní a poãítání.

Bûhem této doby zavládl v západní ãásti státu New York, kde
Ïila rodina Smithov˘ch, duch náboÏenské horlivosti. Smithovi,
podobnû jako mnozí dal‰í, se úãastnili evangelizaãních shro-
máÏdûní, které kfiesÈanské denominace v této oblasti pofiádaly.
I kdyÏ se nûktefií ãlenové Josephovy rodiny pfiipojili k jedné
z tûchto církví, on sám tak neuãinil. Pozdûji o onom období
napsal:

„Má mysl se zaãala váÏnû zaobírat v‰emi dÛleÏit˘mi ohledy
t˘kajícími se blaha mé nesmrtelné du‰e, coÏ mne vedlo k bádání
v písmu, s vírou, jak jsem byl uãen, Ïe obsahuje slovo BoÏí. To,
Ïe jsem k nim takto pfiistupoval, a díky sv˘m blízk˘m vztahÛm
k lidem z rÛzn˘ch denominací, mû vedlo k tomu, Ïe jsem se neo-
byãejnû podivoval, neboÈ jsem zjistil, Ïe tito lidé nezkrá‰lovali
své vyznání svat˘m zpÛsobem Ïivota a zboÏn˘m chováním, které
by bylo v souladu s tím, co jsem na‰el obsaÏeno v této posvátné
knize. To mou du‰i zarmucovalo. …

Pfiemítal jsem v srdci o mnoh˘ch vûcech t˘kajících se pomûrÛ
ve svûtû lidí – o sporech a rozkolech, o zlovolnostech a ohav-
nostech, o temnotû, která prostupovala mysl lidí. Má mysl
zaãala b˘t nesmírnû zarmoucena, neboÈ jsem byl pfiesvûdãen
o sv˘ch hfií‰ích, a bádáním v písmech jsem dospûl k tomu, Ïe
lidstvo nepfiichází k Pánu, ale odpadlo od pravdy a Ïivé víry, a
Ïe neexistuje spoleãenství nebo denominace, která by byla
postavena na evangeliu JeÏí‰e Krista, jak je zaznamenáno
v Novém zákonû, a chtûlo se mi truchlit pro mé vlastní hfiíchy i
pro hfiíchy svûta.“3

Hledání pravdy dovedlo mladého Josepha Smitha do lesíku,
kde poÏádal Boha o moudrost, kterou potfieboval. V odpovûì na
jeho modlitbu se mu zjevili Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus a ote-
vfieli tak cestu ke znovuzfiízení evangelia v posledních dnech.
Tuto zázraãnou událost Joseph Smith vylíãil prost˘mi, a pfiesto
pÛsobiv˘mi slovy.
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Uãení Josepha Smitha

Josephovo hledání pravdy uãí tomu, Ïe studium 
písma a upfiímná modlitba pfiivolávají zjevení.

Joseph Smith–Îivotopis 1:5, 7–13: „V místû, kde jsme Ïili, [byl]
neobvykl˘ rozruch ve vûci náboÏenství. Zapoãalo to metodisty,
ale brzy se to roz‰ífiilo mezi v‰echny sekty v oné oblasti. Vskutku,
cel˘ okrsek se zdál b˘ti tím zasaÏen a veliké zástupy se pfiipojo-
valy k rÛzn˘m náboÏensk˘m spoleãnostem, coÏ vyvolalo nemal˘
vzruch a rozdûlení mezi lidmi, z nichÏ nûktefií volali: ,Hle, sem!‘
a jiní ,Hle, tam!‘ Nûktefií hájili víru metodistÛ, nûktefií presbyte-
riánÛ a nûktefií baptistÛ. …

V té dobû mi ‰lo na patnáct˘ rok. Rodina mého otce byla
obrácena na presbyteriánskou víru a ãtyfii z nich se k oné církvi
pfiipojili, a to moje matka Lucy; moji bratfii Hyrum a Samuel
Harrison a moje sestra Sophronia.

Bûhem tohoto období velikého rozruchu byla moje mysl pobí-
zena k váÏnému uvaÏování a k velikému neklidu; ale i kdyÏ mé
pocity byly hluboké a ãasto naléhavé, pfiesto jsem se drÏel stra-
nou v‰ech tûchto spoleãností, i kdyÏ jsem nav‰tûvoval jejich
rÛzná shromáÏdûní tak ãasto, jak to okolnosti dovolovaly. V prÛ-
bûhu ãasu byla moje mysl ponûkud naklonûná sektû metodistÛ
a cítil jsem urãité pfiání pfiipojiti se k nim; ale tak veliké byly zma-
tek a potyãky mezi rÛzn˘mi denominacemi, Ïe bylo nemoÏné
pro osobu tak mladou jako já, a tak neobeznámenou s lidmi
a vûcmi, dojíti k jakémukoli urãitému závûru, kdo má pravdu a
kdo je na omylu.

Moje mysl byla obãas velice rozru‰ena, kfiik a rozboufiení bylo
velmi veliké a nepfietrÏité. Presbyteriáni byli nejvíce pfiedpojati
proti baptistÛm a metodistÛm a pouÏívali ve‰kerou moc jak
rozumu, tak sofistiky, aby dokázali jejich omyly, nebo, pfiinej-
men‰ím, aby pfiimûli lidi, aby si mysleli, Ïe jsou na omylu.
Podobnû na druhé stranû byli baptisté a metodisté stejnû horliví
v úsilí utvrditi svá vlastní dogmata a vyvrátiti v‰echna ostatní.

Uprostfied této války slov a rozboufiení názorÛ jsem si ãasto
fiíkal: Co se má uãiniti? Které z tûchto v‰ech spoleãností jsou



K A P I T O L A  1

30

„Nikdy nevstoupil Ïádn˘ úryvek písma s vût‰í mocí do 
srdce ãlovûka neÏ v této dobû tento do mého.“

správné; nebo jsou v‰echny spoleãnû na omylu? JestliÏe nûkterá
z nich je správná, která to je a jak to rozeznám?

Zatímco jsem se pot˘kal s nesmírn˘mi nesnázemi zpÛsobe-
n˘mi spory tûchto spoleãností církevníkÛ, jednoho dne jsem ãetl
epi‰tolu Jakubovu, první kapitolu a pát˘ ver‰, kter˘ zní: JestliÏe
se komukoli z vás nedostává moudrosti, nechÈ prosí Boha, kte-
r˘Ï dává v‰em lidem ‰tûdfie a nekárá; a bude dána jemu.

Nikdy nevstoupil Ïádn˘ úryvek písma s vût‰í mocí do srdce
ãlovûka neÏ v této dobû tento do mého. Zdálo se, Ïe vstoupil
s velikou silou do kaÏdého pocitu mého srdce. UvaÏoval jsem o
nûm znovu a znovu vûda, Ïe potfiebuje-li nûjaká osoba moudrost
od Boha, jsem to já; neboÈ co ãiniti jsem nevûdûl, a pokud bych
nemohl dostati více moudrosti, neÏ jsem tehdy mûl, nevûdûl
bych to nikdy; neboÈ uãitelé náboÏenství rÛzn˘ch sekt chápali
tytéÏ úryvky písma tak rÛznû, Ïe zniãili ve‰kerou dÛvûru ve vyfie-
‰ení otázky odvoláním se na Bibli.
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Posléze jsem do‰el k závûru, Ïe buì musím zÛstati v temnotû
a zmatku, nebo jinak musím uãiniti to, co Jakub uvádí, to jest
prositi Boha. Posléze jsem do‰el k pfiedsevzetí prositi Boha, pro-
toÏe jsem do‰el k závûru, Ïe dává-li moudrost tûm, jimÏ se moud-
rosti nedostává, a bude-li dávati ‰tûdfie a nebude-li kárati, mohu
se toho odváÏiti.“4

Joseph Smith byl vysvobozen z moci 
nepfiítele ve‰keré spravedlivosti.

Joseph Smith–Îivotopis 1:14–16: „Tedy, v souladu s tím, sv˘m
rozhodnutím prositi Boha, odebral jsem se do lesa, abych se o to
pokusil. Bylo to z rána krásného jasného dne, ãasnû na jafie osm-
náct set a dvacet. Bylo to po prvé v mém Ïivotû, kdy jsem takov˘
pokus uãinil, neboÈ uprostfied v‰ech sv˘ch úzkostí jsem se dosud
nikdy nepokusil modliti se nahlas.

Poté, co jsem se odebral na místo, kam jsem si dfiíve napláno-
val jíti, a poté, co jsem se rozhlédl kolem sebe a shledal jsem, Ïe
jsem sám, poklekl jsem a poãal jsem Bohu pfiedkládati pfiání
svého srdce. Sotva jsem tak uãinil, byl jsem ihned uchvácen nûja-
kou mocí, která mne zcela pfiemohla a mûla na mne tak udivující
vliv, Ïe mi svázala jazyk, takÏe jsem nemohl mluviti. Kolem mne
se soustfiedila hustá temnota a po nûjak˘ ãas se mi zdálo, jako
bych byl odsouzen k náhlému zniãení.

Ale pouÏiv ve‰kerou svou moc, abych volal k Bohu, aby mne
vysvobodil z moci tohoto nepfiítele, kter˘ mne uchvátil, a právû
v té chvíli, kdy jsem propadal zoufalství a poddával se zniãení –
ne domnûlé záhubû, ale moci nûjaké skuteãné bytosti z nevidi-
telného svûta, jeÏ mûla tak podivuhodnou moc, jakou jsem
nikdy dfiíve v Ïádné bytosti nepocítil – právû v té chvíli velikého
strachu jsem spatfiil sloup svûtla pfiesnû nad svou hlavou, pfie-
vy‰ující jas slunce, kter˘ ponenáhlu sestupoval, dokud nespoãi-
nul na mnû.“5

Josephovi se v odpovûì na jeho pokornou modlitbu 
zjevili Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus.

Joseph Smith–Îivotopis 1:17–20: „Jakmile se objevil, shledal
jsem, Ïe jsem vysvobozen od nepfiítele, kter˘ mne poutal. KdyÏ
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svûtlo spoãinulo na mnû, spatfiil jsem dvû Bytosti, jejichÏ jas a
sláva se vymyká ve‰kerému popisu, stojící nade mnou ve vzdu-
chu. Jedna z nich ke mnû promluvila, naz˘vajíc mne jménem, a
fiekla, ukazujíc na druhou – Toto je mÛj Milovan˘ Syn. Sly‰ Jej!

Pfii‰el jsem se dotázati Pána se zámûrem dozvûdûti se, která
ze v‰ech sekt je správná, abych mohl vûdûti, ke které se mám
pfiipojiti. Jakmile jsem se, tudíÏ, vzpamatoval, takÏe jsem byl
schopen mluviti, zeptal jsem se Bytostí, jeÏ stály ve svûtle nade
mnou, která ze v‰ech sekt je správná (neboÈ v této dobû nikdy
nevstoupilo do mého srdce, Ïe v‰echny jsou na omylu) – a ke
které se mám pfiipojiti.

Bylo mi odpovûdûno, Ïe se nesmím pfiipojiti k Ïádné z nich,
neboÈ v‰echny jsou na omylu; a Bytost, jeÏ mne oslovila, fiekla,
Ïe v‰echna jejich kréda jsou v jejích oãích ohavností; Ïe oni
vyznavaãi se v‰ichni m˘lí; Ïe se pfiibliÏují ke mnû rty sv˘mi, ale
srdce jejich je daleko ode mne, uãí jako nauky pfiikázání lidská,
majíce podobu boÏskosti, ale popírají moc její.

Opût mi zakázal pfiipojiti se k jakékoli z nich; a mnoho dal‰ích
vûcí mi fiekl, které nemohu zapsati v této dobû. KdyÏ jsem opût
pfii‰el k sobû, shledal jsem, Ïe leÏím na zádech hledû vzhÛru do
nebe. KdyÏ se svûtlo vzdálilo, nemûl jsem Ïádnou sílu; ale brzy
se vzchopiv do urãité míry, ‰el jsem domÛ. A kdyÏ jsem se opfiel
o krb, matka se zeptala, co se stalo. Odpovûdûl jsem: ,Nedûlej si
starosti, v‰echno je v pofiádku – je mi docela dobfie.‘ Potom jsem
matce fiekl: ,Zjistil jsem sám pro sebe, Ïe presbyteriánství není
pravdivé.‘ Zdá se, jako by si protivník byl vûdom, na samém
poãátku mého Ïivota, Ïe jsem byl urãen, abych se projevil jako
ru‰itel a suÏovatel jeho království; proã by se jinak moci temnoty
spolãily proti mnû? Proã ten odpor a pronásledování, jeÏ vyvstaly
proti mnû, témûfi v mém dûtství?“6

KdyÏ je na‰e svûdectví silné, pronásledování nás 
nemÛÏe pfiimût k tomu, abychom popfieli to, 

o ãem víme, Ïe je pravdivé.

Joseph Smith–Îivotopis 1:21–26: „Nûkolik málo dnÛ poté, co
jsem mûl toto vidûní, jsem se náhodou ocitl ve spoleãnosti jed-
noho metodistického kazatele, jenÏ byl velmi ãinn˘ ve dfiíve
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zmínûném náboÏenském rozruchu; a rozmlouvaje s ním o
náboÏensk˘ch vûcech, vyuÏil jsem pfiíleÏitosti, abych mu podal
zprávu o vidûní, které jsem mûl. Byl jsem velice pfiekvapen jeho
chováním; stavûl se k mému sdûlení nejen lehkováÏnû, ale
s velik˘m pohrdáním fika, Ïe to v‰echno je od ìábla, Ïe v tûchto
dnech nejsou takové vûci jako vidûní nebo zjevení; Ïe v‰echny
tyto vûci ustaly s apo‰toly a Ïe nikdy více nebudou.

Brzy jsem v‰ak shledal, Ïe mé vyprávûní tohoto záÏitku vzbu-
dilo proti mnû mezi vyznavaãi náboÏenství velmi znaãnou zau-
jatost a bylo pfiíãinou velikého pronásledování, které nadále
vzrÛstalo; a i kdyÏ jsem byl bezv˘znamn˘m chlapcem, pouze ve
vûku mezi ãtrnácti a patnácti lety, a mé pomûry v Ïivotû byly
takové, Ïe neuãinily chlapce ve svûtû dÛleÏit˘m, pfiesto muÏi
vysokého postavení vûnovali pozornost postaãující pro roz-
jitfiení vefiejného mínûní proti mnû a vyvolání tûÏkého proná-
sledování; a toto bylo bûÏné mezi v‰emi sektami – v‰echny se
spojily, aby mne pronásledovaly.

To mne tehdy, a od oné doby ãasto, vedlo k váÏnému uvaÏo-
vání, jak je velmi podivné, Ïe bezv˘znamn˘ chlapec, ve vûku
nûco pfies ãtrnáct let, a také ten, jenÏ byl odsouzen k nutnosti zís-
kávati skrovné Ïivobytí svou denní prací, má b˘ti povaÏován za
postavu natolik dÛleÏitou, aby pfiitáhl pozornost v˘znamn˘ch lidí
z nejoblíbenûj‰ích sekt onûch dnÛ, a to zpÛsobem, Ïe to v nich
vyvolalo ducha nanejv˘‰ tûÏkého pronásledování a spílání. Ale aÈ
to bylo podivné nebo ne, bylo tomu tak a bylo to pro mne ãasto
pfiíãinou velikého zármutku.

Pfiesto v‰ak bylo skuteãností, Ïe jsem spatfiil vidûní. Od té doby
jsem myslíval na to, Ïe se cítím velmi podobnû jako Pavel, kdyÏ
proná‰el svou obhajobu pfied králem Agrippou a podával zprávu
o vidûní, které mûl, kdyÏ vidûl svûtlo a sly‰el hlas; ale pfiesto bylo
jen málo tûch, ktefií mu uvûfiili; nûktefií fiekli, Ïe je nepoctiv˘, jiní
fiekli, Ïe je ‰ílen˘; a vysmívali se mu a spílali mu. Ale toto v‰echno
nezniãilo skuteãnost jeho vidûní. On vidûl vidûní, on vûdûl, Ïe
ho vidûl, a Ïádná pronásledování pod nebem to nemohla zmû-
niti; a i kdyÏ ho pronásledovali aÏ k smrti, pfiesto vûdûl, a vûdûl
to aÏ do svého posledního dechu, Ïe vidûl svûtlo i sly‰el hlas
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mluvící k nûmu, a ve‰ker˘ svût ho nemohl pfiinutiti, aby myslel
nebo vûfiil jinak.

Tak tomu bylo se mnou. Skuteãnû jsem vidûl svûtlo a upro-
stfied onoho svûtla jsem vidûl dvû Bytosti a ony opravdu mluvily
ke mnû; a i kdyÏ jsem byl nenávidûn a pronásledován kvÛli
tomu, Ïe jsem fiekl, Ïe jsem vidûl vidûní, pfiesto bylo pravdivé; a
zatímco mne pronásledovali, spílali mi a mluvili lÏivû proti mnû
v‰eliké zlo kvÛli tomu, Ïe jsem to fiekl, byl jsem pohnut, abych si
v srdci fiekl: Proã mne pronásledujete kvÛli tomu, Ïe mluvím
pravdu? Skuteãnû jsem vidûl vidûní; a kdo jsem já, abych mohl
odporovati Bohu, nebo proã si svût myslí, Ïe mne pfiinutí popfiíti
to, co jsem skuteãnû vidûl? NeboÈ jsem vidûl vidûní; vûdûl jsem
to a vûdûl jsem, Ïe BÛh to ví, a nemohl jsem to popfiíti, aniÏ jsem
se odváÏil to uãiniti; pfiinejmen‰ím jsem vûdûl, Ïe kdybych tak
uãinil, prohfie‰il bych se proti Bohu a do‰el odsouzení.

Moje mysl byla nyní upokojena ohlednû sektáfiského svûta – Ïe
není mou povinností pfiipojiti se ke kterékoli z nich, ale Ïe mám
pokraãovati, jak jsem, dokud nebudu dále pouãen. Shledal jsem,
Ïe svûdectví Jakubovo je pravdivé – Ïe ãlovûk, jemuÏ se nedostává
moudrosti, mÛÏe prositi Boha a obdrÏeti, a nebude kárán.“7

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 27–31. Pfiem˘‰lejte o tom, jak˘ nám Joseph
Smith dal pfiíklad v hledání odpovûdí na otázky. KdyÏ ãtete
jeho zprávu o Prvním vidûní, co se dozvídáte o ãtení písem? O
pfiemítání? O modlitbû?

• Projdûte si stranu 32. Pfiem˘‰lejte o tom, jaké pravdy t˘kající
se Boha Otce a JeÏí‰e Krista Joseph Smith získal, kdyÏ obdr-
Ïel První vidûní. Proã musí kaÏd˘ z nás mít svûdectví o Prvním
vidûní?

• KdyÏ Joseph vyprávûl o Prvním vidûní ostatním, mnozí zaujali
vÛãi nûmu nepfiátelsk˘ postoj a pronásledovali ho (strana 33).
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Proã podle vás lidé takto reagovali? Pfiemítejte o Josephovû
reakci na pronásledování (strany 33–34). Jak mÛÏeme násle-
dovat jeho pfiíklad, kdyÏ ãelíme pronásledování nebo jin˘m
zkou‰kám?

• KdyÏ jste se poprvé dozvûdûli o Prvním vidûní, jak na vás tento
pfiíbûh zapÛsobil? Jak˘ vliv na vás mûlo od oné doby doposud?
Jak jste byli posilnûni, kdyÏ jste v této kapitole studovali tento
pfiíbûh znovu?

Související ver‰e z písem: Izaiá‰ 29:13–14; Joel 2:28–29; Amos 3:7;
Mormon 9:7–9
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Díky Prvnímu vidûní Joseph sám pro sebe zjistil, Ïe Otec a Syn jsou samostatné 
bytosti a Ïe ãlovûk je stvofien k obrazu BoÏímu – coÏ jsou pravdy, které jsou 

nezbytné pro porozumûní na‰emu skuteãnému vztahu s na‰ím Otcem v nebi.
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BÛh, Vûãn˘ Otec

„Zámûry na‰eho Boha jsou veliké, Jeho láska
nepfiedstavitelná, Jeho moudrost nekoneãná a Jeho

moc neomezená; Svatí mají tudíÏ dÛvod k tomu,
aby se radovali a byli ‰Èastni.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Mezi pfiedky Josepha Smitha byli mnozí, ktefií se ve své dobû
snaÏili poznat pravého Boha. Josephovi rodiãe byli velmi
duchovní, a i kdyÏ v okolních církvích nena‰li úplnou pravdu
ohlednû Boha, ctili Bibli jako slovo BoÏí a modlitba byla sou-
ãástí jejich kaÏdodenního Ïivota. ProrokÛv bratr William vzpo-
mínal: „NáboÏenské zvyky mého otce byly striktnû zboÏné a
mravné... Oãekávalo se, Ïe budu naslouchat modlitbám veãer i
ráno... Moji rodiãe, otec i matka, vylévali svou du‰i Bohu, dárci
v‰ech poÏehnání, aby zachovával a ochraÀoval jejich dûti a aby
je chránil pfied hfiíchem a pfied v‰emi zl˘mi skutky. Tak striktnû
zboÏní byli moji rodiãe.“1 William také fiekl: „Kam aÏ sahá moje
pamûÈ, mívali jsme vÏdy rodinné modlitby. Dobfie si pamatuji,
jak otec nosíval v kapse u vesty br˘le, ... a kdyÏ jsme my chlapci
vidûli, jak si nahmatává br˘le, vûdûli jsem, Ïe je to signál
k tomu, abychom se pfiipravili k modlitbû, a kdyÏ jsme si toho
nev‰imli, matka vÏdy fiekla: ,Williame,‘ nebo kdokoli, kdo si
toho nev‰iml, ,pfiiprav se k modlitbû‘. Po modlitbû jsme zpívá-
vali píseÀ; ãást z ní si dosud pamatuji: ,Dal‰í den jiÏ uplynul,
my odkládáme odûv svÛj.‘“2

Tato raná duchovní v˘chova se Josephu Smithovi zaryla hlu-
boce do du‰e. KdyÏ si zaãal dûlat starosti o své vûãné blaho a sna-
Ïil se zjistit, do jaké církve má vstoupit, vûdûl, Ïe se mÛÏe obrátit
na Boha, kter˘ mu odpoví:
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„Z písem jsem se dozvûdûl, Ïe BÛh je tent˘Ï vãera, dnes i na
vûky, a Ïe nestraní osobám, neboÈ je Bohem. NeboÈ jsem pohlédl
na slunce, vzne‰en˘ zdroj svûtla pro zemi, a také na mûsíc, kter˘
se s majestátností pohybuje po obloze, a také na hvûzdy, které
záfií na své dráze; a také na zemi, na které stojím, a na polní zvûfi
a ptactvo nebeské a ryby ve vodách; a také na ãlovûka, kter˘ kráãí
po tváfii zemû se vzne‰eností a v síle krásy, a [s] mocí a inteligencí
vládne vûcem, které jsou tak nesmírnû veliké a úÏasné, dokonce
podle obrazu toho, kdo je stvofiil.

A kdyÏ jsem v‰echny tyto vûci uváÏil, mé srdce zvolalo: Dobfie
to fiekl onen moudr˘ muÏ, Ïe jen blázen fiíká v srdci svém, Ïe
není Boha [viz Îalm 53:1]. Mé srdce zvolalo: V‰echny tyto vûci
vydávají svûdectví a svûdãí o v‰emocné a v‰udypfiítomné moci, o
Bytosti, která tvofií zákony a nafiizuje a svazuje v‰echny vûci
v jejich mezích, která naplÀuje vûãnost a která byla a je a bude
od celé vûãnosti aÏ do vûãnosti. A kdyÏ jsem uváÏil v‰echny tyto
vûci, a Ïe ona Bytost usiluje o to, aby byla uctívána tûmi, ktefií ji
uctívají v duchu a v pravdû [viz Jan 4:23], volal jsem tudíÏ k Pánu
o milosrdenství, neboÈ nebylo nikoho jiného, za k˘m bych mohl
jít a milosrdenství obdrÏet.“3

Josephova vírou naplnûná modlitba o milosrdenství a moud-
rost byla zodpovûdûna Prvním vidûním. Díky tomuto vidûní zís-
kal mlad˘ Prorok mnohem více znalosti o Bohu, neÏ kolik ho
mûla jakákoli církev v jeho dobû – znalost, která byla po staletí
pro svût ztracena. Díky Prvnímu vidûní Joseph sám pro sebe zjis-
til, Ïe Otec a Syn jsou samostatné bytosti, Ïe Jejich moc je vût‰í
neÏ moc zla a Ïe ãlovûk je vskutku stvofien k obrazu BoÏímu –
coÏ jsou pravdy, které jsou nezbytné pro porozumûní na‰emu
skuteãnému vztahu s na‰ím Otcem v nebi.

Dal‰í zjevení ohlednû povahy Boha následovala, a mnohá
z nich jsou nyní obsaÏena v písmech posledních dnÛ. Prorok,
jako Bohem vyvolen˘ nástroj ke znovuzfiízení pravd evangelia
svûtu, svûdãil o Bohu bûhem celého svého pÛsobení. „Hodlám
se ptát po Bohu,“ prohlásil, „neboÈ si pfieji, abyste Ho vy v‰ichni
poznali a abyste se s Ním obeznámili... Pak poznáte, Ïe jsem Jeho
sluÏebníkem; neboÈ mluvím jako ten, kdo má pravomoc.“4
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Uãení Josepha Smitha

BÛh je milující Otec ve‰kerého lidstva a zdroj v‰eho dobra.

„Zatímco jedna ãást lidské rasy nemilosrdnû soudí a odsuzuje
druhou, Velik˘ Rodiã vesmíru pohlíÏí na celou lidskou rodinu
s otcovskou péãí a s rodiãovsk˘m ohledem; On se na nû dívá
jako na své potomstvo, a bez jak˘chkoli úzkoprs˘ch pocitÛ,
které ovlivÀují dûti lidské, dává ,slunci svému... vzchoditi na
dobré i na zlé, a dé‰È dává na spravedlivé i na nespravedlivé‘.
[Matou‰ 5:45.]“5

„Uznáváme, Ïe BÛh je velk˘m zdrojem a pramenem, ze kte-
rého plyne v‰e dobré; Ïe je dokonalou inteligencí a Ïe sama
Jeho moudrost postaãuje na to, aby fiídil a usmûrÀoval mocná
stvofiení a svûty, jeÏ nad na‰í hlavou záfií a tfipytí se s takovou vel-
kolepostí a jasem, jako kdyby se jich dotkl Jeho prst a pohybo-
valy se Jeho v‰emocn˘m slovem... Nebesa vypravují slávu BoÏí a
dílo rukou Jeho obloha zvûstuje [viz Îalm 19:1]; a chvilkové
zamy‰lení postaãuje k tomu, aby kaÏdého ãlovûka s bûÏnou inte-
ligencí pouãilo o tom, Ïe toto v‰e není pouh˘m v˘sledkem
náhody, ani to v‰e nemÛÏe b˘t udrÏováno o nic men‰í mocí neÏ
rukou V‰emohoucí.“6

„BÛh vidí skryté popudy lidského jednání, a zná srdce v‰eho
Ïivého.“7

„Zámûry na‰eho Boha jsou veliké, Jeho láska nepfiedstavitelná,
Jeho moudrost nekoneãná a Jeho moc neomezená; Svatí mají
tudíÏ dÛvod k tomu, aby se radovali a byli ‰Èastni vûdouce, Ïe
,tento BÛh jest BÛh ná‰ na vûãné vûky, a Ïe on vÛdce ná‰ bude
aÏ do smrti‘. [Îalm 48:14.]“8

KdyÏ porozumíme povaze Boha, porozumíme sami 
sobû a poznáme, jak k Nûmu máme pfiistupovat.

„Na svûtû je jen velmi málo bytostí, které správnû rozumûjí
povaze Boha. Velká vût‰ina lidstva nerozumí, pokud jde o jejich
vztah k Bohu, niãemu, ani tomu, co bylo, ani tomu, co má pfiijít.
Neznají povahu tohoto vztahu, ani jí nerozumûjí; a v dÛsledku
toho vûdí jen o nûco málo více neÏ divoká zvífiata, neboli o nûco
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„KdyÏ máme urãité poznání Boha, zaãínáme poznávat, jak k Nûmu 
pfiistupovat a jak se tázat, abychom obdrÏeli odpovûì.“

málo více, neÏ jak jíst, pít a spát. To je to jediné, co ãlovûk o Bohu
nebo o Jeho existenci ví, pokud mu to není dáno inspirací
V‰emohoucího.

Pokud se ãlovûk nenauãí nic jiného neÏ jen jíst, pít a spát a
neporozumí Ïádn˘m úmyslÛm BoÏím, pak zvífie rozumí témuÏ.
Ono jí, pije, spí a o Bohu neví nic více; a pfiesto toho ví tolik, co
my, pokud nejsme schopni chápat skrze inspiraci V‰emohoucího
Boha. Pokud lidé nerozumûjí povaze Boha, nerozumûjí sami
sobû. Chtûl bych se vrátit na poãátek a pozvednout tak va‰i mysl
k u‰lechtilej‰ím sférám a k vzne‰enûj‰ímu porozumûní, neÏ o
jaké lidská mysl obvykle usiluje.

... Písma nám sdûlují, Ïe ,totoÈ jest pak vûãn˘ Ïivot, aby
poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoÏ jsi poslal, JeÏí‰e
Krista‘. [Jan 17:3.]

Pokud nûkter˘ ãlovûk Boha nezná a dotazuje se, jakou bytostí
BÛh je – pokud bude pilnû pátrat ve svém srdci – zda prohlá‰ení
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JeÏí‰e a apo‰tolÛ je pravdivé, uvûdomí si, Ïe nemá vûãn˘ Ïivot;
neboÈ vûãn˘ Ïivot nemÛÏe b˘t zaloÏen na základû Ïádné jiné
zásady.

M˘m prvním zámûrem je zjistit povahu jediného moudrého a
pravého Boha, a jakou bytostí On je …

BÛh sám byl kdysi takov˘, jako jsme my nyní, a je oslaven˘m
ãlovûkem, a sedí na trÛnu tam na nebesích! To je to veliké
tajemství. Kdyby se dnes roztrhl závoj, a velk˘ BÛh, kter˘ udr-
Ïuje tento svût na jeho dráze a kter˘ udrÏuje v‰echny svûty a
v‰echny vûci svou mocí, byl uãinûn viditeln˘m – pravím vám,
kdybyste Ho dnes spatfiili, vidûli byste Ho v podobû ãlovûka –
jako jste vy sami, v celé osobû, obrazu a v naprosté podobû, jako
ãlovûka; neboÈ Adam byl stvofien v naprosté podobû, obrazu a
v podobnosti BoÏí, a obdrÏel od Nûho pouãení, a kráãel, hovo-
fiil a rozmlouval s Ním tak, jako jeden ãlovûk hovofií a rozmlouvá
s druh˘m.

... KdyÏ máme urãité poznání Boha, zaãínáme poznávat, jak
k Nûmu pfiistupovat a jak se tázat, abychom obdrÏeli odpovûì.
KdyÏ rozumíme povaze Boha a víme, jak k Nûmu pfiijít, On nám
zaãíná odkr˘vat nebesa a vyprávût nám o tom v‰em. KdyÏ jsme
pfiipraveni pfiijít k Nûmu, On je pfiipraven pfiijít k nám.“9

BoÏstvo tvofií tfii samostatné a odli‰né bytosti.

âlánky víry 1:1; „Vûfiíme v Boha, Vûãného Otce, a v Jeho Syna,
JeÏí‰e Krista, a v Ducha Svatého.“10

Joseph Smith uãil níÏe uvedenému v dubnu 1843. Pozdûji to
bylo zaznamenáno v Nauce a smlouvách 130:22: „Otec má tûlo
z masa a kostí tak hmatatelné jako lidské; Syn také; ale Duch
Svat˘ nemá tûlo z masa a kostí, ale je bytostí Ducha. Kdyby tomu
tak nebylo, Duch Svat˘ by v nás nemohl dlíti.“11

„VÏdy jsem prohla‰oval, Ïe BÛh je samostatná bytost, Ïe JeÏí‰
Kristus je samostatná bytost odli‰ná od Boha Otce, a Ïe Duch
Svat˘ je samostatná bytost a Duch – a tito tfii tvofií tfii samostatné
bytosti a tfii Bohy.“12

„To, co je bez tûla neboli orgánÛ a konãetin, není niãím. V nebi
není Ïádn˘ jin˘ BÛh neÏ BÛh, kter˘ má maso a kosti.“13
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âlenové BoÏstva jsou v dokonalé jednotû, 
pfiiãemÏ BÛh Otec pfiedsedá.

„O Bohu a o BoÏstvu se toho fiíká hodnû... Dne‰ní uãitelé
fiíkají, Ïe Otec je BÛh, Syn je BÛh a Duch Svat˘ je BÛh a Ïe ti
v‰ichni jsou v jednom tûle a jsou jedním Bohem. JeÏí‰ se modlil,
aby ti, které mu Otec dal ze svûta, mohli b˘t jedno v nich, jako
jsou jedno oni [viz Jan 17:11–23]. …

Petr a ·tûpán svûdãili o tom, Ïe vidûli Syna MuÏe stojícího na
pravici BoÏí. Kdokoli, kdo vidûl nebesa otevfiená, ví, Ïe na nebe-
sích jsou tfii bytosti, které drÏí klíãe moci, a Ïe jedna z nich v‰em
pfiedsedá.“14

„Pfied zorganizováním této zemû byla mezi tfiemi bytostmi
uzavfiena vûãná smlouva, která se t˘ká toho, jak budou co pfii-
dûlovat lidem na zemi. Tyto bytosti... se naz˘vají BÛh první,
Stvofiitel; BÛh druh˘, Vykupitel; a BÛh tfietí, Svûdek neboli
Potvrzovatel.“15

„Sférou pÛsobnosti Otce je pfiedsedat jako Vedoucí neboli
President, JeÏí‰ jako Prostfiedník a Duch Svat˘ jako Potvrzovatel
neboli Svûdek. Syn [má] tûlesnou schránku, a rovnûÏ i Otec, ale
Duch Svat˘ je duchovní bytostí bez tûlesné schránky.“16

„V písmech se pí‰e: ,Já a Otec jedno jsme‘ [Jan 10:30], a opût,
Ïe Otec, Syn a Duch Svat˘ jsou jedno a Ïe tito tfii se shodují v téÏe
vûci [viz 1. Janova 5:7–8]. A tak se Spasitel modlil k Otci: ,Ne za
svût prosím, ale za ty, které jsi mi dal ze svûta, abychom byli
jedno‘, nebo jinak fieãeno, aby byli jedné mysli v jednotû víry.
[Viz Jan 17:9, 11.] Ale jako je kaÏd˘ odli‰nou neboli samostatnou
bytostí, zrovna tak jsou BÛh a JeÏí‰ Kristus a Duch Svat˘ samo-
statné bytosti, ale v‰echny se shodují v jedné neboli téÏe vûci.“17

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 37–38 a v‰imnûte si, v ãem mlad˘ Joseph
Smith vidûl dÛkaz „v‰emocné a v‰udypfiítomné moci“ ve svûtû
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kolem sebe. KdyÏ se díváte na okolní svût, co podle vás vydává
svûdectví o Bohu?

• Projdûte si první oddíl kapitoly (strana 39) a vyhledejte, ãemu
se zde uãí o povaze Boha. Jak nám mÛÏe toto uãení pomoci,
abychom se „radovali a byli ‰Èastni“?

• Joseph Smith uãil: „Velik˘ Rodiã vesmíru pohlíÏí na celou lid-
skou rodinu s otcovskou péãí a s rodiãovskou pozorností.“
(Strana 39.) KdyÏ pfiemítáte o tomto prohlá‰ení, jaké my‰-
lenky a pocity to ve vás vyvolává?

• Pfieãtûte si odstavec, kter˘ zaãíná dole na stranû 39, a také
odstavec, kter˘ po nûm následuje. Proã není moÏné porozu-
mût sobû samému, pokud neporozumíme povaze Boha?

• Prorok Joseph Smith svûdãil o tom, Ïe BÛh Otec, JeÏí‰ Kristus
a Duch Svat˘ jsou „tfii samostatné bytosti“. Také uãil, Ïe tyto
bytosti jsou jedno (strana 42). V jakém smyslu jsou ãlenové
BoÏstva jedno? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranû 42.)

• Jak mohou rodiãe pûstovat lásku sv˘ch dûtí k Nebeskému
Otci? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranû 37.)

Související ver‰e z písem: Jan 8:17–19; ÎidÛm 1:1–3; 12:9; MojÏí‰
1:3–6, 39
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JeÏí‰ Kristus, 
BoÏsk˘ Vykupitel svûta

„Bez zprostfiedkování JeÏí‰e Krista by 
spasení nemohlo pfiijít na svût.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Dlouho pfiedtím, neÏ se Joseph Smith narodil, jeho dûdeãek
ze strany jeho otce pocítil inspiraci, Ïe v jeho rodinû se stane
nûco, co „zpÛsobí pfievrat ve svûtû“.1 V Ïivotopisu Josepha
Smitha se pí‰e: „MÛj dûdeãek Asael Smith jiÏ dávno pfiedpovûdûl,
Ïe v jeho rodinû povstane prorok, a moje babiãka byla zcela pfie-
svûdãena, Ïe toto se naplnilo mnou. Dûdeãek Asael zemfiel v East
Stockholmu v kraji St. Lawrence ve státû New York poté, co obdr-
Ïel Knihu Mormonovu a co ji témûfi celou pfieãetl; a prohlásil, Ïe
já jsem tím Prorokem, o kterém jiÏ dlouho vûdûl, Ïe pfiijde do
jeho rodiny.“2

Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích rolí Josepha Smitha jako Proroka
Znovuzfiízení bylo svûdãit o JeÏí‰i Kristu. Byl poÏehnán tím, Ïe
mûl osobní poznání boÏskosti JeÏí‰e Krista a rozumûl Jeho roli
jako Vykupitele svûta. Toto poznání nejprve získal pfii Prvním
vidûní, kdy mlad˘ Joseph vidûl Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista a
sly‰el Otce prohlásit: „Toto je mÛj Milovan˘ Syn. Sly‰ Jej!“
(Joseph Smith–Îivotopis 1:17.) Bûhem této posvátné události
mûl Joseph v˘sadu obdrÏet pouãení od Spasitele svûta.

O témûfi dvanáct let pozdûji, 16. února 1832, Prorok, spoleãnû
se Sidneym Rigdonem jako sv˘m písafiem, pfiekládal Bibli v domû
Johna Johnsona v Hiramu ve státû Ohio. Poté, co Prorok pfieloÏil
Jana 5:29, kde se popisuje vzkfií‰ení tûch, ktefií jsou dobfií, a tûch,
ktefií jsou zlí, Josephovi a Sidneymu se otevfielo vidûní a oni
vidûli Spasitele a promlouvali s Ním:
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V chrámu Kirtland se Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu ukázal Spasitel. 
„Závoj byl sÀat z mysli na‰í,“ fiekl Joseph, „a oãi porozumûní na‰eho byly 

otevfieny. Vidûli jsme… Pána stojícího na hrazení kazatelnice.“
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„Mocí Ducha byly oãi na‰e otevfieny a porozumûní na‰e bylo
osvíceno, abychom vidûli vûci BoÏí a porozumûli jim – dokonce
tûm vûcem, jeÏ byly od poãátku, dfiíve neÏ byl svût, [jeÏ] byly
ustanoveny Otcem skrze jeho Jednorozeného Syna, jenÏ byl
v lÛnû Otcovû jiÏ od poãátku; o nûmÏ vydáváme svûdectví; a
svûdectví, které vydáváme, je plnost evangelia JeÏí‰e Krista,
jenÏ je Syn, jehoÏ jsme vidûli a s nímÏ jsme hovofiili v nebeském
vidûní. …

A my jsme spatfiili slávu Syna na pravici Otcovû a pfiijali jsme
z jeho plnosti; a pfied jeho trÛnem jsme vidûli svaté andûly a ty,
kdoÏ jsou posvûceni, uctívající Boha a Beránka, ktefií ho uctívají
na vûky vûkÛ.

A nyní, po mnoh˘ch svûdectvích, jeÏ o nûm byla dána, toto je
svûdectví poslední ze v‰ech, jeÏ my o nûm dáváme: Îe on Ïije!

NeboÈ jsme ho vidûli, vpravdû na pravici BoÏí; a sly‰eli jsme
hlas vydávající svûdectví, Ïe je Jednorozen˘m Otcov˘m – Ïe jím a
skrze nûho a od nûho svûty jsou a byly stvofieny a obyvatelé jejich
jsou syny a dcerami Bohu zplozen˘mi.“ (NaS 76:12–14, 20–24.)

Joseph Smith vidûl Spasitele znovu 3. dubna 1836. Prorok a
Oliver Cowdery se odebrali k západnímu fieãnickému pultu
v chrámu Kirtland. Sklonili se k váÏné modlitbû, po níÏ se jim zje-
vil Spasitel. Prorok prohlásil:

„Závoj byl sÀat z mysli na‰í a oãi porozumûní na‰eho byly
otevfieny. Vidûli jsme pfied sebou Pána stojícího na hrazení
kazatelnice; a pod nohama jeho bylo vydláÏdûné dílo z ryzího
zlata v barvû podobající se jantaru. Oãi jeho byly jako plamen
ohnû; vlasy na hlavû jeho byly bílé jako ãist˘ sníh; tváfi jeho
záfiila nad jas slunce; a hlas jeho byl jako zvuk valících se veli-
k˘ch vod, a to hlas JehovÛv, fikoucí: Já jsem první i poslední;
jsem ten, kdo Ïije, jsem ten, kdo byl zabit; jsem pfiímluvcem
va‰ím u Otce.“ (NaS 110:1–4.)

Díky tûmto záÏitkÛm Prorok získal bezprostfiední poznání
Spasitele a stal se zvlá‰tním svûdkem Jeho boÏskosti.
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Uãení Josepha Smitha

BoÏí lid se ve v‰ech dispensacích spoléhal na Kristovo
Usmífiení, aby získal odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ.

„Bez zprostfiedkování JeÏí‰e Krista by spasení nemohlo pfiijít
na svût.“3

„BÛh... pfiipravil obûÈ prostfiednictvím daru svého vlastního
Syna, kter˘ mûl b˘t poslán v pfiíhodném ãase, aby pfiipravil cestu
neboli otevfiel dvefie, jimiÏ by ãlovûk mohl vstoupit do Pánovy
pfiítomnosti, z níÏ byl vyvrÏen kvÛli neposlu‰nosti. âas od ãasu
tyto radostné zvûsti zaznûly v u‰ích lidí v rÛzn˘ch dobách svûta
aÏ do doby pfiíchodu Mesiá‰ova.

Vírou v toto usmífiení neboli v plán vykoupení pfiinesl Abel
Bohu obûÈ, jeÏ byla pfiijata, coÏ byli prvorození ze stáda. Kain
obûtoval z úrody zemské, a pfiijat nebyl, protoÏe to nemohl uãi-
nit ve vífie; nemohl mít Ïádnou víru neboli nemohl pouÏít víru
v rozporu s plánem nebes. K usmífiení pro ãlovûka musí b˘t pro-
lita krev Jednorozeného, neboÈ toto byl plán vykoupení, a bez
tohoto prolití krve není Ïádného odpu‰tûní. A jelikoÏ tato obûÈ
byla ustanovena jako pfiedobraz, podle nûhoÏ mûl ãlovûk roz-
poznat onu velikou ObûÈ, kterou BÛh pfiipravil, pfiinést obûÈ
v rozporu s tím znamenalo, Ïe nemohla b˘t pouÏita Ïádná víra,
protoÏe vykoupení nebylo koupeno tímto zpÛsobem, ani moc
usmífiení nebyla zfiízena podle tohoto fiádu; tudíÏ Kain nemohl
mít Ïádnou víru; a coÏkoli není z víry, je hfiích. Av‰ak Abel pfiinesl
pfiijatelnou obûÈ, skrze kterou obdrÏel svûdectví, Ïe je spraved-
liv˘, kdyÏ sám BÛh svûdãil o jeho darech [viz ÎidÛm 11:4].

Zajisté, prolití krve zvífiete nemohlo b˘t pfiínosné pro Ïádného
ãlovûka, ledaÏe to bylo uãinûno jako napodobení neboli jako
pfiedobraz neboli vysvûtlení toho, co mûlo b˘t pfiineseno skrze
dar samotného Boha – a ledaÏe bylo toto konání uãinûno s okem
vyhlíÏejícím kupfiedu ve vífie v moc oné veliké Obûti na odpu‰-
tûní hfiíchÛ. …

... NemÛÏeme se domnívat, Ïe lidé ve v‰ech dávn˘ch dobách
byli tak neznalí nebeského systému, jak mnozí pfiedpokládají,
neboÈ v‰ichni, ktefií kdy byli spaseni, byli spaseni skrze moc
tohoto velikého plánu vykoupení, jak pfied pfiíchodem Krista, tak
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i od oné doby nadále; pokud nebyli, BÛh pouÏívá rÛzné plány
(mÛÏeme-li to tak vyjádfiit), jak pfiivést lidi zpût, aby s Ním pfieb˘-
vali. A v toto my vûfiit nemÛÏeme, neboÈ nedo‰lo k Ïádné zmûnû
v pfiirozenosti ãlovûka od doby, kdy padl; a obfiad neboli nafiízení
obûtování krve byl stanoven tak, aby byl vykonáván pouze do
doby, kdy byl Kristus obûtován a prolil svou krev – jak jiÏ bylo
fieãeno – aby ãlovûk mohl ve vífie vyhlíÏet kupfiedu k oné dobû. …

To, Ïe pfiiná‰ení obûti bylo urãeno pouze k tomu, aby zamû-
fiilo mysl na Krista, odvozujeme z tûchto pozoruhodn˘ch
JeÏí‰ov˘ch slov k ÎidÛm: ,Abraham, otec vá‰, veselil se, aby vidûl
den mÛj, i vidûl, a radoval se.‘ [Jan 8:56.] A tak kdyÏ lidé v dáv-
n˘ch dobách pfiiná‰eli obûÈ, nebránilo jim to v sly‰ení evangelia;
av‰ak slouÏilo to k tomu, jak jsme jiÏ fiekli, aby se otevfiely jejich
oãi a aby byli schopni hledût kupfiedu na dobu Spasitelova pfií-
chodu a radovat se z Jeho vykoupení... Docházíme k pfiesvûd-
ãení, Ïe kdykoli Pán zjevil sám sebe lidem v dávn˘ch dobách a
pfiikázal jim, aby Mu pfiiná‰eli obûÈ, bylo to uãinûno proto, aby
mohli hledût kupfiedu s vírou na dobu Jeho pfiíchodu a spoléhat
se na moc onoho usmífiení na odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ. A toto
ãinili, tisíce tûch, ktefií nás pfiede‰li, jejichÏ ‰at je bez poskvrny a
ktefií, podobnû jako Job, ãekají s dÛvûrou jako on, Ïe Ho uzfií
v den poslední na zemi, dokonce v tûle svém [viz Job 19:25–26].

MÛÏeme dojít k závûru, Ïe sice existovaly rÛzné dispensace,
pfiesto bylo v‰e, co BÛh sdûlil svému lidu, zam˘‰leno k tomu, aby
to pfiitáhlo jejich mysl k onomu velikému cíli a aby je to uãilo
spoléhat se pouze na Boha jako na pÛvodce jejich spasení, jak je
to obsaÏeno v Jeho zákonû.“4

Díky tomu, Ïe JeÏí‰ Kristus vstal z mrtv˘ch, 
celé lidstvo bude vzkfií‰eno.

„Základními zásadami na‰eho náboÏenství jsou svûdectví apo-
‰tolÛ a prorokÛ ohlednû JeÏí‰e Krista, Ïe On zemfiel, byl pohfiben
a opût vstal tfietího dne a vystoupil na nebesa; a v‰e ostatní, co se
t˘ká na‰eho náboÏenství, jsou pouhé pfiídavky. Av‰ak ve spoji-
tosti s tímto vûfiíme v dar Ducha Svatého, v moc víry, v uÏívání
duchovních darÛ podle vÛle BoÏí, ve znovuzfiízení domu Izraele
a v koneãné vítûzství pravdy.“5
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„Beránek BoÏí uskuteãnil vzkfií‰ení, takÏe v‰ichni povstanou z mrtv˘ch.“

„,JakoÏ v Adamovi v‰ickni umírají, tak i skrze Krista v‰ickni obÏi-
veni budou‘; v‰ichni budou pozvednuti z mrtv˘ch. [1. Korintsk˘m
15:22.] Beránek BoÏí uskuteãnil vzkfií‰ení, takÏe v‰ichni povsta-
nou z mrtv˘ch.“6

„BÛh stanovil den, ve kterém bude soudit svût, a ohlednû toho
nám dal uji‰tûní tím, Ïe pozvedl svého Syna JeÏí‰e Krista z mrtv˘ch



K A P I T O L A  3

51

– coÏ je záleÏitost, na níÏ je zaloÏena nadûje na budoucí ‰tûstí a
radost v‰ech tûch, ktefií vûfií inspirovanému záznamu; protoÏe
,nevstal-liÈ z mrtv˘ch Kristus,‘ fiekl Pavel Korintsk˘m, ,marná jest
víra va‰e, je‰tû jste v sv˘ch hfií‰ích. A takÈ i ti, ktefiíÏ zesnuli v Kristu,
zahynuli‘. [1. Korintsk˘m 15:17–18.] …

Kristus sám dozajista vstal z mrtv˘ch; a pokud vstal z mrtv˘ch,
pfiivede svou mocí v‰echny lidi, aby stáli pfied Ním: neboÈ pokud
vstal z mrtv˘ch, pouta ãasné smrti jsou zlomena, takÏe hrob
nemá Ïádného vítûzství. Pokud tedy hrob nemá Ïádného vítûz-
ství, ti, ktefií zachovávají slova JeÏí‰ova a jsou poslu‰ni Jeho
uãení, mají nejen zaslíbení vzkfií‰ení z mrtv˘ch, ale také uji‰tûní,
Ïe budou vpu‰tûni do Jeho slavného království; neboÈ On sám
fiíká: ,KdeÏ jsem já, tuÈ i mÛj sluÏebník bude.‘ [Jan 12:26.]“7

„Ti, ktefií zemfieli v JeÏí‰i Kristu, mohou oãekávat, Ïe, aÏ
vyjdou, vstoupí do úplného naplnûní radosti, kterou zde vlast-
nili ãi oãekávali... Jsem rád, Ïe mám tu v˘sadu sdûlit vám
nûkteré vûci, které vám, pokud jsou dÛkladnû pochopeny,
pomohou, aÏ budou zemûtfiesení dunût, mraãna se budou
kupit, blesky se budou míhat a aÏ boufie budou pfiipraveny na
vás vypuknout jako hromobití. Chopte se tûchto vûcí a nedo-
pusÈte, aby se va‰e kolena nebo klouby tfiásly, ani to, aby va‰e
srdce umdlévalo; co pak zmohou zemûtfiesení, války a tornáda?
Nic. V‰echny va‰e ztráty vám budou ve vzkfií‰ení vynahrazeny,
pod podmínkou, Ïe budete pokraãovat ve vûrnosti. Skrze vidûní
od V‰emohoucího jsem toto vidûl. …

BÛh zjevil svého Syna z nebes a rovnûÏ i nauku o vzkfií‰ení; a
my máme poznání, Ïe ty, které zde pohfibíváme, BÛh opût
vyzvedne, a budou odûni a oÏiveni Duchem velikého Boha; a co
na tom záleÏí, zda pokládáme do hrobu je nebo zda se tam
pokládáme s nimi, kdyÏ je jiÏ zde nemÛÏeme zadrÏet? NechÈ se
tyto pravdy v‰típí do na‰eho srdce, abychom se dokonce jiÏ zde
mohli zaãít tû‰it z toho, ãeho bude poté v plnosti.“8

Skrze Usmífiení Kristovo a poslu‰nost evangelia se 
mÛÏeme stát spoludûdici s JeÏí‰em Kristem.

„Vûfiím v boÏskost JeÏí‰e Krista, a Ïe zemfiel za hfiíchy v‰ech lidí,
ktefií v Adamovi padli.“9
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âlánky víry 1:3: „Vûfiíme, Ïe skrze usmífiení Kristovo mÛÏe
b˘ti spaseno ve‰keré lidstvo, skrze poslu‰nost zákonÛ a obfiadÛ
evangelia.“10

„Poté, co BÛh stvofiil nebesa a zemi, sestoupil dolÛ a ‰estého
dne fiekl: ,UãiÀme ãlovûka k obrazu na‰emu.‘ K obrazu koho?
K obrazu BohÛ je oni stvofiili, muÏe a Ïenu, nevinné, bezúhonné
a neposkvrnûné, mající tent˘Ï charakter a tutéÏ podobu jako
Bohové [viz Genesis 1:26–27]. A kdyÏ ãlovûk padl, neztratil svou
podobu, ale jeho charakter si pfiesto podrÏel podobu jeho
Stvofiitele. Kristus, jenÏ je obrazem ãlovûka, je také dokonal˘m
obrazem osoby svého Otce [viz ÎidÛm 1:3]… Skrze usmífiení
Kristovo a vzkfií‰ení a poslu‰nost evangelia, budeme opût pfiipo-
dobnûni obrazu Jeho Syna JeÏí‰e Krista [viz ¤ímanÛm 8:29];
poté dosáhneme obrazu, slávy a charakteru BoÏího.“11

„Otec na‰ich duchÛ [zaopatfiil] obûÈ pro svá stvofiení, plán
vykoupení, moc usmífiení, schéma spasení, pfiiãemÏ Jeho veli-
k˘mi cíli je pfiivést lidi zpût do pfiítomnosti Krále nebe, koruno-
vat je v celestiální slávû a uãinit je spolu se Synem dûdici toho,
co je neporu‰itelné, neposkvrnûné a co nepohasíná.“12

„V písmech se pí‰e, Ïe ti, ktefií budou poslu‰ni pfiikázání,
budou dûdici BoÏími a spoludûdici s JeÏí‰em Kristem... ,TenÈ
Duch osvûdãuje duchu na‰emu, Ïe jsme [dûti] BoÏí. A jestliÏe
[dûti], tedy i dûdicové, dûdicové zajisté BoÏí, spolu pak dûdicové
Kristovi, v‰ak jestliÏe spolu trpíme, abychom spolu i oslaveni
byli.‘ [Viz ¤ímanÛm 8:16–17.]“13

„Jak utû‰ující pro truchlící, kdyÏ jsou vyzváni, aby se rozlouãili
s manÏelem, manÏelkou, otcem, matkou, dítûtem nebo milova-
n˘m pfiíbuzn˘m, je vûdût, Ïe aãkoli se pozemská schránka poloÏí
a rozloÏí, oni opût povstanou, aby dleli ve vûãn˘ch plamenech
v nesmrtelné slávû, aby jiÏ nesmutnili, netrpûli ani nezemfieli, ale
Ïe budou dûdici BoÏími a spoludûdici s JeÏí‰em Kristem.“14

JeÏí‰ Kristus je dokonal˘, ãist˘ a svat˘, a vyz˘vá nás, 
abychom byli takov˘mi, jako je On.

„Kdo, mezi v‰emi tûmi Svat˘mi v tûchto posledních dnech, se
mÛÏe povaÏovat za tak dobrého jako je ná‰ Pán? Kdo je tak
dokonal˘? Kdo je tak ãist˘? Kdo je tak svat˘ jako On? Lze nûkoho



K A P I T O L A  3

53

„KdyÏ se zamyslíme nad svatostí a dokonalostí na‰eho velikého Mistra,... 
na‰e srdce pfietéká dojetím nad jeho blahosklonností.“

takového nalézt? On nikdy nespáchal pfiestupek ani neporu‰il
pfiikázání nebo zákon nebe – v Jeho ústech nebyla Ïádná lest,
ani v Jeho srdci nebyl nalezen klam... Kde je nûkdo podobn˘
Kristu? Nikdo takov˘ na zemi není.“15

„Stvofiení bylo poddáno marnosti, nikoli chtûnû, ale Kristus ho
poddal v nadûji [viz ¤ímanÛm 8:20] – v‰ichni jsou poddáni mar-
nosti, zatímco procházejí kfiivolak˘mi stezkami a obtíÏeni, které
je obklopují. Kde je ãlovûk, kter˘ je osvobozen od marnosti?
Nikdo nikdy nebyl dokonal˘ vyjma JeÏí‰e; a proã byl On doko-
nal˘? ProtoÏe byl Synem BoÏím a mûl plnost Ducha, a vût‰í moc
neÏ jak˘koli ãlovûk.“16

„KdyÏ byl [JeÏí‰ Kristus] je‰tû chlapcem, mûl ve‰kerou inteli-
genci potfiebnou k tomu, aby mohl vládnout a panovat nad krá-
lovstvím ÎidÛ, a mohl rozmlouvat s tûmi nejmoudfiej‰ími a
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nejhlubokomyslnûj‰ími uãiteli zákona a teologie a zpÛsobit, aby
se jejich teorie a zvyklosti jevily jako po‰etilost v porovnání
s moudrostí, kterou vlastnil.“17

„Doufáme, Ïe v srdci neustále rozm˘‰líte o pfiikázáních na‰eho
Pána, a Ïe vás uãí nejen Jeho vÛli ohlednû hlásání Jeho evange-
lia, ale také Jeho mírnosti a dokonalému jednání se v‰emi,
dokonce i v onûch dobách tûÏk˘ch pronásledování a t˘rání, které
Mu naloÏilo zlovolné a cizoloÏné pokolení. Pamatujte, bratfií, Ïe
vás povolal ke svatosti; a je nutné dodávat, abychom byli jako On
v neposkvrnûnosti? Jak moudfie, jak svatû; jak cudnû a jak doko-
nale byste se tudíÏ mûli chovat v Jeho oãích; a pamatujte také na
to, Ïe Jeho zrak na vás spoãívá neustále.“18

„KdyÏ se zamyslíme nad svatostí a dokonalostí na‰eho veli-
kého Mistra, kter˘ otevfiel cestu, díky níÏ k nûmu mÛÏeme pfiijít,
vskutku obûtí sama sebe, na‰e srdce pfietéká dojetím nad jeho
blahosklonností. A kdyÏ se také zamyslíme na tím, Ïe nás vyz˘vá,
abychom byli dokonalí ve v‰ech vûcech, abychom mohli b˘t pfii-
praveni setkat se s ním v pokoji, aÏ pfiijde ve své slávû se v‰emi
svat˘mi andûly, pfiejeme si smûle nabádat své bratry, aby byli
pokorní a naplnûni modlitbou, aby vskutku kráãeli jako dûti
svûtla a dne, aby mohli mít milost pro odolání kaÏdému poku-
‰ení a pro pfiekonání kaÏdého zla v úctyhodném jménu na‰eho
Pána JeÏí‰e Krista. NeboÈ buìte uji‰tûni, bratfií, Ïe ten den je
vskutku blízko, kdy Pán domu vstane a zavfie dvefie, a nikomu,
vyjma tûch, ktefií na sobû mají svatební ‰at, nebude dovoleno
tû‰it se z místa u svatební veãefie! [Viz Matou‰ 22:1–14.]“19

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si popis Josephov˘ch vidûní Spasitele (strany 45–47).
KdyÏ pfiemítáte o tûchto jeho záÏitcích, jaké my‰lenky a pocity
to ve vás vyvolává?
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• Zvífiecí obûti pomáhaly v dávn˘ch dobách Pánov˘m lidem, aby
„se otevfiely jejich oãi a oni… byli schopni hledût kupfiedu na
dobu Spasitelova pfiíchodu a radovat se v Jeho vykoupení“
(strana 49). Co vám pomáhá hledût ke Spasiteli v dne‰ní dobû?

• Pfieãtûte si odstavec, kter˘ je uveden dole na stranû 49.
V‰imnûte si, Ïe slovo „pfiídavek“ v tomto odstavci znamená to,
co je spojeno s nûãím, co má vût‰í v˘znam, jako napfiíklad
vûtev, která je pfiipojena ke kmeni stromu. Proã myslíte, Ïe
svûdectví apo‰tolÛ a prorokÛ t˘kající se Spasitelova Usmífiení
a Vzkfií‰ení jsou „základními zásadami na‰eho náboÏenství“?
Jak byste mohli pfiistupovat ke sluÏbû v rodinû a v Církvi,
pokud byste pamatovali na to, Ïe v‰echny ostatní vûci jsou pfií-
davky k tûmto zásadám?

• Projdûte si uãení Proroka Josepha t˘kající se vzkfií‰ení (strany
49–51). Jakou útûchu ãerpáte ze znalosti, Ïe „v‰echny va‰e
ztráty vám budou ve vzkfií‰ení vynahrazeny, pod podmínkou,
Ïe budete pokraãovat ve vûrnosti“? Jak nám mÛÏe znalost o
vzkfií‰ení pomáhat v tom, abychom se „mohli zaãít tû‰it z toho,
ãeho bude poté v plnosti“?

• Poté, co si projdete strany 51–52, pfiemítejte o tom, co
Spasitel udûlal, abychom se mohli stát spoludûdici s Ním.
Zamyslete se nad tím, jak Mu mÛÏete projevovat vdûãnost za
Jeho smírnou obûÈ.

• Na stranách 52–54 se Prorok Joseph Smith zmiÀuje o rÛzn˘ch
Spasitelov˘ch vlastnostech. Jaké dal‰í vlastnosti vás napadají,
kdyÏ pfiemítáte o Ïivotû a poslání Spasitele? Pfiem˘‰lejte o tom,
co mÛÏete dûlat, abyste se Mu stali více podobn˘mi.

Související ver‰e z písem: Izaiá‰ 53:1–12; 2. Nefi 9:5–26; NaS
20:21–29

Poznámky
1. Zaznamenal George A. Smith, Deseret

News, Aug. 12, 1857, str. 183.
2. History of the Church, 2:443;

z „History of the Church“ (manu-
script), book B-1, addenda, str. 5,
Church Archives, The Church of

Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt
Lake City, Utah.

3. History of the Church, 5:555; z kázání
proneseného Josephem Smithem 27.
srpna 1843 v Nauvoo, Illinois; zazna-
menali Willard Richards a William
Clayton.
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4. History of the Church, 2:15–17;
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lení do odstavcÛ zmûnûno; z „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad“, 22. ledna
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menal Thomas Bullock.

7. History of the Church, 2:18–19; roz-
dûlení do odstavcÛ zmûnûno; z „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad“, 22. ledna
1834, publikováno v Evening and
Morning Star, bfiezen 1834, str. 144.

8. History of the Church, 5:361–362; roz-
dûlení do odstavcÛ zmûnûno; z kázání
proneseného Josephem Smithem 16.
dubna 1843 v Nauvoo, Illinois; zazna-
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11. Citováno Jamesem Burgessem, ve
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menali Wilford Woodruff, Willard
Richards, Thomas Bullock a William
Clayton.

15. History of the Church, 2:23; z „The
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Kniha Mormonova – závûrn˘
kámen na‰eho náboÏenství

„¤ekl jsem bratfiím, Ïe Kniha Mormonova je 
nejsprávnûj‰í ze v‰ech knih na zemi a Ïe je 
závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Od onoho rána v roce 1820, kdy se Joseph Smith modlil, aby
poznal, do které církve má vstoupit, uplynuly více neÏ tfii roky.
Mladému Prorokovi nyní bylo 17 let a chtûl poznat, jak si pfied
Bohem stojí, a pfiál si získat odpu‰tûní. Veãer, 21. záfií 1823, se
Joseph odebral do podkrovní loÏnice v rodinném roubeném
domku v Palmyfie ve státû New York. ZÛstal v‰ak vzhÛru, dokud
ostatní v místnosti neusnuli, a poté se upfiímnû modlil, aby
poznal, jaké s ním má BÛh dal‰í zámûry. ¤ekl: „Odebral [jsem se]
k modlitbû a úpûnlivé prosbû k V‰emohoucímu Bohu o odpu‰-
tûní v‰ech sv˘ch hfiíchÛ a bláhovostí a také kvÛli projevu pro
sebe, abych mohl poznati svÛj stav a postavení pfied ním; neboÈ
jsem mûl plnou dÛvûru v získání boÏského projevu, ponûvadÏ
jsem dfiíve jeden mûl.“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:29.)

V odpovûì na svou modlitbu Joseph uvidûl svûtlo, které se
objevilo v pokoji a které záfiilo ãím dál tím jasnûji, aÏ byl pokoj
„jasnûj‰í neÏ v poledne“. U jeho lÛÏka se zjevil nebesk˘ posel,
kter˘ stál ve vzduchu a mûl na sobû roucho „nanejv˘‰ pronikavé
bûlosti“. (Joseph Smith–Îivotopis 1:30–31.) Tímto poslem byl
Moroni, poslední nefitsk˘ prorok, kter˘ pfied mnoha staletími
zakopal desky, na nichÏ byla zapsána Kniha Mormonova, a kter˘
nyní drÏel klíãe t˘kající se tohoto posvátného záznamu (viz NaS
27:5). Byl vyslán, aby Josephovi sdûlil, Ïe BÛh mu odpustil hfií-
chy1 a Ïe pro nûj má velik˘ úkol, kter˘ má vykonat. V rámci
tohoto úkolu mûl jít Joseph k nedalekému pahorku, kde byl ulo-
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Joseph Smith obdrÏel zlaté desky od Moroniho 22. záfií 1827. „ Já jsem je získal,“
svûdãil Prorok, „a spolu s nimi i Urim a Thumim, jejichÏ prostfiednictvím 

jsem desky pfieloÏil; a tak vze‰la Kniha Mormonova.“
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Ïen posvátn˘ záznam zapsan˘ na zlat˘ch deskách. Tento záznam
napsali proroci, ktefií Ïili v dávn˘ch dobách na americkém konti-
nentu. Joseph mûl darem a mocí BoÏí pfieloÏit tento záznam a
vynést ho na svûtlo svûta.

Druh˘ den se Joseph vydal k pahorku, kde byly desky s Knihou
Mormonovou ukryty. Tam se setkal s Moronim a spatfiil desky, ale
bylo mu fieãeno, Ïe je obdrÏí aÏ za ãtyfii roky. Nyní mûlo nastat
dÛleÏité období pfiípravy, díky nûmuÏ bude moci zvládnout
posvátn˘ úkol – pfieloÏit Knihu Mormonovu. Joseph se následu-
jící ãtyfii roky, vÏdy 22. záfií, vracel k pahorku, aby od Moroniho
získával dal‰í ponauãení. (Viz Joseph Smith–Îivotopis 1:33–54.)
Bûhem tûchto let ho také mnohokrát nav‰tívili „andûlé BoÏí, ktefií
mu zjevovali majestátnost a slávu událostí, které se pfiihodí
v posledních dnech“.2

Toto pfiípravné období také do Prorokova Ïivota pfiineslo
poÏehnání ve formû manÏelství. V lednu 1827 se oÏenil s Emmou
Haleovou, se kterou se seznámil, kdyÏ pracoval v Harmony
v Pensylvánii. Emma byla pro Proroka bûhem celého jeho pÛso-
bení dÛleÏitou pomocnicí. 22. záfií 1827 se s ním vydala k pahorku
a ãekala poblíÏ, zatímco Moroni pfiedával Prorokovi desky.

Joseph, kter˘ mûl nyní posvátn˘ záznam ve svém drÏení, záhy
zjistil, proã ho Moroni varoval, aby desky ochraÀoval (viz Joseph
Smith–Îivotopis 1:59–60). Místní lÛza zaãala Proroka obtûÏovat
a opakovanû se snaÏila desky ukrást. Joseph a Emma opustili jed-
noho zimního dne v prosinci 1827 rodinn˘ dÛm Smithov˘ch,
aby poÏádali o útoãi‰tû u rodiãÛ Emmy v Harmony v nadûji, Ïe
tam najdou místo, kde budou moci v klidu pracovat. Tam Prorok
zahájil svou pfiekladatelskou práci. Následující rok v únoru byl
Martin Harris, pfiítel Smithov˘ch z Palmyry, inspirován, aby ode-
‰el do Harmony pomáhat Prorokovi. Joseph pokraãoval
s Martinem jako písafiem v pfiekládání posvátného záznamu.

V˘sledek Prorokovy práce byl pozdûji publikován jako Kniha
Mormonova. Tato pozoruhodná kniha, která obsahuje plnost
evangelia, je svûdectvím o pravdivosti Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ a prorockého poslání Josepha Smitha.
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Vlevo – titulní strana z prvního vydání Knihy Mormonovy.

Uãení Josepha Smitha

Kniha Mormonova byla pfieloÏena darem a mocí BoÏí.

V odpovûì na otázku: „ Jak a kde jste získal Knihu Mor-
monovu?“ Joseph Smith fiekl: „Moroni, kter˘ desky uloÏil
v pahorku v Manchesteru v kraji Ontario ve státû New York, byv
mrtev a opût vzkfií‰en, se mi zjevil a fiekl mi, kde jsou, a dal mi
pokyny, jak je získat. Já jsem je získal, a spolu s nimi i Urim a
Thumim, jejichÏ prostfiednictvím jsem desky pfieloÏil; a tak vze-
‰la Kniha Mormonova.“3

„[Moroni] mi fiekl, kde byly uloÏeny jakési desky, na nichÏ bylo
vyryto zkrácení záznamÛ dávn˘ch prorokÛ, ktefií Ïili na tomto
kontinentu... Tyto záznamy byly vyryty na deskách, které vypadaly
jako zlaté; jednotlivé desky byly ‰est palcÛ [15 centimetrÛ] ‰iroké
a osm palcÛ [20 centimetrÛ] dlouhé a slab‰í neÏ obyãejn˘ plech.
Byly zaplnûny rytinami – egyptsk˘mi znaky – a svázány k sobû do
svazku jako listy v knize, pfiiãemÏ cel˘m svazkem procházely tfii
kruhy. Svazek byl ‰irok˘ témûfi ‰est palcÛ [15 centimetrÛ], a ãást
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byla zapeãetûna. Znaky na nezapeãetûné ãásti byly malé a krásnû
vyryté. Celá kniha vykazovala sv˘m provedením mnohé známky
starobylosti a velkou zruãnost v ryteckém umûní. U záznamÛ se
nacházel zvlá‰tní nástroj, kterému lidé v dávn˘ch dobách fiíkali
,Urim a Thumim‘ a kter˘ se skládal ze dvou prÛhledn˘ch kamenÛ,
jeÏ byly zasazeny do okraje spony a pfiipevnûny k náprsníku.
Prostfiednictvím Urimu a Thumimu jsem záznam pfieloÏil darem a
mocí BoÏí.“4

„Mocí BoÏí jsem pfieloÏil Knihu Mormonovu z hieroglyfÛ,
jejichÏ znalost byla svûtu ztracena, a na toto úÏasné dílo jsem byl
sám, neuãen˘ mladík, abych nov˘m zjevením bojoval proti svût-
ské moudrosti a nakupené nevûdomosti osmnácti staletí.“5

„Rád bych se zde zmínil o tom, Ïe titulní strana Knihy
Mormonovy je doslovn˘m pfiekladem vyÀat˘m z posledního listu
na levé stranû souboru neboli knihy z desek, které obsahovaly
záznam, jenÏ byl pfieloÏen, jehoÏ jazyk v celém záznamu plyne
stejn˘m smûrem jako obvykle v‰echny hebrejské spisy [to jest
zprava doleva]; a Ïe tato zmínûná titulní strana není v Ïádném
pfiípadû novodob˘m v˘tvorem, ani m˘m, ani kohokoli jiného,
kdo Ïil nebo Ïije v tomto pokolení... NíÏe uvádím ãást této titulní
strany anglického pfiekladu Knihy Mormonovy, jenÏ je skuteã-
n˘m a doslovn˘m pfiekladem titulní strany pÛvodní Knihy
Mormonovy tak, jak je to zaznamenáno na deskách:

,KNIHA MORMONOVA.

Zpráva psaná rukou Mormonovou na 
deskách vyÀatá z desek Nefiov˘ch.

ProãeÏ, toto je zkrácení záznamu lidu Nefiova, a také LamanitÛ –
Napsané LamanitÛm, ktefií jsou zbytkem domu Izraele; a také
ÎidÛm a pohanÛm – Napsané cestou pfiikázání, a také duchem pro-
roctví a zjevení – Napsané a zapeãetûné a ukryté Pánu, aby
nemohlo b˘ti zniãeno – Aby vy‰lo darem a mocí BoÏí k svému pfie-
loÏení – Zapeãetûné rukou Moroniovou a ukryté Pánu, aby vy‰lo
v pfiíhodném ãase prostfiednictvím pohanÛ – Jejich pfieloÏení
darem BoÏím.

Také zkrácení vyÀaté z Knihy Eterovy, která je záznamem lidu
Jaredova, kter˘ byl rozpt˘len v dobû, kdy Pán zmátl jazyk lidí,
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kdyÏ stavûli vûÏ, aby dosáhli nebe – Které má ukázati zbytku
domu Izraele, jaké veliké vûci Pán vykonal pro jejich otce; a aby
mohli znáti smlouvy Pánû, aby nebyli zavrÏeni na vûky – A také
k pfiesvûdãení ÎidÛ a pohanÛ, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Vûãn˘ BÛh, zje-
vující se v‰em národÛm – A nyní, pokud jsou v ní chyby, jsou to
chyby lidské; proãeÏ, nezavrhujte vûci BoÏí, abyste mohli b˘ti
shledáni bez poskvrny pfied soudcovskou stolicí Kristovou.‘“6

Moudrost Pánû je vût‰í neÏ lstivost ìáblova.

Do 14. ãervna 1828 bylo v˘sledkem Josephovy práce na pfie-
kládání desek s Knihou Mormonovou 116 stránek rukopisu.
Pak se stalo nûco, co bylo pro Proroka velkou lekcí ohlednû
toho, jak BÛh svou rukou fiídí vynesení tohoto posvátného
záznamu na svûtlo svûta. Prorok zaznamenal: „Nedlouho poté,
co pro mû zaãal pan Harris psát, zaãal na mû naléhat, abych mu
dal svolení odnést si spisy domÛ a ukázat je rodinû; a pfiál si,
abych se otázal Pána, prostfiednictvím Urimu a Thumimu, zda by
tak nemohl uãinit. Já jsem se vskutku otázal, a odpovûì znûla, Ïe
tak uãinit nesmí. Nicménû on nebyl s touto odpovûdí spokojen
a pfiál si, abych se otázal znovu. Uãinil jsem tak, a odpovûì byla
stejná jako pfiedtím. On stále nebyl spokojen, a trval na tom, Ïe
se mám otázat je‰tû jednou.

Po mnohém naléhání jsem se opût tázal Pána, a jemu bylo
dáno svolení vzít si spisy za urãit˘ch podmínek; totiÏ, Ïe je ukáÏe
pouze svému bratrovi Preservedu Harrisovi; své manÏelce;
svému otci a matce; a paní Cobbové, sestfie své manÏelky. V sou-
ladu s touto poslední odpovûdí jsem po nûm poÏadoval, aby se
mi zavázal smlouvou, nanejv˘‰ posvátn˘m zpÛsobem, Ïe neu-
dûlá nic jiného, neÏ to, co mu bylo nafiízeno. On tak uãinil.
Zavázal se, jak jsem po nûm poÏadoval, vzal spisy a vydal se na
cestu. Nehledû v‰ak na veliká omezení, která na nûj byla vloÏena,
a na posvátnost smlouvy, kterou se mnou uzavfiel, on je ukázal i
dal‰ím, a ti mu je lstí vzali, a do dne‰ka nebyly získány zpût.“7

V pfiedmluvû k prvnímu vydání Knihy Mormonovy Prorok
prohlásil, Ïe BoÏí zámûry nemohou b˘t zmafieny ztrátou onûch
116 stran: „ProtoÏe se ‰ífií mnoho fale‰n˘ch zpráv ohlednû [Knihy
Mormonovy] a protoÏe také lidé se zl˘mi úmysly podnikají
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mnoho nezákonn˘ch krokÛ, aby zniãili mne, a také toto dílo,
chtûl bych vám sdûlit, Ïe jsem pfieloÏil, darem a mocí BoÏí, a
nechal jsem zapsat sto ‰estnáct stran, které jsem pfievzal z Knihy
Lehiovy, coÏ je záznam zkrácen˘ z desek Lehiov˘ch, rukou
Mormonovou; kter˘Ïto zmínûn˘ záznam nûkterá osoba ãi osoby
ukradly a pfiede mnou zadrÏují, nehledû na mé nesmírné úsilí ho
znovu získat – a Pán mi pfiikázal, Ïe nemám totéÏ znovu pfieklá-
dat, neboÈ Satan vloÏil do jejich srdce touhu pokou‰et Pána, jejich
Boha, tím, Ïe zmûní slova, aby protifieãila tomu, co jsem pfieloÏil
a nechal zapsat; a kdybych vydal znovu tatáÏ slova, neboli jin˘mi
slovy, kdybych totéÏ pfieloÏil znovu, oni by vydali to, co ukradli, a
Satan by podnûcoval srdce lidí v tomto pokolení, aby toto dílo
nepfiijali: ale vizte, Pán mi pravil: Nestrpím, aby Satan uskuteãnil
svÛj zl˘ plán v této vûci: proãeÏ bude‰ pfiekládat z desek
Nefiov˘ch, aÏ dojde‰ k tomu, co jsi pfieloÏil, co sis ponechal; a viz,
vydá‰ to jako záznam NefiÛv; a tak zahanbím ty, ktefií zmûnili slova
má. Nestrpím, aby zniãili dílo mé; ano, ukáÏi jim, Ïe moudrost má
je vût‰í neÏ lstivost ëáblova. [Viz NaS 10:38–43.]

ProãeÏ, abych byl poslu‰en pfiikázání BoÏích, vykonal jsem, jeho
milostí a milosrdenstvím, to, co mi ohlednû této vûci pfiikázal.“8

Kniha Mormonova je slovo BoÏí.

„¤ekl jsem bratfiím, Ïe Kniha Mormonova je nejsprávnûj‰í ze
v‰ech knih na zemi a Ïe je závûrn˘m kamenem na‰eho nábo-
Ïenství a Ïe se ãlovûk dodrÏováním jejích pfiedpisÛ pfiiblíÏí Bohu
více neÏli prostfiednictvím kterékoli jiné knihy.“9

âlánky víry 1:8: „Vûfiíme, Ïe Bible je slovo BoÏí, nakolik je
pfieloÏena správnû; také vûfiíme, Ïe Kniha Mormonova je slovo
BoÏí.“10

„[Kniha Mormonova] nám fiíká, Ïe Spasitel se zjevil na tomto
kontinentu po svém Vzkfií‰ení; Ïe zde zasadil evangelium ve ve‰-
keré jeho plnosti a hojnosti a moci a poÏehnání; Ïe zde mûli
apo‰toly, proroky, past˘fie, uãitele a evangelisty, tent˘Ï fiád, totéÏ
knûÏství, tytéÏ obfiady, dary, moci a poÏehnání, stejnû jako na
v˘chodním kontinentu; Ïe tito lidé byli odfiíznuti následkem
sv˘ch pfiestupkÛ; Ïe poslednímu z jejich prorokÛ, kter˘ mezi
nimi Ïil, bylo pfiikázáno sepsat zkrácení jejich proroctví, historie,
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atd. a ukr˘t ho v zemi, a Ïe toto má vyjít a b˘t sjednoceno s Biblí
pro dosaÏení zámûrÛ BoÏích v posledních dnech.“11

David Osborn byl pfiítomen tomu, kdyÏ Joseph Smith v roce
1837 kázal ve Far Westu ve státû Missouri. Vzpomínal na tato
Prorokova slova: „Kniha Mormonova je pravdivá, pfiesnû jako to
o sobû prohla‰uje, a oãekávám, Ïe za toto svûdectví se budu zod-
povídat v den soudu.“12

Písma nás povzbuzují a utû‰ují a ãiní 
nás moudr˘mi ke spasení.

„S budováním Království je spojeno vyti‰tûní a ‰ífiení Knihy
Mormonovy, Nauky a smluv... a nového pfiekladu [Bible]. Je zby-
teãné cokoli fiíkat ohlednû tûchto knih; ti, ktefií je ãetli a ktefií pili
z pramene poznání, jeÏ sk˘tají, vûdí, jak je ocenit; a i kdyÏ se jim
mohou blázni posmívat, jsou zam˘‰leny k tomu, aby uãinili lidi
moudr˘mi ke spasení a aby smetly pavuãiny letit˘ch povûr, vrhly
svûtlo na skutky Jehovovy, které jiÏ byly vykonány, a naznaãily
budoucnost ve v‰ech jejích hroziv˘ch i nádhern˘ch stránkách. Ti,
ktefií ochutnali uÏitek, kter˘ pfiiná‰í studium tûchto knih, budou
nepochybnû zápolit mezi sebou ve své horlivosti vyslat je do
‰iroka po celém svûtû, aby se kaÏd˘ syn AdamÛv mohl tû‰it stej-
n˘m v˘sadám a radovat se ze stejn˘ch pravd.“13

„[Písma posledních dnÛ jsou vydávána], aby upfiímní v srdci
mohli b˘t povzbuzeni a utû‰eni a aby mohli pokraãovat na své
cestû s radostí, zatímco na jejich du‰e pÛsobí a jejich porozu-
mûní osvûcuje poznání BoÏího díla skrze otce v dávn˘ch dnech,
a také to, co se On chystá uãinit v posledních dnech, aby slova
tûchto otcÛ naplnil.“14

„Bereme do sv˘ch rukou tyto posvátné spisy a uznáváme, Ïe
byly dány pfiímou inspirací pro dobro ãlovûka. Vûfiíme, Ïe BÛh se
sklonil k tomu, aby promluvil z nebes a oznámil svou vÛli ohlednû
lidské rodiny, aby jim dal spravedlivé a svaté zákony, aby usmûr-
Àoval jejich jednání a aby je vedl pfiímou cestou, aby je mohl v pfií-
hodn˘ ãas vzít k sobû a uãinit je spoludûdici s Jeho Synem.

KdyÏ v‰ak tuto skuteãnost uznáme, to, Ïe bezprostfiední vÛle
nebe je obsaÏena v písmech, nezavazuje to snad nás, jakoÏto
rozumné bytosti, k tomu, abychom Ïili podle jejích pfiedpisÛ?
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Písma posledních dnÛ jsou vydávána, „aby upfiímní v srdci mohli b˘t 
povzbuzeni a utû‰eni a aby mohli pokraãovat na své cestû s radostí“.

Bude mít pro nás pouhé uznání, Ïe toto je vÛle nebes, nûjak˘
uÏitek, pokud nejednáme v souladu s ve‰ker˘m jejím uãením?
CoÏ nepÛsobíme proti Nejvy‰‰í Inteligenci nebe, kdyÏ uzná-
váme, Ïe její uãení je pravdivé, ale my ho nejsme poslu‰ni? CoÏ
neklesáme pod své vlastní poznání a onu lep‰í moudrost, kterou
nás nebe obdafiilo, kdyÏ takto jednáme? Z tûchto dÛvodÛ, pokud
jsou nám dána z nebe pfiímá zjevení, zajisté tato zjevení nebyla
dána proto, aby se s nimi zahrávalo, aniÏ by ten, kdo si s nimi
zahrává, nepfiivodil na svou hlavu nelibost a odplatu, je-li nûjaká
spravedlnost v nebi; a to, Ïe je, musí uznat kaÏd˘ ãlovûk, kter˘
uznává pravdu a moc BoÏího uãení, Jeho poÏehnání a prokletí,
jak je to obsaÏeno v této posvátné knize. …

... Ten, kter˘ dokáÏe rozpoznat moc V‰emohoucnosti vepsa-
nou v nebesích, také dokáÏe vidût BoÏí rukopis v této posvátné
knize: a ten, kter˘ ji ãte nejãastûji, ji bude mít nejradûji, a ten,
kter˘ se s ní obeznámí, pozná ruku BoÏí, kdekoli ji uzfií; a kdyÏ
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ji jednou objeví, nejenÏe ji uzná, ale také bude poslu‰en v‰ech
jejích nebesk˘ch pfiedpisÛ.“15

„Ó vy ãlenové Dvanácti! A v‰ichni Svatí! Mûjte uÏitek z tohoto
dÛleÏitého Klíãe – abyste ve v‰ech sv˘ch zkou‰kách, starostech,
poku‰eních, strastech, poutech, uvûznûních a smrti dbali na to,
abyste nezradili nebesa; abyste nezradili JeÏí‰e Krista; abyste
nezradili bratfií; abyste nezradili zjevení BoÏí, aÈ jiÏ v Bibli,
v Knize Mormonovû nebo v Nauce a smlouvách nebo jakékoli
jiné, které kdy bylo nebo které kdy bude dáno a zjeveno ãlovûku
v tomto svûtû nebo ve svûtû, kter˘ pfiijde.“16

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si popis toho, co Joseph Smith proÏil mezi 21. záfiím
1823 a 22. záfiím 1827 (strany 57–59). Jak myslíte, Ïe ho tyto
záÏitky pfiipravily na pfiekládání zlat˘ch desek? Jak jste byli i vy
pfiipravováni na povolání od Pána?

• Projdûte si odstavec zaãínající dole na stranû 61, v nûmÏ se
pí‰e o úãelech Knihy Mormonovy. Jak se tyto úãely naplnily ve
va‰em Ïivotû i v Ïivotû druh˘ch?

• KdyÏ pfiemítáte o Prorokovû zprávû t˘kající se toho, Ïe mu
bylo pfiikázáno nepfiekládat znovu onûch 116 stran rukopisu,
které se ztratily (strany 62–63), co se tím mÛÏete nauãit o
Bohu? Jak mÛÏe na‰e porozumûní tomuto pfiíbûhu ovlivnit to,
jak se rozhodujeme?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 63. Uvûdomte si, Ïe
v kamenném oblouku je závûrn˘ kámen umístûn nahofie a Ïe
drÏí v‰echny ostatní kameny pohromadû. V ãem je Kniha
Mormonova „závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství“? Jak
vám Kniha Mormonova pomohla a pomáhá pfiiblíÏit se Bohu?

• Joseph Smith mluvil o poÏehnáních, která pfiicházejí, kdyÏ
„[pijeme] z pramene poznání“ v písmech a kdyÏ „[ochutná-
váme] uÏitek“ slova BoÏího (strana 64). Co podle vás tato
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slova, ve vztahu ke studiu písem, naznaãují? Co mÛÏeme dûlat,
aby pro nás bylo studium písem smysluplnûj‰í?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 64. Proã myslíte, Ïe ti, ktefií
studují písma, zaãnou b˘t horliví v tom, aby je sdíleli s dru-
h˘mi? Jak mÛÏeme sdílet Knihu Mormonovu s druh˘mi? Jaké
máte záÏitky, kdyÏ jste se s nûk˘m podûlili o Knihu
Mormonovu nebo kdyÏ se nûkdo o ni podûlil s vámi?

• Pfieãtûte si ãtvrt˘ odstavec na stranû 64. Které pasáÏe z Knihy
Mormonovy vám pfiinesly povzbuzení a útûchu? Jak Kniha
Mormonova osvítila va‰e porozumûní?

Související ver‰e z písem: Ezechiel 37:15–17; úvod ke Knize
Mormonovû; 1. Nefi 13:31–42; 2. Nefi 27:6–26; NaS 20:6–15;
Joseph Smith–Îivotopis 1:29–54

Odkazy

1. Viz Joseph Smith, History 1832, str. 4;
Letter Book 1, 1829–1835, Joseph
Smith, Collection, Church Archives,
The Church of Jesus Christ of Latter-
-day Saints, Salt Lake City, Utah.

2. History of the Church, 4:537;
z dopisu Josepha Smitha napsaného
na Ïádost Johna Wentwortha a
George Barstowa, Nauvoo, Illinois,
publikováno v Times and Seasons,
Mar. 1, 1842, str. 707.

3. History of the Church, 3:28; z úvod-
ního ãlánku publikovaného v Elders’
Journal, ãervenec 1838, str. 42–43;
Joseph Smith byl redaktorem tohoto
periodika.

4. History of the Church, 4:537;
interpunkce modernizována; rozdû-
lení do odstavcÛ zmûnûno; z dopisu
Josepha Smitha napsaného na Ïádost
Johna Wentwortha a George Barstowa,
Nauvoo, Illinois, publikováno v Times
and Seasons, Mar. 1, 1842, str. 707.

5. History of the Church, 6:74; z dopisu
Josepha Smitha Jamesu Arlingtonu
Bennetovi, Nov. 13, 1843, Nauvoo,
Illinois; Pfiíjmení Jamese Benneta je
v History of the Church nesprávnû
zaznamenáno jako „Bennett“.

6. History of the Church, 1:71–72; slova
v hranat˘ch závorkách jsou v pÛvod-
ním textu; z „History of the Church“

(manuscript), book A-1, str. 34–35,
Church Archives.

7. History of the Church, 1:21; inter-
punkce modernizována; rozdûlení do
odstavcÛ zmûnûno; z „History of the
Church“ (manuscript), book A-1, str.
9–10, Church Archives.

8. Pfiedmluva k prvnímu vydání (1830)
Knihy Mormonovy; rozdûlení do
odstavcÛ zmûnûno.

9. History of the Church, 4:461;
z pokynÛ dan˘ch Josephem Smithem
28. listopadu 1841 v Nauvoo, Illinois;
zaznamenal Wilford Woodruff.

10. âlánky víry 1:8.
11. History of the Church, 4:538; inter-

punkce modernizována; z dopisu
Josepha Smitha napsaného na Ïádost
Johna Wentwortha a George Barstowa,
Nauvoo, Illinois, publikováno v Times
and Seasons, Mar. 1, 1842, str.
707–708.

12. Citováno Davidem Osbornem,
v „Recollections of the Prophet
Joseph Smith“, Juvenile Instructor,
Mar. 15, 1892, str. 173.

13. History of the Church, 4:187;
z dopisu Josepha Smitha a jeho
rádcÛ v Prvním pfiedsednictvu
Svat˘m, záfií 1840, Nauvoo, Illinois,
publikováno v Times and Seasons,
fiíjen 1840, str. 179.
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14. Dopis Josepha Smitha pro Times and
Seasons, asi bfiezen 1842, Nauvoo,
Illinois; Miscellany, Joseph Smith,
Collection, Church Archives; dopis
zjevnû nebyl odeslán.

15. History of the Church, 2:11, 14;
interpunkce modernizována; rozdû-
lení do odstavcÛ zmûnûno; z „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad“, 22. ledna
1834, publikováno v Evening and
Morning Star, únor 1834, str. 136;
bfiezen 1834, str. 142.

16. History of the Church, 3:385; z kázání
proneseného Josephem Smithem
2. ãervence 1839 v Montrose, Iowa;
zaznamenali Wilford Woodruff a
Willard Richards. Záznam tohoto
kázání zapsan˘ star‰ím Richardsem byl
zhotoven podle záznamÛ tohoto
kázání, které zapsali jiní. Star‰í
Richards také pouÏil zápisy jin˘ch pro
záznam Prorokova kázání pronese-
ného 27. ãervna 1839 a dvou dal‰ích
kázáních datovan˘ch „kolem ãervence
1839“. Na tato kázání bude odkazo-
váno v prÛbûhu celé této knihy.
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Pokání

„Zaãnûme právû dnes nanovo 
a fieknûme nyní z celého srdce: 

zanecháme sv˘ch hfiíchÛ a budeme spravedliví.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

14. ãervna 1828 Martin Harris opustil Harmony v Pensylvánii
a vzal prvních 116 stran rukopisu pfieloÏen˘ch ze zlat˘ch desek,
aby je ukázal nûkter˘m ãlenÛm své rodiny v Palmyfie ve státû New
York. Druh˘ den nato se Josephovi a Emmû narodilo první dítû –
syn, kterého pojmenovali Alvin. DûÈátko zemfielo tent˘Ï den a
Emmino zdraví se natolik zhor‰ilo, Ïe se sama ocitla na pokraji
smrti. Prorokova matka pozdûji napsala: „Nûjak˘ ãas se zdálo, Ïe
Ïivot [Emmy] visí na vlásku mezi tímto svûtem a svûtem, kter˘ se
stal tich˘m domovem jejího novorozeÀátka. Její osud se po urãi-
tou dobu zdál b˘t tak nejist˘, Ïe v prÛbûhu dvou t˘dnÛ její man-
Ïel nespal ani hodinu v neru‰eném tichu. Na konci tohoto
období byla jeho úzkost ohlednû rukopisu tak velká, Ïe se roz-
hodl, vzhledem k tomu, Ïe jeho manÏelce jiÏ bylo ponûkud lépe,
Ïe jakmile nabude trochu víc síly, vydá se na cestu do státu New
York a zjistí, co se s rukopisem dûje.“1

V ãervenci, na návrh Emmy, Prorok zanechal Emmu v péãi
její matky a vyrazil dostavníkem do bydli‰tû sv˘ch rodiãÛ do
okresu Manchester ve státû New York. Prorokova cesta byla
pfiibliÏnû 200 kilometrÛ dlouhá a trvala dva nebo tfii dny.
Joseph, kter˘ byl rozru‰en˘ ze ztráty svého prvorozeného syna,
se strachoval o manÏelku a mûl velmi váÏné starosti o rukopis,
a tak bûhem celé cesty nic nejedl ani nespal. Spolucestující,
jedin˘ dal‰í pasaÏér v dostavníku, si v‰iml toho, jak byl Prorok
zeslábl˘, a trval na tom, Ïe ho pû‰ky doprovodí asi 30 kilome-
trÛ od zastávky dostavníku k domu Smithov˘ch. Prorokova
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Pokání je moÏné prostfiednictvím smírné obûti Spasitele JeÏí‰e Krista. „Zkoumejte 
své srdce a zjistûte, zda jste jako BÛh,“ prohlásil Prorok Joseph Smith. „ Já jsem 

zkoumal to své, a pociÈuji potfiebu ãinit pokání ze v‰ech sv˘ch hfiíchÛ.“
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matka vzpomínala, Ïe posledních více neÏ ‰est kilometrÛ
„musel onen neznám˘ vést Josepha pod paÏdí, neboÈ
Josephova pfiirozená síla byla jiÏ pfiíli‰ vyãerpaná na to, aby ho
je‰tû udrÏela, a on by usnul vestoje“.2 Jakmile Prorok do‰el
k domu sv˘ch rodiãÛ, poslal pro Martina Harrise.

Martin dorazil ke Smithov˘m brzy odpoledne, ve sklíãeném a
zoufalém stavu. ¤ekl, Ïe rukopis nemá a Ïe ani neví, kde je.
KdyÏ toto Joseph usly‰el, zvolal: „Ó, mÛj BoÏe, mÛj BoÏe... V‰e
je ztraceno, v‰e je ztraceno. Co si poãnu? Zhfie‰il jsem. Byl jsem
to já, kdo pokou‰el hnûv BoÏí tím, Ïe jsem ho Ïádal o to, oã
jsem nemûl Ïádné právo Ïádat... Jak mohu pfiedstoupit pfied
Pána? CoÏ si nezaslouÏím jakéhokoli pokárání od andûla Boha
Nejvy‰‰ího?“

Den ubíhal a Prorok chodil s velkou úzkostí sem a tam v domû
sv˘ch rodiãÛ a „plakal a bûdoval“. Druh˘ den vyrazil na cestu zpût
do Harmony, kde, jak fiekl, „jsem se poãal pokofiovat v mocné
modlitbû pfied Pánem,... abych, je-li to moÏné, mohl z jeho ruky
obdrÏet milosrdenství a abych mohl dosáhnout odpu‰tûní za v‰e,
co jsem uãinil a co bylo proti jeho vÛli“.3

Pán Proroka pfiísnû pokáral za to, Ïe se bál ãlovûka více neÏ
Boha, ale ujistil ho, Ïe mu mÛÏe b˘t odpu‰tûno. „Ty jsi
Joseph,“ fiekl Pán, „ty jsi byl vyvolen konati dílo Pánû, ale pro
pfiestupek, nebude‰-li bdûl˘, padne‰. Ale pamatuj, BÛh je
milosrdn˘; tudíÏ, ãiÀ pokání z toho, co jsi uãinil, coÏ je proti
pfiikázání, které jsem ti dal, a ty jsi stále vyvolen a jsi opût
povolán k dílu.“ (NaS 3:9–10.)

Pán odebral Josephovi na nûjak˘ ãas Urim a Thumim i desky.
Zanedlouho mu ale v‰e vrátil. „Andûl se radoval, kdyÏ mi dal
zpût Urim a Thumim,“ vzpomínal Prorok, „a fiekl, Ïe BÛh je
potû‰en mou vûrností a pokorou a Ïe mne miluje za mou
kajícnost a horlivost v modlitbû, ve které jsem svou povinnost
konal tak dobfie,... Ïe jsem mohl opût zapoãít s pfiekladatel-
skou prací“.4 Joseph se pustil do velikého díla, které mûl pfied
sebou, a byl nyní posílen díky radostn˘m pocitÛm spojen˘m
s tím, Ïe mu Pán odpustil, a díky obnovenému odhodlání
konat Jeho vÛli.
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Uãení Josepha Smitha

KdyÏ ãiníme pokání z hfiíchÛ, pfiibliÏujeme se Bohu 
a stáváme se více takov˘mi, jako je On.

Wilford Woodruff, kdyÏ slouÏil jako ãlen Kvora Dvanácti,
zaznamenal: „Joseph Vidoucí povstal v moci BoÏí; ve jménu
Pána Boha napomenul a pokáral zlovolnost pfied lidem. Vyjádfiil
pfiání fiíci pár slov, které by vyhovovaly podmínkám ‰irokého
davu, a poté fiekl:

,Budu mluvit s pravomocí knûÏství, ve jménu Pána Boha...
TfiebaÏe se tito shromáÏdûní lidé hlásí ke Svat˘m, pfiesto stojím
uprostfied v‰ech [moÏn˘ch] charakterÛ a lidsk˘ch tfiíd. Pfiejete-li
si jít tam, kde je BÛh, musíte b˘t jako BÛh, neboli musíte vlastnit
zásady, které BÛh vlastní, neboÈ kdyÏ se nepfiibliÏujeme Bohu
v urãité zásadû, vzdalujeme se od Nûj a pfiibliÏujeme se ìáblu.
Ano, stojím uprostfied v‰ech moÏn˘ch druhÛ lidí.

Zkoumejte své srdce a zjistûte, zda jste jako BÛh. Já jsem zkou-
mal to své, a pociÈuji potfiebu ãinit pokání ze v‰ech sv˘ch hfiíchÛ.

Máme zlodûje mezi sebou, cizoloÏníky, lháfie a pokrytce.
Pokud by BÛh promluvil z nebe, pfiikázal by vám, abyste
nekradli, abyste se nedopou‰tûli cizoloÏství, abyste nebyli Ïádos-
tiví, abyste neklamali, ale abyste byli vûrní nad málem... CoÏ není
BÛh dobr˘? Pak buìte i vy dobfií; je-li On vûrn˘, pak buìte i vy
vûrní. Pfiidejte ke své vífie ctnost, ke ctnosti poznání a usilujte o
kaÏdou dobrou vûc. Církev musí b˘t oãi‰tûna, a já káÏu proti ve‰-
keré nepravosti.‘“5

„Musíte b˘t nevinní, jinak nemÛÏete pfiedstoupit pfied Boha:
pokud bychom mûli pfiedstoupit pfied Boha, musíme se uchovat
ãist˘mi, jako On je ãist˘. ëábel má velikou moc klamat; promûní
v‰e tak, Ïe ãlovûk zírá na ty, ktefií konají vÛli BoÏí... Nepravost
musí b˘t vym˘cena z prostfiedku Svat˘ch; pak se závoj roztrhne a
poÏehnání nebe poplynou dolÛ – budou se valit dolÛ jako fieka
Mississippi.“6

„NechÈ Ïádn˘ ãlovûk nevydává na odiv svou spravedlivost,
neboÈ ostatní to vidí za nûj; spí‰e nechÈ vyznává své hfiíchy, a pak
mu bude odpu‰tûno a bude vydávat více ovoce.“7
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„KaÏdé srdce musí ãinit pokání a musí b˘t ãisté, a BÛh si je
bude povaÏovat a poÏehná mu tak, jak by nemohlo b˘t poÏeh-
náno Ïádn˘m jin˘m zpÛsobem.“8

Je vÛlí BoÏí, abychom zanechali sv˘ch 
hfiíchÛ a odstranili mezi sebou zlo.

„Sly‰te, vy v‰echny konãiny zemû – vy v‰ichni knûÏí, vy v‰ichni
hfií‰níci, a v‰ichni lidé. âiÀte pokání! âiÀte pokání! Buìte
poslu‰ni evangelia. ObraÈte se k Bohu.“9

„Zaãnûme právû dnes nanovo, a fieknûme nyní z celého srdce:
zanecháme sv˘ch hfiíchÛ a budeme spravedliví.“10

„Nevûfiící ãlovûk se bude chytat kaÏdého stébla, dokud se mu
smrt nepodívá do oãí, a pak se jeho nevíra dá na útûk, neboÈ
opravdovost vûãného svûta na nûm spoãine s velkou mocí; a kdyÏ
ho zklame ve‰kerá pozemská pomoc a opora, pak zfietelnû pocítí
vûãné pravdy t˘kající se nesmrtelnosti du‰e. Máme dbát na varo-
vání a neãekat s pokáním aÏ na dobu, kdy budeme na smrtelné
posteli; tak, jak vídáme, Ïe si pro nemluvnû pfiichází smrt, právû
tak mÛÏe b˘t ãlovûk mlad˘ i ve stfiedních letech, stejnû jako
nemluvnû, náhle povolán na vûãnost. NechÈ je proto toto varová-
ním v‰em, aby neodkládali pokání, ani neãekali na to, aÏ budou
na smrtelné posteli, neboÈ je vÛlí BoÏí, aby ãlovûk ãinil pokání a
slouÏil Mu ve zdraví a v síle a v moci své mysli, aby si zajistil Jeho
poÏehnání a neãekal aÏ na to, kdy je povolán zemfiít.“11

„[1. bfiezna 1835] byla Církvi poÏehnána svátost. Pfied Ïehná-
ním jsem promluvil o náleÏitém fiádu tohoto obfiadu v Církvi a
zdÛraznil jsem, Ïe je dÛleÏité dûlat to tak, aby to bylo pfiijatelné
pfied Pánem, a zeptal jsem se: Jak dlouho si myslíte, Ïe mÛÏe ãlo-
vûk pfiijímat tento obfiad nehodnû, aniÏ by mu Pán odÀal svého
Ducha? Jak dlouho si bude takto zahrávat s posvátn˘mi vûcmi,
aniÏ by ho Pán vydal k t˘rání Satanem aÏ do dne vykoupení! ...
Na‰e srdce má b˘t tudíÏ pokorné a máme ãinit pokání ze sv˘ch
hfiíchÛ a odstranit zlo mezi sebou.“12

„Pokání je nûco, s ãím si nelze zahrávat kaÏd˘ den.
KaÏdodenní pfiestupky a kaÏdodenní pokání není nûco, co by
bylo pfiíjemné v oãích BoÏích.“13
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Podobnû jako marnotratného syna uvítal doma jeho otec, ná‰ Nebesk˘ Otec 
je ochoten „odpou‰tût hfiíchy a obnovovat pfiízeÀ vÛãi v‰em tûm, 

ktefií jsou ochotni se pfied Ním pokofiit“.

Prorok Joseph Smith napsal tento dopis svému bratru
Williamu Smithovi poté, co se na nûj William rozzlobil a jednal
s ním s opovrÏením: „[Mluvil jsem s tebou] s jedin˘m cílem – sna-
Ïit se tû varovat, nabádat, napomenout a zachránit tû pfied upad-
nutím do tûÏkostí a trápení, do nichÏ jsem tû vidûl se fiítit tím, Ïe
ses poddával onomu zlovolnému duchu, kterého naz˘vá‰ sv˘m
hnûvem a kterého má‰ potlaãit a zkrotit a podrobit pod své nohy;
coÏ, pokud tak neuãiní‰, pak z mého pohledu nikdy nemÛÏe‰ b˘t
spasen v království BoÏím. BÛh vyÏaduje, aby vÛle Jeho stvofiení
byla pohlcena ve vÛli Jeho.“14
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Nebesk˘ Otec je ochoten odpustit tûm, ktefií ãiní pokání 
a vracejí se k Nûmu s cel˘m úmyslem srdce.

V roce 1835 Joseph Smith obdrÏel dopis od Harveye Whitlocka,
kter˘ pfiedtím odpadl od Církve a nyní si pfiál vrátit se do plného
spoleãenství. Prorok odpovûdûl: „ObdrÏel jsem tvÛj dopis z 28.
záfií 1835 a ãetl jsem ho dvakrát, a vyvolalo to ve mnû pocity, které
si lze lépe pfiedstavit neÏ popsat; postaãí fiíci, Ïe samotná stavidla
mého srdce se rozlomila – nemohl jsem se zdrÏet toho, abych
neplakal. Dûkuji Bohu, Ïe do tvého srdce vstoupila touha vrátit se
k Pánu a k tomuto lidu, bude-li k tobû milosrdn˘. Tázal jsem se
Pána ohlednû tvé vûci; a pfii‰la ke mnû tato slova:

Zjevení urãené Harveymu Whitlockovi.
,Vpravdû, tak praví Pán tobû – NechÈ ten, jenÏ byl mÛj sluÏeb-

ník Harvey, se vrátí ke mnû, a do lÛna mé Církve, a zanechá v‰ech
sv˘ch hfiíchÛ, kter˘mi se vÛãi mnû prohfie‰il, a nechÈ od nynûj‰ka
usiluje o ctnostn˘ a bezúhonn˘ Ïivot a zÛstává pod vedením
tûch, které jsem ustanovil, aby byli pilífii a vedoucími Církve mé.
A viz, praví Pán, tvÛj BÛh, jeho hfiíchy budou vymazány pod
nebem a budou zapomenuty mezi lidmi a nevystoupí k u‰ím
m˘m, ani nebudou zaznamenány jako památka proti nûmu, ale
já ho pozvednu, jakoby z hlubokého kali‰tû, a bude oslaven na
vysok˘ch místech a bude povaÏován za hodna toho, aby obstál
mezi kníÏaty, a bude je‰tû uãinûn vyle‰tûnou stfielou v toulci
mém, aby strhl pevnosti zlovolnosti mezi tûmi, ktefií se povy‰ují,
aby se radili proti mnû a proti m˘m pomazan˘m v posledních
dnech. TudíÏ, nechÈ se pfiipraví rychle a pfiijde k tobû, ano, do
Kirtlandu. A nakolik bude od nynûj‰ka poslouchat tvé rady, bude
obnoven do svého dfiívûj‰ího stavu a bude spasen do nejvy‰‰í
míry, jako Ïe Pán tvÛj BÛh Ïije. Amen.‘

A tak vidí‰, mÛj drah˘ bratfie, ochotu na‰eho nebeského Otce
odpou‰tût hfiíchy a obnovovat pfiízeÀ vÛãi v‰em tûm, ktefií jsou
ochotni se pfied Ním pokofiit a vyznat své hfiíchy a zanechat jich
a vrátit se k Nûmu s cel˘m úmyslem srdce, bez pokrytectví, a
slouÏit Mu aÏ do konce [2. Nefi 31:13].

Nepodivuj se nad tím, Ïe Pán se sklonil k tomu, aby pro-
mluvil z nebes a dal ti ponauãení, díky nimÏ se mÛÏe‰ nauãit



K A P I T O L A  5

76

sv˘m povinnostem. Sly‰el tvé modlitby a vidûl tvou pokoru a
natahuje ruku rodiãovské lásky pro tvÛj návrat; andûlé se nad
tebou radují, zatímco Svatí jsou ochotni pfiijmout tû znovu do
spoleãenství.“15

„Nikdy není duch pfiíli‰ star˘ na to, aby pfiistoupil k Bohu.
V‰ichni ti, ktefií nespáchali neprominuteln˘ hfiích, jsou v dosahu
promíjejícího milosrdenství.“16

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• KdyÏ ãtete zprávu o Prorokovû reakci na ztrátu 116 stran
(strany 69–71), co se dozvídáte o Josephu Smithovi? Co se
z jeho pfiíkladu dozvídáte o pokání?

• Projdûte si oddíl zaãínající na stranû 72. KdyÏ pfiemítáte nad
uãením v této kapitole, vûnujte ãas tomu, abyste, jak Prorok
radil, zkoumali své srdce. Pfiem˘‰lejte o tom, co musíte udûlat
– a co musíte pfiestat dûlat – abyste se stali více takov˘mi, jako
je BÛh.

• Pfiemítejte o tom, jak Joseph Smith varoval pfied odkládáním
pokání (strany 73–74). Jaké jsou nûkteré moÏné následky
odkládání pokání?

• Prostudujte si rady Proroka Josepha t˘kající se obrácení
k Bohu a pokofiení se pfied Ním (strany 73–76). Proã by
pokání bylo bez pokory neúplné? Co podle vás znamená „vrá-
tit se k [Bohu] s cel˘m úmyslem srdce“? (Strana 75.)

• Pfieãtûte si zjevení, které Joseph Smith obdrÏel pro Harveyho
Whitlocka, a v‰imnûte si, co Pán slibuje, pokud bude bratr
Whitlock ãinit upfiímnû pokání (strana 75). Jaké my‰lenky
nebo dojmy vás napadají, kdyÏ pfiemítáte nad „[ochotou]
na‰eho nebeského Otce odpou‰tût hfiíchy a obnovovat pfiízeÀ
vÛãi [nám]“?

Související ver‰e z písem: 2. Korintsk˘m 7:9–10; Mosiá‰ 4:10–12;
Alma 34:31–38; NaS 1:31–33; 58:42–43
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Jan Kfititel znovuzfiídil Aronovo knûÏství Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu 
15. kvûtna 1829, pfiiãemÏ fiekl: „Vám, spolusluÏebníci moji, 

ve jménu Mesiá‰e, pfiedávám knûÏství Aronovo.“
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Poslání Jana Kfititele

„Jan [Kfititel] mûl Aronovo knûÏství a byl 
právoplatn˘m vykonavatelem a pfiedchÛdcem 

Krista a pfii‰el pfied ním pfiipravit cestu.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Bûhem zimy 1828–1829 v Harmony ve státû Pensylvánie
Joseph Smith pokraãoval v pfiekládání Knihy Mormonovy, ale
práce postupovala pomalu. Joseph musel nejen pracovat na své
farmû, aby zaopatfiil rodinu, ale také nemûl Ïádného stálého
písafie, kter˘ by mu pomáhal. V této obtíÏné dobû – jak sám pí‰e
– „jsem volal k Pánu, aby uãinil nûjaké opatfiení, abych mohl
vykonat to, co mi pfiikázal“.1 Pán slíbil, Ïe Josephu Smithovi
zajistí pomoc potfiebnou pro to, aby mohl pokraãovat v pfiekla-
datelském díle (viz NaS 5:34). 5. dubna 1829 mlad˘ uãitel jmé-
nem Oliver Cowdery pfii‰el s Prorokov˘m bratrem Samuelem do
Harmony, aby se tam setkal s Josephem. Oliver se jiÏ dfiíve
doslechl o deskách, kdyÏ byl u Prorokov˘ch rodiãÛ, a poté, co se
ohlednû toho modlil, obdrÏel osobní zjevení, Ïe má pro Proroka
zapisovat. 7. dubna se tito dva muÏi pustili do pfiekládání, pfii-
ãemÏ Oliver slouÏil jako písafi.

KdyÏ Joseph a Oliver pfiekládali z desek, ãetli o Spasitelov˘ch
pokynech urãen˘ch NefitÛm ohlednû kfitu na odpu‰tûní hfiíchÛ.2

15. kvûtna se odebrali do lesa poblíÏ Prorokova domu, aby Pána
poÏádali o lep‰í porozumûní tomuto dÛleÏitému obfiadu. „Vylili
jsme své du‰e v mocné modlitbû,“ vzpomínal Oliver Cowdery,
„abychom zjistili, jak mÛÏeme získat poÏehnání kfitu a Ducha
Svatého, podle fiádu BoÏího, a usilovnû jsme Ïádali o právo otcÛ
a pravomoc svatého knûÏství a o moc k jeho spravování.“3

Joseph Smith zaznamenal, co se stalo v odpovûì na jejich mod-
litbu: „Zatímco jsme byli takto zamûstnáni, modlíce se a vz˘vajíce
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Pána, v oblaku svûtla sestoupil z nebe posel a vloÏiv ruce své na
nás vysvûtil nás fika: Vám, spolusluÏebníci moji, ve jménu
Mesiá‰e, pfiedávám knûÏství Aronovo, které drÏí klíãe sluÏby
andûlÛ a evangelia pokání a kfitu ponofiením na odpu‰tûní hfií-
chÛ; a to jiÏ nebude nikdy vzato ze zemû, aÏ i synové Lévíovi
opût budou obûtovati obûÈ Pánu ve spravedlivosti.

¤ekl, Ïe toto Aronovo knûÏství nemá moc vkládání rukou pro
dar Ducha Svatého, ale Ïe toto nám bude pfiedáno pozdûji. …

Posel, jenÏ nás pfii této pfiíleÏitosti nav‰tívil a pfiedal nám toto
knûÏství, pravil, Ïe jméno jeho je Jan, tent˘Ï, jenÏ je v Novém
zákonû naz˘ván Janem Kfititelem, a Ïe jedná pod vedením Petra,
Jakuba a Jana, ktefií drÏí klíãe knûÏství Melchisedechova, kteréÏto
knûÏství, fiekl, nám bude v pfiíhodném ãase pfiedáno.“ ( Joseph
Smith–Îivotopis 1:68–70, 72.)

Pfiíchod Jana Kfititele byl v˘znamnou událostí v Ïivotû
Proroka Josepha Smitha a v pokroku BoÏího království na zemi.
I kdyÏ Joseph Smith vidûl Boha Otce a JeÏí‰e Krista a i kdyÏ byl
nav‰tûvován nebesk˘mi posly a obdrÏel zlaté desky a schopnost
je pfieloÏit, nebyla mu dosud dána pravomoc a moc knûÏství.
Nyní byla moc Aronova knûÏství na zemi znovuzfiízena a moc
Melchisedechova knûÏství mûla b˘t znovuzfiízena nedlouho
poté. Joseph Smith se stal právoplatn˘m vykonavatelem
v BoÏím království.

Uãení Josepha Smitha

Jan Kfititel naplnil dÛleÏitá poslání tím, Ïe pfiipravoval
cestu pfied Spasitelem, a tím, Ïe Ho pokfitil.

„Zúãastnil jsem se shromáÏdûní v chrámu [29. ledna 1843]...
Prohlásil jsem, Ïe mnû byly poloÏeny dvû otázky ohlednû tématu
mého proslovu bûhem minulého sabatu, které jsem slíbil zod-
povûdût na vefiejnosti, a Ïe tuto pfiíleÏitost vyuÏiji.

Vyvstala otázka ohlednû tûchto JeÏí‰ov˘ch slov – ,Vût‰ího
proroka mezi syny Ïensk˘mi nad Jana Kfititele není Ïádného,
ale kdoÏ jest men‰í v království BoÏím, vût‰íÈ jest neÏli on.‘
[Luká‰ 7:28.] Proã byl Jan povaÏován za jednoho z nejvût‰ích
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prorokÛ? Jeho velikost nemohla spoãívat v jeho zázracích. [Viz
Jan 10:41.]

Za prvé: bylo mu svûfieno boÏské poslání pfiipravovat cestu
pfied tváfií Pánû. Komu jinému, pfiedtím nebo od té doby, byla
dána taková dÛvûra? Nikomu.

Za druhé: bylo mu svûfieno dÛleÏité poslání a bylo od nûj
poÏadováno, aby pokfitil Syna MuÏe. Kdo jin˘ mûl tu ãest to
vykonat? Kdo jin˘ mûl tak velikou v˘sadu a poctu? Kdo jin˘ vedl
Syna BoÏího do vod kfitu a mûl tu v˘sadu zfiít Ducha Svatého
sestupujícího v podobû holubice, ãi spí‰e ve znamení holubice,
na svûdectví toho, co bylo vykonáno? Znamení holubice bylo
ustanoveno pfied stvofiením svûta, je to svûdek Ducha Svatého,
a ìábel nemÛÏe pfiijít ve znamení holubice. Duch Svat˘ je osoba
a je v podobû osoby. Není omezen podobou holubice, ale pro-
jevuje se znamením holubice. Duch Svat˘ nemÛÏe b˘t pfietvo-
fien do holubice; av‰ak Janovi bylo dáno znamení holubice, aby
oznaãilo pravdivost daného skutku, neboÈ holubice je symbo-
lem neboli znakem pravdy a nevinnosti.

Za tfietí: Jan byl v oné dobû jedin˘m zákonn˘m vykonavatelem
záleÏitostí království, které bylo tehdy na zemi, a drÏel klíãe
moci. Îidé museli b˘t poslu‰ni jeho pokynÛ, jinak byli zatraceni
podle svého vlastního zákona; a sám Kristus naplnil ve‰kerou
spravedlivost tím, Ïe se stal poslu‰n˘m zákona, kter˘ dal
MojÏí‰ovi na hofie, a tím zákon zvelebil a vzdal mu ãest, místo aby
ho zniãil. Tento syn Zachariá‰Ûv vytrhl klíãe, království, moc a
slávu od ÎidÛ skrze svaté pomazání a nafiízení z nebe, a tyto tfii
dÛvody ho ãiní tím nejvût‰ím prorokem, kter˘ se zrodil z Ïeny.

Druhá otázka – Jak byl ten nejmen‰í v království nebeském
vût‰í neÏ on? [Viz Luká‰ 7:28.]

V odpovûì na toto jsem se zeptal – Koho mûl JeÏí‰ na mysli,
kdyÏ mluvil o tom, kdo je nejmen‰í? Na JeÏí‰e bylo pohlíÏeno
jako na toho, kdo mûl nejmen‰í nárok na BoÏí království a [zdán-
livû] mûl nejmen‰í právo na to, aby mûl jejich dÛvûru, Ïe je pro-
rokem; jako kdyby fiekl: ,Ten, kter˘ je povaÏován za nejmen‰ího
mezi vámi, je vût‰í neÏli Jan – jsem to totiÏ já sám.‘“4
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V království BoÏím musejí fungovat
právoplatní vykonavatelé.

„Nûktefií fiíkají, Ïe království BoÏí nebylo zaloÏeno na zemi
pfied dnem letnic a Ïe Jan [Kfititel] nekázal kfiest pokání na
odpu‰tûní hfiíchÛ; ale já pravím, ve jménu Pánû, Ïe království
BoÏí bylo zakládáno na zemi ode dnÛ Adama aÏ do souãasné
doby. Kdykoli je na zemi spravedliv˘ muÏ, kterému BÛh zjevil své
slovo a dal mu moc a pravomoc jednat v Jeho jménu, a kdyÏ je
zde knûz BoÏí – sluÏebník, kter˘ má moc a pravomoc od Boha
vykonávat obfiady evangelia a úfiadovat v knûÏství BoÏím, pak je
zde království BoÏí; a v dÛsledku zavrÏení evangelia JeÏí‰e Krista
a prorokÛ, které BÛh vysílal, spoãinuly v rÛzn˘ch dobách soudy
BoÏí na lidech, mûstech a národech, coÏ byl i pfiípad mûst
Sodomy a Gomory, která byla zniãena kvÛli zavrÏení prorokÛ. …

Pokud jde o evangelium a kfiest, kter˘ Jan kázal, chtûl bych
fiíci, Ïe Jan pfii‰el kázat evangelium na odpu‰tûní hfiíchÛ; svou
pravomoc mûl od Boha a zjevení BoÏí byla s ním a zdá se, Ïe krá-
lovství BoÏí na ãas spoãívalo na samotném Janovi. Pán slíbil
Zachariá‰ovi, Ïe bude mít syna, kter˘ je potomkem Arona, a Pán
slíbil, Ïe knûÏství bude pokraãovat s Aronem a s jeho semenem
bûhem jejich pokolení. NechÈ Ïádn˘ ãlovûk sám té cti neosobuje,
vyjma toho, kter˘ byl povolán Bohem, jako byl Aron [viz ÎidÛm
5:4]; a Aron obdrÏel své povolání zjevením. …

Nûkdo v‰ak mÛÏe fiíci, Ïe království BoÏí nemohlo b˘t zaloÏeno
ve dnech Janov˘ch, neboÈ Jan fiekl, Ïe království je nadosah. Chtûl
bych se v‰ak zeptat, zda jim mohlo b˘t blíÏe, neÏ kdyÏ bylo v rukou
Jana. Lidé nemusejí ãekat na dny letnic, aby na‰li království BoÏí,
neboÈ Jan ho mûl u sebe a pfii‰el z pustiny a volal: ,Pokání ãiÀte,
nebo pfiiblíÏilo se království nebeské‘ [Matou‰ 3:2], jako kdyby
fiíkal: ,Zde mám království BoÏí a jdu s ním za vámi; mám království
BoÏí, a vy ho mÛÏete získat, a já jdu za vámi; a pokud ho nepfii-
jmete, budete zatraceni‘; a písma popisují, Ïe v‰echen Jeruzalém
vy‰el k Janovu kfitu [viz Matou‰ 3:5–6]. Byl zde právoplatn˘ vyko-
navatel, a ti, ktefií byli pokfitûni, byli poddáni králi; a také zde byly
zákony a zjevení BoÏí; tudíÏ zde bylo království BoÏí; neboÈ Ïádn˘
ãlovûk nemohl mít lep‰í pravomoc ke sluÏbû, neÏ jakou mûl Jan; a
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Spasitel ‰el za Janem Kfititelem, aby se dal pokfitít, protoÏe Jan 
„mûl Aronovo knûÏství a byl právoplatn˘m vykonavatelem“.

sám ná‰ Spasitel se této pravomoci podfiídil tím, Ïe byl Janem
pokfitûn; království BoÏí bylo tudíÏ zaloÏeno na zemi, dokonce i ve
dnech Janov˘ch. …

… Kristus pfii‰el podle slov Janov˘ch [viz Marek 1:7] a byl
vût‰í neÏ Jan, protoÏe drÏel klíãe Melchisedechova knûÏství a
království BoÏího, a pfiedtím zjevil knûÏství MojÏí‰ovi, a pfiesto
byl Kristus pokfitûn Janem, aby naplnil ve‰kerou spravedlivost
[viz Matou‰ 3:15]. …

… [JeÏí‰] fiíká: ,Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemÛÏ vjíti
do království BoÏího‘; a ,Nebe a zemû pominou, ale slova má
nikoli nepominou‘. [Jan 3:5; Matou‰ 24:35.] Je-li ãlovûk zrozen
z vody a z Ducha, mÛÏe vejít do království BoÏího. Je zfiejmé, Ïe
království BoÏí bylo na zemi a Jan pfiipravoval poddané pro krá-
lovství tím, Ïe jim kázal evangelium a kfitil je a pfiipravoval cestu
pfied Spasitelem, neboli pfii‰el jako pfiedchÛdce a pfiipravoval
poddané pro kázání Kristovo; a Kristus kázal po celém Jeruzalémû
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na téÏe pÛdû, kde kázal i Jan... Jan... kázal totéÏ evangelium a
kfiest, kter˘ po nûm kázali JeÏí‰ a apo‰tolové. …

Kdykoli mohou lidé zjistit vÛli BoÏí a najít vykonavatele, kter˘
je právoplatnû zplnomocnûn Bohem, tam je království BoÏí; ale
kde toto není, tam království BoÏí není. Îádné obfiady, zfiízení a
sluÏby na zemi nemají pro dûti lidské Ïádn˘ uÏitek, pokud
nejsou ustanoveny a oprávnûny Bohem; neboÈ ãlovûka nespasí
nic jiného neÏ právoplatn˘ vykonavatel; neboÈ BÛh ani andûlé
nikoho jiného neuznají.“5

„Jan [Kfititel] mûl Aronovo knûÏství a byl právoplatn˘m vyko-
navatelem a pfiedchÛdcem Krista a pfii‰el pfied ním pfiipravit
cestu... Jan byl pfied Kristem knûzem podle fiádu Aronova. …

Byly mu pfiedány klíãe Aronova knûÏství a byl jako hlas volají-
cího na pou‰ti fikoucí: ,Pfiipravujte cestu Pánû, pfiímé ãiÀte stezky
jeho.‘ [Matou‰ 3:3.] …

Spasitel fiekl Janovi: Musí‰ mne pokfitít ty. Proã? Pro naplnûní
m˘ch nafiízení [viz Matou‰ 3:15]… JeÏí‰ nemûl Ïádného právo-
platného vykonavatele [vyjma] Jana.

Od první aÏ do poslední strany Bible neexistuje spasení bez
právoplatného vykonavatele.“6

âlovûk, kter˘ má ducha Eliasova, je Pánem 
povûfien vykonat pfiípravné dílo.

„Rád bych nejprve promluvil o duchu Eliasovu; a abych se
dostal k tomuto tématu, zmíním nûkterá svûdectví z písem a
vydám i svûdectví své.

V prvé fiadû postaãí fiíci, Ïe jsem ode‰el do lesa, abych se v mod-
litbû tázal Pána na Jeho vÛli ohlednû sebe, a vidûl jsem andûla [Jana
Kfititele] a on vloÏil své ruce na moji hlavu a vysvûtil mne knûzem
podle fiádu Aronova a k tomu, abych drÏel klíãe tohoto knûÏství,
jehoÏ úfiadem je kázat pokání a kfiest na odpu‰tûní hfiíchÛ, a také
kfitít. Bylo mi v‰ak sdûleno, Ïe tento úfiad nezahrnuje vkládání
rukou pro pfiedávání Ducha Svatého; Ïe onen úfiad má vût‰í pÛso-
bení a má b˘t pfiedán pozdûji; ale Ïe mé vysvûcení je pfiípravn˘m
dílem neboli pfiedchÛdcem, coÏ je duch EliasÛv; neboÈ duch
EliasÛv byl pfiedchÛdcem, aby pfiipravil cestu pro nûco vût‰ího, coÏ
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byl pfiípad Jana Kfititele. Pfii‰el volaje na pou‰ti: ,Pfiipravujte cestu
Pánû, pfiímé ãiÀte stezky jeho.‘ [Matou‰ 3:3.] A bylo jim sdûleno,
pokud to dokázali pfiijmout, Ïe to je duch EliasÛv [viz Matou‰
11:14]; a Jan velmi jasnû fiíkal lidem, Ïe on není to Svûtlo, ale Ïe byl
vyslán, aby o onom Svûtle vydával svûdectví [viz Jan 1:8].

¤íkal lidem, Ïe jeho posláním je kázat pokání a kfitít vodou; ale
ten, kter˘ pfiijde po nûm, bude kfitít ohnûm a Duchem Svat˘m
[viz Matou‰ 3:11].

Kdyby byl podvodníkem, mohl by pÛsobit mimo své meze a
mohl by se pustit do vykonávání obfiadÛ, které nepfiináleÏejí
onomu úfiadu a povolání v rámci ducha Eliasova.

Duch EliasÛv má pfiipravovat cestu k vût‰ímu zjevení BoÏímu,
coÏ [duch EliasÛv] je knûÏství Eliasovo neboli knûÏství, k nûmuÏ
byl vysvûcen Aron. A kdyÏ BÛh posílá do svûta ãlovûka, aby svût
pfiipravil na vût‰í dílo, drÏícího klíãe moci Eliasovy, bylo to naz˘-
váno naukou Eliasovou, dokonce jiÏ od prvních dob svûta.

Janovo poslání bylo omezeno na kázání a kfitûní; ale to, co dûlal,
bylo právoplatné; a kdyÏ JeÏí‰ Kristus pfii‰el k jak˘mkoli Janov˘m
uãedníkÛm, pokfitil je ohnûm a Duchem Svat˘m... Jan nepfiekroãil
své meze, ale vûrnû plnil tu úlohu, která pfiináleÏela k jeho úfiadu;
a kaÏdá ãást oné veliké stavby má b˘t pfiipravena správnû a dána na
své správné místo; a je nutné vûdût, kdo drÏí klíãe moci a kdo je
nedrÏí, jinak bychom mohli b˘t pravdûpodobnû oklamáni.

Osoba, která drÏí klíãe Eliasovy, vykonává pfiípravnou práci...
Duch EliasÛv mi byl zjeven, a já vím, Ïe je to pravda; mluvím
tudíÏ odváÏnû, neboÈ vpravdû vím, Ïe má nauka je pravdivá.“7

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si o tom, jak Jan Kfititel pfiedal Aronovo knûÏství
Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu (strany 79–80, 84).
Jak˘ vliv mûla tato událost na Josepha a Olivera? Jak ovlivÀuje
tato událost vá‰ Ïivot?
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• Pfieãtûte si odstavec zaãínající dole na stranû 79 a v‰imnûte si
toho, Ïe Jan Kfititel nazval Josepha a Olivera sv˘mi „spoluslu-
Ïebníky“. Jak mÛÏe toto oznaãení pomáhat nositelÛm knûÏ-
ství? Jak˘ vliv mÛÏe mít toto oznaãení na to, jak jednáme
s mlad˘mi muÏi, ktefií jsou nositeli Aronova knûÏství?

• Projdûte si oddíl této kapitoly, kter˘ zaãíná na stranû 80. Jaké
my‰lenky a dojmy vás napadají, kdyÏ pfiem˘‰líte o Janu
Kfititelovi a o poslání, které vykonal bûhem svého smrtelného
Ïivota?

• Prorok Joseph uãil, Ïe Jan Kfititel je „právoplatn˘m vykonava-
telem“ (strany 82–84). Co podle vás oznaãení „právoplatn˘
vykonavatel“ znamená ve vztahu ke knûÏství? Proã „neexistuje
spasení bez právoplatného vykonavatele“? (Strana 84.)

• KdyÏ ãtete poslední oddíl v této kapitole (strany 84–85), pro-
jdûte si také definici oznaãení „Elias“ v PrÛvodci k písmÛm (viz
PrÛvodce k písmÛm, strana 32). Co je to duch EliasÛv? Jak Jan
Kfititel pfiipravoval cestu pro pfiíchod Spasitele?

• Joseph Smith fiekl, Ïe udûlení Aronova knûÏství je „pfiípravn˘m
dílem“, protoÏe pfiipravuje cestu pro nûco vût‰ího (strana 84).
Co mohou nositelé Aronova knûÏství dûlat, aby se pfiipravili na
pfiijetí knûÏství Melchisedechova? Co mohou dûlat rodiãe, pra-
rodiãe, uãitelé a vedoucí, aby jim pomohli se pfiipravit?

Související ver‰e z písem: Matou‰ 3:1–17; 1. Nefi 10:7–10; Pfieklad
Josepha Smitha, Matou‰ 3:43–46

Odkazy

1. Joseph Smith, History 1832, str. 6;
Letter Book 1, 1829–1835, Joseph
Smith, Collection, Church Archives,
The Church of Jesus Christ of Latter-
-day Saints, Salt Lake City, Utah.

2. Oliver Cowdery, citováno v knize
Joseph Smith–Îivotopis 1:71,
v odkazu pod ãarou; z dopisu Olivera
Cowderyho Williamu W. Phelpsovi, 7.
záfií 1834, Norton, Ohio, publikováno
v Messenger and Advocate, Oct. 1834,
str. 15.

3. Oliver Cowdery, prohlá‰ení zazname-
nané v záfií 1835 v „The Book of
Patriarchal Blessings, 1834“, str. 8–9;
Patriarchal Blessings, 1833–2005,
Church Archives.

4. History of the Church, 5:260–261;
slovo v hranat˘ch závorkách v posled-
ním odstavci je v pÛvodním textu;
psaní velk˘ch písmen modernizováno;
z kázání proneseného Josephem
Smithem 29. ledna 1843 v Nauvoo,
Illinois; zaznamenali Willard Richards
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napsán 24. bfiezna 1843 v Nauvoo,
Illinois, a byl publikován v Times and
Seasons 15. kvûtna 1843, str. 200. Viz
také dodatek, strana 562, bod ã. 3.

5. History of the Church, 5:256–259; pra-
vopis a interpunkce modernizována;
z kázání proneseného Josephem
Smithem 22. ledna 1843 v Nauvoo,
Illinois; zaznamenal Wilford Woodruff.

6. Kázání pronesené Josephem Smithem
23. ãervence 1843 v Nauvoo, Illinois;
Joseph Smith, Collection, Addresses,
July 23, 1843, Church Archives.

7. History of the Church, 6:249–251;
rozdûlení do odstavcÛ zmûnûno;
z kázání proneseného Josephem
Smithem 10. bfiezna 1844 v Nauvoo,
Illinois; zaznamenal Wilford
Woodruff.
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Joseph Smith st., ProrokÛv otec, byl pokfitûn 6. dubna 1830. KdyÏ jeho otec vy‰el
z vody, Prorok „zabofiil tváfi do hrudi svého otce a hlasitû plakal radostí“.
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Kfiest a 
dar Ducha Svatého

„Kfiest vodou bez kfitu ohnûm a Duchem Svat˘m, 
kter˘ ho doprovází, není k niãemu; tyto kfity 

jsou nevyhnutelnû a nerozluãnû spjaty.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V dobû Josepha Smitha se fieka Susquehanna vinula ‰irok˘mi
zákrutami mezi listnat˘mi a borovicov˘mi lesy, obklopena vlni-
t˘mi pahorky a obiln˘mi lány. Tato nejvût‰í pensylvánská fieka byla
v˘znamnou souãástí krajiny kolem Harmony ve státû Pensylvánie.
Vzhledem k tomu, Ïe fieka se nacházela blízko Prorokova domova
a nabízela klidná a niãím neru‰ená místa, Prorok se k ní obãas
uchyloval, aby tam pfiem˘‰lel a modlil se.

A právû ke bfiehu této fieky se 15. kvûtna 1829 Prorok a Oliver
Cowdery vydali, aby se modlili ohlednû v˘znamu kfitu. V odpo-
vûì na jejich modlitbu se jim zjevil Jan Kfititel, pfiedal jim
Aronovo knûÏství a pfiikázal jim, aby se navzájem pokfitili.
PoÏehnání, o které usilovali, nyní mohlo b˘t vykonáno správ-
n˘m zpÛsobem a mocí a pravomocí BoÏí. Sestoupili do fieky a
pokfitili jeden druhého – nejprve Joseph pokfitil Olivera, jak Jan
nafiídil. Joseph pak Oliverovi vloÏil ruce na hlavu a vysvûtil ho
k Aronovu knûÏství, a poté Oliver udûlal totéÏ pro Josepha.
Prorok vzpomínal:

„ObdrÏeli [jsme] veliká a velkolepá poÏehnání od na‰eho
Nebeského Otce. Jakmile jsem pokfitil Olivera Cowderyho,
Duch Svat˘ spoãinul na nûm a on se postavil a prorokoval
mnoho vûcí, které brzy nastanou. A opût, jakmile jsem byl já
pokfitûn jím, také jsem mûl ducha proroctví, naãeÏ, postaviv
se, prorokoval jsem o vzestupu této Církve a mnoha dal‰ích
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vûcech spojen˘ch s Církví a tímto pokolením dûtí lidsk˘ch.
Byli jsme naplnûni Duchem Svat˘m a radovali jsme se v Bohu
svého spasení.“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:73.)

PoÏehnání kfitu bylo brzy roz‰ífieno i na dal‰í vûfiící. Pozdûji
v kvûtnu pfii‰el Josepha a Olivera do Harmony nav‰tívit
ProrokÛv mlad‰í bratr Samuel. „SnaÏili jsme se... ho pfiesvûdãit
ohlednû evangelia JeÏí‰e Krista, které mûlo b˘t zanedlouho zje-
veno ve své plnosti,“ fiekl Prorok. Samuel obdrÏel svûdectví o
tomto díle a Oliver Cowdery ho pokfitil. Poté se Samuel „vrátil
do domu svého otce a velice oslavoval a chválil Boha jsa napl-
nûn Svat˘m Duchem“.1 V ãervnu Prorok pokfitil svého star‰ího
bratra Hyruma, kter˘ jiÏ dlouho pevnû vûfiil Prorokovu posel-
ství. „Od této doby se mnozí stávali vûfiícími,“ zaznamenal
Joseph, „a nûktefií byli pokfitûni, zatímco jsme pokraãovali
v uãení a v pfiesvûdãování.“2

Prorok byl obzvlá‰tû vdûãn˘ za to, Ïe mohl b˘t svûdkem kfitu
svého otce, Josepha Smitha st. Choval hlubokou lásku ke svému
otci, kter˘ byl prvním ãlovûkem, jenÏ uvûfiil jeho poselství poté,
co Josepha poprvé nav‰tívil Moroni. Joseph Smith st. byl pokfitûn
6. dubna 1830, v den, kdy byla zorganizována Církev. Lucy Mack
Smithová, Prorokova matka, vzpomínala: „Joseph stál na bfiehu,
kdyÏ jeho otec vy‰el z vody, a kdyÏ ho vzal za ruku, zvolal: ,...
DoÏil jsem se toho, Ïe jsem vidûl svého otce pokfitûného do
pravé církve JeÏí‰e Krista!‘ a zabofiil tváfi do hrudi svého otce a
hlasitû plakal radostí, podobnû jako Jozef za stara, kdyÏ spatfiil
svého otce pfiicházet do zemû Egyptské.“3

Toho dne, kdy byla Církev zorganizována, mnozí Svatí, ktefií
byli pokfitûni jiÏ dfiíve, obdrÏeli dar Ducha Svatého mocí
Melchisedechova knûÏství. Prorok Joseph Smith dÛraznû uãil, Ïe
je zapotfiebí jak kfitu, tak vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.
„Kfiest vodou bez kfitu ohnûm a Duchem Svat˘m, kter˘ ho dopro-
vází, není k niãemu,“ prohlásil. „Tyto kfity jsou nevyhnutelnû a
nerozluãnû spjaty. âlovûk se musí narodit z vody a z ducha, aby
se dostal do království BoÏího.“4
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Uãení Josepha Smitha

Obfiad kfitu je nezbytn˘ pro oslavení.

„BÛh stanovil mnohá znamení na zemi, stejnû jako na nebe-
sích; napfiíklad duby v lese, ovoce na stromech, byliny polní –
to v‰echno nese znamení, Ïe zde bylo zasazeno seménko;
neboÈ je to nafiízení Pánû, aby kaÏd˘ strom, rostlina a bylina
nesoucí seménko pfiiná‰ela seménko svého druhu, a nemÛÏe
vzcházet podle Ïádného jiného zákona ãi zásady.

Podle téÏe zásady tvrdím, Ïe kfiest je znamení ustanovené
Bohem, které na sebe musí vzít ten, jenÏ vûfií v Krista, aby
mohl vstoupit do království BoÏího, ,neboÈ nenarodíte-li se
z vody a z Ducha, nemÛÏete vjíti do království BoÏího,‘ pravil
Spasitel. [Viz Jan 3:5.] Je to znamení a pfiikázání, které BÛh sta-
novil pro ãlovûka, aby mohl vstoupit do Jeho království. Ti,
ktefií se snaÏí vstoupit jak˘mkoli jin˘m zpÛsobem, se budou
snaÏit nadarmo; neboÈ BÛh je nepfiijme, ani andûlé neuznají
jejich skutky za pfiijatelné, neboÈ nebyli poslu‰ni obfiadÛ, ani
nevûnovali pozornost znamením, která BÛh ustanovil pro spa-
sení ãlovûka, aby ho pfiipravil na celestiální slávu a poskytl mu
na ni právo; a BÛh nafiídil, Ïe v‰ichni ti, ktefií nebudou
poslu‰ni Jeho hlasu, neuniknou zatracení pekla. A co je oním
zatracením pekla? Stát se ãlenem spoleãenství, které není
poslu‰no Jeho pfiíkazÛ.

Kfiest je znamením Bohu, andûlÛm a nebi, Ïe konáme vÛli
BoÏí, a není jiné cesty pod nebesy ustanovené Bohem pro ãlo-
vûka, po níÏ by k Nûmu pfii‰el, aby byl spasen a aby vstoupil do
království BoÏího, vyjma víry v JeÏí‰e Krista, pokání a kfitu na
odpu‰tûní hfiíchÛ, a jakákoli jiná cesta je marná; pak máte zaslí-
bení daru Ducha Svatého.“5

„KdyÏ zkoumáme posvátné stránky Bible, bádáme v prorocích
a ve slovech apo‰tolÛ, nenacházíme Ïádné jiné téma tak úzce
spojené se spasením, jako je kfiest... Rozumûjme tomu, Ïe slovo
baptise [neboli kfitít] je odvozeno od fieckého slovesa baptiso a
znamená ponofiit. …
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... MoÏná by nebylo nevhodné zmínit povûfiení a pfiíkazy, které
na toto téma uvedl sám JeÏí‰ – dvanácti, ãi spí‰e jedenácti v oné
dobû, fiekl: ,ProtoÏ jdouce, uãte v‰ecky národy, kfitíce je ve jméno
Otce i Syna i Ducha svatého, uãíce je zachovávati v‰ecko, coÏ
jsem koli pfiikázal vám.‘ Takto to zaznamenal Matou‰ [Matou‰
28:19–20]. V Markovi máme tato dÛleÏitá slova: ,Jdouce po v‰em
svûtû, kaÏte evangelium v‰emu stvofiení. KdoÏ uvûfií a pokfití se,
spasen bude; kdoÏ pak neuvûfií, budeÈ zatracen.‘ [Marek
16:15–16.] …

... ,Nikodém, kníÏe Îidovské... pfii‰el k JeÏí‰ovi v noci, a fiekl
jemu: Mistfie, víme, Ïe jsi od Boha pfii‰el mistr; nebo Ïádn˘
nemÛÏe tûch divÛ ãiniti, kteréÏ ty ãiní‰, leã by BÛh byl s ním.
Odpovûdûl JeÏí‰ a fiekl jemu: Amen, amen pravím tobû:
Nenarodí-li se kdo znovu, nemÛÏ vidûti království BoÏího. ¤ekl
jemu Nikodém: Kterak mÛÏ ãlovûk naroditi se, star˘ jsa? Zdali
mÛÏe po druhé v Ïivot matky své vjíti a naroditi se? – Odpovûdûl
JeÏí‰: Amen, amen pravím tobû: Nenarodí-li se kdo z vody a
z Ducha, nemÛÏ vjíti do království BoÏího.‘ [Jan 3:1–5.]

Tato pfiesvûdãivá a kladná JeÏí‰ova odpovûì, pokud jde o kfiest
vodou, tuto otázku fie‰í: Pokud je BÛh tent˘Ï vãera, dnes a na
vûky; není divu, Ïe tak kladnû odpovídá v onom velkém prohlá-
‰ení: ,KdoÏ uvûfií a pokfití se, spasen bude; kdoÏ pak neuvûfií,
budeÈ zatracen.‘ [Marek 16:16.] Nebylo dáno Ïádného jiného
jména pod nebem, ani nebyl uznán Ïádn˘ jin˘ obfiad, jímÏ by
lidé mohli b˘t spaseni: Není divu, Ïe apo‰tol fiekl, Ïe ,pohfibeni
jsouce s ním skrze kfiest,‘ povstanete z mrtv˘ch! [Kolossensk˘m
2:12.] Není divu, Ïe Pavel musel vstát a dát se pokfitít a sm˘t své
hfiíchy [viz Skutkové 9:17–18].“6

Ve v‰ech dispensacích jsou Svatí kfitûni 
ve jménu JeÏí‰e Krista.

„Lidé v dávn˘ch dobách, ktefií byli vlastnû otcové církve v rÛz-
n˘ch obdobích, kdy církev vzkvétala na zemi,... byli pfiijati do krá-
lovství kfitem, neboÈ to je z písem zcela zfiejmé – BÛh se nemûní.
Apo‰tol fiíká, Ïe evangelium je moc BoÏí k spasení tûm, ktefií vûfií; a
také nám sdûluje, Ïe Ïivot i nesmrtelnost byly pfiivedeny na svûtlo
skrze evangelium. [Viz ¤ímanÛm1:16; 2. Timoteovi 1:10.] …
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Alma kfití ve vodách Mormonu. Joseph Smith uãil: „NeÏ pfii‰el Spasitel v tûle, 
byli, svatí‘ kfitûni ve jménu JeÏí‰e Krista, kter˘ mûl pfiijít, protoÏe nikdy 

nebylo Ïádného jiného jména, kter˘m by lidé mohli b˘t spaseni.“

Pfiedpokládáme-li tedy, Ïe písma praví to, co mají na mysli, a
mají na mysli to, co praví, máme dostateãn˘ základ pro to, aby-
chom postoupili kupfiedu a z Bible dokázali, Ïe evangelium je
vÏdy stejné; obfiady pro splnûní jeho poÏadavkÛ, stejné; a úfied-
níci pro úfiadování, stejní; a znamení a ovoce plynoucí z tûchto
zaslíbení, stejné; kdyÏ byl tudíÏ Noé kazatelem spravedlivosti,
musel b˘t pokfitûn a vysvûcen ke knûÏství vkládáním rukou, atd.
NeboÈ Ïádn˘ ãlovûk sám té cti neosobuje, vyjma kdyby byl povo-
lán Bohem, jako byl Aron. [Viz ÎidÛm 5:4.] …

... Bude moÏné vidût a poznat, Ïe pokud byl mezi lidmi
hfiích, bylo pokání stejnû nezbytné v jedné dobû nebo období
svûta, jako v jiné – a Ïe Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe poloÏit jin˘ základ
neÏ ten, kter˘ je poloÏen, coÏ je JeÏí‰ Kristus. Pokud byl tedy
Abel spravedliv˘m muÏem, musel se jím stát dodrÏováním pfii-
kázání; pokud byl Enoch natolik spravedliv˘, Ïe vstoupil do pfií-
tomnosti BoÏí a kráãel s Bohem, musel se jím stát dodrÏováním
jeho pfiikázání, a tak to je s kaÏd˘m spravedliv˘m ãlovûkem, aÈ
jiÏ to byl Noé, kazatel spravedlivosti; Abraham, otec vûrn˘ch;
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Jákob, pfiemoÏitel s Bohem; MojÏí‰, muÏ, kter˘ psal o Kristu a
podle pfiikázání pfiinesl zákon jakoÏto pûstouna, kter˘ má pfii-
vádût lidi ke Kristu; nebo aÈ jiÏ to byl sám JeÏí‰ Kristus, kter˘
nepotfieboval pokání, nespáchav Ïádného hfiíchu; podle svého
slavnostního prohlá‰ení Janovi: – nyní dovol, abych byl
pokfitûn: neboÈ Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe vstoupit do království,
aniÏ by byl poslu‰en tohoto obfiadu: neboÈ tak se slu‰í na nás,
abychom naplnili ve‰kerou spravedlivost. [Viz Pfieklad Josepha
Smitha, Matou‰ 3:43.] Zcela jistû tedy, pokud se slu‰elo, aby
Jan a Spasitel JeÏí‰ Kristus naplnili ve‰kerou spravedlivost tím,
Ïe byl pokfitûn – pak se stejnû jistû bude slu‰et, aby kaÏd˘ jin˘
ãlovûk, kter˘ hledá království nebeské, ‰el a uãinil taktéÏ;
neboÈ on pfiedstavuje dvefie, a pokud jak˘koli ãlovûk leze
nahoru nûjak˘m jin˘m zpÛsobem, ten jest zlodûj a lotr! [Viz
Jan 10:1–2.]

V dfiívûj‰ích dobách svûta, neÏ pfii‰el Spasitel v tûle, byli ,svatí‘
kfitûni ve jménu JeÏí‰e Krista, kter˘ pfiijde, protoÏe nikdy nebylo
Ïádného jiného jména, kter˘m by lidé mohli b˘t spaseni; a poté,
co pfii‰el v tûle a byl ukfiiÏován, pak byli svatí kfitûni ve jménu
JeÏí‰e Krista ukfiiÏovaného, vzkfií‰eného z mrtv˘ch a vystou-
piv‰ího na nebe, aby mohli b˘t ve kfitu pohfibeni jako on a vzkfií-
‰eni ve slávû jako on, aby tak, jako je jen jeden Pán, jedna víra,
jeden kfiest a jeden BÛh a otec nás v‰ech [viz Efezsk˘m 4:5–6],
aby tak byli jen jedny dvefie do pfiíbytkÛ blaÏenosti.“7

Dûti, které umírají pfied dosaÏením vûku zodpovûdnosti,
nepotfiebují b˘t pokfitûny; jsou vykoupeny 

usmífiením JeÏí‰e Krista.

„Kfiest je na odpu‰tûní hfiíchÛ. Dûti nemají hfiíchy. JeÏí‰ jim
poÏehnal a fiekl: ,âiÀte to, co jste mne vidûli ãinit.‘ V‰echny dûti
jsou Ïivy v Kristu, a ty, které jsou zralej‰ího vûku, jsou Ïivy skrze
víru a pokání.“8

„Nauka o kfitûní dûtí nebo o jejich pokropení, nebo jinak se
musejí zmítat v pekle, je nauka nepravdivá, nepodpofiená ve sva-
tém písmu a není sluãitelná s charakterem Boha. V‰echny dûti
jsou vykoupeny krví JeÏí‰e Krista, a v okamÏiku, kdy dûti opou‰-
tûjí tento svût, jsou vzaty do lÛna Abrahamova.“9
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Prorok Joseph Smith napsal níÏe uvedená slova jako souãást
vidûní, které obdrÏel 21. ledna 1836, jeÏ bylo pozdûji zazname-
náno v Nauce a smlouvách 137:1, 10: „Nebesa se pro nás ote-
vfiela a já jsem spatfiil celestiální království BoÏí a jeho slávu... A
také jsem spatfiil, Ïe v‰echny dûti, jeÏ zemfiely pfiedtím, neÏ
dosáhly let zodpovûdnosti, jsou spaseny v celestiálním království
nebeském.“10

Po kfitu vodou obdrÏíme Ducha Svatého 
vkládáním rukou.

„Evangelium vyÏaduje kfiest ponofiením pro odpu‰tûní hfiíchÛ,
coÏ je v˘znam tohoto slova v pÛvodním jazyce – totiÏ pohrouÏit
neboli ponofiit... Dále vûfiím v dar Ducha Svatého vkládáním
rukou, [jak to dokazuje] Petrovo kázání v den letnic, Skutkové
2:38. Mohli byste stejnû tak pokfitít pytel písku namísto ãlovûka,
pokud to není vykonáno se zfietelem na odpu‰tûní hfiíchÛ a zís-
kání Ducha Svatého. Kfiest vodou je jen polovina kfitu, a není
dobr˘ k niãemu bez druhé poloviny – totiÏ kfitu Duchem Svat˘m.
Spasitel fiíká: ,Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemÛÏ vjíti
do království BoÏího.‘ [Jan 3:5.]“11

Daniel Tyler vzpomínal na proslov, kter˘ Prorok pronesl ve
Springfieldu ve státû Pensylvánie v roce 1833: „Bûhem svého
krátkého pobytu kázal v domû mého otce, ve skromném srubu.
âetl 3. kapitolu Jana... KdyÏ vysvûtloval 5. ver‰, fiekl: ,B˘t narozen
z vody a z Ducha znamená b˘t ponofien ve vodû na odpu‰tûní
hfiíchÛ a poté pfiijmout dar Ducha Svatého. Toto bylo provádûno
vkládáním rukou toho, kdo mûl pravomoc danou mu Bohem.“12

„Znovuzrození pfiichází Duchem BoÏím prostfiednictvím
obfiadÛ.“13

„Kfiest je svat˘ obfiad pfiipravující na pfiijetí Ducha Svatého; je
to cesta a klíã, kter˘m bude udílen Duch Svat˘. Dar Ducha
Svatého vkládáním rukou nelze pfiijmout skrze Ïádnou jinou
zásadu neÏ zásadu spravedlivosti.“14

„Co kdybychom se pokusili získat dar Ducha Svatého nûjak˘mi
jin˘mi prostfiedky neÏ znameními neboli cestou, kterou BÛh urãil –
obdrÏeli bychom ho? Samozfiejmû, Ïe ne; ve‰keré jiné prostfiedky
by selhaly. Pán praví – udûlejte to a to, a já vám poÏehnám.



K A P I T O L A  7

96

Duch Svat˘ je udílen „vkládáním rukou toho, kdo 
[má] pravomoc danou mu Bohem“.

Existují urãitá hesla a znamení pfiináleÏející ke knûÏství, která
musejí b˘t zachovávána, aby se získalo poÏehnání. Znamením,
[kterému uãil] Petr, bylo ãinit pokání a dát se pokfitít na odpu‰tûní
hfiíchÛ se zaslíbením daru Ducha Svatého; a dar Ducha Svatého
nelze obdrÏet Ïádn˘m jin˘m zpÛsobem. [Viz Skutkové 2:38.]

Je rozdíl mezi Duchem Svat˘m a darem Ducha Svatého.
Kornelius obdrÏel Ducha Svatého pfiedtím, neÏ byl pokfitûn, coÏ
pro nûho byla pfiesvûdãující moc BoÏí o pravdû evangelia,
nemohl ale obdrÏet dar Ducha Svatého, dokud nebyl pokfitûn.
Kdyby na sebe nevzal toto znamení neboli obfiad, Duch Svat˘,
kter˘ ho pfiesvûdãil o pravdû BoÏí, by ho opustil. [Viz Skutkové
10:1–48.] Dokud nebyl poslu‰en tûchto obfiadÛ a dokud nepfiijal



K A P I T O L A  7

97

dar Ducha Svatého vkládáním rukou podle fiádu BoÏího, nemohl
by uzdravit nemocného ani pfiikázat zlému duchu, aby vy‰el
z ãlovûka, a on by ho uposlechl; neboÈ duchové by mu mohli fiíci,
podobnû jako fiekli synÛm Scevy: ,Pavla známe a JeÏí‰e známe,
ale kdo jsi ty?‘ [Viz Skutkové 19:13–15.]“15

KdyÏ byli Joseph Smith a Elias Higbee v prosinci 1839 ve
Washingtonu, D.C., aby usilovali o od‰kodnûní nepravostí spá-
chan˘ch na Svat˘ch v Missouri, napsali níÏe uvedená slova
Hyrumu Smithovi: „President [Spojen˘ch státÛ] se nás bûhem
na‰eho rozhovoru otázal, v ãem se li‰íme ve svém náboÏenství
od ostatních náboÏenství této doby. Bratr Joseph fiekl, Ïe se
li‰íme ve zpÛsobu kfitu a v daru Ducha Svatého vkládáním rukou.
Mûli jsme za to, Ïe v‰echny ostatní úvahy jsou obsaÏeny v daru
Ducha Svatého.“16

Dar Ducha Svatého nám pfiiná‰í do Ïivota pokoj, 
radost, boÏské vedení a dal‰í dary.

„Vûfiíme, Ïe i nyní se mÛÏeme tû‰it daru Ducha Svatého tak,
jako tomu bylo ve dnech apo‰tolÛ; vûfiíme, Ïe [dar Ducha
Svatého] je nutn˘ k tomu, aby se vytvofiilo a zorganizovalo knûÏ-
ství, Ïe Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe b˘t bez nûho povolán do Ïádného
úfiadu ke sluÏbû; také vûfiíme v proroctví, v jazyky, ve vidûní a ve
zjevení, v dary a v uzdravování; a Ïe tyto vûci nelze získat bez
daru Ducha Svatého. Vûfiíme, Ïe svatí muÏi za stara promlouvali
tak, jak byli pohnuti Duchem Svat˘m, a Ïe svatí muÏi v tûchto
dnech promlouvají podle téÏe zásady; vûfiíme, Ïe je to utû‰itel a
dosvûdãovatel, Ïe nám pfiipomíná vûci minulé, uvádí nás do ve‰-
keré pravdy a ukazuje nám vûci, které pfiijdou; vûfiíme, Ïe ,Ïádn˘
ãlovûk nemÛÏe poznat, Ïe JeÏí‰ je Kristus, jedinû Duchem
Svat˘m‘. [Viz 1. Korintsk˘m 12:3.] Vûfiíme v [tento dar Ducha
Svatého] ve v‰í jeho plnosti a moci a velikosti a slávû.“17

Prorok Joseph Smith se v únoru 1847, témûfi tfii roky poté, co
zemfiel muãednickou smrtí, zjevil presidentu Brighamu Youngovi
a pfiedal mu toto poselství: „¤ekni lidem, aby byli pokorní a vûrní
a aby dbali na to, aby si uchovávali Ducha Pánû, a ten je povede
správnû. Buìte opatrní a neodhánûjte onen tich˘ a jemn˘ hlas;
bude [vás] uãit tomu, [co] máte dûlat a kam máte jít; ponese plody
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království. ¤ekni bratfiím, aby uchovávali své srdce otevfiené vÛãi
pfiesvûdãení, takÏe aÏ k nim Duch Svat˘ pfiijde, jejich srdce bude
pfiipraveno ho pfiijmout. DokáÏí rozeznat Ducha Pánû od v‰ech
ostatních duchÛ. Bude jim do du‰e na‰eptávat pokoj a radost, a
bude jim ze srdce odnímat zá‰È, nenávist, závist, svár a ve‰keré zlo;
a jejich jedinou touhou bude konat dobro, uskuteãÀovat spraved-
livost a budovat království BoÏí. ¤ekni bratfiím, Ïe pokud budou
následovat Ducha Pánû, pÛjdou správnû.“18

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 89–90, na kter˘ch Prorok Joseph Smith
vyjádfiil své pocity, kdyÏ byli s Oliverem Cowderym pokfitûni a
kdyÏ byl pokfitûn jeho otec. Jaké máte vzpomínky na svÛj kfiest
nebo na kfity sv˘ch rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ nebo pfiátel? ZvaÏte,
zda byste si tyto vzpomínky nemûli zaznamenat do deníku
nebo do Ïivotopisu.

• Prohlá‰ení na stranách 91–94 pocházejí z poselství, která
Joseph Smith pfiedal lidem, ktefií jiÏ byli pokfitûni. Proã je
podle va‰eho názoru potfiebné, aby se tyto pravdy pfiipomí-
naly pokfitûn˘m ãlenÛm Církve? Jaké nové postfiehy vás
napadly, kdyÏ jste studovali tyto nauky?

• Co byste mohli fiíci pfiíteli, kter˘ se domnívá, Ïe kfiest není
nutn˘? Co byste mohli fiíci pfiíteli, kter˘ se domnívá, Ïe malé
dûti potfiebují b˘t pokfitûny? (Nûkteré pfiíklady najdete na stra-
nách 94–95.)

• Pfieãtûte si druh˘ odstavec na stranû 95. Proã kfiest „není 
dobr˘ k niãemu“ bez daru Ducha Svatého? Joseph Smith fiekl:
„Je rozdíl mezi Duchem Svat˘m a darem Ducha Svatého.“
(Strana 96.) Jaká poÏehnání mÛÏeme, podle va‰ich zku‰eností,
v Ïivotû získat, kdyÏ máme dar Ducha Svatého?

• Projdûte si druh˘ odstavec na stranû 97. Proã je zpÛsob kfitu
v˘znamn˘m rozdílem mezi znovuzfiízenou Církví a jin˘mi cír-
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kvemi? Proã je dar Ducha Svatého tím, ãím se Církev tak
v˘znamnû odli‰uje od jin˘ch? V jakém smyslu jsou „v‰echny
ostatní úvahy... obsaÏeny v daru Ducha Svatého“?

• Pfieãtûte si poslední odstavec v této kapitole (strany 97–98).
Pfiem˘‰lejte o tom, jak mÛÏete Ïít, abyste byli hodni pfiijímat a
rozpoznávat nabádání Ducha Svatého.

Související ver‰e z písem: Jan 15:26; ¤ímanÛm 6:3–6; 2. Nefi 31:13;
3. Nefi 11:18–41; Moroni 8:1–23
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Vûãné knûÏství

„Melchisedechovo knûÏství ... je cestou, skrze 
niÏ ve‰keré poznání, nauka, plán spasení a kaÏdá 

dÛleÏitá záleÏitost je zjevována z nebe.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Poté, co Joseph Smith a Oliver Cowdery obdrÏeli Aronovo knûÏ-
ství a obfiad kfitu, zakusili dosud nepoznaná poÏehnání. Prorok
zaznamenal: „ProtoÏe na‰e mysl byla nyní osvícena, poãali jsme
míti písma otevfiená svému porozumûní a prav˘ v˘znam a zámûr
jejich záhadnûj‰ích úryvkÛ zjeven˘ nám zpÛsobem, kterého jsme
nikdy dfiíve nemohli dosáhnouti, aniÏ bychom kdy dfiíve na to
pomysleli.“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:74.) S tímto dodateãn˘m
porozumûním pokraãovali v pfiekládání Knihy Mormonovy.
Prorok v‰ak dosud neobdrÏel jedno dÛleÏité poÏehnání – poÏeh-
nání, které musel nutnû mít, neÏ mohl zorganizovat Církev, usta-
novit knûÏské úfiady a kvora a udílet dar Ducha Svatého. Musel
obdrÏet Melchisedechovo knûÏství.

Jak slíbil Jan Kfititel, toto poÏehnání Joseph a Oliver obdrÏeli
krátce poté, co pfiijali knûÏství Aronovo. Dávní apo‰tolové Petr,
Jakub a Jan se jim zjevili na odlouãeném místû poblíÏ fieky
Susquehanna a pfiedali jim Melchisedechovo knûÏství. Joseph
pozdûji prohlásil, Ïe sly‰el „hlas Petra, Jakuba a Jana v pustinû
mezi Harmony, kraj Susquehanna, a Colesville, kraj Broome, u
fieky Susquehanna, oznamující, Ïe oni vlastní klíãe království a
dispensace plnosti ãasÛ!“ (NaS 128:20.)

V následujících letech Josepha Smitha nav‰tívilo mnoho dal-
‰ích nositelÛ knûÏství z dávn˘ch dob. Tito poslové od Boha pfii-
‰li znovuzfiídit klíãe knûÏství potfiebné k tomu, aby dûtem BoÏím
byla dostupná ve‰kerá poÏehnání evangelia. Také pfii‰li ‰kolit
proroka, kter˘ mûl stát v ãele dispensace plnosti ãasÛ.
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Dávní apo‰tolové Petr, Jakub a Jan pfiedali Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu
Melchisedechovo knûÏství. „Klíãe [knûÏství],“ prohlásil Prorok, „musejí 

b˘t pfiineseny z nebe pokaÏdé, kdyÏ je sesláno evangelium.“



K A P I T O L A  8

103

President John Taylor, tfietí president Církve, fiekl: „MojÏí‰,
Eliá‰, Elias a mnozí dal‰í vedoucí zmiÀovaní v písmech, ktefií
pÛsobili v rÛzn˘ch dispensacích, pfii‰li a pfiedali Josephovi rÛzné
klíãe, moci, práva, v˘sady a [oprávnûní], které vlastnili ve své
dobû... Ve‰keré znalosti, inteligence, knûÏství, moci a zjevení
udûlené tûmto muÏÛm v dávn˘ch dobách byly opût znovuzfiízeny
na zemi skrze sluÏbu a skrze ty, ktefií drÏeli svaté knûÏství BoÏí
v rÛzn˘ch dispensacích, v nichÏ Ïili.“1

President Taylor také prohlásil: „Kdybyste se Josepha zeptali,
jakého vzezfiení je Adam, hned by vám to fiekl; fiekl by vám, jak je
vysok˘ a jak vypadá a v‰e o nûm. Mohli byste se ho zeptat na to,
jací byli Petr, Jakub a Jan, a on by vám to umûl popsat. Proã?
ProtoÏe je vidûl.“2

V záfií 1842 Prorok napsal dopis Církvi, v nûmÏ vyjadfioval
radost, kterou pociÈoval, kdyÏ se zam˘‰lel nad poznáním a klíãi
knûÏství, které byly nyní znovuzfiízeny na zemi: „A opût, co sly-
‰íme? Radostné zvûsti z Kumory! Moroni, andûl z nebe, oznamu-
jící naplnûní prorokÛ – knihu, která bude zjevena... A hlas
Michala, archandûla; hlas Gabriela a Rafaela a rozliãn˘ch andûlÛ,
od Michala neboli Adama aÏ do nynûj‰í doby, oni v‰ichni ozna-
mují svou dispensaci, svá práva, své klíãe, své pocty, svou majes-
tátnost a slávu a moc svého knûÏství; dávajíce fiádku za fiádkou,
pfiedpis za pfiedpisem; tu trochu a tam trochu; dávajíce nám útû-
chu skrze prohla‰ování toho, co pfiijde, utvrzujíce nadûji na‰i!“
(NaS 128:20–21.)

Uãení Josepha Smitha

KnûÏství je vûãné a mûli ho proroci v kaÏdé dispensaci.

„Existuje fietûzec pravomoci a moci od Adama aÏ po souãas-
nou dobu.“3

„KnûÏství bylo nejprve dáno Adamovi; on obdrÏel První pfied-
sednictví a drÏel jeho klíãe z pokolení na pokolení. ObdrÏel ho
pfii stvofiení, neÏ byl svût zformován, jak se pí‰e v Gen. 1:26, 27,
28. Bylo mu dáno panství nad ve‰ker˘m Ïiv˘m stvofiením. Je
archandûlem Michalem, o nûmÏ se mluví v písmech. Poté
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Noémovi, jenÏ je Gabrielem; ten je, v knûÏství, dal‰í v pravomoci
po Adamovi; byl povolán Bohem do tohoto úfiadu a byl otcem
v‰eho Ïivého ve své dobû, a bylo mu dáno panství. Tito muÏi
drÏeli klíãe nejprve na zemi, a poté v nebi.

KnûÏství je vûãná zásada a existovalo s Bohem od vûãnosti a
bude existovat do vûãnosti, bez poãátku dnÛ ãi konce rokÛ [viz
Pfieklad Josepha Smitha, ÎidÛm 7:3]. Tyto klíãe musejí b˘t pfiine-
seny z nebe pokaÏdé, kdyÏ je sesláno evangelium. KdyÏ jsou zje-
vovány z nebe, dûje se tak skrze pravomoc Adama.

Daniel mluví ve své sedmé kapitole o Starém dnÛ; míní tím
nejstar‰ího ãlovûka, na‰eho otce Adama, Michala; svolá své dûti
a bude s nimi mít radu, aby je pfiipravil na pfiíchod Syna MuÏe
[viz Daniel 7:9–14]. On (Adam) je otcem lidské rodiny a pfied-
sedá duchÛm v‰ech lidí, a v‰ichni ti, ktefií mûli klíãe, musejí pfied-
stoupit pfied nûho v této veliké radû... Syn MuÏe stojí pfied ním,
a je mu dána sláva a panství. Adam pfiedává Kristu své správcov-
ství, které mu bylo pfiedáno jako tomu, jenÏ drÏí klíãe vesmíru,
ale ponechává si své postavení jako hlava lidské rodiny.

... Pfii stvofiení ãlovûka k sobû Otec svolal v‰echny duchy a
zorganizoval je. On (Adam) je hlavou, a bylo mu fieãeno, aby
se mnoÏil. Klíãe byly dány nejprve jemu, a on dával klíãe
ostatním. On bude muset vydat poãet ze svého správcovství, a
oni jemu.

KnûÏství je vûãné. Spasitel, MojÏí‰ a Elias [Eliá‰] pfiedali
klíãe Petrovi, Jakubovi a Janovi na hofie, kdyÏ pfied ním byli
promûnûni. KnûÏství je vûãné – bez poãátku dnÛ ãi konce
rokÛ; bez otce, matky, atd. Pokud se nemûní obfiady, nemûní
se ani knûÏství. Kdekoli se vykonávají obfiady evangelia, tam je
i knûÏství.

Jak jsme se dostali ke knûÏství v posledních dnech? Sestoupilo
v fiádném následnictví. Bylo dáno Petrovi, Jakubovi a Janovi a ti
ho pfiedali dal‰ím. Kristus je Velik˘ Vysok˘ Knûz; Adam je dal‰í.
Pavel mluví o tom, jak Církev pfiichází k nesãíslnému zástupu
andûlÛ – k Bohu, Soudci v‰ech – k duchÛm spravedln˘ch lidí,
ktefií byli uãinûni dokonal˘mi; k JeÏí‰ovi, Prostfiedníkovi nové
smlouvy. [Viz ÎidÛm 12:22–24.]“4
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„Vidûl jsem Adama v údolí Adam-ondi-Ahman. Svolal své dûti a poÏehnal 
jim patriarchálním poÏehnáním. Pán se zjevil v jejich stfiedu.“

Proroci, ktefií drÏeli klíãe knûÏství v dávn˘ch dobách, 
se spojili, aby pfiinesli toto dílo poslední dispensace.

„Vidûl jsem Adama v údolí Adam-ondi-Ahman. Svolal své dûti a
poÏehnal jim patriarchálním poÏehnáním. Pán se zjevil v jejich
stfiedu, a on (Adam) jim v‰em poÏehnal a pfiedpovídal, co se jim
pfiihodí aÏ do posledního pokolení.

Právû proto Adam svému potomstvu poÏehnal; chtûl je pfiivést
zpût do pfiítomnosti BoÏí. VyhlíÏeli mûsto, atd., [,jehoÏto fiemesl-
ník a stavitel jest BÛh‘ – ÎidÛm 11:10]. MojÏí‰ se snaÏil pfiivést
dûti Izraele do pfiítomnosti BoÏí skrze moc knûÏství, ale nepoda-
fiilo se mu to. V prvních obdobích svûta se snaÏili zaloÏit totéÏ; a
byli vzbuzeni Eliasové, ktefií se snaÏili znovuzfiídit právû tyto
slávy, ale neobdrÏeli je; av‰ak prorokovali o dni, kdy tato sláva
bude zjevena. Pavel mluvil o dispensaci plnosti ãasÛ, kdy BÛh
shromáÏdí v‰e v jedno, atd. [viz Efezsk˘m 1:10]; a tito muÏi, jimÏ
byly dány tyto klíãe, tam budou muset b˘t; a oni bez nás nemo-
hou b˘t uãinûni dokonal˘mi.
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Tito muÏi jsou v nebi, ale jejich dûti jsou na zemi. Ve svém
nitru po nás touÏí. BÛh sesílá muÏe pro tento úãel. ,Po‰le Syn
ãlovûka andûly své, i vyberouÈ z království jeho v‰ecka pohor-
‰ení, i ty, ktefiíÏ ãiní nepravost.‘ [Matou‰ 13:41.] V‰echny tyto
osoby s pravomocí sejdou dolÛ a ruku v ruce budou uskuteã-
Àovat toto dílo.

Nebeské království je jako zrno hofiãiãné. Zrno hofiãiãné je
malé, ale vyrÛstá z nûj velk˘ strom, a ptactvo si dûlá hnízda v jeho
vûtvích. [Viz Marek 4:30–32.] Ptactvo jsou andûlé. A tak andûlé
sestupují dolÛ, spojují se, aby shromáÏdili své dûti, a shromaÏ-
ìují je. My bez nich nemÛÏeme b˘t uãinûni dokonal˘mi, ani oni
bez nás; kdyÏ je toto vykonáno, Syn MuÏe sestoupí, Star˘ dnÛ
usedne; a my mÛÏeme pfiistoupit k nesãíslnému zástupu andûlÛ,
mít s nimi spoleãenství a pfiijmout od nich ponauãení.“5

KnûÏské obfiady byly stanoveny od poãátku a 
musejí b˘t dodrÏovány tak, jak urãil BÛh.

„Adam... byl oním prvním ãlovûkem, o nûmÏ mluvil Daniel
jako o ,Starém dnÛ‘ [Daniel 7:9], neboli jin˘mi slovy, prvním a
nejstar‰ím ze v‰ech, velik˘m a vzne‰en˘m pfiedkem, o nûmÏ je na
jiném místû fieãeno, Ïe je Michalem, protoÏe byl prvním a otcem
v‰ech, nejen podle potomstva, ale byl také prvním, kter˘ mûl
duchovní poÏehnání, kterému byl oznámen plán obfiadÛ pro
spasení jeho potomstva aÏ do konce, a komu se Kristus zjevil
jako prvnímu, a skrze nûhoÏ se Kristus zjevuje z nebe, a bude se
zjevovat od nynûj‰ka i nadále. Adam drÏí klíãe dispensace plnosti
ãasÛ; tj. dispensace v‰ech ãasÛ jsou a budou zjeveny skrze nûho,
od poãátku ke Kristu, a od Krista do konce v‰ech dispensací,
které mají b˘t zjeveny. …

... [BÛh] stanovil, aby obfiady zÛstaly tytéÏ na vûky vûkÛ, a sta-
novil, aby na nû Adam dohlíÏel, aby je zjevoval z nebe ãlovûku
nebo aby posílal andûly, aby je zjevovali. ,ZdaliÏ v‰ickni nejsou
sluÏební duchové, ktefiíÏ posíláni b˘vají k sluÏbû pro ty, jenÏ mají
dûdiãnû obdrÏeti spasení?‘ [ÎidÛm 1:14.]

Tito andûlé jsou pod vedením Michala neboli Adama, kter˘
jedná pod vedením Pána. Z v˘‰e uvedeného citátu se dozvídáme,
Ïe Pavel dokonale rozumûl zámûrÛm BoÏím ohlednû Jeho vztahu
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k ãlovûku, a onomu slavnému a dokonalému fiádu, kter˘ On usta-
novil v sobû a skrze nûjÏ vysílal moc, zjevení a slávu.

BÛh neuzná to, co nepovolal, nevysvûtil a nevyvolil. Na
poãátku BÛh volal k Adamovi sv˘m vlastním hlasem. ,I povolal
Hospodin BÛh Adama, a fiekl jemu: KdeÏ jsi? Kter˘Ïto fiekl: Hlas
tvÛj sly‰el jsem v ráji a bál jsem se, Ïe jsem nah˘; protoÏ skryl
jsem se.‘ [Genesis 3:9–10.] Adam dostával pfiikázání a pouãení
od Boha: toto byl fiád od poãátku.

To, Ïe na poãátku dostával zjevení, pfiikázání a obfiady, je beze
sporu; jak by jinak zaãali pfiiná‰et obûti Bohu pfiijateln˘m zpÛso-
bem? A pokud pfiiná‰eli obûti, museli b˘t oprávnûni skrze vysvû-
cení. V Genesis [4:4] ãteme, Ïe Abel pfiinesl z prvorozen˘ch ze
stáda a z tuku jejich a Pán vzhlédl na Abela a na jeho obûÈ. …

Toto je tedy povaha knûÏství; kaÏd˘ muÏ má pfiedsednictví své
dispensace, a jeden muÏ má pfiedsednictví tûchto v‰ech, totiÏ
Adam; a Adam dostává své pfiedsednictví a pravomoc od Pána,
av‰ak nemÛÏe obdrÏet plnost, dokud Kristus neodevzdá
Království Otci, coÏ bude na konci poslední dispensace.

Moc, sláva a poÏehnání knûÏství by nemohlo pokraãovat u
tûch, ktefií pfiijali vysvûcení, kdyby i jejich spravedlivost nepokra-
ãovala; neboÈ Kain byl také zplnomocnûn pfiiná‰et obûÈ, ale pro-
toÏe ji nepfiinesl ve spravedlivosti, byl proklet. To tedy znamená,
Ïe obfiady musejí b˘t zachovávány pfiesnû tím zpÛsobem, kter˘
BÛh urãil; jinak se stane, Ïe jejich knûÏství se projeví jako pro-
kletí, namísto poÏehnání.“6

Melchisedechovo knûÏství je cestou, kterou 
BÛh zjevuje sám sebe a své zámûry.

„Existují dvû knûÏství, o nichÏ se mluví v písmech, totiÏ
Melchisedechovo a Aronovo neboli Levítské. Aãkoli jsou dvû
knûÏství, pfiesto Melchisedechovo knûÏství zahrnuje Aronovo
neboli Levítské knûÏství, a je tím hlavním a drÏí tu nejvy‰‰í pra-
vomoc, jeÏ pfiináleÏí knûÏství, a klíãe království BoÏího ve v‰ech
obdobích svûta aÏ do posledního potomstva na zemi, a je cestou,
skrze niÏ ve‰keré poznání, nauka, plán spasení a kaÏdá dÛleÏitá
záleÏitost je zjevována z nebe.
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Bylo ustaveno pfied ,zaloÏením této zemû neboli kdyÏ hvûzdy
jitfiní spolu prozpûvovaly neboli kdyÏ plesali Synové BoÏí‘ [viz
Job 38:4–7], a je to nejvy‰‰í a nejsvatûj‰í knûÏství, a je podle fiádu
Syna BoÏího, a v‰echna ostatní knûÏství jsou pouze ãásti, rozvût-
vení, moci a poÏehnání pfiináleÏející témuÏ, a jsou jím drÏena,
ovládána a fiízena. Je to cesta, skrze niÏ V‰emohoucí zapoãal zje-
vovat svou slávu na poãátku stvofiení této zemû a skrze niÏ pokra-
ãuje ve zjevování sama sebe dûtem lidsk˘m aÏ do souãasné doby,
a skrze niÏ uãiní své zámûry zjevné aÏ do konce ãasu.“7

„Mocí Melchisedechova knûÏství je mít moc ,nekoneãn˘ch
ÏivotÛ‘; neboÈ vûãná smlouva nemÛÏe b˘t poru‰ena... Jaká byla
moc Melchisedecha? Nebylo to knûÏství Aronovo, které pÛsobí
ve vnûj‰ích obfiadech a pfii pfiiná‰ení obûtí. Ti, ktefií mají plnost
Melchisedechova knûÏství, jsou králové a knûÏí Boha nejvy‰‰ího,
a drÏí klíãe moci a poÏehnání. KnûÏství je vlastnû dokonal˘m
zákonem teokracie, a je jako BÛh, aby lidem dávalo zákony
poskytujíc nekoneãné Ïivoty synÛm a dcerám Adamov˘m. …

,Bez otce, bez matky, bez rodu, ani poãátku dnÛ, ani skonání
Ïivota [nemajíc], ale pfiipodobnûn jsa Synu BoÏímu, zÛstává knû-
zem vûãnû.‘ [ÎidÛm 7:3.] Melchisedechovo knûÏství má opráv-
nûní od vûãného Boha, a nikoli podle rodu od otce a matky; a
toto knûÏství je tak vûãné, jako sám BÛh, nemajíc ani poãátku
dnÛ ani konce Ïivota. …

… Levítské [Aronovo] knûÏství zahrnující knûze, ktefií vykoná-
vají vnûj‰í obfiady, [je] uãinûno bez pfiísahy; av‰ak knûÏství
Melchisedechovo je skrze pfiísahu a smlouvu.“8

„Melchisedechovo vysoké knûÏství [není] nic jiného neÏ knûÏ-
ství Syna BoÏího; ... existují urãité obfiady, které pfiináleÏejí ke
knûÏství, z nichÏ plynou urãité dÛsledky... Jednou z velik˘ch
v˘sad knûÏství je získávat zjevení ohlednû mysli a vÛle BoÏí.
V˘sadou Melchisedechova knûÏství je také napomínat, kárat a
nabádat, a také pfiijímat zjevení.“9

„Ve‰keré knûÏství je Melchisedechovo; ale jsou ho rÛzné ãásti
neboli stupnû... V‰ichni proroci mûli Melchisedechovo knûÏství.“10

„Radím v‰em, aby pokraãovali k dokonalosti a bádali hloubûji a
hloubûji v tajemstvích zboÏnosti. âlovûk pro sebe nemÛÏe udûlat
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nic, pokud ho BÛh nenasmûruje správnou cestou; a knûÏství exi-
stuje pro tento úãel.“11

MuÏ musí b˘t zplnomocnûn Bohem a vysvûcen ke 
knûÏství, aby mohl vykonávat obfiady spasení.

âlánky víry 1:5: „Vûfiíme, Ïe muÏ musí b˘ti povolán Bohem,
skrze proroctví a skrze vkládání rukou tûch, ktefií mají pravomoc,
aby kázal evangelium a vykonával jeho obfiady.“12

„Vûfiíme, Ïe Ïádn˘ muÏ nemÛÏe napomáhat du‰ím lidsk˘m ke
spasení skrze evangelium, ve jménu JeÏí‰e Krista, ledaÏe je zpl-
nomocnûn od Boha, skrze zjevení nebo tím, Ïe je vysvûcen
nûk˘m, koho BÛh poslal skrze zjevení, jak o tom pí‰e Pavel
v ¤ímanÛm 10:14: ,A kterak uvûfií tomu, o nûmÏ nesly‰eli? A kte-
rak usly‰í bez kazatele? A kterak kázati budou, jestliÏe nebudou
posláni?‘ A já se ptám – jak mohou b˘t posláni bez zjevení nebo
nûjaké jiné viditelné ukázky projevu BoÏího? A opût, v ÎidÛm
5:4: ,A aniÏ kdo sobû sám té cti osobuje, ale ten, kter˘Ï by byl
povolán od Boha, jako i Aron.‘ – A já bych se rád zeptal – jak byl
Aron povolán, ne-li zjevením?“13

„Andûl fiekl starému dobrému Korneliovi, Ïe musí poslat pro
Petra, aby se dozvûdûl, jak b˘t spasen [viz Skutkové 10:21–22]:
Petr mohl kfitít, a andûlé nemohli, dokud zde byli právoplatní
úfiedníci v tûle drÏící klíãe království neboli pravomoc knûÏství.
Existuje je‰tû jeden dal‰í dÛkaz t˘kající se tohoto tématu – a to
ten, Ïe sám JeÏí‰, kdyÏ se zjevil Pavlovi na jeho cestû do
Dama‰ku, mu nesdûlil, jak mÛÏe b˘t spasen. On ustanovil v cír-
kvi nejprve apo‰toly, a zadruhé proroky, pro dílo sluÏebnosti,
zdokonalování svat˘ch, atd. [viz Efezsk˘m 4:11–12]; a jako veliké
pravidlo nebes bylo to, Ïe na zemi nemá b˘t nikdy uãinûno nic,
aniÏ by bylo ono tajemství zjeveno sluÏebníkÛm jeho prorokÛm,
v souladu s Amosem 3:7, takÏe Pavel se toho nemohl tolik dozvû-
dût od Pána ohlednû sv˘ch povinností t˘kajících se obecného
spasení ãlovûka, kolik se toho mohl dozvûdût od jednoho
z Kristov˘ch vyslancÛ povolaného tímtéÏ nebesk˘m povoláním
od Pána a obdafieného toutéÏ mocí z v˘sosti – takÏe to, co roz-
vázali na zemi, mûlo b˘t rozvázáno v nebi; a co svázali na zemi,
mûlo b˘t svázáno v nebi [viz Matou‰ 16:19].“14
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„Vûfiíme, Ïe muÏ musí b˘ti povolán Bohem, skrze proroctví a skrze vkládání rukou
tûch, ktefií mají pravomoc, aby kázal evangelium a vykonával jeho obfiady.“

Je velkou v˘sadou zvelebovat jak˘koli úfiad v knûÏství.

„KnûÏství… lze názornû pfiipodobnit k lidské postavû, která
má rÛzné ãásti, které vykonávají rÛzné funkce; v‰echny jsou
potfiebné na svém místû, a tûlo není bez v‰ech tûchto ãástí
úplné... JestliÏe knûz rozumí sv˘m povinnostem, svému povo-
lání a sluÏbû a káÏe Duchem Svat˘m, jeho schopnost tû‰it se
z knûÏství je stejnû veliká, jako kdyby byl jedním
z Pfiedsednictva; a jeho sluÏby jsou v tomto tûle stejnû
potfiebné jako sluÏby uãitelÛ a jáhnÛ.“15

Eliza R. Snowová zaznamenala: „[Joseph Smith pfiedal]
ponauãení ohlednû rÛzn˘ch úfiadÛ a toho, Ïe je nutné, aby kaÏd˘
jedinec jednal v oblasti, která mu nebo jí byla pfiidûlena, a aby
plnili povinnosti jednotliv˘ch úfiadÛ, jimiÏ jsou povûfieni. Mluvil
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o sklonu mnoha lidí povaÏovat niÏ‰í úfiady v Církvi za neúcty-
hodné a pohlíÏet okem naplnûn˘m Ïárlivostí na postavení
jin˘ch, ktefií jsou povoláni jim pfiedsedat; Ïe je to bláhovost a
hloupost lidského srdce, kdyÏ ãlovûk usiluje o jiná postavení,
neÏ jsou ta, k nimÏ byl Bohem povûfien, aby je zastával; Ïe je
lep‰í, kdyÏ jedinci zvelebují své vlastní povolání... KaÏd˘ má usi-
lovat jen o to, aby zveleboval svÛj vlastní úfiad a povolání.“16

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si zprávu o tom, jak Petr, Jakub a Jan pfiedali
Melchisedechovo knûÏství Josephu Smithovi a Oliveru
Cowderymu (strana 101). Jaká poÏehnání jste vy a va‰e
rodina obdrÏeli díky tomu, Ïe Melchisedechovo knûÏství bylo
znovuzfiízeno?

• V celé této kapitole Joseph Smith vydává svûdectví o fietûzci
knûÏské pravomoci, kter˘ je vytvofien prostfiednictvím násled-
nictví prorokÛ. Proã myslíte, Ïe pokládal za dÛleÏité, aby ve své
dobû uãil této nauce? Proã musíme této nauce rozumût i dnes?
Jak se tento fietûzec pravomoci, kter˘ Joseph Smith popisuje,
vztahuje ke knûÏské linii pravomoci nositele knûÏství?

• KdyÏ ãtete tuto kapitolu, v‰imnûte si, jak Prorok Joseph Smith
pouÏívá slov vûãn˘ a vûãnost. Co podle vás tato slova vypoví-
dají o povaze a dÛleÏitosti knûÏství?

• Joseph Smith uãil tomu, Ïe BÛh „stanovil, aby obfiady zÛstaly
tytéÏ na vûky vûkÛ“ a Ïe „obfiady musejí b˘t zachovávány
pfiesnû tím zpÛsobem, kter˘ BÛh urãil“. (Strany 106–107.) Jak
vám tyto nauky pomáhají prohloubit va‰e porozumûní obfia-
dÛm evangelia?

• Projdûte si, ãemu Prorok Joseph Smith uãil o Melchisedechovû
knûÏství (strany 107–109). Zamyslete se nad tím, jak je
Melchisedechovo knûÏství nezbytné ve v‰ech oblastech evan-
gelia. Jaké my‰lenky vás napadají a co pociÈujete, kdyÏ takto
uvaÏujete o Melchisedechovû knûÏství?
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• Projdûte si poslední dva odstavce v této kapitole (strany
110–111). Jak jste poznali, Ïe kaÏd˘ ãlen Církve hraje v díle
Pánû dÛleÏitou roli? Jaké následky mÛÏe mít to, kdyÏ „okem
naplnûn˘m Ïárlivostí“ pohlíÏíme na ty, ktefií jsou povoláni
slouÏit jako vedoucí v Církvi? Pfiem˘‰lejte o tom, co mÛÏete
dûlat, abyste zvelebovali své vlastní povolání.

Související ver‰e z písem: Alma 13:1–12; NaS 27:5–14; 84:33–44,
109–110; 107:6–20; 121:34–46
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6. History of the Church, 4:207–209;
interpunkce modernizována; z kázání
pfiipraveného Josephem Smithem a
pfieãteného na církevní konferenci
konané 5. fiíjna 1840 v Nauvoo,
Illinois.

7. History of the Church, 4:207; pravopis
a interpunkce modernizována; z kázání
pfiipraveného Josephem Smithem a
pfieãteného na církevní konferenci
konané 5. fiíjna 1840 v Nauvoo, Illinois.

8. History of the Church, 5:554–555; psaní
velk˘ch písmen modernizováno; rozdû-
lení do odstavcÛ zmûnûno; z kázání
proneseného Josephem Smithem 27.
srpna 1843 v Nauvoo, Illinois; zazname-
nali Willard Richards a William Clayton;
viz také dodatek, strana 562, bod ã. 3.

9. History of the Church, 2:477;
interpunkce modernizována; z kázání

proneseného Josephem Smithem 6.
dubna 1837 v Kirtlandu, Ohio; publi-
kováno v Messenger and Advocate,
Apr. 1837, str. 487.

10. Citováno Williamem Claytonem, 
kter˘ zaznamenal kázání pronesené
Josephem Smithem 5. ledna 1841
v Nauvoo, Illinois; v L. John Nuttall,
„Extracts from William Clayton’s Private
Book“, str. 5, Journals of L. John
Nuttall, 1857–1904, L. Tom Perry
Special Collections, Brigham Young
University, Provo, Utah; copy in Church
Archives, The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah.

11. History of the Church, 6:363; z kázání
proneseného Josephem Smithem 12.
kvûtna 1844 v Nauvoo, Illinois; zazna-
menal Thomas Bullock.

12. âlánky víry 1:5.
13. Dopis Josepha Smitha Isaacu

Gallandovi, 22. bfiezna 1839, Ïaláfi
v Liberty, Missouri, publikován v Times
and Seasons, Feb. 1840, str. 54;
interpunkce a psaní velk˘ch písmen
modernizováno.

14. „Baptism“, úvodní ãlánek publikovan˘
v Times and Seasons, Sept. 1, 1842,
str. 905; gramatika modernizována;
Joseph Smith byl redaktorem tohoto
periodika.

15. History of the Church, 2:478; rozdû-
lení do odstavcÛ zmûnûno; z kázání
proneseného Josephem Smithem 6.
dubna 1837 v Kirtlandu, Ohio; publi-
kováno v Messenger and Advocate,
Apr. 1837, str. 487.

16. History of the Church, 4:603, 606; roz-
dûlení do odstavcÛ zmûnûno; z kázání
proneseného Josephem Smithem 28.
dubna 1842 v Nauvoo, Illinois; zazna-
menala Eliza R. Snowová; viz také
dodatek, strana 562, bod ã. 3.



Dary Ducha

„Budete-li poslu‰ni evangelia s upfiímn˘m srdcem, 
slibuji vám ve jménu Pánû, Ïe ony dary, jak je 

slíbil ná‰ Spasitel, vás budou doprovázet.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Na titulní stranû Knihy Mormonovy se vysvûtluje, jak bude tato
pozoruhodná kniha písem zpfiístupnûna svûtu. V dávn˘ch
dobách byly tyto zlaté desky napsány a zapeãetûny a ukryty Pánu,
aby nemohly b˘t zniãeny. V posledních dnech mûly vyjít „darem
a mocí BoÏí“ a mûly b˘t pfieloÏeny „darem BoÏím“. BÛh tato pro-
roctví naplnil tím, Ïe vybral Josepha Smitha, aby tyto posvátné
záznamy pfieloÏil. Je zcela zfiejmé, Ïe Joseph nezískal svou schop-
nost pfiekládat starobylé znaky díky vzdûlání – umûl ãíst, psát a
poãítat pouze na úrovni základní ‰koly. Svou schopnost pfieklá-
dat záznamy napsané pfied mnoha staletími a v jazyce, kter˘
vÛbec neznal, získal jako dar od samotného Boha.

Emma Smithová, která bylo prvním písafiem pro svého man-
Ïela, svûdãila o tomto boÏském daru: „Nikdo nemohl diktovat
text rukopisu, aniÏ by byl inspirován; neboÈ kdyÏ [jsem] pÛsobila
jako jeho písafi, [Joseph] mi diktoval celé hodiny; a kdyÏ se vrá-
til k práci po jídle nebo po pfieru‰ení, zaãal hned tam, kde skon-
ãil, aniÏ by do rukopisu nahlédl nebo aniÏ by se mu musela
pfieãíst nûjaká jeho ãást.“1

Pán zajistil pro Proroka Ïivotnû dÛleÏitou ãasnou pomoc,
která mu umoÏnila postupovat kupfiedu s pfiekladatelskou
prací. Joseph Knight st., ProrokÛv pfiítel, dal Josephovi pfii
nûkolika pfiíleÏitostech peníze a potraviny. V jednom zvlá‰tû
tíÏivém období bratr Knight pfiijel za Prorokem domÛ, aby dal
Josephovi a Oliverovi „sud makrel a linkovan˘ papír na psaní“
a „devût nebo deset bu‰lÛ obilí a pût nebo ‰est bu‰lÛ brambor“.

113

K A P I T O L A  9



K A P I T O L A  9

114

âást stránky z pÛvodního rukopisu Knihy Mormonovy. Vyobrazená slova jsou ãástí
Lehiova záznamu o jeho vidûní stromu Ïivota, jak je to popsáno v 1. Nefim 8:11–23.
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Bratr Knight vzpomínal: „Joseph a Oliver… se vrátili domÛ a
nalezli tam mne se zásobami, a byli velmi rádi, protoÏe jim uÏ
do‰ly.“2

Bûhem dubna a kvûtna 1829 byla Prorokova pfiekladatelská
práce doma v Harmony ve státû Pensylvánie stále ãastûji pfieru-
‰ována pronásledováním. Oliver Cowdery napsal pfiíteli Davidu
Whitmerovi o této posvátné práci a poÏádal ho, aby jim dovolil
pokraãovat s prací v domû Whitmerov˘ch ve Fayette ve státû
New York. Na konci kvûtna nebo na zaãátku ãervna 1829
Prorok a Oliver odcestovali s Davidem Whitmerem v jeho
droÏce taÏené jedním konûm za Peterem Whitmerem st.,
Davidov˘m otcem, kter˘ bydlel na farmû. Bûhem ãervna, v pod-
krovní místnosti u Whitmerov˘ch, byl pfieklad darem a mocí
BoÏí dokonãen.

Oliver Cowdery popsal podivuhodn˘ záÏitek, kter˘ získal díky
tomu, Ïe slouÏil jako ProrokÛv písafi: „Toto byly dny, na které
nelze nikdy zapomenouti – sedûti za zvuku hlasu diktujícího
skrze inspiraci nebe, to probudilo nejvy‰‰í vdûãnost tohoto nitra!
Den po dni jsem pokraãoval, nevyru‰ován, v zapisování z jeho
úst, tak jak pfiekládal Urimem a Thumimem... dûjiny neboli
záznam nazvan˘ ,Kniha Mormonova‘.“3

Bûhem této doby Joseph Smith poznal, Ïe tento boÏsk˘ dar
mûl pouze tehdy, kdyÏ byl hoden b˘t veden Duchem. David
Whitmer vyprávûl: „Jednou ráno, kdyÏ se [Joseph Smith] chystal,
Ïe bude pokraãovat s pfiekládáním, se doma pfiihodilo nûco
nemilého, a on z toho byl rozladûn˘. Nûco, co udûlala Emma,
jeho manÏelka. ·el jsem s Oliverem nahoru a zanedlouho tam
pfii‰el i Joseph, aby pokraãoval v pfiekladu, ale nedokázal nic
udûlat. Nedokázal pfieloÏit ani jedinou slabiku. Se‰el dolÛ, vy‰el
do sadu a úpûnlivû se modlil k Pánu; byl pryã asi hodinu – vrátil
se zpût do domu, poÏádal Emmu o odpu‰tûní a potom pfii‰el
nahoru, kde jsme byli my, a pfiekládání pokraãovalo dál bez pro-
blémÛ. Nemohl dûlat nic, pokud nebyl pokorn˘ a vûrn˘.“4

Mlad˘ Prorok pouÏíval pokornû a vûrnû dar, kter˘ mu BÛh dal,
a dokonãil zdánlivû nesplniteln˘ úkol – pfieloÏit témûfi celou
Knihu Mormonovu mezi zaãátkem dubna a koncem ãervna 1829.
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Uãení Josepha Smitha

KaÏdému z nás jsou dány dary Ducha; dary kaÏdého 
ãlovûka jsou v Církvi potfiebné.

âlánky víry 1:7: „Vûfiíme v dar jazykÛ, proroctví, zjevení, vidûní,
uzdravování, vykládání jazykÛ a tak dále.“5

„Vûfiíme... v proroctví, v jazyky, ve vidûní a ve zjevení, v dary a
v uzdravování; a Ïe se nelze tû‰it z tûchto vûcí bez daru Ducha
Svatého.“6

Amasa Potter vzpomínal: „Pamatuji si, jak Prorok povstal,
aby kázal velkému shromáÏdûní v lesíku západnû od chrámu
v Nauvoo. Prohlásil, Ïe bude kázat o duchovních darech...
Joseph prohlásil, Ïe kaÏd˘ Svat˘ posledních dnÛ má nûjak˘ dar,
a Ïe kdyÏ Ïije spravedliv˘m Ïivotem a kdyÏ o to Ïádá, Svat˘ Duch
mu ho zjeví.“7

„Pavel fiíká: ,Jednomu je dán dar jazykÛ, jinému pak dar pro-
roctví a jinému dar uzdravování‘; a opût: ,Zdali v‰ichni proro-
kují? Zdali v‰ichni mluví jazyky? Zdali v‰ichni vykládají?‘ ãímÏ
oãividnû ukazuje, Ïe v‰ichni nevlastnili tyto rÛzné dary; ale Ïe
jeden obdrÏel jeden dar a jin˘ obdrÏel jin˘ dar – v‰ichni nepro-
rokovali, v‰ichni nemluvili v jazycích, v‰ichni nekonali zázraky;
ale v‰ichni obdrÏeli dar Ducha Svatého; nûkdy ve dnech apo‰tolÛ
mluvili v jazycích a prorokovali, ale nûkdy ne. …

Církev je celistvé tûlo sloÏené z rÛzn˘ch ãástí, a je naprosto
podobné lidskému tûlu, a Pavel poté, co mluvil o rÛzn˘ch darech,
fiíká: ,Vy pak jste tûlo Kristovo, a oudové z ãástky; a nûkteré zajisté
postavil BÛh v církvi nejprv apo‰toly, druhé proroky, tfietí uãitele,
potom [zázraky], potom dary uzdravování, pomocníky, správce,
rozliãnost jazykÛ. Zdali jsou v‰ickni uãitelé? Zdali v‰ickni divy
ãiní? Zdali v‰ickni jazyky mluví? Zdali v‰ickni vykládají?‘ Je zfiejmé,
Ïe nikoli; pfiesto jsou v‰ichni ãástmi jednoho tûla. V‰echny ãásti
pfiirozeného tûla nejsou okem, uchem, hlavou nebo rukou –
pfiesto oko nemÛÏe fiíci uchu: nepotfiebuji tû, ani hlava noze:
nepotfiebuji tû; v‰ichni pfiedstavují mnoho souãástek v dokona-
lém stroji – v jednom tûle; a kdyÏ jedna ãást trpí, v‰echny ãásti trpí
s ní; kdyÏ se jedna ãást raduje, v‰echny ostatní jsou tím poctûni.
[Viz 1. Korintsk˘m 12:9–10, 18–21, 26–30.]
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Toto v‰echno jsou tedy dary; pocházejí od Boha; jsou BoÏí;
jsou to v‰echno dary Ducha Svatého.“8

Dary Ducha získáváme poslu‰ností a vírou.

„JelikoÏ víry se nedostává, nedostává se ani ovoce. Nikdo, od
poãátku svûta, nemûl víru, aniÏ by s vírou nemûl i nûco dal‰ího.
Lidé v dávn˘ch dobách uhá‰eli zbûsilost ohnû, unikali ostfií
meãe, Ïeny pfiijímaly své mrtvé, atd. Vírou byly uãinûny svûty.
[Viz ÎidÛm 11:3, 34–35.] âlovûk, kter˘ nemá Ïádné tyto dary,
nemá víru; a pokud se domnívá, Ïe má, klame sám sebe. Víry se
nedostává nejen mezi pohany, ale i mezi tûmi, ktefií se vydávají za
kfiesÈany, takÏe se nedostává jazykÛ, uzdravování, proroctví a
prorokÛ a apo‰tolÛ a v‰ech darÛ a poÏehnání.“9

„Tuto zimu [1832–1833] jsem strávil pfiekládáním písem; ve
·kole prorokÛ; a úãastí na konferencích. ProÏil jsem mnoho nád-
hern˘ch osvûÏujících událostí. Dary, které následují ty, ktefií vûfií
a jsou poslu‰ni evangelia, jako znamení, Ïe Pán je vÏdy tent˘Ï ve
svém jednání s pokorn˘mi milovníky a následovníky pravdy,
zaãaly mezi nás b˘t vylévány jako v dávn˘ch dnech.“10

Edward Stevenson byl pfiítomen toho, kdyÏ Joseph Smith
kázal v roce 1834 v Pontiacu ve státû Michigan. Vzpomínal na
tato Prorokova slova: „Budete-li poslu‰ni evangelia s upfiímn˘m
srdcem, slibuji vám ve jménu Pánû, Ïe ony dary, jak je slíbil ná‰
Spasitel, vás budou doprovázet, a tímto mne mÛÏete vyzkou‰et,
Ïe jsem prav˘ sluÏebník BoÏí.“11

Dary Ducha jsou obvykle pfiijímány v tichosti 
a v soukromí, bez vnûj‰ích projevÛ.

„Názory lidí ohlednû daru Ducha Svatého jsou rozmanité a
protichÛdné. Nûktefií lidé mají ve zvyku kaÏd˘ nadpfiirozen˘ pro-
jev naz˘vat úãinkem Ducha BoÏího, kdeÏto jiní si myslí, Ïe s tím
není spojen projev vÛbec Ïádn˘; a Ïe to není nic jiného neÏ
pouhé pohnutí mysli neboli vnitfiní pocit, dojem nebo skryté svû-
dectví nebo dÛkaz, kter˘ lidé mají, a Ïe neexistuje nic takového
jako vnûj‰í projev.

Není se co divit, Ïe lidé jsou ve velké mífie neznalí zásad spa-
sení, a zvlá‰tû povahy, úfiadu, moci, vlivu, darÛ a poÏehnání daru
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Ducha Svatého; uváÏíme-li, Ïe lidská rodina byla po mnoho uply-
nul˘ch staletí zahalena ve veliké temnotû a neznalosti, bez zje-
vení ãi bez jakéhokoli správného mûfiítka, [kter˘m] lze dospût
k poznání vûcí BoÏích, jeÏ mohou b˘t poznány pouze Duchem
BoÏím. âasto se tudíÏ stává, Ïe kdyÏ star‰í této Církve káÏí oby-
vatelÛm svûta, Ïe pokud budou poslu‰ni evangelia, obdrÏí dar
Ducha Svatého, Ïe lidé oãekávají, Ïe uvidí nûjak˘ úÏasn˘ projev,
nûjakou velikou ukázku moci nebo vykonání nûjakého mimo-
fiádného zázraku. …

âlenové lidské rodiny jsou velmi náchylní k zacházení do
extrémÛ, zvlá‰tû v náboÏensk˘ch záleÏitostech, a tak lidé v‰eo-
becnû chtûjí nûjak˘ zázraãn˘ projev, jinak v dar Ducha Svatého
vÛbec neuvûfií. KdyÏ star‰í vloÏí ruce na ãlovûka, mnozí se
domnívají, Ïe onen ãlovûk musí ihned vstát a mluvit jazyky a
prorokovat; tato domnûnka se vyvozuje z pfiípadu, kdy Pavel
vkládal ruce na urãité jedince, ktefií byli dfiíve (jak tvrdili)
pokfitûni Janov˘m kfitem; ktefií, kdyÏ to uãinil, ,mluvili jazyky, a
prorokovali‘. [Viz Skutkové 19:1–6.] …

Vûfiíme, Ïe Duch Svat˘ se udílí vkládáním rukou tûch, ktefií
mají pravomoc, a Ïe dar jazykÛ a také dar proroctví jsou dary
Ducha, a získávají se tímto prostfiednictvím; ale fiíci, Ïe lidé vÏdy
prorokovali a mluvili jazyky, kdyÏ na nû byly vloÏeny ruce, by zna-
menalo tvrdit nûco, co je nepravdivé, v rozporu s jednáním apo-
‰tolÛ a v neshodû se svat˘m písmem. …

... Ne v‰echny dary Ducha jsou zjevné pfiirozen˘m zrakem
nebo lidsk˘m rozumem; ve skuteãnosti je velmi málo tûch, které
jsou... Jen málo z nich by dokázala vût‰ina lidí rozpoznat. Petr a
Jan byli apo‰tolové, a pfiesto je Ïidovsk˘ soudní tribunál zbiãoval
jako podvodníky. Pavel byl apo‰tol i prorok, a pfiesto ho kame-
novali a uvrhli ho do vûzení. Aãkoli vlastnil dar Ducha Svatého,
lidé o tom nic nevûdûli. Ná‰ Spasitel byl ,pomazán olejem radosti
nad spoluúãastníky své‘ [ÎidÛm 1:9], a pfiesto Ho lidé neznali
tak dalece, Ïe fiekli, Ïe je Belzebub, a ukfiiÏovali Ho jako pod-
vodníka. Kdo by dokázal rozpoznat past˘fie, uãitele ãi evange-
listu podle jeho vzezfiení, a pfiesto mají dar Ducha Svatého?

Máme-li v‰ak zmínit ostatní ãleny Církve a zkoumat dary, o
nichÏ mluvil Pavel, zjistíme, Ïe svût o nich v‰eobecnû vzato nic
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neví a Ïe existuje jen jeden nebo dva, které by bylo moÏné oka-
mÏitû rozpoznat, kdyby byly v‰echny vylity ihned po vloÏení
rukou. V [1. Korintsk˘m 12:4–11] Pavel fiíká: ,Rozdílní pak
darové jsou, pfiesto je to tent˘Ï Duch, a rozdílná jsou pfiisluho-
vání, ale tent˘Ï Pán; a rozdílné jsou moci, ale tent˘Ï jest BÛh, kte-
r˘Ï pÛsobí v‰ecko ve v‰ech. Jednomu pak kaÏdému dáno b˘vá
zjevení Ducha k uÏitku. NeboÈ nûkomu dáno b˘vá skrze Ducha
slovo moudrosti; jinému pak slovo poznání podlé téhoÏ Ducha;
jinému pak víra v témÏ Duchu; jinému darové uzdravování v jed-
nostejném Duchu; nûkomu pak divÛ ãinûní; jinému pak proroc-
tví; jinému pak rozeznání duchÛ; jinému pak rozliãnost jazykÛ;
jinému pak vykládání jazykÛ. Ale to v‰e pÛsobí jeden a t˘Ï Duch,
rozdûluje jednomu kaÏdému obzvlá‰tnû, jakÏ ráãí.‘

Je zde zmiÀováno nûkolik darÛ, kter˘ z nich v‰ak mÛÏe pozo-
rovatel rozpoznat pfii vkládání rukou? Slovo moudrosti a slovo
poznání jsou stejnû tak dary, jako kterékoli jiné, a pfiesto, kdyby
ãlovûk vlastnil oba tyto dary nebo kdyby je obdrÏel pfii vkládání
rukou, kdo by to poznal? Jin˘ mÛÏe obdrÏet dar víry, ale oni by
to také nepoznali. Nebo pfiedpokládejme, Ïe by mûl ãlovûk dar
uzdravování nebo moc konat zázraky, které by tehdy nebyly
známy; vyÏadovalo by to ãas a podmínky, aby se tyto dary
uvedly v ãinnost. Pfiedpokládejme, Ïe by ãlovûk mûl rozpoznání
duchÛ, kdo by byl schopen to rozpoznat? Nebo kdyby mûl
vykládání jazykÛ, pokud by nûkdo nemluvil v neznámém
jazyce, musel by samozfiejmû b˘t zticha; jsou jen dva dary, které
by mohly b˘t viditelné – dar jazykÛ a dar proroctví. To je to, o
ãem se mluví nejãastûji, a pfiesto, kdyby ãlovûk mluvil nezná-
m˘m jazykem, pak by, podle Pavlova svûdectví, byl pro pfií-
tomné cizozemcem. [Viz 1. Korintsk˘m 14:11.] ¤ekli by, Ïe to je
blábolení; a kdyby prorokoval, naz˘vali by to nesmyslem. Dar
jazykÛ je moÏná tím nejmen‰ím darem ze v‰ech, a pfiesto je to
dar, o kter˘ se usiluje nejvíce.

A tak podle svûdectví písem a projevÛ Ducha v dávn˘ch
dobách o tom mohly okolní zástupy vûdût jen velmi málo, vyjma
nûkolika v˘jimeãn˘ch pfiíleÏitostí, jako napfiíklad v den letnic. O
tûch nejvût‰ích, nejlep‰ích a nejuÏiteãnûj‰ích darech by pozoro-
vatel nevûdûl nic. …
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Projevy daru Ducha Svatého, sluÏba andûlÛ nebo dosaÏení
moci, vzne‰enosti ãi slávy BoÏí se velmi zfiídkakdy projevovaly na
vefiejnosti, a obvykle se projevovaly lidu BoÏímu, jako napfiíklad
IzraelitÛm; ale obvykle, kdyÏ andûlé pfii‰li nebo kdyÏ se zjevil
sám BÛh, bylo to jednotlivcÛm v soukromí, v jejich komnatû;
v pustinû nebo v polích, a bylo to obvykle bez hluku ãi rozruchu.
Andûl vysvobodil Petra z vûzení uprostfied hluboké noci;
k Pavlovi pfii‰el, aniÏ by si ho ostatní v‰imli; zjevil se Marii a
AlÏbûtû, aniÏ by o tom ostatní vûdûli; promluvil k Janu Kfititelovi,
zatímco lidé kolem to nevûdûli.

KdyÏ Elizeus spatfiil vozy Izraelské a jejich jezdce, ostatní o tom
nevûdûli. KdyÏ se Pán zjevil Abrahamovi, stalo se to u dvefií jeho
stanu; kdyÏ andûlé pfii‰li za Lotem, nikdo je nepoznal, jedinû on,
coÏ byl pravdûpodobnû i pfiípad Abrahama a jeho manÏelky; kdyÏ

„[Moc, vzne‰enost ãi sláva] BoÏí se velmi zfiídkakdy [projevují] na vefiejnosti... 
KdyÏ se Pán zjevil Abrahamovi, stalo se to u dvefií jeho stanu. [Viz Genesis 18:1.]“
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se Pán zjevil MojÏí‰ovi, stalo se to v hofiícím kefii, ve svatostánku
nebo na vrcholku hory; kdyÏ byl Eliá‰ vzat v ohnivém voze, svût
to nevidûl; a kdyÏ byl ve skalní jeskyni, stalo se hlasité hromobití,
ale Pán nebyl v tom hromobití; stalo se zemûtfiesení, ale Pán nebyl
v tom zemûtfiesení; a pak pfii‰el tich˘ a jemn˘ hlas, coÏ byl hlas
Pánû fikoucí: ,Co tu dûlá‰, Eliá‰i?‘ [Viz 1. Královská 19:11–13.]

Pána nelze vÏdy poznat podle hromobití Jeho hlasu, podle
ukázky Jeho slávy nebo podle projevu Jeho moci; a ti, ktefií nej-
více dychtí spatfiit tyto vûci, jsou nejménû pfiipraveni, aby je
poznali, a kdyby Pán projevil svou moc, jako to uãinil dûtem
Izraele, tito lidé by byli prvními, ktefií by fiekli: ,NechÈ jiÏ nemluví
Pán, abychom my, Jeho lidé, nezemfieli.‘ [Viz Exodus 20:19.]“12

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pán dal Proroku Josephu Smithovi dar schopnosti pfieloÏit
zlaté desky (strany 113, 115). Kdy vám Pán dal dary, aby vám
pomohl zapojit se do Jeho díla?

• âemu se mÛÏeme nauãit z pfiíbûhu vyprávûného Davidem
Whitmerem na stranû 115? Díky jak˘m zku‰enostem ve svém
Ïivotû jste se nauãili, Ïe musíte b˘t zpÛsobilí, abyste mohli
pouÏívat své duchovní dary?

• Projdûte si oddíl, kter˘ zaãíná na stranû 116. Jak˘ uÏitek má
Církev z toho, Ïe jsou v ní ãlenové s rÛzn˘mi dary Ducha? Jak˘
uÏitek vám pfiinesly duchovní dary druh˘ch? Kdy jste byli
svûdky toho, Ïe lidé s rÛzn˘mi dary si vzájemnû pomáhali?

• Pfieãtûte si oddíl na stranû 117. Pfiem˘‰lejte o nûkter˘ch
duchovních darech, které by vás osobnû posílily nebo které by
vám pomohly slouÏit Pánu a druh˘m. Urãete si, co budete
dûlat, abyste „[usilovali] dychtivû o nejlep‰í dary“. (NaS 46:8.)

• Projdûte si oddíl, kter˘ zaãíná dole na stranû 117.
Pfiem˘‰lejte nebo diskutujte o konkrétních radách, které
zde nacházíte ohlednû toho, jak se duchovní dary projevují.
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8. History of the Church, 5:28–29; z „Gift
of the Holy Ghost“, úvodní ãlánek
publikovan˘ v Times and Seasons,
June 15, 1842, str. 823–824; Joseph
Smith byl redaktorem tohoto perio-
dika.

9. History of the Church, 5:218; z pou-
ãení proneseného Josephem Smithem
2. ledna 1843 ve Springfieldu, Illinois;
zaznamenal Willard Richards.

10. History of the Church, 1:322; leto-
poãty v hranat˘ch závorkách jsou
v pÛvodním textu; z „History of the
Church“ (manuscript), book A-1,
str. 270, Church Archives.

11. Citováno v Edward Stevenson,
Reminiscences of Joseph, the Prophet,
and the Coming Forth of the Book of
Mormon (1893), str. 4.

12. History of the Church, 5:26–31; slova
v hranat˘ch závorkách v druhém
odstavci jsou v pÛvodním textu; gra-
matika modernizována; rozdûlení do
odstavcÛ zmûnûno; z „Gift of the Holy
Ghost“, úvodní ãlánek publikovan˘
v Times and Seasons, June 15, 1842,
str. 823–825; Joseph Smith byl redak-
torem tohoto periodika.

Proã je dÛleÏité pamatovat na to, Ïe duchovní dary se „velmi
zfiídkakdy [projevují] na vefiejnosti“? (Strana 120.) Proã
podle vás mnohé duchovní dary pfiicházejí v tichosti a v sou-
kromí? Proã je dÛleÏité pamatovat na to, Ïe mnohé dary
vyÏadují „ãas a podmínky, aby se... uvedly v ãinnost“?
(Strana 119.)

• Poté, co jste si pfieãetli tuto kapitolu, jaké jsou podle vás
nûkteré úãely duchovních darÛ?

Související ver‰e z písem: 1. Korintsk˘m 12:1–31; 3. Nefi 29:6;
Moroni 10:6–23; NaS 46:8–33

Odkazy

1. Emma Smithová, rozhovor s Josephem
Smithem III, únor 1879, Saints’
Herald (periodikum publikované
Reorganizovanou Církví JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, nyní naz˘va-
nou Community of Christ), Oct. 1,
1879, str. 290.

2. Joseph Knight, Reminiscences, str. 6,
Church Archives, The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, Salt Lake
City, Utah.

3. Oliver Cowdery, citováno v knize
Joseph Smith–Îivotopis 1:71,
v odkazu pod ãarou; z dopisu od
Olivera Cowderyho Williamu W.
Phelpsovi, 7. záfií 1834, Norton, Ohio,
publikováno v Messenger and
Advocate, Oct. 1834, str. 14.

4. David Whitmer, rozhovor s Williamem
H. Kelleym a Georgem A. Blakesleem,
15. záfií 1881, Saints’ Herald, Mar. 1,
1882, str. 68.

5. âlánky víry 1:7.
6. History of the Church, 5:27; z „Gift of

the Holy Ghost“, úvodní ãlánek publi-
kovan˘ v Times and Seasons, June 15,
1842, str. 823; Joseph Smith byl
redaktorem tohoto periodika.

7. Amasa Potter, „A Reminiscence of the
Prophet Joseph Smith“, Juvenile
Instructor, Feb. 15, 1894, str. 132.



Modlitba a osobní zjevení

„Je v˘sadou dûtí BoÏích pfiicházet k
Bohu a získávat zjevení.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Do ãervna 1829 se jiÏ pfiihodilo mnoho dÛleÏit˘ch událostí
v procesu znovuzfiizování evangelia. Pfii Prvním vidûní se nebesa
otevfiela a BÛh opût promluvil k lidem na zemi. Prorok Joseph
Smith obdrÏel desky s Knihou Mormonovou a pfiekládal
posvátné poselství, které bylo na tûchto deskách zaznamenáno.
Svaté knûÏství bylo znovuzfiízeno, a obfiad kfitu byl dostupn˘
BoÏím dûtem. KaÏdá tato událost pfii‰la v odpovûì na modlitbu,
kdyÏ Prorok usiloval o vedení od Pána.

KdyÏ se pfiekládání ch˘lilo ke konci, Prorok znovu usiloval o
vedení od Pána. Vzhledem k tomu, Ïe Moroni nafiídil
Josephovi, aby neukazoval desky nikomu, ledaÏe by mu to bylo
pfiikázáno, Joseph se pfii pfiekládání desek cítil velmi osamûl˘,
a tato zodpovûdnost na nûho tûÏce doléhala. Ze samotného
záznamu v‰ak zjistil, Ïe Pán zajistí tfii zvlá‰tní svûdky, ktefií
budou svûdãit svûtu, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá (viz 
2. Nefi 11:3; Eter 5:2–4).

„Témûfi ihned poté, co jsme toto zjistili,“ vzpomínal Joseph
Smith, „napadlo Olivera Cowderyho, Davida Whitmera a...
Martina Harrise (kter˘ se pfii‰el zeptat, jak pokraãuje na‰e
práce), Ïe mû poÏádají, abych se otázal Pána, abych zjistil, zda by
od nûho nemohli získat v˘sadu b˘t tûmito tfiemi zvlá‰tními
svûdky.“1 Prorok se modlil o vedení a obdrÏel zjevení, Ïe tûmto
tfiem muÏÛm bude dovoleno vidût desky, a také meã LabanÛv,
Urim a Thumim a Liahonu. (Viz NaS 17.)
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V ãervnu 1829 mûli Oliver Cowdery, David Whitmer a Joseph Smith 
v˘sadu spatfiit Moroniho a zlaté desky. Krátce poté, téhoÏ dne, 

Martin Harris také spatfiil tohoto andûla a desky.
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O nûkolik dnÛ pozdûji se Prorok a tito tfii muÏi odebrali do
lesa poblíÏ domu Whitmerov˘ch ve Fayette ve státû New York a
zaãali se modlit, aby jim byla udûlena tato veliká v˘sada. Martin
mûl pocit, Ïe toho není hoden, a tak se vzdálil. Prorok zazname-
nal, co se poté stalo: „Nemodlili... jsme se mnoho minut, kdyÏ
v tom jsme nad sebou ve vzduchu spatfiili svûtlo nesmírného
jasu; a hle, andûl [Moroni] stál pfied námi. V rukou drÏel desky,
o nûÏ jsme se modlili, abychom je spatfiili. Obracel listy, jeden po
druhém, takÏe jsme je vidûli a mohli jsme jasnû rozeznat rytiny,
které na nich byly.“2 Tito muÏi také sly‰eli hlas BoÏí vydávající
svûdectví o pravdivosti pfiekladu a pfiikazující jim, aby svûdãili o
tom, co vidûli a sly‰eli. Joseph pak ‰el najít Martina, kter˘ se
modlil na jiném místû v lese. Spoleãnû se pomodlili a spatfiili
totéÏ vidûní a sly‰eli tent˘Ï hlas.

Matka Josepha Smitha, která tehdy byla s Prorokem ve Fayette,
vzpomínala na radost a úlevu, kterou její syn pociÈoval po tomto
projevu: „KdyÏ Joseph pfii‰el [k Whitmerov˘m], padl mi
k nohám. ,Otãe! Matko!‘, fiekl, ,ani nevíte, jak jsem ‰Èastn˘. Pán
nechal ukázat desky i tfiem dal‰ím kromû mû, ktefií také vidûli
andûla a budou muset svûdãit o pravdivosti toho, co jsem fiekl,
neboÈ vûdí sami za sebe, Ïe se nesnaÏím klamat lidi. A skuteãnû
mám pocit, jako kdyby ze mû spadlo tûÏké bfiímû, které jsem
témûfi nemohl unést. Oni v‰ak teì budou muset nést jeho ãást,
a má du‰e se raduje z toho, Ïe na to ve svûtû jiÏ nejsem zcela
sám.‘ “3

Joseph Smith se bûhem celého Ïivota obracel k Bohu v mod-
litbû, aby usiloval o pomoc a vedení, které potfieboval. Jeden
ãlen Církve vzpomínal na to, kdyÏ ho sly‰el modlit se v Kirtlandu
ve státû Ohio v dobû, kdy mûl velké osobní tûÏkosti: „Nikdy pfied-
tím jsem nesly‰el ãlovûka oslovovat Stvofiitele tak, jako kdyby byl
pfiítomen a naslouchal, tak jako by naslouchal laskav˘ otec trá-
pení svûdomitého dítûte... Nebylo v tom Ïádné okázalosti, Ïád-
ného zvy‰ování hlasu jakoby v náboÏenském zanícení, ale byl to
prost˘ rozhovor, jako kdyby ãlovûk oslovoval pfiítomného pfií-
tele. Pfiipadalo mi, Ïe kdyby byl odÀat závoj, mohl bych vidût
Pána stojícího pfied nejpokornûj‰ím ze v‰ech jeho sluÏebníkÛ,
kterého jsem kdy vidûl.“4
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Uãení Josepha Smitha

BÛh bude naslouchat na‰im modlitbám a bude 
k nám promlouvat v dne‰ní dobû právû tak, 

jako promlouval k dávn˘m Svat˘m.

„UváÏíme-li, Ïe Pán nikdy nedal niãím aÏ dosud zjeven˘m
svûtu na vûdomí, Ïe by pfiestal na vûky promlouvat ke sv˘m stvo-
fiením, kdyÏ ho vyhledávají správn˘m zpÛsobem, proã bychom
mûli povaÏovat za neuvûfiitelné, Ïe ho tû‰í opût promlouvat
v tûchto posledních dnech pro jejich spasení?

MoÏná jste pfiekvapeni tímto tvrzením, Ïe fiíkám pro spasení
jeho stvofiení v tûchto posledních dnech, vzhledem k tomu, Ïe jiÏ
máme ve svém vlastnictví velikou sbírku jeho slov, která nám dal
dfiíve. Sami v‰ak uznáte, Ïe slovo pronesené k Noémovi nebylo
postaãující pro Abrahama, ani po Abrahamovi nebylo poÏado-
váno, aby opustil zemi sv˘ch pfiedkÛ a hledal dûdictví v cizí zemi
na základû slova proneseného k Noémovi, ale on sám pro sebe
obdrÏel zaslíbení z ruky Pánû a kráãel v oné dokonalosti, takÏe
byl naz˘ván pfiítelem BoÏím. Izák, zaslíbené sémû, nebyl Ïádán,
aby svou nadûji zaloÏil na zaslíbeních uãinûn˘ch jeho otci
Abrahamovi, ale mûl v˘sadu pfiijmout uji‰tûní o svém schválení
v oãích nebes skrze pfiím˘ hlas Pána urãen˘ jemu.

Pokud mÛÏe jeden ãlovûk Ïít na základû zjevení dan˘ch
jinému, nemohl bych se náleÏitû zeptat, proã bylo tudíÏ nutné,
aby Pán promlouval s Izákem tak, jak to uãinil a jak je to zazna-
menáno ve 26. kapitole Genesis? NeboÈ zde Pán opakuje, ãi
spí‰e znovu slibuje, Ïe uskuteãní pfiísahu, kterou dal jiÏ dfiíve
Abrahamovi. Proã tedy toto opakování Izákovi? Proã nebylo ono
první zaslíbení stejnû tak spolehlivé pro Izáka, jako bylo pro
Abrahama? CoÏ nebyl Izák AbrahamÛv syn? A coÏ nemohl vloÏit
bezv˘hradnou dÛvûru ve slovo svého otce jakoÏto muÏe BoÏího?
MoÏná fieknete, Ïe byl velmi mimofiádn˘m ãlovûkem a Ïe se li‰il
od lidí v tûchto posledních dnech; následkem ãehoÏ ho Pán
poctil mimofiádn˘mi a odli‰n˘mi poÏehnáními, protoÏe se li‰il
od lidí v této dobû. Uznávám, Ïe byl mimofiádn˘m ãlovûkem, a
nebyl jen mimofiádnû poÏehnán, ale byl velkolepû poÏehnán.
Av‰ak ve‰kerá mimofiádnost, kterou dokáÏi rozpoznat v tomto
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ãlovûku, neboli ve‰kerá odli‰nost mezi ním a lidmi v této dobû,
spoãívá v tom, Ïe byl svatûj‰í a dokonalej‰í pfied Bohem a pfied-
stupoval pfied nûho s ãist‰ím srdcem a s vût‰í vírou neÏ lidé
v této dobû.

TotéÏ mÛÏe b˘t fieãeno o Jákobovû Ïivotû. Proã s ním Pán pro-
mlouval o témÏe zaslíbení poté, co ho kdysi dal Abrahamovi a
obnovil ho Izákovi? Proã se Jákob nemohl spokojit se slovem
pronesen˘m jeho otcÛm?

KdyÏ se nach˘lil slíben˘ ãas vysvobození dûtí Izraele ze zemû
Egyptské, proã bylo nutné, aby k nim Pán zaãal promlouvat?
Onen slib neboli slovo urãené Abrahamovi uvádûlo, Ïe jeho símû
bude slouÏit v porobû a bude trápeno ãtyfii sta let, a potom Ïe
vyjdou s velik˘mi hmotn˘mi statky. Proã nespoléhali na toto
zaslíbení a poté, co byli v Egyptû v porobû ãtyfii sta let, nevy‰li
bez ãekání na dal‰í zjevení a nejednali pouze na základû zaslí-
bení dané Abrahamovi, Ïe mají vyjít? …

... Mohu vûfiit, Ïe Enoch kráãel s Bohem. Mohu vûfiit, Ïe
Abraham rozmlouval s Bohem a hovofiil s andûly. Mohu vûfiit, Ïe
Izák obdrÏel obnovenou smlouvu danou Abrahamovi skrze
pfiím˘ hlas Pánû. Mohu vûfiit, Ïe Jákob hovofiil se svat˘mi andûly
a sly‰el slovo svého Stvofiitele, Ïe zápasil s andûlem, dokud nezví-
tûzil a nezískal poÏehnání. Mohu vûfiit, Ïe Eliá‰ byl vzat do nebe
v ohnivém voze s ohniv˘mi koÀmi. Mohu vûfiit, Ïe svatí vidûli
Pána a hovofiili s ním tváfií v tváfi po jeho vzkfií‰ení. Mohu vûfiit,
Ïe Ïidovská církev pfiistoupila k hofie Sion a k mûstu Boha
Ïivého, k Jeruzalému nebeskému a k nesãíslnému zástupu
andûlÛ. Mohu vûfiit, Ïe nahlédli do vûãnosti a spatfiili Soudce
v‰ech, a JeÏí‰e, Prostfiedníka nové smlouvy.

Zajistí mi ale toto v‰echno uji‰tûní, nebo pfienese mne to do
krajiny vûãného dne s ‰atem neposkvrnûn˘m, ãist˘m a bíl˘m?
Nebo musím naopak získat sám pro sebe, svou vlastní vírou a pílí
v dodrÏování pfiikázání Pánû, uji‰tûní o svém vlastním spasení? 
A coÏ nemám stejnou v˘sadu jako dávní svatí? A coÏ Pán nevysly‰í
mé modlitby a nebude naslouchat m˘m náfikÛm stejnû rychle,
jako vÏdy naslouchal náfikÛm jejich, pokud k nûmu pfiijdu tak,
jako k nûmu pfiicházeli oni?“5
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V‰e, do ãeho se pou‰tíme, mÛÏeme podrobit modlitbû.

Sarah Granger Kimballová zaznamenala: „Ve ·kole pro-
rokÛ,... kdyÏ Joseph Smith pfiedával pouãení bratfiím, fiekl jim,
aby v‰e, co podnikají, podrobovali modlitbû.“6

„SnaÏte se poznat Boha ve své komÛrce, volejte k nûmu na
polích. ¤iìte se pokyny z Knihy Mormonovy a modlete se za
svou rodinu, za svÛj skot, za svá stáda, za svÛj dobytek, za své
obilí a za v‰e, co vlastníte [viz Alma 34:18–27]; proste o poÏeh-
nání BoÏí pro ve‰kerou svou práci a pro v‰e, ãím se zab˘váte.“7

„Nezanedbávejte sv˘ch povinností ve své rodinû, ale volejte
k Bohu, aby seslal svá poÏehnání na vás a na va‰i rodinu a na va‰e
stáda a dobytek a na v‰e, co vám patfií – abyste mohli mít pokoj a
aby se vám dafiilo – a zatímco tak ãiníte, ,modlete se o pokoj Sionu,
neboÈ se bude dafiit tûm, ktefií ho milují‘. [Viz Îalm 122:6.]“8

Modlitba, kterou Prorok zaznamenal v srpnu 1842, dokládá
jeho touhu po moudrosti od Boha: „Ó Ty, kter˘Ï vidí a zná srdce

„Nezanedbávejte sv˘ch povinností ve své rodinû, ale volejte k Bohu, 
aby seslal svá poÏehnání na vás a na va‰i rodinu.“
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v‰ech lidí,... shlédni v této dobû na svého sluÏebníka Josepha; a
nechÈ je mu udûlena víra ve jméno Tvého Syna JeÏí‰e Krista ve
vût‰í mífie, neÏ TvÛj sluÏebník dosud pociÈoval, dokonce víra
Eliá‰ova; a nechÈ se svûtlo vûãného Ïivota zaÏehne v jeho srdci,
jeÏ nebude nikdy odÀato; a nechÈ se slova vûãného Ïivota vylijí
na du‰i Tvého sluÏebníka, aby mohl znát Tvoji vÛli, Tvá nafiízení
a Tvá pfiikázání a Tvé soudy, aby je mohl ãinit. Tak jako rosa
skrápí horu Hermon, kéÏ esence Tvé boÏské milosti, slávy a cti
v hojnosti Tvého milosrdenství a moci a dobrotivosti skrápí
hlavu Tvého sluÏebníka.“9

KdyÏ se modlíme ve vífie a v jednoduchosti, dostáváme
poÏehnání, která BÛh povaÏuje za vhodné nám udûlit.

„Proste pokornû u trÛnu milosti, aby na vás vÏdy mohl spoãí-
vat Duch Pánû. Pamatujte na to, Ïe kdyÏ neÏádáme, nemÛÏeme
nic obdrÏet; tudíÏ Ïádejte ve vífie, a obdrÏíte taková poÏehnání,
která BÛh povaÏuje za vhodné vám udûlit. Nemodlete se s Ïádos-
tiv˘m srdcem, abyste uspokojovali své Ïádosti, ale modlete se
upfiímnû o ty nejlep‰í dary [viz NaS 46:8–9].“10

„Ctnost je jednou z nejv˘znaãnûj‰ích zásad, která nám umoÏ-
Àuje s dÛvûrou pfiistupovat k na‰emu Otci, jenÏ je v nebi, aby-
chom z jeho ruky Ïádali o moudrost. Bude‰-li tudíÏ opatrovat
tuto zásadu ve svém srdci, mÛÏe‰ pfied ním Ïádat ve v‰í dÛvûfie,
a bude vylita na tvou hlavu. [Viz NaS 121:45–46.]“11

„NechÈ modlitby Svat˘ch vystupují do nebe, aby mohly vstou-
pit do u‰í Pána Sabaota, neboÈ opravdové modlitby spravedli-
v˘ch zmohou mnoho [viz Jakub 5:16].“12

Henry W. Bigler vzpomínal: „KdyÏ mluvíme o modlitbû
k na‰emu Otci v nebi, jednou jsem sly‰el Josepha Smitha pozna-
menat: ,Mluvte prostû a jednodu‰e, a proste o to, co si pfiejete,
právû tak, jako kdybyste za‰li za sousedem a fiekli: Rád bych si
pÛjãil tvého konû, abych zajel do ml˘na.‘ “13

Osobní zjevení mÛÏeme pfiijímat skrze Ducha Svatého.

„Je v˘sadou dûtí BoÏích pfiicházet k Bohu a získávat zjevení...
BÛh nestraní osobám; my v‰ichni máme tutéÏ v˘sadu.“14
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„Vûfiíme, Ïe máme právo na zjevení, vidûní a sny od Boha,
na‰eho nebeského Otce; a na svûtlo a inteligenci, skrze dar
Ducha Svatého, ve jménu JeÏí‰e Krista, ohlednû v‰ech vûcí t˘ka-
jících se na‰eho duchovního blaha; pokud budeme dodrÏovat
jeho pfiikázání, abychom se prokázali zpÛsobil˘mi v jeho
oãích.“15

„âlovûku mÛÏe pfiinést uÏitek, kdyÏ vûnuje pozornost prv-
nímu nabádání ducha zjevení; napfiíklad kdyÏ cítíte, jak se do vás
vlévá ãistá inteligence, mohou vás náhle napadat my‰lenky, takÏe
kdyÏ jim vûnujete pozornost, mÛÏete zjistit, Ïe se to splní tent˘Ï
den nebo krátce na to; (tj.) tyto vûci, které vám do mysli pfiivedl
Duch BoÏí, se stanou; a tak skrze poznávání a chápání Ducha
BoÏího mÛÏete dorÛstat k zásadû zjevení, aÏ se stanete dokona-
l˘mi v Kristu JeÏí‰i.“16

„Mám staré vydání Nového zákona v latinském, hebrejském,
nûmeckém i fieckém jazyce... Dûkuji Bohu, Ïe jsem získal tuto sta-
rou knihu; ale dûkuji mu více za dar Ducha Svatého. Získal jsem
nejstar‰í knihu na svûtû; ale získal jsem nejstar‰í knihu ve svém
srdci, vskutku dar Ducha Svatého... Duch Svat˘... je ve mnû, a
chápe toho více neÏ cel˘ svût; a já se s ním sjednotím.“17

„Îádn˘ ãlovûk nemÛÏe obdrÏet Ducha Svatého, aniÏ by obdr-
Ïel zjevení. Duch Svat˘ je zjevovatel.“18

John Taylor, kdyÏ slouÏil jako president Kvora Dvanácti,
zaznamenal: „Dobfie si pamatuji na to, co mi fiekl Joseph Smith
pfied více neÏ ãtyfiiceti lety. ¤ekl: ,Star‰í Taylore, byl jsi pokfitûn,
na tvou hlavu byly vloÏeny ruce pro pfiijetí Ducha Svatého, a byl
jsi vysvûcen ke svatému knûÏství. Bude‰-li i nadále následovat
vedení tohoto ducha, povede tû vÏdy správnû. Nûkdy to mÛÏe
b˘t v rozporu s tv˘m úsudkem; nic si z toho nedûlej, následuj
jeho nafiízení; a bude‰-li vûrn˘ jeho na‰eptáváním, ãasem se
v tobû stane zásadou zjevení, takÏe bude‰ znát v‰echny vûci.‘ “19

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.
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• V‰imnûte si v˘znamu modlitby v tom, co proÏil Joseph Smith
a tfii svûdkové Knihy Mormonovy (strany 123–125). Jak mod-
litba ovlivnila va‰e záÏitky s Knihou Mormonovou? Jaké dal‰í
stránky va‰eho Ïivota modlitba ovlivÀuje?

• Jaké my‰lenky vás napadají, kdyÏ ãtete odstavec dole na stranû
125? KdyÏ pfiemítáte o tûchto slovech, zamyslete se nad tím, co
byste mohli zlep‰it na tom, jak „[oslovujete] Stvofiitele“.

• Proã se nemÛÏeme opírat pouze o zjevení z minulosti?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 126–127.) Proã potfie-
bujeme pokraãující osobní zjevení?

• Projdûte si oddíl, kter˘ zaãíná na stranû 128. Zjistûte, co Prorok
uãil o tom, kdy se máme modlit a o co se máme modlit. Jak vám
to, ãemu uãil, mÛÏe pomoci pfii va‰ich osobních modlitbách?
Jak to mÛÏe pomoci rodinám pfii rodinné modlitbû?

• Pfieãtûte si to, ãemu Prorok uãil na stranách 129–130 o tom,
jak se máme modlit. V ãem se skr˘vá cena toho, kdyÏ pfii mod-
litbû mluvíme „prostû a jednodu‰e“? Jak snaha Ïít spravedlivû
posiluje na‰i sebedÛvûru, kdyÏ v modlitbû pfiistupujeme
k na‰emu Nebeskému Otci? Co vám pomáhá získávat svûdec-
tví, Ïe BÛh sly‰í a zodpovídá modlitby?

• Pfieãtûte si druh˘ odstavec na stranû 130. Kdy vám pfiineslo uÏi-
tek, kdyÏ jste vûnovali pozornost „prvnímu nabádání“ Ducha?
Jak se mÛÏeme nauãit ihned rozpoznat na‰eptávání Ducha,
kdyÏ k nám pfiijde?

Související ver‰e z písem: 1. Královská 19:11–12; Jakub 1:5–6;
Helaman 5:30; 3. Nefi 18:18–21; NaS 6:22–23; 8:2–3; 88:63–65

Odkazy
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z „History of the Church“ (manu-
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A-1, str. 24–25, Church Archives.
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Lucy Smith, Mother of the Prophet“,
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Organizace a budoucnost 
pravé a Ïivé Církve

„O budoucnosti této Církve a království 
nevíte více neÏ nemluvnû na matãinû klínû. 

Nechápete to... Tato Církev naplní 
Severní a JiÏní Ameriku – naplní svût.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V ãervnu 1829 Prorok Joseph Smith dokonãil pfieklad Knihy
Mormonovy. „Na‰e pfiekládání se ch˘lilo k závûru,“ uvedl Prorok,
„a proto jsme se vydali do Palmyry v okrese Wayne ve státû New
York, abychom zajistili autorská práva a sjednali s panem
Egbertem B. Grandinem v˘tisk pûti tisíc knih za ãástku tfií tisíc
dolarÛ.“1 Egbert B. Grandin byl mlad˘ muÏ, o rok mlad‰í neÏ
Joseph Smith, a v Palmyfie vlastnil tiskárnu. Nedlouho pfiedtím
koupil nov˘ tiskafisk˘ stroj vybaven˘ technologií, díky níÏ bylo
moÏné tisknout podstatnû rychleji. Bylo pozoruhodné, Ïe
Prorok dokázal najít ve venkovském mûstû Palmyfie tiskafie, kter˘
byl schopen vytisknout tolik v˘tiskÛ tak obsaÏné knihy, jako je
Kniha Mormonova. Vzhledem k tomu, Ïe tisk Knihy Mormonovy
byl tak rozsáhl˘m a nákladn˘m projektem, Martin Harris dal
panu Grandinovi do zástavy svou farmu, aby tím ruãil za uhra-
zení tiskafisk˘ch nákladÛ.

Ke konci léta 1829 se Joseph Smith, Martin Harris a nûkolik
dal‰ích shromáÏdilo v tiskárnû, aby zkontrolovali zku‰ební
v˘tisk titulní strany Knihy Mormonovy, první strany knihy, která
se mûla tisknout. KdyÏ Prorok prohlásil, Ïe je potû‰en tím, jak
tato strana vypadá, proces ti‰tûní postupoval kupfiedu tak
rychle, jak jen to bylo moÏné. Celá práce byla dokonãena asi za
sedm mûsícÛ a v˘tisky Knihy Mormonovy byly k dispozici pro
vefiejnost 26. bfiezna 1830.
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Ke konci léta 1829 se Joseph Smith, Martin Harris a nûkolik dal‰ích se‰lo s Egbertem B.
Grandinem, tiskafiem Knihy Mormonovy, aby zkontrolovali zku‰ební v˘tisk titulní

strany Knihy Mormonovy, první strany knihy, která mûla b˘t ti‰tûna.
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Dílo pfiekládání a vydání Knihy Mormonovy bylo nyní
dokonãeno, a tak Joseph Smith pfiistoupil k zorganizování
Církve. Ve zjevení, které se nyní nachází ve 20. oddíle Nauky a
smluv, Pán zjevil Prorokovi „pfiesn˘ den, kdy máme, podle
Jeho vÛle a pfiikázání, pfiikroãit k tomu, aby Jeho Církev byla
znovu zorganizována zde na zemi“.2 Tímto stanoven˘m dnem
byl 6. duben 1830.

„Oznámili jsme… bratfiím,“ fiekl Prorok, „Ïe jsme obdrÏeli pfii-
kázání zorganizovat Církev; a v souladu s tím jsme se se‰li za
tímto úãelem v domû pana Petera Whitmera st. (v poãtu ‰esti)
v úter˘, ‰estého dne mûsíce dubna, jeden tisíc osm set tfiicet let
po Kristu.“3 V domû Whitmerov˘ch ve Fayette ve státû New York
se tísnilo pfiibliÏnû 60 lidí, ktefií tak zcela zaplnili obû místnosti
domu. Bylo urãeno ‰est pfiítomn˘ch muÏÛ jako zakládajících
ãlenÛ nové Církve – Prorok Joseph Smith, Oliver Cowdery,
Hyrum Smith, Peter Whitmer ml., Samuel Smith a David Whitmer
– aby se vyhovûlo zákonÛm státu New York.4

Aãkoli byla Církev na poãátku velmi malá, Joseph Smith mûl
prorockou vizi její velkolepé budoucnosti. Wilford Woodruff
vyprávûl, Ïe v dubnu 1834 bûhem knûÏského shromáÏdûní
v Kirtlandu ve státû Ohio se Prorok snaÏil pomoci bratfiím uvû-
domit si budoucí stav království BoÏího na zemi:

„Prorok svolal v‰echny ty, ktefií mûli knûÏství, aby se shro-
máÏdili v tamûj‰í malé roubené ‰kole. Byl to mal˘ dÛm, ãtve-
rec o stranû asi 14 stop [asi 4,3 metru]. Ale shromáÏdili se
v nûm v‰ichni nositelé knûÏství Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ, ktefií tehdy byli ve mûstû Kirtlandu... KdyÏ
jsme se se‰li, Prorok vyzval star‰í Izraele, aby s ním vydali svû-
dectví o tomto díle... KdyÏ domluvili, Prorok fiekl: ,Bratfií, byl
jsem dnes veãer velmi povznesen a pouãen va‰imi svûdec-
tvími, ale chci vám pfied Pánem fiíci, Ïe o budoucnosti této
Církve a království nevíte více neÏ nemluvnû na matãinû klínû.
Nechápete to.‘ Byl jsem ponûkud pfiekvapen. ¤ekl: ,Dnes
veãer zde vidíte jen hrstku knûÏství, ale tato Církev naplní
Severní a JiÏní Ameriku – naplní svût.‘ “5
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Uãení Josepha Smitha

Joseph Smith zorganizoval v dispensaci plnosti 
ãasÛ pravou Církev JeÏí‰e Krista.

Joseph Smith zaznamenal prÛbûh shromáÏdûní konaného 6.
dubna 1830, kdy byla zorganizována Církev: „Poté, co jsme
zahájili shromáÏdûní slavnostní modlitbou k na‰emu
Nebeskému Otci, pfiistoupili jsme, podle pfiede‰lého pfiikázání,
k tomu, Ïe jsme vyzvali své bratry, aby nám sdûlili, zda nás pfiijí-
mají jako své uãitele ve vûcech království BoÏího a zda souhlasí
s tím, abychom pokraãovali a zorganizovali se jako Církev podle
zmínûného pfiikázání, které jsme obdrÏeli. S tûmito nûkolika
návrhy souhlasili jednomysln˘m hlasováním.

Poté jsem vloÏil ruce na Olivera Cowderyho a vysvûtil jsem ho
star‰ím ,Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ‘; po ãemÏ
mne i on vysvûtil do úfiadu star‰ího zmínûné Církve. Poté jsme
vzali chléb, poÏehnali jsme ho a rozlámali ho s nimi; také víno,
poÏehnali jsme ho a vypili ho s nimi. Poté jsme vloÏili ruce na
kaÏdého jednotlivého ãlena Církve, kter˘ byl pfiítomen, aby
mohl obdrÏet dar Ducha Svatého a b˘t potvrzen za ãlena Církve
Kristovy. Duch Svat˘ byl na nás vylit ve velmi veliké mífie –
nûktefií prorokovali, zatímco jsme v‰ichni chválili Pána a
nesmírnû se radovali...

Nyní jsme pfiikroãili k povolání a k vysvûcení nûkter˘ch dal-
‰ích bratfií k rÛzn˘m úfiadÛm v knûÏství, podle toho, jak nám to
projevil Duch: a po oné radostné chvíli strávené tím, Ïe jsme
dosvûdãovali a pociÈovali sami pro sebe moci a poÏehnání
Ducha Svatého skrze milost BoÏí, jeÏ nám byla udûlena, jsme se
roze‰li s potû‰ujícím vûdomím, Ïe jsme nyní, jako jednotlivci,
uznáni Bohem a Ïe jsme ãleny ,Církve JeÏí‰e Krista‘ zorganizo-
vané v souladu s pfiikázáními a zjeveními, jeÏ nám dal v tûchto
posledních dnech, jakoÏto i podle fiádu Církve, jak je zazname-
nán v Novém zákonû.“6

Na první generální konferenci Církve konané 9. ãervna 1830
ve Fayette ve státû New York byla poÏehnána svátost, nûkolik
lidí bylo konfirmováno za ãleny Církve, dal‰í byli vysvûceni
k úfiadÛm v knûÏství a na Svaté se vylil Duch Svat˘. Prorok
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Joseph Smith zaznamenal: „Takovéto události byly urãeny
k tomu, aby nadchly na‰e srdce nevyslovitelnou radostí a napl-
nili nás úÏasem a úctou k oné V‰emohoucí Bytosti, jejíÏ milostí
jsme byli povoláni, abychom pomáhali dûtem lidsk˘m dosáh-
nout takov˘ch slavn˘ch poÏehnání, jaká byla nyní v této dobû
vylita na nás. To, Ïe jsme my sami byli zapojeni do téhoÏ fiádu
vûcí, kter˘m se fiídili svatí apo‰tolové za stara; to, Ïe jsme si uvû-
domovali dÛleÏitost a posvátnost tûchto krokÛ, a to, Ïe jsme
dosvûdãovali a pociÈovali sv˘mi pfiirozen˘mi smysly tytéÏ slavné
projevy mocí knûÏství, darÛ a poÏehnání Ducha Svatého a dob-
rotivost a blahosklonnost milosrdného Boha vÛãi tûm, ktefií jsou
poslu‰ni vûãného evangelia na‰eho Pána JeÏí‰e Krista, to v‰e
dohromady v na‰em nitru vyvolalo pocity úchvatné vdûãnosti a
nadchlo nás to nov˘m zápalem a odhodlaností ve vûci pravdy.“7

Kristova Církev je zorganizována podle fiádu BoÏího.

„Kristus byl hlavou Církve, hlavním úheln˘m kamenem,
duchovní skálou, na níÏ byla Církev postavena, a brány pekel ji
nepfiemohou. [Viz Matou‰ 16:18; Efezsk˘m 2:20.] On zbudoval
království, vybral apo‰toly a vysvûtil je k Melchisedechovu knûÏ-
ství daje jim moc vykonávat obfiady evangelia.“8

„ ,Kristus... dal nûkteré zajisté apo‰toly, nûkteré pak proroky,
jiné pak evangelisty, jiné pak past˘fie a uãitele.‘ [Efezsk˘m 4:11.]
A jak byli apo‰tolové, proroci, past˘fii, uãitelé a evangelisté vybí-
rání? Skrze proroctví (zjevení) a skrze vkládání rukou – skrze
boÏské sdûlení a boÏsky urãen˘ obfiad – prostfiednictvím knûÏství
zorganizovaného podle fiádu BoÏího, boÏsk˘m povûfiením.“9

„[V Knize Mormonovû] se praví, Ïe se ná‰ Spasitel po svém
vzkfií‰ení zjevil na tomto [americkém] kontinentu; Ïe zde umís-
til evangelium ve ve‰keré jeho plnosti a bohatosti a moci a
poÏehnání; Ïe mûli apo‰toly, proroky, past˘fie, uãitele a evange-
listy; tent˘Ï fiád, totéÏ knûÏství, tytéÏ obfiady, dary, moci a poÏeh-
nání, z jak˘ch se lidé tû‰ili na v˘chodním kontinentu.“10

„Evangelista je patriarcha... Kdykoli je na zemi zfiízena Církev
Kristova, má zde b˘t patriarcha ku prospûchu potomstva
Svat˘ch, stejnû jako tomu bylo v pfiípadû Jákoba, kter˘ dal patri-
archální poÏehnání sv˘m synÛm.“11
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Prorok Joseph Smith oficiálnû zorganizoval Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ 6. dubna 1830 v domû Petera Whitmera st. ve Fayette ve státû New York. 

Církev posledních dnÛ je zorganizována stejn˘m zpÛsobem jako Církev ve
Spasitelovû dobû, s „apo‰toly, proroky, [past˘fii, uãiteli], evangelisty a tak dále“.

âlánky víry 1:6: „Vûfiíme v tutéÏ organisaci, jeÏ existovala
v prvotní Církvi, totiÏ v apo‰toly, proroky, past˘fie, uãitele, evan-
gelisty a tak dále.“12

Církev vede První pfiedsednictvo, Kvorum Dvanácti 
apo‰tolÛ a Kvora Sedmdesáti.

„Pevnû vûfiím v proroky a apo‰toly, pfiiãemÏ JeÏí‰ Kristus je
hlavním úheln˘m kamenem, a mluvím jako ten, kter˘ má pravo-
moc mezi nimi, a ne jako zákoníci.“13



K A P I T O L A  1 1

139

„Presidenti neboli [První] pfiedsednictvo vedou Církev; a zje-
vení mysli a vÛle BoÏí Církvi pfiicházejí skrze toto pfiedsednictvo.
Toto je fiád nebes a moc a v˘sada [Melchisedechova] knûÏství.“14

„Jak˘ v˘znam se pojí k povolání tûchto Dvanácti apo‰tolÛ,
kter˘ se li‰í od ostatních povolání nebo úfiedníkÛ v Církvi? ...
Toto je Dvanáct apo‰tolÛ, ktefií jsou povoláni do úfiadu cestující
vysoké rady, ktefií mají pfiedsedat nad církevními kongregacemi
Svat˘ch... DrÏí klíãe této sluÏby, aby odemykali dvefie nebeského
království v‰em národÛm a aby kázali evangelium v‰emu stvo-
fiení. Toto je moc, pravomoc a pÛsobení jejich apo‰tolství.“15

Orson Pratt, kter˘ slouÏil v Kvoru Dvanácti apo‰tolÛ, zazna-
menal: „Pán... nafiídil, aby bylo zorganizováno Kvorum Dvanácti
apo‰tolÛ, jejichÏ úkolem bude kázat evangelium národÛm, nej-
prve pohanÛm a pak ÎidÛm. Po vybudování chrámu Kirtland byli
svoláni nositelé knûÏství a Prorok Joseph, mluvû o Dvanácti apo-
‰tolech, fiekl, Ïe obdrÏeli apo‰tolství se v‰emi mocemi k tomu
pfiináleÏejícími, stejnû jako dávní apo‰tolové.“16

Wilford Woodruff, ãtvrt˘ president Církve, zaznamenal:
„Joseph povolal dvanáct apo‰tolÛ. Ktefií to byli? Pán mu pravil:
,Dvanáct jsou ti, ktefií si budou pfiáti vzíti na sebe jméno mé
s cel˘m úmyslem srdce; a jestliÏe si pfiejí vzíti na sebe jméno mé
s cel˘m úmyslem srdce, jsou povoláni, aby ‰li do celého svûta
kázati evangelium mé kaÏdému stvofiení.‘ [NaS 18:27–28.] …
KdyÏ Prorok Joseph zorganizoval Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ, uãil
je zásadû jednoty. Vysvûtlil jim, Ïe musejí b˘t jednoho srdce a
jedné mysli a Ïe na sebe musejí v plné mífie vzít jméno Kristovo;
Ïe kdyby jim BÛh pfiikázal uãinit cokoli, musejí jít a uãinit to.“17

„Sedmdesátníci tvofií cestující kvora a jdou do celého svûta,
kamkoli je Dvanáct apo‰tolÛ povolá.“18

„Sedmdesátníci nejsou povoláni, aby slouÏili u stolÛ [viz
Skutkové 6:1–2],... ale mají kázat evangelium a budovat [cír-
kve] a ustanovovat dal‰í, ktefií nenáleÏejí k tûmto kvorÛm, aby
pfiedsedali [církvím], a ktefií jsou vysocí knûÏí. Dvanáct má
také... nést klíãe království v‰em národÛm a otevírat jim dvefie
evangelia a povolávat sedmdesátníky, aby je následovali a aby
jim pomáhali.“19
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Aãkoli se mohou síly zla snaÏit zniãit Církev, „Ïádná 
nesvatá ruka nemÛÏe zastavit postup tohoto díla“.

„Od zorganizování Církve Kristovy... 6. dubna 1830 máme to
potû‰ení b˘t svûdky toho, jak se pravda ‰ífií do rÛzn˘ch koutÛ
na‰í zemû nehledû na to, Ïe její nepfiátelé vynakládají neochabu-
jící úsilí, aby zastavili její postup a zamezili jejímu pokroku; i
kdyÏ se záludní lidé spojili, aby zniãili nevinné,... pfiesto se toto
slavné evangelium ve své plnosti ‰ífií a dennû získává obrácené;
a my se modlíme k Bohu, aby to pokraãovalo a aby se pfiidávali
takoví, ktefií budou vûãnû spaseni.“20

„Korouhev pravdy byla vztyãena; Ïádná bezboÏná ruka
nemÛÏe zastavit pokrok tohoto díla; pronásledování mÛÏe bûs-
nit, nepfiátelé se mohou spiknout, armády shromáÏdit, pomluvy
mohou hanobit, ale BoÏí pravda pÛjde smûle, vzne‰enû a nezá-
visle dál, dokud nepronikne kaÏd˘ svûtadíl, nenav‰tíví kaÏd˘
kraj, nezaplaví kaÏdou zemi a dokud ji kaÏd˘ neusly‰í, dokud
nebude dosaÏeno BoÏích zámûrÛ a velk˘ Jehova nefiekne, Ïe dílo
je dokonáno.“21

„A opût, [Spasitel] jim pfiedloÏil dal‰í podobenství o králov-
ství, Ïe má b˘t zaloÏeno tûsnû pfied dobou Ïní nebo v dobû Ïní,
které zní takto: ,Podobno jest království nebeské zrnu horãiã-
nému, kteréÏ vzav ãlovûk, vsál na poli svém. KteréÏto zajisté nej-
men‰í jest mezi v‰emi semeny, kdyÏ pak zroste, vût‰í jest neÏli
jiné byliny, a b˘vá strom, tak Ïe ptáci nebe‰tí pfiiletíce, hnízda
sobû dûlají na ratolestech jeho.‘ [Matou‰ 13:31–32.] Nyní
mÛÏeme jasnû vidût, Ïe tento symbol je dán, aby pfiedstavoval
Církev, která vyjde v posledních dnech. Vizte, nebeské království
je k tomu pfiirovnáno. Co se tomu podobá?

Vezmûme Knihu Mormonovu, kterou ãlovûk vzal a ukryl ji na
poli svém a zabezpeãil ji svou vírou, aby vze‰la v posledních
dnech neboli v pfiíhodném ãase; vizme, jak vychází ze zemû a jak
je vskutku povaÏována za nejmen‰í ze v‰ech semen, ale vizme,
jak z ní vyrÛstají ratolesti, ano, jak se dokonce pne do v˘‰e s ãle-
nit˘mi vûtvemi a s boÏskou vzne‰eností, dokud se, podobnû jako
zrno hofiãiãné, nestane nejvût‰í ze v‰ech bylin. A toto je pravda,
a ona vyra‰ila a vze‰la ze zemû a spravedlivost poãíná shlíÏet
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dolÛ z nebe [viz Îalm 85:11; MojÏí‰ 7:62] a BÛh sesílá dolÛ své
moci, dary a andûly, aby se usadili v jejích vûtvích.

Nebeské království je jako zrno hofiãiãné. TudíÏ vizte, není
snad toto nebeské království, které pozvedá hlavu v posledních
dnech, ve vzne‰enosti svého Boha, dokonce Církev Svat˘ch
posledních dnÛ, jako neproniknutelná a nepohnutelná skála
uprostfied mohutné hlubiny, vystavená boufiím a vichfiicím
Satana, která aÏ dosud zÛstává neochvûjná a stále odváÏnû odo-
lává ohromn˘m vlnám odporu, které jsou hnány rozboufien˘mi
vûtry potápûjících se úskoãností, které [naráÏely] a stále naráÏejí
s nesmírnû zpûnûn˘mi vlnami na její vítûzné úpatí; podnûcovány
s dvojnásobnou zufiivostí nepfiítelem spravedlnosti?“22

Prorok Joseph Smith ve své modlitbû pfii zasvûcení chrámu
Kirtland pronesl níÏe uvedená slova, která byla pozdûji zazna-
menána v Nauce a smlouvách 109:72–76: „Pamatuj na celou
církev svou, ó Pane, se v‰emi rodinami jejími a v‰emi blízk˘mi
pfiíbuzn˘mi jejich, se v‰emi nemocn˘mi a suÏovan˘mi jejich, se
v‰emi chud˘mi a mírn˘mi zemû; aby království, jeÏ jsi zaloÏil bez
rukou, se mohlo státi velikou horou a zaplniti celou zemi; Aby
církev tvá mohla vyjíti z pustiny temnoty a svítiti záfiivá jako
mûsíc a jasná jako slunce a dûsivá jako vojsko s praporci; A b˘ti
zkrá‰lena jako nevûsta pro onen den, kdy odhalí‰ nebesa a zpÛ-
sobí‰, aby hory v pfiítomnosti tvé stékaly a údolí se vyv˘‰ila,
nerovná místa se srovnala; aby sláva tvá mohla naplniti zemi;
Abychom, aÏ zazní pozoun pro zemfielé, byli uchopeni a vyzdvi-
Ïeni v oblaku, abychom se setkali s tebou, abychom mohli b˘ti
navÏdy s Pánem; Aby ‰at ná‰ mohl b˘ti ãist˘, abychom mohli b˘ti
odûni rouchem spravedlivosti, s palmami v rukou sv˘ch a
s korunou slávy na hlavû své, a sklízeti vûãnou radost za v‰echna
utrpení svá.“23

KaÏd˘ z nás má zodpovûdnost posilovat Církev a vykonávat
svÛj díl práce pfii budování království BoÏího.

„Vûc BoÏí je jedinou spoleãnou vûcí, do které jsou v‰ichni Svatí
stejnou mûrou zapojeni; my v‰ichni jsme ãástmi tohoto jednoho
spoleãného tûla a my v‰ichni pfiijímáme z téhoÏ ducha a jsme
pokfitûni jedním kfitem a podobnû chováme tutéÏ slavnou nadûji.
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„Pokrok vûci BoÏí a budování Sionu je zodpovûdností jednoho ãlovûka stejnû 
jako druhého. Jedin˘ rozdíl je v tom, Ïe jeden je povolán, aby plnil 

jednu zodpovûdnost, a jin˘, aby plnil jinou zodpovûdnost.“

Pokrok vûci BoÏí a budování Sionu je zodpovûdností jednoho ãlo-
vûka stejnû jako druhého. Jedin˘ rozdíl je v tom, Ïe jeden je povo-
lán, aby plnil jednu zodpovûdnost, a jin˘, aby plnil jinou
zodpovûdnost; ,ale jestliÏe trpí jeden oud, spolu s ním trpí
v‰ichni oudové, jestliÏe jest v slávû jeden oud, radují se spolu
s ním v‰ichni oudové, a oko nemÛÏe fiíci uchu: Nepotfiebuji tû,
ani hlava nohám: Nepotfiebuji vás‘; vzájemnû si odporující názory
rÛzn˘ch skupin, rozdílné zájmy, v˘luãné úmysly mají ztratit svÛj
v˘znam v jedné spoleãné vûci, v zájmu celku [viz 1. Korintsk˘m
12:21, 26].“24

„Bratfií a sestry, buìte vûrní, buìte pilní, bojujte opravdovû o
víru, která byla kdysi dána Svat˘m [viz Judas 1:3]; nechÈ si kaÏd˘
muÏ, Ïena i dítû uvûdomuje v˘znam tohoto díla a jedná tak, jako
kdyby jeho úspûch závisel pouze na jeho osobním úsilí; nechÈ
v‰ichni pociÈují zájem o toto dílo, a poté nechÈ se zamyslí nad tím,
Ïe Ïijí v dobû, o níÏ s nad‰ením v srdci rozjímali králové, proroci
a spravedliví lidé pfied tisíci lety – kdy je vyhlídka na tuto dobu
inspirovala k tûm nejkrásnûj‰ím tónÛm a k nejvzne‰enûj‰ím pís-
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ním a zpÛsobovala, Ïe propukali k tak úchvatné v˘mluvnosti,
která je zaznamenána v písmech; a zanedlouho budeme muset
zvolat inspirovan˘mi slovy –

,Pán pfiivedl opût Sion,
Pán vykoupil lid svÛj, Izrael.‘ [NaS 84:99.]”25

Joseph Smith, podle vzpomínek Wilforda Woodruffa, pronesl
toto ãlenÛm Dvanácti, ktefií v roce 1839 odjíÏdûli na misii do
Velké Británie: „Nehledû na to, co se vám mÛÏe pfiihodit, seberte
síly a sná‰ejte to, a vÏdy podporujte a braÀte zájmy Církve a krá-
lovství BoÏího.“26

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfiedstavte si, jaké to asi muselo b˘t zúãastnit se knûÏského
shromáÏdûní popsaného na stranû 135. Jak byste se asi cítili,
kdybyste sly‰eli Josepha Smitha prorokovat o tom, Ïe Církev
jednou naplní cel˘ svût? KdyÏ se nyní zpûtnû zam˘‰líte nad
tímto proroctvím, jaké my‰lenky vás napadají nebo jaké pocity
to ve vás vyvolává?

• Projdûte si strany 136–137 a v‰ímejte si toho, co se dûlo pfii
zorganizování Církve a bûhem první generální konference.
Joseph Smith fiekl: „Takovéto události byly urãeny k tomu, aby
nadchly na‰e srdce nevyslovitelnou radostí a naplnili nás úÏa-
sem a úctou k [Bohu].“ (Strana 137.) Kdy jste se cítili tak, jak
to zde Joseph Smith popisuje?

• Projdûte si, ãemu Joseph Smith uãil o Církvi v JeÏí‰ovû dobû a
v dobû zaznamenané v Knize Mormonovû (strany 137–138).
Jak se Církev fiídí stejn˘m vzorem i dnes?

• Proã podle vás potfiebujeme vedoucí, ktefií pfiedsedají celosvû-
tové Církvi? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 138–139.)
Jak jste byli poÏehnáni díky sluÏbû Prvního pfiedsednictva,
Kvora Dvanácti apo‰tolÛ, kvor Sedmdesáti a Pfiedsedajícího
biskupstva?
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• Jaké my‰lenky vás napadají nebo jaké pocity to ve vás vyvolává,
kdyÏ ãtete proroctví Josepha Smitha o budoucnosti Církve? (Viz
strany 140–141.) Jak se do tohoto díla mÛÏeme zapojit my?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 141–143.)

• Joseph Smith uãil: „NechÈ si kaÏd˘ muÏ, Ïena i dítû uvûdomuje
v˘znam tohoto díla a jedná tak, jako kdyby jeho úspûch závi-
sel pouze na jeho osobním úsilí.“ (Strana 142.) Zamyslete se
nad tím, jak konkrétnû mÛÏete uplatÀovat tuto radu ve svém
Ïivotû.

• Kdyby se vás nûkdo zeptal, proã jste ãlenem/ãlenkou Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, co byste odpovûdûli?

Související ver‰e z písem: Daniel 2:31–45; Mosiá‰ 18:17–29;
NaS 20:1–4; 65:1–6; 115:4–5
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Prorok Joseph Smith mûl rád misionáfiskou práci – aÈ jiÏ kázal 
lidem kolem sebe, nebo vysílal misionáfie do svûta.
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Hlásání radostn˘ch zvûstí 
celému svûtu

„Du‰e jsou drahocenné v oãích BoÏích, a vÏdy byly; 
a star‰í... mají pfiesvûdãovat a vybízet v‰echny lidi v‰ude,
aby ãinili pokání, aby se tak mohli stát dûdici spasení.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Po zorganizování Církve 6. dubna 1830 Joseph Smith pokra-
ãoval v hlásání radostn˘ch zvûstí evangelia. Bûhem dubna
odcestoval do Colesville ve státû New York, aby nav‰tívil svého
pfiítele Josepha Knighta st., kter˘ mûl se svou rodinou zájem o
evangelium. Prorok uspofiádal v této oblasti shromáÏdûní a
„mnozí se zaãali upfiímnû modlit k V‰emohoucímu Bohu, aby
jim dal moudrost k pochopení pravdy“.1 Asi za dva mûsíce, pfii
druhé náv‰tûvû v Colesville, se Prorok dozvûdûl, Ïe fiada lidí,
ktefií sly‰eli evangelium, si nyní pfiála b˘t pokfitûna. Jak Prorok
zaznamenal, tito obrácení museli pfii pfiijetí evangelia projevit
víru a odvahu:

„Stanovili jsme shromáÏdûní na sabat a v sobotu odpoledne
jsme zbudovali hráz pfies vodní tok, kter˘ se nacházel nedaleko,
abychom tam mohli provést obfiad kfitu; ale v noci se shromáÏ-
dila lÛza a hráz strhla, coÏ nám zabránilo kfiest bûhem sabatu
provést... V pondûlí, ãasnû zrána, jsme byli ostraÏití, a neÏ se na‰i
nepfiátelé dozvûdûli o na‰em konání, hráz jsme opravili a Oliver
Cowdery pokfitil tûchto tfiináct lidí, totiÏ: Emmu Smithovou;
Hezekiahe Pecka s manÏelkou; Josepha Knighta st. s manÏelkou;
Williama Stringhama s manÏelkou; Josepha Knighta ml.; Aarona
Culvera s manÏelkou; Leviho [Halla]; Polly Knightovou; a Julii
Stringhamovou.“2

Na podzim téhoÏ roku Pán zjevil Josephu Smithovi, Ïe Oliver
Cowdery, Peter Whitmer ml., Parley P. Pratt a Ziba Peterson mají
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jít „k LamanitÛm a... kázati [jim] evangelium mé“. (NaS 28:8;
30:5–6; 32:1–3.) Tito misionáfii urazili asi 2400 kilometrÛ a
krátce kázali evangelium mezi rÛzn˘mi indiánsk˘mi kmeny, mezi
nûÏ patfiil kmen Seneca ve státû New York, kmen Wyandot ve
státû Ohio a kmeny Delaware a Shawnee na území indiánského
teritoria. Nejvût‰í úspûch v‰ak misionáfii zaznamenali, kdyÏ se
zastavili v oblasti kolem Kirtlandu ve státû Ohio. Zde pokfitili asi
130 obrácen˘ch, z nichÏ vût‰ina pocházela ze skupiny reformo-
van˘ch baptistÛ, kterou vedl Sidney Rigdon. Tím se vytvofiila pfií-
leÏitost pro to, aby se tato oblast následujícího roku stala
shromaÏìovacím místem pro stovky ãlenÛ Církve. Misionáfii také
získali nûkolik obrácen˘ch mezi osadníky v kraji Jackson ve státû
Missouri, kde bude pozdûji zaloÏeno mûsto Sion.

Prorok Joseph Smith mûl rád misionáfiskou práci – aÈ jiÏ kázal
lidem kolem sebe, nebo vysílal misionáfie do svûta. Star‰í Parley
P. Pratt zaznamenal tuto událost, která se pfiihodila v roce 1839:
„Bratr Joseph, kdyÏ jsme s ním pob˘vali ve Filadelfii [v
Pensylvánii], byl pozván do jednoho velmi velkého kostela, aby
tam kázal, a se‰lo se tam asi tfii tisíce lidí, aby si ho vyslechli. Bratr
Rigdon mluvil jako první a zamûfiil se na evangelium a vysvûtlo-
val svou nauku pomocí Bible. KdyÏ skonãil, bratr Joseph povstal
jako lev, kter˘ se chystá zafivat; a byv naplnûn Duchem Svat˘m
mluvil s velikou mocí vydávaje svûdectví o vidûních, která vidûl,
a o sluÏbû andûlÛ, kterou zaÏil; a jak na‰el desky Knihy
Mormonovy a jak je pfieloÏil darem a mocí BoÏí. Zahájil slovy:
,Kdyby nikdo jin˘ nemûl odvahu svûdãit o tak slavném poselství
z nebe a o nalezení tak slavného záznamu, mûl za to, Ïe to má
udûlat on v zájmu toho, co je správné pro tyto lidi, a Ïe má v‰e
ostatní ponechat na Bohu.‘

Celé shromáÏdûní bylo v úÏasu; tak fiíkajíc uchváceno a ohro-
meno vûdomím pravdivosti toho, co fiíkal, a moci, s níÏ mluvil,
a zázraky, o nichÏ vyprávûl. Udûlalo to na nû nesmazateln˘
dojem; mnoho du‰í se shromáÏdilo do stáda. A já vydávám svû-
dectví, Ïe sv˘m vûrn˘m a mocn˘m svûdectvím oãistil svÛj ‰at od
jejich krve. Ve Filadelfii i v okolních oblastech byly pokfitûny
zástupy lidí.“3
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Uãení Josepha Smitha

Svût je v duchovní temnotû, a proto máme pilnû 
kázat evangelium.

V roce 1834 Joseph Smith a dal‰í star‰í Církve v Kirtlandu
poslali tento dopis bratfiím v ostatních oblastech: „Aãkoli na‰e
zprávy urãené vám jsou moÏná ãasté, pfiesto vûfiíme, Ïe je budete
pfiijímat s bratrskou laskavostí; a Ïe umoÏníte slovu nabádání od
nás, va‰ich nehodn˘ch bratfií, aby na‰lo místo ve va‰em srdci,
neboÈ jste svûdky velikého rozmachu moci a panství kníÏete tem-
noty a uvûdomujete si, jak nesmírn˘ je poãet tûch, ktefií se tísní
na cestû vedoucí k smrti, aniÏ by kdy dbali na radostn˘ hlas evan-
gelia na‰eho Pána JeÏí‰e Krista.

Zamyslete se na okamÏik, bratfií, nad naplnûním slov proroka;
neboÈ vidíme, Ïe temnota pfiikr˘vá zemi a nesmírná temnota pfii-
kr˘vá mysl jejích obyvatel [viz Izaiá‰ 60:2], Ïe zloãiny v‰ech moÏ-
n˘ch druhÛ se stále více ‰ífií mezi lidmi; lidé konají nefiesti veliké
ohavnosti; nastupující pokolení vyrÛstá v plnosti p˘chy a nadu-
tosti; lidé star‰ího vûku ztrácejí ve‰keré své pfiesvûdãení, a jako
by zahánûli kaÏdou my‰lenku na den odplaty; nestfiídmost,
nemorálnost, v˘stfiednost, p˘cha, zaslepenost srdce, modláfiství,
ztráta pfiirozené náklonnosti, láska k tomuto svûtu a neteãnost
vÛãi tomu, co je vûãné, se stále více ‰ífií mezi tûmi, ktefií vyznávají
víru v nebeské náboÏenství, a následkem toho se ‰ífií bezvûrectví;
lidé se dopou‰tûjí jednání toho nejodpornûj‰ího druhu a tûch
nejãernûj‰ích skutkÛ, rouhání, podvodÛ, hanûní dobrého jména
sv˘ch bliÏních, krádeÏe, loupení, vraÏdûní, obhajují omyl a pro-
tiví se pravdû, zfiíkají se smlouvy nebe a zapírají víru JeÏí‰ovu – a
uprostfied toho v‰eho se rychle blíÏí den Pánû, kdy nikomu,
vyjma tûch, ktefií mají svatební ‰at, nebude dovoleno jíst a pít
v pfiítomnosti Îenicha, KníÏete pokoje!

S vûdomím pravdivosti tûchto skuteãností, jak se mohou cítit
ti, ktefií zakusili daru nebeského a okusili dobrého slova BoÏího
a moci svûta budoucího? [Viz ÎidÛm 6:4–5.] Kdo jin˘ neÏ ti, ktefií
vidí tento stra‰liv˘ sráz, na kterém stojí svût lidí v tomto poko-
lení, mÛÏe pracovat na vinici Pánû, aniÏ by nevnímal Ïalostn˘
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stav, v nûmÏ se svût nachází? Kdo jin˘ neÏ ti, ktefií se náleÏitû
zam˘‰lejí nad blahosklonností Otce na‰ich duchÛ, jenÏ zaopatfiil
obûÈ pro svá stvofiení – plán vykoupení, moc usmífiení, schéma
spasení, pfiiãemÏ jeho velik˘mi cíli je pfiivést lidi zpût do pfiítom-
nosti Krále nebe, korunovat je v celestiální slávû a uãinit je spolu
se Synem dûdici toho, co je neporu‰itelné, neposkvrnûné a co
nepohasíná [viz 1. Petrova 1:4] – kdo jin˘ neÏ tito si mohou uvû-
domovat, jak je dÛleÏité kráãet v dokonalosti pfied v‰emi lidmi a
b˘t piln˘ ve vyz˘vání v‰ech lidí, aby tato poÏehnání pfiijali? Jak
nepopsatelnû nádherné jsou tyto vûci pro lidstvo! Vpravdû
mohou b˘t povaÏovány za zvûsti veliké radosti v‰em lidem; a tyto
zvûsti mají také naplnit zemi a potû‰it srdce kaÏdého ãlovûka,
kdyÏ mu zazní v u‰ích.“4

„SluÏebníci BoÏí neprojdou národy pohanÛ s varovn˘m hla-
sem pfiedtím, neÏ niãící andûl zapoãne pusto‰it obyvatele zemû,
a jak pravil prorok: ,Bude utrpením sly‰eti tuto zprávu.‘ [Viz
Izaiá‰ 28:19.] Mluvím tak, protoÏe soucítím se sv˘mi bliÏními;
ãiním tak ve jménu Pánû byv pohnut Svat˘m Duchem. Ó, kéÏ
bych je mohl vytrhnout z vífiivého proudu bûdy, do nûhoÏ je
vidím upadat kvÛli jejich hfiíchÛm; kéÏ bych mohl b˘t skrze
varovn˘ hlas nástrojem k tomu, abych je pfiivedl k nelíãenému
pokání, aby mohli mít víru, aby tak obstáli v den zl˘!“5

„KéÏ nám BÛh umoÏní, abychom mezi sebou uzavfieli pfiísahy
a smlouvy, ve v‰í vûrnosti a spravedlivosti pfied Ním, Ïe národy
zemû budou moci pocítit ná‰ vliv ve veliké moci, aÏ tak, Ïe roz-
trhneme království temnoty vedví, a zvítûzíme nad knûÏskou lsti-
vostí a duchovní zlovolností na vysok˘ch místech a rozbijeme na
kusy ve‰kerá království, která jsou proti království Kristovu, a
budeme ‰ífiit svûtlo a pravdu vûãného evangelia od fiek aÏ do
konãin zemû.“6

Wilford Woodruff, ãtvrt˘ president Církve, vzpomínal na tato
slova Proroka Josepha Smitha: „Svût je naplnûn temnotou.
Hfiích a zlovolnost pfiemáhá svût, podobnû jako vody pokr˘vají
veliké hlubiny. ëábel panuje nad svûtem ve veliké mífie. Svût
proti vám bude bojovat; bojovat bude ìábel i zemû i peklo. Ale...
vy musíte kázat evangelium, konat svou povinnost, a Pán bude
stát pfii vás. Zemû ani peklo vás nepfiemohou.“7
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Prorok Joseph Smith nabádal Svaté, aby vyz˘vali v‰echny lidi, aby pfiijali 
poÏehnání evangelia. „ Jak nepopsatelnû nádherné jsou tyto vûci pro lidstvo!“

Na‰í povinností je vyz˘vat v‰echny lidi, aby ãinili
pokání, dali se pokfitít, pfiijali Ducha Svatého

a stali se dûdici spasení.

„Vûfiíme, Ïe na‰í povinností je toto – uãit ve‰keré lidstvo nauce
pokání, coÏ se pokusíme doloÏit z následujících citátÛ:

,Tedy otevfiel jim mysl, aby rozumûli písmÛm. A fiekl jim: TakÈ
jest psáno, a tak musil Kristus trpûti, a tfietího dne z mrtv˘ch
vstáti, A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpu‰tûní hfií-
chÛ mezi v‰emi národy, poãna od Jeruzaléma.‘ [Luká‰ 24:45–47.]

Z toho se dozvídáme, Ïe pfiíslu‰elo Kristu, aby trpûl a byl ukfii-
Ïován a vstal znovu tfietího dne, právû z toho dÛvodu, aby pokání
a odpu‰tûní hfiíchÛ mohlo b˘t kázáno v‰em národÛm.

,Tedy Petr fiekl jim: Pokání ãiÀte, a pokfiti se jeden kaÏd˘ z vás
ve jménu JeÏí‰e Krista na odpu‰tûní hfiíchÛ, a pfiijmete dar Ducha
svatého. VámÈ zajisté zaslíbení to svûdãí a [dûtem] va‰im, i v‰ech-
nûm, ktefiíÏ daleko jsou, kter˘chÏkoli povolal by Pán BÛh ná‰.‘
[Skutkové 2:38–39.]

Z toho se dozvídáme, Ïe zaslíbení Ducha Svatého je dáno
tolika, kolika mûla b˘t kázána nauka pokání, jeÏ mûla b˘t kázána
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v‰em národÛm... Vûfiíme tudíÏ v kázání nauky pokání celému
svûtu, star˘m i mlad˘m, bohat˘m i chud˘m, poroben˘m i svo-
bodn˘m.“8

„Du‰e jsou drahocenné v oãích BoÏích, a vÏdy byly; a star‰í
nebyli nikdy povoláni, aby sráÏeli nûkoho dolÛ do pekla, ale aby
pfiesvûdãovali a vybízeli v‰echny lidi v‰ude, aby ãinili pokání, aby
se tak mohli stát dûdici spasení. Toto je milostiv˘ rok Pánû: osvo-
bodit zajaté, aby mohli zpívat hosanna. [Viz Izaiá‰ 61:1–2.]“9

„Má b˘t povinností star‰ího, aby odváÏnû stál za vûcí Kristovou
a varoval lidi jednotn˘m hlasem, aby ãinili pokání a dali se
pokfitít na odpu‰tûní hfiíchÛ a pro pfiijetí Ducha Svatého.“10

„Pfiikroãím k tomu, abych vám fiekl, co Pán poÏaduje po v‰ech
lidech, vysokého i nízkého postavení, bohat˘ch i chud˘ch, po
muÏích i Ïenách, po duchovních i po obyãejn˘ch lidech, po tûch,
ktefií vyznávají náboÏenství i po tûch, ktefií náboÏenství nevyzná-
vají, aby se mohli tû‰it Svatému Duchu BoÏímu v plnosti a aby
unikli soudÛm BoÏím, které jsou témûfi pfiipraveny udefiit na
národy zemû. âiÀte pokání ze v‰ech sv˘ch hfiíchÛ, a dejte se
pokfitít vodou na jejich odpu‰tûní ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého, a pfiijmûte obfiad vkládání rukou od toho, kdo je vysvû-
cen a zpeãetûn k této moci, abyste mohli pfiijmout Svatého
Ducha BoÏího; a toto je podle svat˘ch písem a Knihy
Mormonovy; a je to jediná cesta, kterou ãlovûk mÛÏe vejít do
celestiálního království. Toto jsou poÏadavky této nové smlouvy
neboli prvních zásad evangelia Kristova.“11

„Po v‰ech lidech se poÏaduje, aby mûli víru v Pána JeÏí‰e Krista;
aby ãinili pokání ze v‰ech sv˘ch hfiíchÛ a aby se dali pokfitít (tím,
kdo má pravomoc) ve jménu JeÏí‰e Krista na odpu‰tûní hfiíchÛ a
aby na nû byly vloÏeny ruce pro dar Ducha Svatého, aby se tak
stali ãleny Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.“12

SluÏebníci Pánû procházejí cel˘ svût, aby na‰li ty, ktefií
jsou ochotni pfiijmout evangelium JeÏí‰e Krista.

„Vy‰lete nûkoho do Stfiední Ameriky a do celé Latinské
Ameriky; a nedopusÈte, aby byl jedin˘ kout zemû bez misie.“13
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„NeÏádáme po nikom, aby odvrhl jakékoli dobro, které má;
pouze lidi Ïádáme, aby pfii‰li a získali více. Co kdyby cel˘ svût pfii-
jal toto evangelium? Potom by uzfieli okem v oko, a na lid by byla
vylita poÏehnání BoÏí, po ãemÏ touÏím celou svou du‰í.“14

„Tisíce tûch, ktefií sly‰eli evangelium, se ho stali poslu‰n˘mi a
radují se z jeho darÛ a poÏehnání. Pfiedsudky, spoleãnû s fiadou
zel, které je doprovázejí, ustupují pfied silami pravdy, jejichÏ bla-
hodárné paprsky prostupují daleké národy... Byla doba, kdy na
nás bylo pohlíÏeno jako na podvodníky, a kdy se lidé domnívali,
Ïe ,mormonismus‘ brzy zanikne, upadne a bude zapomenut. Ale
doba, kdy na nûj bylo pohlíÏeno jako na nûco pomíjivého nebo
jako na nûjakou bublinu na vlnû, uplynula, a nyní hluboce pro-
niká do srdce a citÛ v‰ech tûch, ktefií mají dostateãnû u‰lechtilou
du‰i, aby odloÏili pfiedsudky získané v˘chovou a zkoumali tuto
záleÏitost nestrannû a upfiímnû.“15

„Nûktefií ãlenové Dvanácti a dal‰í jiÏ vyrazili do Evropy [v záfií
1839] a oãekáváme, Ïe ti zb˘vající, ktefií byli povoláni na tuto
misii, nyní pÛjdou za nûkolik dní... Dílo Pánû se ‰ífií velmi potû-
‰ujícím zpÛsobem, aÈ jiÏ zde, nebo ve starém svûtû. V Anglii
nedávno vstoupilo do na‰ich fiad mnoho set lidí; ale tak, právû
tak, to musí b˘t, neboÈ „Efraim s národy smísil se‘. [Ozeá‰ 7:8.]
A Spasitel pravil: ,OvceÈ mé hlas mÛj sly‰í‘ [Jan 10:27]; a také:
„KdoÏ vás sly‰í, mne sly‰í‘ [Luká‰ 10:16]; a: ,Aj, já pfiivedu je
z zemû pÛlnoãní, a shromáÏdím je ze v‰ech stran zemû.‘
[Jeremiá‰ 31:8.] A tak, jak Jan sly‰el hlas, kter˘ pravil: ,Vyjdûte
z nûho, lide mÛj‘ [Zjevení 18:4], právû tak se musí v‰echno napl-
nit; aby lid Pánû mohl Ïít, aÏ ,[padne, padne] Babylon ten velik˘‘.
[Zjevení 18:2.]“16

Prorok Joseph Smith toto napsal v dopise ze Ïaláfie v Liberty
v bfieznu 1839. Tato slova byla pozdûji zaznamenána v Nauce
a smlouvách 123:12: „NeboÈ jsou mnozí je‰tû na zemi mezi
v‰emi sektami, spoleãnostmi a denominacemi, ktefií jsou zasle-
peni lstivou vychytralostí lidí, skrze niÏ ãekají v záloze, aby kla-
mali, a ktefií jsou zadrÏováni pfied pravdou pouze proto, Ïe
nevûdí, kde ji nalézti.“17
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si druh˘ a tfietí odstavec na stranû 148. Proã je nûkdy
potfieba odvahy k tomu, abychom se podûlili o svûdectví o
Znovuzfiízení a Knize Mormonovû? Jak mÛÏeme takovou
odvahu získat?

• Joseph Smith nejprve popsal duchovní temnotu ve svûtû a
poté svûdãil o zvûstech „veliké radosti“ ve znovuzfiízeném
evangeliu (strany 149–150). Jak nás mohou tyto dvû my‰lenky
inspirovat k tomu, abychom otevfieli ústa a sdíleli evangelium
s druh˘mi?

• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 150. Kdy pfii vás Pán
stál pfii va‰em misionáfiském úsilí?

• Zamyslete se nad pasáÏemi z písem, které Joseph Smith cito-
val, aby nám pfiipomnûl na‰i zodpovûdnost uãit evangeliu celé
lidstvo (strany 151–152). Pfiem˘‰lejte nebo diskutujte o tom,
co vy a va‰e rodina mÛÏete dûlat pro to, abyste sdíleli evange-
lium s druh˘mi.

• Pfieãtûte si druh˘ odstavec na stranû 152, kde Prorok pí‰e o
misionáfiské práci jako o úsilí osvobodit zajaté. V jakém smyslu
mohou b˘t nûktefií lidé povaÏováni za zajaté? (Nûkteré pfií-
klady najdete na stranách 149–150.) V jakém smyslu je mohou
první zásady a obfiady evangelia osvobodit?

• Pfieãtûte si Prorokovu v˘zvu v prvním odstavci na stranû 153.
Jak mÛÏe tato v˘zva povzbudit lidi k tomu, aby se chtûli nûco
dozvûdût o znovuzfiízeném evangeliu? Projdûte si druh˘ odsta-
vec na stranû 153 a poslední odstavec této kapitoly. Jak
mÛÏeme lidem pomoci „[odloÏit] pfiedsudky“ vÛãi Církvi? Jak
mÛÏe na‰e jednání pomoci lidem poznat, kde mají hledat
pravdu?

• Jaká poÏehnání jste v Ïivotû získali díky svému úsilí hlásat
evangelium?
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V únoru 1831 Joseph Smith pfiijel do Kirtlandu ve státû Ohio, vstoupil 
do obchodu Newela K. Whitneyho a fiekl: „ Já jsem Joseph, Prorok... 

Modlil ses, abych tu byl; nuÏe, co ode mne Ïádá‰?“
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Poslu‰nost – 
„KdyÏ Pán pfiikazuje, 

udûlej to.“

„Buì zcela poslu‰n˘ pfiikázání BoÏích 
a kráãej pfied Ním v pokofie.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Od prosince 1827 aÏ do konce srpna 1830 Ïili Joseph a Emma
Smithovi v Harmony ve státû Pensylvánie a Prorok pravidelnû
cestoval do státu New York, aby se tam staral o církevní záleÏi-
tosti. V záfií 1830 se Joseph a Emma pfiestûhovali do Fayette ve
státû New York, aby se pfiipojili ke Svat˘m, ktefií Ïili v západní
ãásti tohoto státu. V prosinci téhoÏ roku Prorok obdrÏel zjevení,
ve kterém se po ãlenech Církve ve státû New York poÏadovaly
velké obûti. âlenové mûli opustit svÛj domov, farmu a Ïivnost a
mûli se shromáÏdit v Kirtlandu ve státû Ohio (viz NaS 37). Mûli
se pfiipojit k obrácen˘m, ktefií Ïili v oné oblasti, aby tam budovali
Církev a aby, jak Pán slíbil, tam byli „obdarováni mocí z v˘sosti“.
(NaS 38:32.) Joseph a Emma Smithovi byli mezi prvními, kdo
uposlechl Pánova pfiíkazu a na konci ledna 1831 opustili stát
New York. Cestovali na saních a po více neÏ 400 kilometrech
dorazili uprostfied zvlá‰È tuhé zimy do Kirtlandu. Emma byla v té
dobû tûhotná a ãekala dvojãata.

Newel K. Whitney, místní obyvatel Kirtlandu, byl jedním z prv-
ních, kter˘ Proroka pfiivítal. Takto to popsal jeho vnuk Orson F.
Whitney: „Asi prvního února roku 1831 projely sanû, na kter˘ch
sedûli ãtyfii lidé, ulicemi Kirtlandu a zastavily se pfied obchodem
pánÛ Gilberta a Whitneyho... Jeden z tûchto ãtyfi, mlad˘ muÏ
statné postavy, vystoupil a vybûhl po schodech a ve‰el do
obchodu, kde byl mlad‰í spoleãník.
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,Newele K. Whitneyi! Ty jsi ten muÏ!‘, zvolal a napfiáhl srdeãnû
ruku, jako kdyby chtûl pozdravit starého dobrého pfiítele.

,Máte nade mnou v˘hodu,‘ odvûtil [obchodník] a bezdûãnû
stiskl nabízenou ruku – a na jeho tváfii se zraãil zãásti radostn˘
a zãásti zmaten˘ v˘raz – ,Nemohu vás oslovit jménem, tak jako
vy mne.‘

,Já jsem Joseph, Prorok,‘ fiekl s úsmûvem cizinec. ,Modlil ses,
abych tu byl; nuÏe, co ode mne Ïádá‰?‘

Jakmile se uÏasl˘, av‰ak neménû potû‰en˘ pan Whitney vzpa-
matoval ze svého pfiekvapení, doprovodil celou skupinku... pfies
ulici do svého domu na rohu a pfiedstavil je své Ïenû [Elizabeth
Ann]. I ona byla nesmírnû pfiekvapena a nad‰ená. Joseph o této
pfiíhodû fiekl: ,U bratra N. K. Whitneyho nás laskavû pfiijali a uví-
tali. S manÏelkou jsme bydleli v rodinû bratra Whitneyho nûko-
lik t˘dnÛ, a dostalo se nám od nich ve‰keré laskavosti a
pozornosti, kterou bychom mohli oãekávat.‘ [Viz History of the
Church, 1:145–146.]“1

Orson F. Whitney fiekl: „Jakou mocí tento pozoruhodn˘ muÏ,
Joseph Smith, poznal nûkoho, koho nikdy pfiedtím v Ïivotû nevi-
dûl? Proã ho Newel K. Whitney nepoznal? Bylo to proto, Ïe
Joseph Smith byl vidoucím, vyvolen˘m vidoucím; on ve skuteã-
nosti Newela K. Whitneyho vidûl, jak se na kolenou, vzdálen
stovky mil, modlil za jeho pfiíchod do Kirtlandu. ÚÏasné – ale
pravdivé!“2

Do kvûtna se témûfi 200 dal‰ích Svat˘ch ze státu New Yorku
vydalo na cestu do Kirtlandu – nûktefií na saních nebo v kryt˘ch
vozech, ale vût‰ina z nich na pramici po kanálu Erie a poté par-
níkem nebo ‰kunerem pfies jezero Erie. Joseph Smith pfii tomto
stûhování do Kirtlandu, podobnû jako v mnoha dal‰ích obtíÏ-
n˘ch situacích ve svém Ïivotû, vedl Svaté k tomu, aby dodrÏo-
vali BoÏí pfiikázání bez ohledu na to, jak tûÏk˘ úkol mají
vykonat.

O ãtyfii roky pozdûji, uprostfied mnoha obtíÏí spojen˘ch s vede-
ním rostoucí Církve v Kirtlandu, Prorok vyslovil toto své pfiesvûd-
ãení, které charakterizovalo cel˘ jeho Ïivot: „V listopadu jsem
pracoval horlivûji neÏ ve kterémkoli jiném mûsíci; ale zatímco
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mÛj Ïivot byl naplnûn rÛzn˘mi ãinnostmi a stál˘m vypûtím, osvo-
jil jsem si toto pravidlo: KdyÏ Pán pfiikazuje, udûlej to.“3

Uãení Josepha Smitha

KdyÏ se snaÏíme poznávat BoÏí vÛli a dûlat v‰e, co nám 
On pfiikazuje, spoãinou na nás poÏehnání nebe.

„Abychom získali spasení, musíme dûlat nejen nûco, ale v‰e,
co BÛh pfiikazuje. Lidé mohou kázat a dodrÏovat v‰e, kromû
toho, co nám BÛh pfiikazuje, abychom dûlali, a nakonec budou
zatraceni. MÛÏeme dávat desátek z máty a z routy a ze v‰eliké
byliny, a pfiesto nedodrÏovat pfiikázání BoÏí [viz Luká‰ 11:42].
M˘m zámûrem je b˘t poslu‰en a uãit druhé, aby byli poslu‰ni
Boha pfiesnû v tom, co nám fiíká, abychom dûlali. NezáleÏí na
tom, zda je daná zásada oblíbená nebo neoblíbená, vÏdy se budu
drÏet pravdivé zásady, i kdybych za ní mûl stát sám.“4

„Pfiíslu‰í nám, jako Církvi i jako lidu, abychom byli moudfií a
usilovali o poznání vÛle BoÏí, a abychom pak byli ochotni podle
ní jednat; neboÈ ,blahoslaven˘ je ten, jenÏ sly‰í slovo Pánû a
dodrÏuje ho,‘ praví písma. ,Bdûte a vÏdy se modlete,‘ fiíká ná‰
Spasitel, ,abyste hodni byli uniknouti tomu, co má pfiijíti na
zemi, a abyste se mohli postaviti pfied Synem MuÏe.‘ [Viz Luká‰
11:28; 21:36.] Pokud byli Enoch, Abraham, MojÏí‰ a dûti Izraele
a v‰echen BoÏí lid spaseni dodrÏováním pfiikázání BoÏích, pak
budeme my spaseni, pokud vÛbec spaseni budeme, podle téÏe
zásady. Tak jako BÛh fiídil Abrahama, Izáka a Jákoba jako rodiny,
a dûti Izraele jako národ; stejnû tak musíme b˘t i my, jako Církev,
pod Jeho vedením, má-li se nám dafiit a máme-li b˘t zachováváni
a podporováni. MÛÏeme dÛvûfiovat jedinû Bohu; svou moudrost
mÛÏeme získat jedinû od Nûho; a jenom On musí b˘t na‰ím
ochráncem a stráÏcem, duchovnû i ãasnû, jinak padneme.

AÏ dosud jsme byli rukou BoÏí káráni za to, Ïe jsme nedo-
drÏovali Jeho pfiikázání, aãkoli jsme nikdy neporu‰ili Ïádn˘
lidsk˘ zákon ani nepfiestoupili Ïádné lidské nafiízení; av‰ak
brali jsme na lehkou váhu Jeho pfiíkazy a vzdálili jsme se od
Jeho obfiadÛ, a Pán nás tvrdû pokáral, a my jsme pocítili Jeho
rámû a pokornû jsme pfiijali jeho trest; buìme moudfií v dobû,
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která pfiijde, a vÏdy pamatujme na to, Ïe ,poslouchati lépe jest,
neÏli obûtovati, a ku poslu‰enství státi, neÏli tuk skopcÛ pfii-
ná‰eti‘. [1. Samuelova 15:22.]“5

„KdyÏ jsme pouãeni, musíme b˘t poslu‰ni onoho hlasu a
musíme dodrÏovat zákony království BoÏího, aby na nás mohla
sestoupit poÏehnání nebe. V‰ichni musejí jednat v souladu, jinak
nelze niãeho dosáhnout, a mají jednat podle dávného knûÏství;
a proto mají b˘t Svatí vybran˘mi lidmi, oddûlen˘mi od ve‰ker˘ch
zel svûta – vyvolen˘mi, ctnostn˘mi a svat˘mi. Pán uãiní z Církve
JeÏí‰e Krista království knûÏí, svat˘ lid, vyvolené pokolení [viz
Exodus 19:6; 1. Petrova 2:9], podobnû jako v dobû Enochovû,
maje v‰echny dary, které jsou pfiipsány Církvi v Pavlov˘ch epi‰to-
lách a v uãení urãeném církvím v jeho dobû.“6

„Kdokoli mÛÏe vûfiit, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí a mÛÏe b˘t
spokojen v této vífie, a pfiesto mÛÏe neposlouchat jeho pfiikázání,
a nakonec mÛÏe b˘t sraÏen kvÛli neposlu‰nosti Pánov˘ch spra-
vedliv˘ch poÏadavkÛ.“7

„KdyÏ Pán pfiikazuje, udûlej to,“ prohlásil Joseph Smith. 
Zákon desátku, podobnû jako v‰echna pfiikázání daná Pánem, 

pfiiná‰ejí velká poÏehnání tûm, ktefií ho dodrÏují.
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„Buìte ctnostn˘mi a ãist˘mi; buìte lidmi bezúhonn˘mi a
pravdiv˘mi; dodrÏujte pfiikázání BoÏí; a pak budete moci doko-
naleji chápat rozdíl mezi tím, co je správné a co je ‰patné – mezi
vûcmi BoÏími a vûcmi lidsk˘mi; a va‰e stezka bude podobná
stezce spravedliv˘ch, která záfií jasnûji a jasnûji aÏ do dokonalého
dne [viz Pfiísloví 4:18].“8

Wilford Woodruff, kdyÏ slouÏil jako ãlen Kvora Dvanácti,
zaznamenal: „President Joseph... pfieãetl podobenství o vinném
kmeni a o jeho ratolestech [viz Jan 15:1–8] a vysvûtlil ho a fiekl:
,DodrÏujeme-li pfiikázání BoÏí, máme pfiiná‰et ovoce a b˘t pfiáteli
Boha a vûdût, co ná‰ Pán ãinil.‘“9

BÛh dává zákony, které, budeme-li jich poslu‰ni, 
nás pfiipraví na celestiální odpoãinutí.

„BÛh nepfiikáÏe nic, co by nebylo zvlá‰È pfiizpÛsobeno tomu,
aby to zvelebilo podmínky kaÏdého ãlovûka v jakékoli situaci, ve
které se mÛÏe nacházet, nehledû na to, v jakém království nebo
zemi mÛÏe Ïít.“10

„âlovûku je pfiedán zákon nebe, a jako takov˘ zaruãuje v‰em
tûm, ktefií ho jsou poslu‰ni, odmûnu dalece pfiesahující jakékoli
pozemské úvahy; tfiebaÏe neslibuje, Ïe vûfiící bude v kaÏdé dobû
zpro‰tûn strastí a trápení plynoucích z rÛzn˘ch zdrojÛ
v dÛsledku jednání zlovoln˘ch lidí na zemi. Pfiesto uprostfied
toho v‰eho existuje zaslíbení zaloÏené na skuteãnosti, Ïe toto je
zákon nebe, jenÏ pfiesahuje zákon lidsk˘ tak dalece, jako vûãn˘
Ïivot pfiesahuje Ïivot ãasn˘; a jako jsou poÏehnání, která je BÛh
schopen dát, vût‰í neÏ ta, která mÛÏe dát ãlovûk. Pak, samo-
zfiejmû, je-li zákon lidsk˘ závazn˘ pro ãlovûka, kdyÏ je uznán, o
kolik závaznûj‰í musí b˘t zákon nebe! O kolik je zákon nebe
dokonalej‰í neÏ zákon lidsk˘, o tolik vût‰í musí b˘t odmûna, je-li
dodrÏován... Zákon BoÏí slibuje Ïivot, jenÏ je vûãn˘, dokonce
dûdictví po samotné pravici BoÏí, v bezpeãí pfied v‰emi mocemi
onoho zlovolného...

... BÛh má v záloze ãas, neboli stanovil ve svém nitru období,
kdy pfiivede v‰echny své poddané, ktefií byli poslu‰ni Jeho hlasu
a dodrÏovali Jeho pfiikázání, do svého celestiálního odpoãinutí.
Toto odpoãinutí je naplnûno takovou dokonalostí a slávou, Ïe
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ãlovûk se musí pfiipravit, neÏ do nûj, podle zákonÛ onoho krá-
lovství, mÛÏe vstoupit a tû‰it se z jeho poÏehnání. Vzhledem
k této skuteãnosti dal BÛh lidské rodinû urãité zákony, které,
jsou-li dodrÏovány, je dostateãnû pfiipraví na to, aby toto odpo-
ãinutí zdûdili. Docházíme tak k závûru, Ïe toto bylo zámûrem
Boha, kdyÏ nám dal své zákony... Ke v‰em pfiikázáním obsaÏe-
n˘m v zákonû Pánû je pfiipojeno zaruãené zaslíbení o odmûnû
náleÏející v‰em tûm, ktefií jsou poslu‰ni, zaloÏené na skuteã-
nosti, Ïe toto jsou vskutku zaslíbení od Bytosti, která nemÛÏe
lhát, od Toho, kdo je více neÏ schopen naplnit kaÏdou ãárku
svého slova.“11

Joseph Smith uãil níÏe uvedenému v dubnu 1843. Pozdûji
byla tato slova zaznamenána v Nauce a smlouvách 130:20–21:
„Je zákon, neodvolatelnû ustanoven˘ v nebi pfied zaloÏením
tohoto svûta, na nûmÏ jsou v‰echna poÏehnání zaloÏena – a kdyÏ
získáme jakékoli poÏehnání od Boha, je to skrze poslu‰nost
onoho zákona, na nûmÏ je zaloÏeno.“12

„Ve‰kerá poÏehnání, která byla urãena pro ãlovûka radou
v nebi, byla podmínûna poslu‰ností pfiíslu‰ného zákona.“13

Ti, ktefií jsou vûrní aÏ do konce,
obdrÏí korunu spravedlivosti.

„Buì zcela poslu‰n˘ pfiikázání BoÏích a kráãej pfied Ním
v pokofie, a On tû oslaví ve svém vlastním pfiíhodném ãase.“14

„Jak opatrní by mûli b˘t lidé ohlednû toho, co dûlají v tûchto
posledních dnech, aby nepfii‰li o svá oãekávání, a aby ti, ktefií se
domnívají, Ïe stojí, nepadli, protoÏe nedodrÏují Pánova pfiiká-
zání; zatímco vy, ktefií ãiníte vÛli Pánû a dodrÏujete Jeho pfiiká-
zání, se musíte radovat nevyslovitelnou radostí, neboÈ takoví
budou vyneseni velmi vysoko a budou vítûznû pozvednuti nad
v‰echna království tohoto svûta.“15

„Ve 22. kapitole [Matou‰ovy] zprávy o Mesiá‰ovi ãteme, Ïe
nebeské království je pfiirovnáno ke králi, kter˘ pfiipravil svatbu
pro svého syna. [Viz Matou‰ 22:2–14.] To, Ïe tímto synem byl
Mesiá‰, o tom není sporu, neboÈ v tomto podobenství bylo popi-
sováno nebeské království; a Ïe Svatí, neboli ti, ktefií jsou vûrni
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Pánu, jsou tûmi, ktefií budou shledáni hodn˘mi zdûdit místo u
svatební veãefie, je zfiejmé z toho, co fiíká Jan Zjevovatel, kdyÏ
popisuje hlas, kter˘ sly‰el v nebi a kter˘ byl jako hlas ,zástupu
velikého‘, nebo jako hlas ,hromÛ siln˘ch fikoucích: KralovalÈ Pán
BÛh v‰emohoucí. Radujme se, a veselme se, a chválu vzdejme
Jemu. NeboÈ pfii‰la svadba Beránkova, a manÏelka Jeho pfiipra-
vila se. A dáno jest jí, aby se oblékla v kment ãist˘ a stkvoucí, a
ten kment [je spravedlivost] svat˘ch‘. [Zjevení 19:6–8.]

Îe ti, ktefií dodrÏují pfiikázání Pánû a kráãejí podle Jeho usta-
novení aÏ do konce, jsou tûmi jedin˘mi, kter˘m je dovoleno
zasednout u této slavné hostiny, je zfiejmé z následujících slov
v Pavlovû posledním dopise Timoteovi, kter˘ byl napsán tûsnû
pfied jeho smrtí – fiíká: ,Boj v˘born˘ bojoval jsem, bûh jsem
dokonal, víru jsem zachoval. JiÏ za tím odloÏena jest mi koruna
spravedlnosti, kterouÏ dá mi v onen den Pán, ten spravedliv˘
soudce, a netoliko mnû, ale i v‰echnûm tûm, ktefiíÏ milují to
slavné [zjevení se] jeho.‘ [2. Timoteovi 4:7–8.] Nikdo, kdo vûfií
této zprávû, nebude ani na okamÏik zpochybÀovat toto Pavlovo
prohlá‰ení, které uãinil, jak sám vûdûl, tûsnû pfiedtím, neÏ opus-
til tento svût. Aãkoli kdysi, podle sv˘ch vlastních slov, pronásle-
doval Církev BoÏí a hubil ji, pfiesto poté, co pfiijal víru, se bez
ustání snaÏil ‰ífiit tyto slavné zvûsti: a podobnû jako vûrn˘ voják,
kdyÏ je povolán obûtovat svÛj Ïivot ve vûci, kterou pfiijal za svou,
i on ho poloÏil, jak fiíká, s uji‰tûním o vûãné korunû.

Sledujte práci tohoto apo‰tola od doby jeho obrácení aÏ do
doby jeho smrti a budete mít úÏasnou ukázku pracovitosti a trpû-
livosti pfii hlásání evangelia Kristova. Aã se mu lidé vysmívali,
biãovali ho a kamenovali, v okamÏiku, kdy unikl z rukou sv˘ch
pronásledovatelÛ, hlásal jako vÏdy horlivû nauku Spasitelovu. A
kaÏd˘ mÛÏe vûdût, Ïe nepfiijal víru kvÛli poctám v tomto Ïivotû,
ani kvÛli získání pozemsk˘ch statkÛ. Co ho tudíÏ dokázalo pfii-
mût, aby podstupoval v‰echno toto lopocení? Jak fiekl, bylo to
proto, aby mohl z rukou BoÏích obdrÏet korunu spravedlivosti.
Pfiedpokládáme, Ïe nikdo nebude zpochybÀovat vûrnost Pavlovu
aÏ do konce. Nikdo nefiekne, Ïe nezachoval víru, Ïe nebojoval
dobr˘ boj, Ïe nekázal a nepfiesvûdãoval aÏ do konce. A co mûl
obdrÏet? Korunu spravedlivosti...
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Pavel svûdãí pfied králem Agrippou.
„Nikdo,“ fiekl Joseph Smith, „nebude zpochybÀovat vûrnost Pavlovu 

aÏ do konce... A co mûl obdrÏet? Korunu spravedlivosti.“

Zamyslete se na okamÏik, bratfií, a zkoumejte, zda byste se
mohli povaÏovat za hodné místa u svatební hostiny s Pavlem a
s dal‰ími, jako je on, pokud byste byli nevûrní? Mohli byste oãe-
kávat, Ïe byste toto obdrÏeli, kdybyste nebojovali dobr˘ boj a
nezachovali víru? Máte zaslíbení, Ïe obdrÏíte korunu spravedli-
vosti z rukou Pánû, spoleãnû s Církví Prvorozeného? A tak se zde
dozvídáme, Ïe Pavel vkládal svou nadûji v Krista, protoÏe zacho-
val víru a miloval Jeho zjevení se a z Jeho ruky získal zaslíbení,
Ïe obdrÏí korunu spravedlivosti...

... Lidé v dávn˘ch dobách, aã byli ostatními pronásledováni
a suÏováni, obdrÏeli od Boha zaslíbení takové závaÏnosti a slávy,
Ïe na‰e srdce je ãasto naplnûno vdûãností, Ïe nám je vÛbec



K A P I T O L A  1 3

165

dovoleno na nû pohlédnout, zatímco rozjímáme nad tím, Ïe
v Jeho oãích není Ïádného stranûní lidem, a Ïe v kaÏdém
národu ten, kdoÏ se bojí Boha a ãiní spravedlivost, je pro Nûho
pfiijateln˘. [Viz Skutkové 10:34–35.]…

MÛÏeme dospût k závûru, Ïe nastane den, kdy budou v‰ichni
souzeni podle sv˘ch skutkÛ a odmûnûni podle téhoÏ; Ïe ti, ktefií
zachovali víru, budou korunováni korunou spravedlivosti;
budou odûni v bílém rouchu; budou pfiijati na svatební hostinu;
budou zbaveni kaÏdé strasti a budou vládnout s Kristem na zemi,
kde s Ním, podle dávného zaslíbení, poÏijí z ovoce nového vin-
ného kmene ve slavném království; pfiinejmen‰ím zji‰Èujeme, Ïe
taková zaslíbení byla uãinûna dávn˘m Svat˘m. A aãkoli si nemÛ-
Ïeme ãinit nárok na tato zaslíbení, která byla pfiislíbena lidem
v dávn˘ch dobách, neboÈ nejsou na‰ím vlastnictvím prostû
proto, Ïe byla uãinûna dávn˘m Svat˘m, pfiesto, jsme-li dûtmi
Boha Nejvy‰‰ího a jsme-li povoláni t˘mÏ povoláním, kter˘m byli
povoláni i oni, a pfiijímáme-li tutéÏ smlouvu, kterou pfiijali oni, a
jsme-li vûrni svûdectví o na‰em Pánu, tak jako byli oni, mÛÏeme
pfiistupovat k Otci ve jménu Kristovû, podobnû jako k Nûmu pfii-
stupovali oni, a mÛÏeme pro sebe získat tatáÏ zaslíbení.

Tato zaslíbení, pokud je vÛbec kdy obdrÏíme, nezískáme
proto, Ïe Petr, Jan a dal‰í apo‰tolové... kráãeli v bázni BoÏí a mûli
moc a víru zvítûzit a obdrÏet je; ale získáme je proto, Ïe my sami
budeme mít víru a budeme pfiistupovat k Bohu ve jménu Jeho
Syna JeÏí‰e Krista tak, jako oni; a kdyÏ tato zaslíbení obdrÏíme,
budou to zaslíbení urãená pfiímo nám, jinak by nám nijak nepro-
spûla. Budou nám pfiedána pro na‰e dobro, budou na‰ím vlast-
nictvím (skrze dar BoÏí) a získáme je svou vlastní pílí
v dodrÏování Jeho pfiikázání a tím, Ïe budeme pfied Ním kráãet
zpfiíma.“16

„Pokud by to bylo podle na‰eho názoru nezbytné, nebo
pokud by z nûjakého ohledu slouÏilo k tomu, aby vás to podní-
tilo k práci na vinici Pánû s jakkoli vût‰í pílí, pak bychom vám,
bratfií, pfiipomnûli únavu, zkou‰ky, strádání a pronásledování,
které dávní svatí podstupovali z jediného dÛvodu – aby pfie-
svûdãili lidi o vzne‰enosti a správnosti víry Kristovy. Máme v‰ak
dÛvod vûfiit tomu (pokud dostateãnû studujete svatá písma), Ïe



K A P I T O L A  1 3

166

jejich vytrvalost je vám v‰em známa; a také, Ïe byli ochotni obû-
tovat nynûj‰í pocty a potû‰ení tohoto svûta, aby mohli obdrÏet
z rukou Pánû uji‰tûní o korunû Ïivota; a Ïe jejich vynikající pfií-
klad v práci, kter˘ nám dokazuje jejich horlivost v této vûci, kte-
rou pfiijali za svou, se dennû snaÏíte napodobovat. A doufáme,
Ïe v srdci neustále rozm˘‰líte nejen o tûchto pfiíkladech Svat˘ch,
ale také o pfiikázáních na‰eho Pána, a Ïe vás uãí nejen Jeho vÛli
t˘kající se hlásání Jeho evangelia, ale také Jeho mírnosti a doko-
nalému jednání se v‰emi, dokonce i v onûch dobách tûÏkého
pronásledování a t˘rání, kterého se mu dostávalo od zlovolného
a cizoloÏného pokolení.

Pamatujte, bratfií, Ïe vás povolal ke svatosti; a je snad nutné
dodávat, abychom byli jako On v neposkvrnûnosti? Jak moudfie,
jak svatû; jak cudnû a jak dokonale byste se tudíÏ mûli chovat
v Jeho oãích; a pamatujte také na to, Ïe Jeho zrak na vás spoãívá
neustále. Pohlédnete-li na tyto skuteãnosti ve správném svûtle,
nemÛÏete si neuvûdomovat, Ïe bez striktní poslu‰nosti v‰ech
Jeho boÏsk˘ch poÏadavkÛ nakonec mÛÏete zjistit, Ïe se vám
ãehosi nedostává; a bude-li tomu tak, pak uznáte, Ïe va‰ím údû-
lem bude místo mezi neuÏiteãn˘mi sluÏebníky. Prosíme vás
tudíÏ, bratfií, abyste se zlep‰ili ve v‰em, co vám bylo svûfieno do
péãe, abyste svou odmûnu neztratili.“17

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si první odstavec na stranû 159 a vûnujte pozornost
pravidlu, které Joseph Smith pfiijal za své. VzpomeÀte si na kon-
krétní pokyny nebo nafiízení, které jste nedávno obdrÏeli – aÈ jiÏ
skrze slova Ïijícího proroka, nebo skrze na‰eptávání Ducha
Svatého. Jak jste byli poÏehnáni, kdyÏ jste byli poslu‰ni tûchto
nafiízení bez váhání?

• Projdûte si druh˘ odstavec na stranû 159. Proã nûkdy musíme
stát za pravdivou zásadou sami? V jakém smyslu v takové situ-
aci nejsme sami? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranách
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159–161.) Jak mÛÏeme pomoci dûtem a mlad˘m lidem, aby
zÛstali vûrni zásadám evangelia i v situacích, kdy je to nepo-
pulární?

• Prostudujte si oddíl, kter˘ zaãíná na stranû 161. Z jak˘ch
dÛvodÛ nám BÛh dává pfiikázání? Proã máme b˘t poslu‰ni
Jeho pfiikázání?

• Projdûte si, ãemu Joseph Smith uãil o ver‰ích v Matou‰ovi
22:2–14 a v 2. Timoteovi 4:7–8 (strany 162–166). Zamyslete se
nad tím, jak byste se cítili, kdybyste byli na tuto svatební hos-
tinu pfiijati. Jak˘mi lidmi musíme b˘t, abychom byli hodni
vstupu na tuto hostinu? Co podle vás znamená bojovat dobr˘
boj a zachovat víru? VzpomeÀte si na nûkoho, koho znáte a
kdo bojuje dobr˘ boj a zachovává víru. âemu se mÛÏete od
toho ãlovûka nauãit?

• Prorok Joseph nás nabádal, abychom pamatovali na to, Ïe Pán
nás „povolal ke svatosti“. (Strana 166.) Co pro vás znamená
b˘t povolán ke svatosti? KdyÏ pamatujeme na toto „povolání“,
jak˘ vliv to mÛÏe mít na ná‰ Ïivot? Nebo na Ïivot na‰ich rodin-
n˘ch pfiíslu‰níkÛ nebo pfiátel?

Související ver‰e z písem: Exodus 20:1–17; Jan 7:17; 1. Nefi 3:7;
NaS 58:26–29; Abraham 3:25
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Slova nadûje a útûchy
v pfiípadû úmrtí

„Co nás mÛÏe utû‰ovat, pokud jde o na‰e zemfielé? 
Ze v‰ech lidí na zemi máme dÛvod mít, pokud jde 

o na‰e zemfielé, tu nejvût‰í nadûji a útûchu.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Ztráta pociÈovaná pfii úmrtí blízké osoby se dotkla Ïivota
Proroka Josepha Smitha ãasto. Alvin, prvorozen˘ syn Josepha a
Emmy, zemfiel 15. ãervna 1828 v Harmony ve státû Pensylvánii
krátce po narození. KdyÏ se Joseph a Emma v únoru 1831 stû-
hovali ze státu New York do Kirtlandu ve státû Ohio, Emma byla
znovu tûhotná – tentokrát ãekala dvojãata. Krátce poté, co pfiijeli
do Kirtlandu, se pfiestûhovali do srubu na farmû Isaaca
Morleyho, ãlena Církve. Tam se jim 30. dubna narodili Thadeus
a Louisa, av‰ak dlouho neÏili – zemfieli jen nûkolik málo hodin
po narození.

V téÏe dobû, v nedalekém mûstû Warrensville ve státû Ohio,
bratru Johnu Murdockovi zemfiela jeho Ïena Julia krátce poté, co
porodila zdravá dvojãata. Bratr Murdock mûl nyní pût dûtí a obá-
val se, Ïe není schopen se o novorozeÀata postarat. Proto poÏá-
dal Josepha a Emmu, aby je adoptovali jako své vlastní dûti.
Joseph a Emma tak s vdûãností uãinili a pfiijali tato dvû novoro-
zeÀata Josepha a Julii do své rodiny. Mal˘ Joseph v‰ak tragicky
zemfiel o jedenáct mûsícÛ pozdûji v bfieznu 1832, protoÏe mûl
spalniãky a byl vystaven prÛvanu oné noci, kdy lÛza napadla
Proroka a natfiela ho dehtem a pefiím. Zarmoucení rodiãe pocho-
vali, vãetnû malého Josepha, ãtyfii ze sv˘ch prvních pûti dûtí.
Jedin˘m Ïijícím dítûtem zÛstala Julia.

Z jedenácti dûtí Josepha a Emmy – devût dûtí se jim narodilo
a dvû adoptovali – se jich pouze pût doÏilo dospûlosti: Julia
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Joseph a Emma Smithovi s dvojãaty, která adoptovali krátce poté, co jejich vlastní
novorozená dvojãata zemfiela. Joseph a Emma pfiijali s vdûãností Josepha a Julii 

do své rodiny, av‰ak mal˘ Joseph zemfiel v bfieznu 1832.
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narozená v roce 1831; Joseph III narozen˘ v roce 1832;
Frederick narozen˘ v roce 1836; Alexander narozen˘ v roce
1838 a David narozen˘ v listopadu 1844, pût mûsícÛ po smrti
svého otce. Jejich 14mûsíãní syn Don Carlos zemfiel v roce
1841 a jejich syn narozen˘ v roce 1842 zemfiel téhoÏ dne, kdy
se narodil.

Josephu Smithovi také bûhem jeho Ïivota pfiedãasnû zemfieli
tfii bratfii. Ephraim zemfiel krátce po svém narození v roce
1810. JosephÛv star‰í bratr Alvin zemfiel v roce 1823 ve vûku 25
let a jeho mlad‰í bratr Don Carlos zemfiel v roce 1841, také ve
vûku 25 let.

Prorok utrpûl dal‰í velkou ztrátu, kdyÏ mu v roce 1840 zemfiel
v Nauvoo ve státû Illinois jeho otec, u nûhoÏ vyhledával rady a
ãerpal sílu. KdyÏ otec Smith pocítil, Ïe se jeho smrt blíÏí, svolal
rodinu ke svému loÏi. Své Ïenû fiekl: „KdyÏ pohlíÏím na své dûti
a uvûdomuji si, Ïe musejí, dokud Ïijí na této zemi, procházet
nesnázemi a strastmi, pfiestoÏe byly pozvednuty konat dílo
Pánû, bolí mû u srdce a dûsím se toho, Ïe vás opou‰tím takto
obklopené nepfiáteli.“1

Pak postupnû promluvil ke kaÏdému svému synovi a dcefii a
dal jim své poslední poÏehnání. Prorokova matka zaznamenala,
Ïe k Josephovi pronesl tato utû‰ující slova:

„,Josephe, synu mÛj, jsi povolán k dÛleÏitému a svatému
povolání. Jsi vskutku povolán konat dílo Pánû. Vytrvej a buì
vûrn˘ a bude‰ poÏehnán, a tvé dûti po tobû. Bude‰ vskutku Ïít,
abys dokonãil své dílo.‘

Nato Joseph s pláãem zvolal: ,Ach otãe, opravdu?‘ ,Ano,‘ fiekl
jeho otec, ,bude‰ Ïít, abys vytyãil plán ve‰kerého díla, které ti
BÛh dal vykonat. Toto je mé poslední poÏehnání na tvou hlavu
ve jménu JeÏí‰ovû.‘ “2

Prorok Joseph Smith byl díky tûmto sv˘m Ïivotním tûÏkostem
a svému inspirovanému porozumûní Spasitelovu Usmífiení
schopen poskytnout mnoha zarmoucen˘m Svat˘m tolik potfieb-
nou útûchu.
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Uãení Josepha Smitha

KdyÏ zemfiou milovaní rodinní pfiíslu‰níci nebo pfiátelé,
nacházíme velkou útûchu v poznání, Ïe se s nimi 

opût setkáme ve svûtû, kter˘ pfiijde.

7. dubna 1844 mûl Prorok proslov na konferenci Církve
v Nauvoo. Mluvil o svém pfiíteli Kingu Folletovi, kter˘
nedlouho pfiedtím zemfiel: „Milovaní Svatí, Ïádám o pozornost
tohoto shromáÏdûní, zatímco k vám budu promlouvat na téma
zesnul˘ch. K tomuto tématu mû bezprostfiednû dovedl skon
na‰eho milovaného bratra, star‰ího Kinga Folletta, kter˘ byl roz-
drcen ve studni po pádu kádû s kameny. Jeho pfiátelé a pfiíbuzní
mû poÏádali, abych promluvil, av‰ak vzhledem k tomu, Ïe
v tomto shromáÏdûní je velmi mnoho tûch, ktefií Ïijí v tomto
mûstû i jinde a ktefií ztratili pfiátele, mám pocit, Ïe bych mûl pro-
mluvit o tomto tématu obecnû a nabídnout vám své my‰lenky,
do té míry, do jaké jsem toho schopen, a do té míry, do jaké
budu inspirován Duchem Svat˘m, abych se tímto tématem
zab˘val. Potfiebuji va‰e modlitby a víru, abych mohl mít ponau-
ãení od V‰emohoucího Boha a dar Ducha Svatého, abych mohl
vyloÏit to, co je pravdivé a co mÛÏete snadno pochopit, a aby
vám toto svûdectví mohlo vnést do srdce a do mysli pfiesvûdãení
o pravdivosti toho, co fieknu...

... Vím, Ïe mé svûdectví je pravdivé; kdyÏ tudíÏ promlouvám
k tûmto truchlícím, co ztratili? Jejich pfiíbuzní a pfiátelé jsou jen
oddûleni od svého tûla na krátké období: jejich duch, kter˘ exi-
stoval s Bohem, opustil tento stánek z hlíny jen na mal˘ okamÏik,
abych tak fiekl; a oni nyní existují na místû, kde spolu rozmlou-
vají tímtéÏ zpÛsobem jako my na zemi...

... Co nás mÛÏe utû‰ovat, pokud jde o na‰e zemfielé? Ze v‰ech
lidí na zemi máme dÛvod mít, pokud jde o na‰e zemfielé, tu nej-
vût‰í nadûji a útûchu; neboÈ jsme je vidûli kráãet zpÛsobile
v na‰em stfiedu a vidûli jsme je upadnout do spánku v náruãi
JeÏí‰ovû...

Vy, truchlící, máte dÛvod k radosti – mluvím o smrti star‰ího
Kinga Folletta; neboÈ vá‰ manÏel a otec ode‰el, aby ãekal, dokud
nenastane vzkfií‰ení z mrtv˘ch – dokud nenastane zdokonalení
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ostatkÛ; neboÈ pfii vzkfií‰ení vá‰ pfiítel povstane v dokonalé bla-
Ïenosti a pÛjde do celestiální slávy...

Jsem oprávnûn fiíci, pravomocí Ducha Svatého, Ïe nemáte
Ïádn˘ dÛvod k obavám; neboÈ ode‰el do domova spravedln˘ch.
Netruchlete, neplaãte. Vím to skrze svûdectví Ducha Svatého,
kter˘ je ve mnû; a vy mÛÏete oãekávat, Ïe va‰i pfiátelé vyjdou a Ïe
se s nimi setkáte v jitru celestiálního svûta...

Mám otce, bratry, dûti a pfiátele, ktefií jiÏ ode‰li do svûta duchÛ.
Nejsou tu jen na okamÏik. Jsou duchové a brzy se opût shle-
dáme. Brzy pfiijde ãas, kdy zazní troubení. AÏ odejdeme, pfiiví-
táme svou matku, otce, pfiátele a v‰echny ty, které milujeme a
ktefií zesnuli v JeÏí‰ovi. Nebude Ïádn˘ch obav z lÛzy, pronásle-
dování nebo zákefin˘ch soudních líãení a uvûznûní; ale bude to
vûãnost naplnûná blaÏeností.“3

Star‰í Lorenzo D. Barnes zemfiel bûhem své misionáfiské sluÏby
v Anglii. Prorok promluvil o jeho úmrtí na shromáÏdûní, které se
konalo v nedostavûném chrámu Nauvoo: „¤eknu vám, co si pfieji.
Pokud bych byl zítra povolán, abych ulehl do hrobu, dovolte mi,
abych si bûhem rána vzkfií‰ení, jakmile skály puknou a neÏ
vyjdeme z hrobÛ, podal ruku s otcem a zvolal: ,Otãe mÛj‘ a on
fiekne: ,Synu mÛj, synu mÛj.‘

A mÛÏeme o tomto takto rozjímat? Ano, pokud se nauãíme,
jak Ïít a jak umírat. KdyÏ uléháme, pfiem˘‰líme, jak budeme moci
ráno vstát; a je radostné, kdyÏ pfiátelé ulehnou spolu, zaklesnuti
v náruãí lásky, aby spali a probudili se ve vzájemném objetí a
opût spolu rozmlouvali.

Podivovali byste se nad tím, kdybych vám fiekl, co jsem spatfiil
ve vidûní ohlednû tohoto zajímavého tématu? Ti, ktefií zemfieli
v JeÏí‰i Kristu, mohou oãekávat, Ïe aÏ vyjdou z hrobu, dosáhnou
ve‰keré té radosti, kterou zde mûli nebo oãekávali.

Ono vidûní bylo tak jasné, Ïe jsem vskutku spatfiil lidi pfied-
tím, neÏ vystoupili z hrobu, jako kdyby pomalu vstávali. Vzali se
za ruce a pronesli jeden k druhému: ,Tatínku, synku, maminko,
dcerko, bratfie, sestro.‘ A aÏ se ozve hlas, kter˘ povolá mrtvé,
aby vstali, pfiedpokládejme, Ïe budu leÏet po boku svého otce,
z ãeho se mé srdce nejprve zaraduje? Îe se setkám s otcem,
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matkou, bratrem, sestrou; a pokud budou po mém boku, obe-
jmu je a oni mne...

Pro mne je bolestivûj‰í my‰lenka na úpln˘ zánik neÏ my‰lenka
na smrt. Pokud bych nemûl Ïádné vyhlídky na to, Ïe znovu uvi-
dím svého otce, matku, bratry, sestry a pfiátele, srdce by mi v oka-
mÏiku puklo, a já bych sestoupil do hrobu. Vyhlídky na to, Ïe
uvidím své pfiátele v jitru vzkfií‰ení, rozradostÀují mou du‰i a
umoÏÀují mi sná‰et zla spojená s tímto Ïivotem. Je to jako kdyby
se vydali na dlouho cestu, a pfii jejich návratu se s nimi setká-
váme s je‰tû vût‰í radostí...

Dovolte mi, abych nabídl útûchu Marcellu Batesovi [ãlen
Církve, jemuÏ zemfiela manÏelka]. Zakrátko bude‰ ve spoleãnosti
své spoleãnice ve svûtû slávy, a totéÏ se t˘ká pfiátel bratra Barnese
a v‰ech Svat˘ch, ktefií truchlí. Toto je pro nás v‰echny varovn˘
hlas, abychom byli váÏní a pilní a abychom odloÏili veselí, mar-
nivost a bláhovost a byli pfiipraveni zítra zemfiít.“4

Rodiãe, kter˘m zemfieli dûti, získají své dûti ve 
vzkfií‰ení právû tak, jak je uloÏili do hrobu.

Na pohfibu dvouletého Mariana Lyona Prorok fiekl: „V na‰em
stfiedu opût zaznûl varovn˘ hlas, kter˘ dokládá nejistotu lidského
Ïivota; a ve sv˘ch voln˘ch chvílích jsem rozjímal o tomto tématu
a kladl jsem si otázku, jak je moÏné, Ïe nemluvÀata, nevinné
dûti, jsou nám odnímána, a zvlá‰tû ta, která se zdají b˘t nanejv˘‰
inteligentní a zajímavá. Ty nejváÏnûj‰í dÛvody, které mû napadají,
jsou tyto: Tento svût je velmi zkaÏen˘m svûtem; a... je stále zlo-
volnûj‰í a zkaÏenûj‰í... Pán odnímá mnohé, dokonce v jejich dût-
ství, aby mohli uniknout nevraÏivosti lidské a trápením a zlÛm
tohoto souãasného svûta; byli pfiíli‰ ãistí, pfiíli‰ líbezní, neÏ aby
Ïili na zemi; pokud to tudíÏ patfiiãnû rozváÏíme, namísto truch-
lení máme dÛvod k radosti, neboÈ jsou vysvobozeni od zla, a my
je budeme brzy opût mít...

... Jedin˘ rozdíl mezi tím, kdyÏ nûkdo zemfie star˘, a tím, kdyÏ
zemfie mlad˘, je ten, Ïe jeden Ïije déle v nebi a ve vûãném svûtle
a slávû neÏ ten druh˘, a je o trochu dfiíve vysvobozen z tohoto
bídného a zlovolného svûta. Nehledû na v‰echnu tuto slávu, na
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Joseph Smith uãil, Ïe malé dûti „musejí povstat právû tak, jako zemfiely“ a Ïe 
rodiãe se pfiivítají se sv˘mi dûtmi „s toutéÏ nádherou v celestiální slávû“.

okamÏik ji ztrácíme ze zfietele a truchlíme nad ztrátou, av‰ak
netruchlíme jako ti, ktefií by byli bez nadûje.“5

„Lze poloÏit otázku – ,Budou mít matky své dûti ve vûãnosti?‘
Ano! Ano! Matky, vy budete mít své dûti; neboÈ ony budou mít
vûãn˘ Ïivot, neboÈ jejich dluh je splacen.“6

„Dûti... musejí povstat právû tak, jak zemfiely; a my mÛÏeme
pfiivítat svá pÛvabná dûÈátka s toutéÏ slávou – s toutéÏ nádherou
v celestiální slávû.“7

President Joseph F. Smith, ‰est˘ president Církve, zaznamenal:
„Joseph Smith uãil nauce, Ïe dítû, které bylo uloÏeno ve smrti,
povstane pfii vzkfií‰ení jako dítû; a ukázal na matku mrtvého dítûte
a fiekl jí: ,Budete mít radost, potû‰ení a uspokojení z v˘chovy
tohoto dítûte po jeho vzkfií‰ení, dokud nedosáhne plné postavy
svého ducha.‘ …

V roce 1854 jsem se setkal se svou tetou [Agnes Smithovou],
manÏelkou mého str˘ce Dona Carlose Smitha, která byla matkou
oné dívenky [Sophronie], o níÏ Prorok Joseph Smith mluvil,
kdyÏ fiekl té matce, Ïe bude mít radost, potû‰ení a uspokojení
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z v˘chovy onoho dítûte po vzkfií‰ení, dokud její dítû nedosáhne
plné postavy svého ducha; a Ïe to bude mnohem vût‰í radost,
neÏ jakou by mohla mít ve smrtelnosti, protoÏe bude zbavena
zármutku a obav a slabostí smrtelného Ïivota a bude toho vûdût
více, neÏ kolik by toho mohla vûdût v tomto Ïivotû. Setkal jsem
se s onou vdovou, matkou onoho dítûte, a ona mi fiekla o této
události a vydala mi svûdectví, Ïe pfiesnû to Prorok Joseph Smith
fiekl, kdyÏ mluvil na pohfibu její malé dcerky.“8

Mary Isabelle Horneové i Leonofie Cannon Taylorové
zemfielo malé dítû. Sestra Horneová vzpomínala na to, jak
Prorok Joseph Smith poskytl tûmto dvûma sestrám tato slova
útûchy: „¤ekl nám, Ïe tyto dûti získáme v jitru vzkfií‰ení spra-
vedliv˘ch právû tak, jak jsme je uloÏily do hrobu, v ãistotû a
v nevinnosti, a Ïe je budeme vychovávat a Ïe budeme o nû
peãovat jako jejich matky. ¤ekl, Ïe dûti budou vzkfií‰eny ve
vzkfií‰ení spravedliv˘ch právû tak, jak byly uloÏeny do hrobu, a
Ïe obdrÏí ve‰kerou inteligenci nezbytnou k tomu, aby se ujaly
trÛnÛ, kníÏectví a mocí.“9

KdyÏ truchlíme nad tím, Ïe zemfiel nûkdo blízk˘, mÛÏeme
se spolehnout na to, Ïe „BÛh celé zemû v‰e napraví“.

Na pohfibu Ephraima Markse, kterému bylo 24 let, Prorok
prohlásil: „Toto je velmi váÏná a úctou naplnûná chvíle. Nikdy
jsem nepociÈoval vût‰í váÏnost; pfiipomíná mi to smrt mého nej-
star‰ího bratra Alvina, kter˘ zemfiel ve státû New York, a mého
nejmlad‰ího bratra Dona Carlosa Smitha, kter˘ zemfiel v Nauvoo.
Je pro mû tûÏké Ïít na zemi a vidût, jak jsou tito mladí muÏi, od
nichÏ jsme ãerpali oporu a útûchu, od nás odnímáni uprostfied
svého mládí. Ano, je tûÏké se s tím smífiit. Obãas jsem mûl dojem,
Ïe bych byl více smífien s tím, kdybych byl sám povolán zemfiít,
pokud by to byla vÛle BoÏí; a pfiesto vím, Ïe bychom se mûli upo-
kojit a vûdût, Ïe to je od Boha, a b˘t smífieni s Jeho vÛlí; v‰e je
v pofiádku. Nebude trvat dlouho a my v‰ichni budeme povoláni
podobn˘m zpÛsobem: mÛÏe se to stát mnû i vám.“10

6. ãervna 1832 napsal Joseph Smith Emmû Smithové:
„Zarmoutilo mû, kdyÏ jsem se doslechl, Ïe Hyrum ztratil své
dûÈátko. Myslím, Ïe mÛÏeme do jisté míry vûdût, jak se cítí, ale
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my v‰ichni musíme b˘t smífieni se sv˘m údûlem a fiíci: nechÈ se
dûje vÛle Pánû.“11

20. ledna 1840 napsal Joseph Smith Emmû Smithové: „Od
Hyruma jsem obdrÏel dopis, kter˘ mû zahfiál u srdce, kdyÏ jsem
se dozvûdûl, Ïe celá má rodina je naÏivu. Pfiesto v srdci truchlím
nad tûmi, ktefií nám byli odÀati, av‰ak nikoli bez nadûje, neboÈ je
opût uvidím a budu s nimi. MÛÏeme b˘t tudíÏ vût‰í mûrou smí-
fieni s jednáním BoÏím.“12

„Pokud jde o úmrtí v Sionu, chceme truchlit s tûmi, ktefií truchlí,
ale pamatujeme na to, Ïe BÛh celé zemû v‰e napraví.“13

„Do‰lo k mnoha úmrtím, která nás zanechávají v zádumãivé
náladû, av‰ak s tím nic nenadûláme. KdyÏ BÛh promluví z nebes
a odvolá nás odtud, musíme se podfiídit Jeho pfiíkazÛm.“14

Na pohfibu Jamese Adamse Prorok fiekl: „Poprvé jsem ho vidûl
ve Springfieldu [ve státû Illinois], kdyÏ jsem cestoval z Missouri
do Washingtonu. Vyhledal mû, i kdyÏ mû neznal, vzal mû k sobû
domÛ, povzbudil mû a dodal mi útûchu a dal mi peníze. Byl
velmi dÛvûrn˘m pfiítelem... Mûl zjevení ohlednû svého odchodu,
a ode‰el za dÛleÏitûj‰ím dílem. KdyÏ jsou lidé pfiipraveni, je pro
nû lep‰í tam odejít. Bratr Adams ode‰el, aby pro zemfielé otevfiel
úãinnûj‰í dvefie. Duchové spravedliv˘ch jsou povzneseni k vût-
‰ímu a slavnûj‰ímu dílu; jsou tudíÏ pfii svém odchodu do svûta
duchÛ poÏehnáni.“15

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Jaké my‰lenky vás napadají nebo jaké pocity to ve vás vyvolává,
kdyÏ ãtete o událostech popsan˘ch na stranách 169–171? Jak˘
vliv mûly tyto záÏitky na to, ãemu Prorok Joseph uãil o smrti a
vzkfií‰ení?

• Tato kapitola obsahuje poselství, která Joseph Smith pfiedal
lidem, ktefií truchlili nad smrtí sv˘ch blízk˘ch (strany
172–177). V tûchto slovech jim Prorok nabídl „nadûji a útû-
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chu“ tím, Ïe uãil naukám evangelia a vysvûtloval sv˘m poslu-
chaãÛm, jak se tyto nauky t˘kají jejich Ïivota. KdyÏ myslíte na
své blízké, ktefií jiÏ zemfieli nebo ktefií mohou brzy zemfiít, jaké
pravdy evangelia vám pfiiná‰ejí útûchu? Proã mají pro vás tyto
pravdy takov˘ v˘znam?

• Pfieãtûte si, co fiekl Joseph Smith, kdyÏ mluvil o smrti star‰ího
Barnese, i jeho radu t˘kající se toho „jak Ïít a jak umírat“.
(Strany 173–174.) Co pro vás tato rada znamená? Zamyslete se
nad tím, jak se vá‰ Ïivot mÛÏe zmûnit, kdyÏ budete pamatovat
na tuto jeho radu.

• Projdûte si Prorokova slova urãená rodiãÛm, kter˘m zemfiely
malé dûti (strany 174–176). Jak mohou tyto nauky dodat
nadûji zarmoucen˘m rodiãÛm?

• Prostudujte si slova Josepha Smitha t˘kající se toho, jak se
máme smífiit s vÛlí BoÏí, kdyÏ nám zemfie nûkdo blízk˘ (strany
176–177). Jak na‰e rozhodnutí pfiijmout BoÏí vÛli ovlivní na‰e
pocity? Jak to ovlivní na‰e slova a na‰e skutky? Jak na‰e roz-
hodnutí mÛÏe pomoci druh˘m?

Související ver‰e z písem: Jan 20:1–29; Mosiá‰ 16:7–8; Alma
40:11–12; Moroni 8:11–20; NaS 42:45–46
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V roce 1833 Joseph Smith a Frederick G. Williams pfiipravili tuto mapu pro 
mûsto Sion, které mûlo b˘t vybudováno v kraji Jackson ve státû Missouri. 
Vefiejná prostranství v centru mûsta jsou obklopena bloky domÛ o rozloze 

4 hektarÛ, pfiiãemÏ jeden pozemek má rozlohu 2000 metrÛ ãtvereãních. Samotné 
mûsto nikdy postaveno nebylo, nicménû Svatí posledních dnÛ pozdûji pouÏili 

mnohé základní my‰lenky z tohoto plánu pfii dal‰ím osídlování.
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Utvrzení vûci Sionu

„Budování Sionu je vûcí, která zajímala lid BoÏí 
v kaÏdé dobû; je to téma, kter˘m se proroci, 

knûÏí a králové zaobírali se zvlá‰tním potû‰ením.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Na zaãátku ãervna 1831, pouh˘ch nûkolik t˘dnÛ poté, co
skonãilo shromaÏìování ãlenÛ ze státu New York do státu Ohio,
se Svatí se‰li v Kirtlandu na konferenci Církve. 7. ãervna, den po
skonãení konference, obdrÏel Joseph Smith zjevení, které zamû-
fiilo pozornost ãlenÛ Církve na Sion: „Pfií‰tí konference... se
bude konati v Missouri, v zemi, kterou zasvûtím lidu svému.“
(NaS 52:2.)

Svatí mûli nesmírn˘ zájem na zaloÏení Sionu – svatého mûsta,
pokojného útoãi‰tû pro spravedlivé, ktefií prchali pfied zlovolností
svûta. Aby Pán Svaté pfiipravil, opakovanû je nabádal, aby „[usilo-
vali] o nastolení a utvrzení vûci Sionu“. (NaS 6:6; 11:6; 12:6; viz
také 14:6.) Vedoucí Církve se nyní mûli ihned vydat na cestu, aby
urãili místo Sionu. 19. ãervna Joseph Smith, Sidney Rigdon a dal‰í
vyrazili na cestu dlouhou 1500 kilometrÛ do kraje Jackson ve státû
Missouri. Putovali po vodû, dostavníkem a mnoho kilometrÛ ura-
zili pû‰ky. Cesta byla obtíÏná a namáhavá, ale Prorok pociÈoval
Pánovu ochrannou péãi: „Nehledû na zkaÏenosti a ohavnosti oné
doby a zlého ducha, kter˘ vÛãi nám projevovali rÛzní lidé na mno-
h˘ch místech kvÛli na‰í vífie v Knihu Mormonovu, pfiesto nám Pán
i nadále den za dnem projevoval bdûlou starostlivost a láskyplnou
péãi; a my jsme si stanovili pravidlo, kdekoli k tomu byla pfiíleÏi-
tost, pfieãíst si kapitolu v Bibli a pomodlit se; a tyto chvíle uctívání
nám pfiiná‰ely velkou útûchu.“1

V polovinû ãervence Prorok dorazil do západní ãásti státu
Missouri, do nádherné oblasti zvlnûné úrodné prérie, která byla
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hustû posetá kvûtinami. Pán na tomto místû, v odpovûì na jeho
dotaz ohlednû pfiesného umístûní Sionu, zjevil, Ïe „místo, které
se nyní naz˘vá Independence, je ústfiedním místem; a místo pro
chrám leÏí západnû na pozemku, kter˘ není daleko od soudní
budovy“ (NaS 57:3) a Ïe tyto pozemky se mají koupit. 2. srpna se
Joseph Smith a ostatní se‰li, aby zaãali budovat Sion. Prorok
zaznamenal: „Pomohl jsem colesvillské odboãce Církve poloÏit
první trám pro dÛm jako základnu Sionu v okrese Kaw, dvanáct
mil [19 kilometrÛ] na západ od Independence. Trám neslo a
poloÏilo dvanáct muÏÛ na poãest dvanácti kmenÛ Izraele.
ZároveÀ, skrze modlitbu, star‰í Sidney Rigdon posvûtil a zasvûtil
zemi Sion pro shromaÏìování Svat˘ch. Byla to radostná chvíle
pro ty, ktefií byli pfiítomni, a umoÏnila nám nahlédnout do
budoucnosti, kteráÏto doba teprve pfiijde ke spokojenosti vûr-
n˘ch.“2 Následujícího dne Prorok zasvûtil chrámov˘ pozemek.

Mezi prvními ãleny Církve, ktefií se usadili v Missouri, byli Svatí
z Colesville ze státu New York. Tito Svatí podstoupili obtíÏnou
cestu ze státu New York do Kirtlandu v Ohiu, ale v Ohiu Ïili jen
krátce – poté jim bylo pfiikázáno, aby se vydali do státu Missouri.
Polly Knightová, ãlenka odboãky z Colesville, sice do zemû Sionu
dorazila, ale o t˘den pozdûji tam zemfiela. Aãkoli její zdravotní
stav nebyl dobr˘, byla rozhodnuta, Ïe vydrÏí aÏ do konce cesty.
Její syn napsal: „Potichu zesnula radujíc se z nové a vûãné
smlouvy evangelia a chválíc Boha, Ïe se doÏila toho, Ïe spatfiila
zemi Sion... Pohfibu mé matky se zúãastnil i bratr Joseph Smith a
promluvil k nám velmi znamenit˘m a utû‰ujícím zpÛsobem.“3

Aãkoli se Prorok zanedlouho vrátil do Kirtlandu a vedl Církev
z tohoto místa aÏ do roku 1838, mnozí Svatí se nadále stûhovali
do státu Missouri.

Svatí se pilnû snaÏili budovat Sion, ale ke konci roku 1833 byli
následkem krutého pronásledování ze sv˘ch domovÛ v kraji
Jackson vyhnáni a opustili tak své sny t˘kající se zaloÏení Sionu
a vybudování chrámu na onom místû. Skrze Proroka Josepha
Smitha Pán zjevil, Ïe podmínky pro vykoupení Sionu v oné zemi
nebyly dosud splnûny a Ïe zaloÏení Sionu musí na „krátk˘ ãas“
poãkat. (NaS 105:9.)
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Uãení Josepha Smitha

Pán oznaãil kraj Jackson v Missouri za zemi Sion – jako
místo, kde se Svatí v dobû Josepha Smitha shromáÏdí 

a kde se nakonec vybuduje svaté mûsto Sion.

„V ãervnu [1831] jsem skrze nebeské vidûní obdrÏel pfiikázání,
abych se vydal k západním hranicím státu Missouri a tam oznaãil
pfiesnû to místo, které má b˘t ústfiedním místem pro poãátek shro-
maÏìování tûch, ktefií pfiijímají plnost vûãného evangelia. V sou-
ladu s tím jsem se vydal na cestu, s nûkter˘mi sv˘mi bratfiími, a po
dlouhé a únavné cestû, kdy jsme strádali velikou nouzí a kdy nás
potkali mnohé tûÏkosti, jsme dorazili do kraje Jackson ve státû
Missouri, a po zhlédnutí krajiny a poté, co jsme usilovnû Ïádali
Boha, se nám BÛh projevil a sdûlil mnû i ostatním pfiesné místo,
které oznaãil za poãátek díla shromaÏìování a zbudování ,svatého
mûsta‘, které má b˘t naz˘váno Sionem – Sionem, protoÏe je to
místo spravedlivosti, a v‰ichni ti, ktefií ho staví, mají uctívat pra-
vého a Ïijícího Boha, a v‰ichni mají vûfiit v jednu nauku, a to nauku
na‰eho Pána a Spasitele JeÏí‰e Krista. ,StráÏní tvoji hlasu, hlasu
pozdvihnou, a spolu prokfiikovati budou; neboÈ okem v oko uzfií,
Ïe Hospodin zase pfiivede Sion.‘ [Izaiá‰ 52:8.]“4

Na zaãátku 30. let 19. století se Svatí pokou‰eli, jak jim Pán
pfiikázal, poloÏit základy Sionu v kraji Jackson ve státû Missouri,
ale nebyli toho schopni, protoÏe nebyli duchovnû pfiipraveni.
Prorok Joseph Smith fiekl ohlednû toho, kdy bude Sion zaloÏen,
toto: „Z Ïádného sdûlení od Ducha se nedozvídám, Ïe by Sion
ztratil svÛj nárok na celestiální korunu, tfiebaÏe Pán zpÛsobil, aby
byl takto suÏován, vyjma moÏná nûkter˘ch jedincÛ, ktefií kráãejí
v neposlu‰nosti a ktefií se zfiíkají této nové smlouvy; v‰ichni takoví
se v pfiíhodném ãase projeví sv˘mi skutky. Z toho, co jsem se mohl
dozvûdût z pfiikázání, která byla dána, jsem vÏdy pfiedpokládal, Ïe
Sion postihne urãité souÏení. Rád bych vám v‰ak pfiipomnûl jistou
vûtu v jednom ze sdûlení, jeÏ praví, Ïe po mnohém souÏení pfii-
chází poÏehnání [viz NaS 58:4]. Díky tomuto sdûlení, a také díky
jin˘m, a také díky jednomu sdûlení, které jsem obdrÏel nedávno,
vím, Ïe Sion bude v pfiíhodném ãase Pánû vykoupen; ale kolik dní
bude trvat jeho oãi‰Èování, jeho utrpení a souÏení, to Pán pfied
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m˘ma oãima skryl; a kdyÏ se na toto téma dotazuji, toto je hlas
Pánû: Upokoj se a vûz, Ïe já jsem BÛh! V‰ichni ti, ktefií trpí pro
jméno mé, budou se mnou vládnout, a ten, kter˘ pokládá svÛj
Ïivot kvÛli mnû, ho opût nalezne... KéÏ nám BÛh dopfieje, aby nás
nic, nehledû na [na‰e] veliká souÏení a utrpení, nemohlo odlouãit
od lásky Kristovy [viz ¤ímanÛm 8:35–39].“5

Vûc Sionu budujeme tím, Ïe se stáváme lidmi, 
ktefií jsou ãistí v srdci, a tím, Ïe pilnû pracujeme 

a jsme jednoho srdce a jedné mysli.

„Budování Sionu je vûcí, která zajímala lid BoÏí v kaÏdé dobû;
je to téma, kter˘m se proroci, knûÏí a králové zaobírali se zvlá‰t-
ním potû‰ením; s radostn˘m oãekáváním vzhlíÏeli ke dni, v nûmÏ
Ïijeme; a podníceni nebesk˘m a radostn˘m oãekáváním pûli a
psali a prorokovali o tomto na‰em dni; zemfieli v‰ak, aniÏ by ho
vidûli; my jsme tím obdafien˘m lidem, kter˘ BÛh vyvolil, aby
uskuteãnil slávu posledních dnÛ; nám je dovoleno, abychom
vidûli slávu posledních dnÛ, podíleli se na ní a pomáhali jí, aby
se rozvinula vpfied.“6

„Jakékoli místo, kde se Svatí shromaÏìují, je Sion, kteréÏto
místo kaÏd˘ spravedliv˘ muÏ vybuduje jako místo bezpeãí pro
své dûti.“7

„Tu i tam bude kÛl [Sionu] pro shromaÏìování Svat˘ch... Tam
budou va‰e dûti poÏehnány, a vy budete uprostfied pfiátel, kde
mÛÏete b˘t poÏehnáni. SíÈ evangelia shromaÏìuje v‰echny
moÏné druhy lidí.

... Na‰ím nejvy‰‰ím cílem má b˘t vybudování Sionu... Brzy pfii-
jde ãas, kdy nikdo nebude mít nikde klid, vyjma v Sionu a v jeho
kÛlech.“8

„Pokud jde o vybudování Sionu, musí to b˘t uãinûno na
základû rad Jehovy, na základû nebesk˘ch zjevení.“9

„Pokud se Sion neoãistí, aby se v Jeho oãích osvûdãil ve v‰ech
vûcech, On si vyhledá jin˘ lid; neboÈ Jeho dílo bude pokraãovat,
dokud se Izrael neshromáÏdí, a ti, ktefií nechtûjí sly‰et Jeho hlas,
musejí oãekávat, Ïe pocítí Jeho hnûv. Dovol mi, abych Ti fiekl
toto: snaÏ se oãistit, a také v‰ichni obyvatelé Sionu, aby hnûv
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„ Jakékoli místo, kde se Svatí shromaÏìují, je Sion, kteréÏto místo kaÏd˘ 
spravedliv˘ muÏ vybuduje jako místo bezpeãí pro své dûti.“

Pánû nebyl roznícen do krajnosti. âiÀte pokání, ãiÀte pokání,
toto je hlas BoÏí Sionu; a jakkoli podivné se to mÛÏe zdát, pfies-
to je pravdou, Ïe lidé neustanou v sebeospravedlÀování, dokud
ve‰kerá jejich nepravost nebude odhalena a dokud se jejich cha-
rakter nedostane za hranici moÏného vykoupení a dokud to, co
jako poklad shromaÏìují ve svém srdci, nebude vystaveno zraku
lidstva. Pravím Ti (a co pravím Tobû, pravím v‰em), sly‰ varovn˘
hlas BoÏí, aby Sion nepadl a aby Pán ve svém hnûvu nepfiísahal
obyvatelÛm Sionu, Ïe nevejdou v Jeho odpoãinutí.“10

„Dokud jsou v Církvi trpûny nespravedlivé skutky, nemÛÏe b˘t
posvûcena, a ani Sion nemÛÏe b˘t vykoupen.“11

„NechÈ kaÏd˘ pracuje, aby se pfiipravil pro vinici, a vûnuje tro-
chu ãasu, aby utû‰il truchlící; aby ovázal zlomené v srdci; aby
napravil odpadlíka; aby pfiivedl zpût pobloudilce; aby znovu
pozval do království ty, ktefií byli odfiíznuti, tím, Ïe je povzbudí,
aby se snaÏili, dokud trvá den, a aby konali skutky spravedlivosti
a aby se s jedním srdcem a s jednou myslí pfiipravili na to, aby
pomohli vykoupit Sion, onu dobrou zemi zaslíbení, kde budou
ti, ktefií jsou ochotní a poslu‰ní, poÏehnáni...
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[Modlíme se] k na‰emu nebeskému Otci, abyste mohli b˘t
velmi zboÏní, velmi pokorní a velmi dobroãinní; abyste pilnû
pracovali, duchovnû i ãasnû, na vykoupení Sionu, aby se ti, ktefií
jsou ãistí v srdci, mohli navrátit s písnûmi vûãné radosti, aby sta-
vûli na pust˘ch místech a setkali se s Pánem, aÏ pfiijde ve slávû
své [viz NaS 101:18].“12

Sion, Nov˘ Jeruzalém, bude vybudován 
na americkém kontinentu.

âlánky víry 1:10: „Vûfiíme v doslovné shromáÏdûní Izraele a ve
znovuzfiízení deseti kmenÛ; Ïe Sion (Nov˘ Jeruzalém) bude
vybudován na americkém kontinentu.“13

„Mûsto Sion, o nûmÏ mluvil David ve stodruhém Ïalmu, bude
vybudováno na americké pÛdû, ,a vykoupení... Hospodinovi
navrátí se, a pfiijdou na Sion s prozpûvováním, a [veselí] vûãné
bude na hlavû jejich‘ [Izaiá‰ 35:10]; a tehdy budou osvobozeni
od nesmírné rány, která bude procházet zemí. Ale Juda získá
vysvobození v Jeruzalémû. [Viz Joel 2:32; Izaiá‰ 26:20–21;
Jeremiá‰ 31:12; Îalm 1:5; Ezechiel 34:11–13.] Toto jsou svûdec-
tví o tom, Ïe dobr˘ Past˘fi vynese své ovce a vyvede je ze v‰ech
národÛ, do kter˘ch byly rozpt˘leny v zamraãen˘ a temn˘ den, do
Sionu a do Jeruzaléma.“14

„Zahájím citátem z proroctví Enochova, kter˘ mluvil o posled-
ních dnech: ,Spravedlivost se‰lu s nebe; a pravdu vy‰lu ze zemû,
aby vydávala svûdectví o mém Jednorozeném; Jeho vzkfií‰ení
z mrtv˘ch [tímto vzkfií‰ením rozumím vzkfií‰ení fyzického tûla];
ano, a také vzkfií‰ení v‰ech lidí; a spravedlivost a pravda, dám,
aby zaplavily zemi jako povodeÀ, abych shromáÏdil vyvolené své
ze ãtyfi stran zemû, do místa, které pfiipravím, do svatého mûsta,
aby lid mÛj mohl opásati bedra svá a vyhlíÏeti ãas pfiíchodu
mého; neboÈ tam bude mÛj stánek, a bude nazváno Sion, Nov˘
Jeruzalém.‘ [MojÏí‰ 7:62.]

Tomuto citátu rozumím tak, Ïe... spravedlivost a pravda
zaplaví zemi jako povodeÀ. A nyní se táÏi, jak spravedlivost a
pravda zaplaví zemi jako povodeÀ? Odpovím vám. Lidé a andûlé
budou spolupracovníky v uskuteãÀování tohoto velikého díla a
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Sion, vskutku Nov˘ Jeruzalém, bude pfiipraven pro vyvolené,
ktefií budou shromáÏdûni ze ãtyfi stran zemû a ktefií zaloÏí svaté
mûsto, neboÈ svatostánek Pánû bude s nimi...

... ,Vizte, tento lid zaloÏím v této zemi k naplnûní smlouvy, kte-
rou jsem uãinil s otcem va‰ím Jákobem; a ta bude Nov˘m
Jeruzalémem.‘ [3. Nefi 20:22.] Z Knihy Mormonovy se dozvídáme,
o jak˘ kontinent a pozemek, na nûmÏ Nov˘ Jeruzalém bude stát,
se pfiesnû jedná, a Ïe podle Janova vidûní na ostrovû Patmos musí
b˘t uchopen a vyzdviÏen.

Mnozí budou chtít fiíci, Ïe tento Nov˘ Jeruzalém, o nûmÏ se
pí‰e, je Jeruzalém, kter˘ postavili Îidé na v˘chodním konti-
nentu. Av‰ak ze Zjevení 21:2 poznáte, Ïe Nov˘ Jeruzalém sestu-
poval z nebe od Boha, ozdoben jako nevûsta pro svého manÏela;
Ïe poté byl Zjevovatel unesen v Duchu na velikou a vysokou
horu a spatfiil veliké a svaté mûsto sestupující z nebe od Boha.
Mluví se zde o dvou mûstech. Vzhledem k tomu, Ïe ne v‰e lze
popsat v dopise, fieknu struãnû, Ïe na tomto kontinentu bude
zaloÏen Nov˘ Jeruzalém, a také na v˘chodním kontinentu bude
znovu postaven Jeruzalém [viz Eter 13:1–12]. ,Vizte, Eter vidûl
dny Kristovy a promlouval také o domu Izraele a o Jeruzalémû,
odkud pfiijde Lehi; poté, co bude zniãen, bude opût zbudován,
svaté mûsto pro Pána, proãeÏ to nemohl b˘ti nov˘ Jeruzalém,
neboÈ byl jiÏ v dávné dobû.‘ [Eter 13:4–5.]“15

„Proroci pravili ohlednû Sionu v posledních dnech: jak na
nûj pfiijde sláva Libanonu; jedle, jilm a zimostráz ke zkrá‰lení
místa svatynû Jeho, aby mohl místo noh sv˘ch oslavit. [Viz
Izaiá‰ 60:13.] Místo mûdi On pfiinese zlato; a místo Ïeleza pfii-
nese stfiíbro; a místo dfiíví mûì; a místo kamení Ïelezo [viz
Izaiá‰ 60:17]; a kde hody z vûcí tuãn˘ch budou dány spravedl-
n˘m [viz Izaiá‰ 25:6]; ano, kdyÏ je nádhera Pánû pfiedloÏena
na‰í pozornosti pro dobro Jeho lidu, úmysly lidí a marná sláva
svûta pomíjejí a my voláme: ,Z Siona v dokonalé kráse BÛh zast-
kvûl se.‘ [Îalm 50:2.]“16



K A P I T O L A  1 5

188

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• V‰imnûte si, jak v této kapitole Prorok Joseph Smith pouÏívá
slovo Sion jako oznaãení konkrétních míst i Pánova lidu. Jak
vám tyto rÛzné zpÛsoby pouÏití tohoto slova pomáhají poro-
zumût tomu, co to znamená budovat Sion? (KdyÏ pfiem˘‰líte
nebo diskutujete o této otázce, mÛÏete si pfieãíst Nauku a
smlouvy 97:21.)

• V odstavci, kter˘ zaãíná dole na stranû 181, Joseph Smith popi-
suje svou touhu poznat, kdy bude v kraji Jackson ve státû
Missouri zaloÏeno mûsto Sion. âemu se mÛÏeme z Pánovy
odpovûdi na Josephovy modlitby nauãit?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 184 a poté uveìte nûkolik
míst, kde se Svatí shromaÏìují. Jak mÛÏeme budovat Sion
v tûchto místech?

• Projdûte si ãtvrt˘ a pát˘ odstavec na stranû 184 a zamyslete se
nad tím, jak kÛly v Církvi zaji‰Èují bezpeãí a pokoj. Jak jste byli
poÏehnáni tím, Ïe se shromaÏìujete s ostatními ãleny svého
kÛlu?

• V jakém smyslu se Prorokovy rady ohlednû budování Sionu
t˘kají i na‰í rodiny?

• Prorok Joseph uãil tomu, Ïe v rámci snahy vybudovat Sion se
musí kaÏd˘ z nás osobnû oãistit. Jak mÛÏeme následovat tuto
radu? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 184–186.) Proã
podle vás musejí b˘t jednotliví lidé ãistí, neÏ bude Sion vykou-
pen?

• Pfieãtûte si proroctví Josepha Smitha t˘kající se dvou svat˘ch
mûst (strany 186–187). Jakou roli hrajeme pfii naplÀování
tûchto proroctví?

Související ver‰e z písem: Zjevení 21:1–27; NaS 45:65–71;
97:18–25; 103:1–7; MojÏí‰ 7:16–21, 62–69
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KdyÏ Prorok Joseph Smith pfiijímal zjevení, byl ãasto v pfiítomnosti dal‰ích vedoucích
Církve, pfiiãemÏ nûkdo zaznamenával jeho slova tak, jak je pfiijímal od Pána.
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Zjevení a Ïijící prorok

„Velik˘m pravidlem nebes [je] to, Ïe na zemi nebude 
nikdy uãinûno nic, aniÏ by dané tajemství bylo 

zjeveno jeho sluÏebníkÛm – prorokÛm.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V Kirtlandu ve státû Ohio Prorok Joseph Smith obdrÏel mnoho
zjevení. Díky tomu bylo toto období nesmírnû dÛleÏité pro sta-
novení nauky a zpÛsobu vedení Církve. KdyÏ Prorok pfiijímal tato
zjevení, byl ãasto v pfiítomnosti dal‰ích vedoucích Církve, pfii-
ãemÏ nûkdo zaznamenával jeho slova, která pfiijímal od Pána.
Zjevení k nûmu ãasto pfiicházela jako odpovûì na modlitbu.
Parley P. Pratt, kter˘ se pozdûji stal ãlenem Dvanácti, byl pfiíto-
men tomu, kdyÏ Prorok obdrÏel zjevení, které je nyní zazname-
náno v Nauce a smlouvách 50. Star‰í Pratt vzpomínal:

„Poté, co jsme se spojili v modlitbû v jeho pfiekladatelské míst-
nosti, diktoval v na‰í pfiítomnosti následující zjevení. KaÏdá vûta
byla vyslovována pomalu a velmi zfietelnû a s pomlkou mezi jed-
notliv˘mi vûtami dostateãnû dlouhou na to, aby to mohl zapsat
obyãejn˘ pisatel bûÏnou rychlostí... Nikdy nedo‰lo k Ïádnému
zaváhání, pfiekontrolování nebo opûtnému pfieãtení kvÛli tomu,
aby na sebe my‰lenky plynule navazovaly.“1

Aãkoli nûkterá zjevení byla pro osobní potfiebu ruãnû pfiepi-
sována, ãlenové Církve je v‰eobecnû nemûli k dispozici.
Joseph Smith vûdûl, Ïe tato zjevení od Boha jsou natolik dÛle-
Ïitá, Ïe musejí b˘t peãlivû ochraÀována a dána k dispozici
celému svûtu. V listopadu roku 1831, na zvlá‰tní konferenci
konané v Hiramu ve státû Ohio, se Prorok a dal‰í vedoucí
Církve rozhodli publikovat v˘bûr ze zjevení, která Prorok do té
doby obdrÏel. Poté, co se takto rozhodli, Prorok obdrÏel boÏ-
ské sdûlení, které Pán nazval takto: „Pfiedmluva má ke knize
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pfiikázání m˘ch.“ (NaS 1:6.) Toto zjevení, které nyní tvofií 1.
oddíl Nauky a smluv, bylo známkou toho, Ïe Pán schválil
publikování tûchto zjevení, a vysvûtlovalo se v nûm, proã Pán
tato zjevení dal. „Zkoumejte tato pfiikázání,“ prohlásil Pán,
„neboÈ jsou pravdivá a vûrná a proroctví a zaslíbení, která jsou
v nich, budou v‰echna splnûna.“ (NaS 1:37.) Poté, co bylo toto
zjevení pfieãteno Prorokovi bûhem druhého dne konání kon-
ference, Prorok „povstal a vyjádfiil své pocity a vdûãnost“ za
tento projev Pánova schválení.2

Po této konferenci Prorok fiekl: „SvÛj ãas jsem témûfi dva
t˘dny pilnû vûnoval proãítání pfiikázání a úãasti na konferenci;
neboÈ od prvního do dvanáctého listopadu jsme mûli ãtyfii
zvlá‰tní konference. Bûhem té poslední... úãastníci konference
odhlasovali, Ïe tato zjevení mají cenu... bohatství celého svûta.“
Na konferenci bylo také prohlá‰eno, Ïe tato zjevení jsou „zákla-
dem Církve v tûchto posledních dnech a pfiínosem pro cel˘ svût
ukazujíce, Ïe klíãe tajemství království na‰eho Spasitele jsou
opût svûfieny ãlovûku; a Ïe bohatství vûãnosti [jsou] v dosahu
tûch, ktefií jsou ochotni Ïít podle kaÏdého slova, jeÏ vychází
z úst BoÏích.“3

Ruãnû opsaná zjevení byla pfiedána Williamu W. Phelpsovi ve
státû Missouri, aby byla vydána jako Kniha pfiikázání. Bratr
Phelps, kterému Pán pfiikázal, aby se vydal do Missouri a stal
se tiskafiem pro Církev (viz NaS 57:11), zanedlouho zaãal pfii-
pravovat sazbu pro tuto knihu. 20. ãervence 1833 v‰ak tiskafi-
sk˘ lis i vût‰inu jiÏ vyti‰tûn˘ch archÛ zniãila lÛza. Nûkteré
nesvázané archy ãlenové Církve zachránili a nechali svázat, ale
kniha jako taková nebyla nikdy oficiálnû vyti‰tûna. V roce 1835
byla zjevení urãená pro Knihu pfiikázání spoleãnû s mnoha dal-
‰ími zjeveními publikována v Kirtlandu jako Nauka a smlouvy.
Tato kniha, spoleãnû s dal‰ími zjeveními pfiidan˘mi po roce
1835, je svûdkem toho, Ïe BÛh i dnes promlouvá skrze svého
Ïijícího proroka – presidenta Církve – aby Ïehnal a vedl svou
Církev.
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Uãení Josepha Smitha

BÛh vÏdy vedl svÛj lid a svou Církev skrze zjevení.

âlánky víry 1:9: „Vûfiíme v‰emu, co BÛh zjevil, v‰emu, co nyní
zjevuje, a vûfiíme, Ïe je‰tû zjeví mnohé veliké a dÛleÏité vûci t˘ka-
jící se království BoÏího.“4

„Vûci BoÏí a nebeské nemÛÏeme pochopit jinak neÏ skrze zje-
vení. MÛÏeme duchovnû mudrovat a vyjadfiovat své názory po
celou vûãnost; to v‰ak nemá Ïádnou pravomoc.“5

„Nauka o zjevení dalece pfiesahuje nauku o tom, Ïe Ïádné zje-
vení není; neboÈ jediná pravda zjevená z nebe je cennûj‰í neÏ
ve‰keré existující svûtské názory.“6

„Spasení nemÛÏe pfiijít bez zjevení; kdyÏ nûkdo slouÏí bez nûj,
je to marné... Nikdo nemÛÏe b˘t sluÏebníkem JeÏí‰e Krista,
ledaÏe má svûdectví o JeÏí‰ovi; a toto je duch proroctví. [Viz
Zjevení 19:10.] Kdykoli je vykonáváno spasení, dûje se tak skrze
svûdectví. Lidé v souãasné dobû svûdãí o nebi a o pekle, a ani
jedno z toho nevidûli; a já pravím, Ïe nikdo toto nemÛÏe znát
bez zjevení.“7

„JeÏí‰ ve svém uãení praví: ,Na téÈ skále vzdûlám Církev svou, a
brány pekelné nepfiemohou jí.‘ [Matou‰ 16:18.] Co je to za skálu?
Zjevení.“8

„Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ byla zaloÏena na
základû pfiímého zjevení, tak jako byla vÏdy, v souladu s písmy
(Amos 3:7 a Skutkové 1:2), pravá Církev BoÏí zakládána; a skrze
vÛli a poÏehnání BoÏí jsem aÏ dosud nástrojem v Jeho rukou,
abych nesl kupfiedu vûc Sionu.“9

Prorok promluvil na konferenci Církve v dubnu 1834:
„President Joseph Smith ml. pfieãetl druhou kapitolu Joelova
proroctví, pomodlil se, a takto promluvil k úãastníkÛm konfe-
rence: ... ,Jsme v jiné situaci neÏ jak˘koli jin˘ lid, kter˘ kdy exi-
stoval na této zemi; z toho dÛvodu tato dfiívûj‰í zjevení nemohou
odpovídat na‰ím okolnostem; byla dána jin˘m lidem, ktefií zde
byli pfied námi; av‰ak v posledních dnech má BÛh povolat osta-
tek, v nûmÏ bude vysvobození, v Jeruzalémû právû tak jako
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v Sionu. [Viz Joel 2:32.] Kdyby BÛh nedal Ïádná dal‰í zjevení,
kde bychom na‰li Sion a tento ostatek? …‘

President poté vylíãil, jak získal a pfieloÏil Knihu Mormonovu,
jak bylo zjeveno knûÏství Aronovo, jak byla v roce 1830 zorgani-
sována Církev, jak bylo zjeveno vysoké knûÏství a jak byl na Církev
vylit dar Ducha Svatého a fiekl: ,Odejmûte Knihu Mormonovu a
zjevení, a kde je na‰e náboÏenství? Nemáme Ïádné.‘ “10

President Církve je povûfien, aby pro Církev získával 
zjevení od Boha; jednotliví lidé mohou získávat 

zjevení t˘kající se jejich vlastních zodpovûdností.

„JeÏí‰... ustanovil v církvi nejprve apo‰toly a zadruhé proroky,
pro dílo sluÏebnosti, zdokonalování svat˘ch, atd.; ... velik˘m pra-
vidlem nebes [je] to, Ïe na zemi nebude nikdy uãinûno nic, aniÏ
by dané tajemství bylo zjeveno jeho sluÏebníkÛm – prorokÛm,
v souladu s Amosem 3:7.“11

V záfií 1830 se Joseph a Emma Smithovi pfiestûhovali
z Harmony ve státû Pensylvánie do Fayette ve státû New York.
KdyÏ dorazili do Fayette, zjistili, Ïe nûktefií Svatí byli oklamáni
fale‰n˘mi zjeveními: „K na‰emu velikému zármutku... jsme záhy
zjistili, Ïe Satan ãekal v záloze, aby klamal, a hledal, koho by
mohl zniãit. Bratr Hiram Page vlastnil jist˘ kámen, pomocí nûhoÏ
obdrÏel jistá ,zjevení‘ t˘kající se vybudování Sionu, fiádu Církve,
atd., která byla v‰echna zcela v rozporu s fiádem BoÏího domu,
jak je stanoven v Novém zákonû a také v na‰ich nedávn˘ch zje-
veních. Vzhledem k tomu, Ïe konferenãní shromáÏdûní bylo sta-
noveno na 26. záfií, povaÏoval jsem za moudré nedûlat nic
jiného, neÏ pohovofiit na toto téma s bratfiími, dokud konfe-
renãní shromáÏdûní nezaãne. Av‰ak po zji‰tûní, Ïe mnozí, zvlá‰tû
rodina Whitmerova a Oliver Cowdery, vûfiili do velké míry tomu,
co uvádûl tento kámen, povaÏovali jsme za nejlep‰í fie‰ení tázat
se ohlednû tak dÛleÏité záleÏitosti Pána; a neÏ se konference
se‰la, obdrÏeli jsme následující zjevení:

Zjevení dané Oliveru Cowderymu ve Fayette ve státû New York
v záfií 1830.

,... Viz, vpravdû, vpravdû, pravím tobû, nikdo nebude urãen
pfiijímati pfiikázání a zjevení v této církvi kromû sluÏebníka mého
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Josepha Smitha ml., neboÈ on je dostává stejnû jako MojÏí‰. A ty
bude‰ poslu‰n˘ ve vûcech, které mu dám...

A nebude‰ pfiikazovati tomu, kdo je hlavou tvou a hlavou cír-
kve; neboÈ jsem mu dal klíãe tajemství a zjevení, které jsou zape-
ãetûny, dokud jim neurãím jiného na jeho místo...

A opût, vezme‰ bratra svého, Hirama Page, mezi nûho a sebe
samotného a fiekne‰ mu, Ïe ony vûci, které napsal z onoho
kamene, nejsou ode mne a Ïe ho oklamává Satan; neboÈ, viz, tyto
vûci nebyly ustanoveny pro nûho ani nebude nic ustanoveno pro
nikoho z této církve proti církevním smlouvám.

NeboÈ v‰echny vûci musejí b˘ti ãinûny v pofiádku a se v‰eo-
becn˘m souhlasem v církvi, skrze modlitbu víry.‘ [NaS 28:2–3,
6–7, 11–13.] …

Nakonec se úãastníci konference shromáÏdili. Diskutovalo se
ohlednû jiÏ zmínûného kamenu a po nemalém ‰etfiení bratr Page
a rovnûÏ i v‰ichni ãlenové Církve, ktefií byli pfiítomni, se
k na‰emu spoleãnému uspokojení a radosti dotyãného kamene
a v‰eho ostatního s tím spojeného zfiekli.“12

„Presidenti neboli [První] pfiedsednictvo bdí nad Církví; a zje-
vení mysli a vÛle BoÏí Církvi pfiicházejí skrze toto Pfiedsednictvo.
Toto je fiád nebes, a moc a v˘sada [Melchisedechova] knûÏství.
Je rovnûÏ v˘sadou kteréhokoli úfiedníka v této Církvi získat zje-
vení do té míry, do jaké se to t˘ká jeho konkrétního povolání a
zodpovûdnosti v Církvi.“13

„NepovaÏujeme se zavázáni pfiijímat Ïádné zjevení od Ïád-
ného muÏe ãi Ïeny, aniÏ by byl právoplatnû ustanoven a vysvûcen
k oné pravomoci a aniÏ by ji dostateãnû prokázal.

... Je v rozporu se zpÛsobem, jímÏ pracuje BÛh, aby nûjak˘
ãlen Církve, nebo nûkdo jin˘, obdrÏel pokyny pro ty, jiÏ mají
vy‰‰í pravomoc neÏ on sám; poznáte tudíÏ, Ïe je nesprávné jim
vûnovat pozornost; má-li v‰ak nûkdo vidûní nebo nav‰tívení od
nebeského posla, musí to b˘t pro jeho vlastní prospûch a pou-
ãení; neboÈ základní zásady, zpÛsob vedení a nauka Církve spo-
ãívají v klíãích království.“14
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President Církve nám oznamuje slovo BoÏí 
pro na‰i dobu a pro na‰e pokolení.

Heber C. Kimball, kdyÏ slouÏil jako
rádce presidenta Brighama Younga,
zaznamenal: „Bratr Joseph Smith fiekl
mnohokrát bratru Brighamovi a mnû i
jin˘m, Ïe je pro nás zástupcem BoÏím,
aby nás uãil a vedl, a aby káral ty, ktefií se
nûãím provinili.“15

Wilford Woodruff, ãtvrt˘ president
Církve, zaznamenal: „Zmíním se o jis-
tém shromáÏdûní, kterého jsem se
zúãastnil ve mûstû Kirtlandu ve svém

mládí. Bûhem onoho shromáÏdûní se mluvilo... o Ïijících zjevo-
vatelích a o psaném slovû BoÏím... Jist˘ vedoucí v Církvi se posta-
vil a promluvil na toto téma a fiekl: ,Máte zde pfied sebou slovo
BoÏí v Bibli, v Knize Mormonovû a v Nauce a smlouvách; máte
psané slovo BoÏí, a vy, ktefií sdûlujete zjevení, máte sdûlovat zje-
vení podle tûchto knih, neboÈ to, co je psáno v onûch knihách,
je slovo BoÏí. Máme se omezit na nû.‘

KdyÏ skonãil, bratr Joseph se obrátil na bratra Brighama
Younga a fiekl: ,Bratfie Brighame, rád bych, abyste se postavil a
fiekl nám svÛj názor ohlednû Ïijících zjevovatelÛ a psaného slova
BoÏího.‘ Bratr Brigham se postavil a vzal Bibli a poloÏil ji; pak
vzal Knihu Mormonovu a poloÏil ji; a pak vzal Knihu nauky a
smluv a poloÏil ji pfied sebe a fiekl: ,Zde je psané slovo BoÏí
urãené nám, t˘kající se díla BoÏího od poãátku svûta témûfi aÏ do
na‰í doby. A nyní,‘ pravil, ,kdyÏ je porovnám s [Ïijícími] zjevova-
teli, tyto knihy jsou pro mû niãím; ony knihy nesdûlují slovo BoÏí
pfiímo k nám v nynûj‰í dobû, jako je sdûlují slova Proroka nebo
muÏe, kter˘ má svaté knûÏství v na‰í dobû a v na‰em pokolení.
Radûji bych mûl Ïijící zjevovatele neÏ ve‰keré psané záznamy
v tûchto knihách.‘ Tímto zpÛsobem on promlouval. KdyÏ skon-
ãil, bratr Joseph fiekl shromáÏdûn˘m lidem: ,Bratr Brigham vám
fiekl slovo Pánû, a fiekl vám pravdu.‘ “16

Heber C. Kimball
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Brigham Young, druh˘ president Církve, vzpomínal: „Pfied
mnoha lety Prorok Joseph poznamenal, Ïe kdyby lidé pfiijali zje-
vení, která mûl ve svém vlastnictví, a kdyby podle nich moudfie
jednali, tak, jak by to Pán vyÏadoval, mohli by b˘vali b˘t ve sv˘ch
schopnostech konat a chápat o mnoho let napfied, neÏ jak˘mi
v oné dobû byli.“17

Podporu presidentu Církve a dal‰ím vedoucím Církve vyjad-
fiujeme tím, Ïe se za nû modlíme a Ïe dbáme jejich rad.

Joseph Smith zaznamenal následující událost, která se stala
pfii zasvûcení chrámu Kirtland 27. bfiezna 1836: „Poté jsem krátce
promluvil a vyzval jsem onûch nûkolik kvor a v‰echny shromáÏ-
dûné Svaté, aby uznali [První] pfiedsednictvo jako proroky a
vidoucí a aby je podporovali sv˘mi modlitbami. V‰ichni se zavázali,
Ïe tak budou ãinit, tím, Ïe povstali.

Poté jsem vyzval kvora a shromáÏdûné Svaté, aby uznali
Dvanáct apo‰tolÛ, ktefií byli pfiítomni, jako proroky, vidoucí, zje-
vovatele a zvlá‰tní svûdky pro v‰echny národy svûta, ktefií drÏí
klíãe království, aby ho mezi nimi odemykali nebo zpÛsobovali,
aby tak bylo uãinûno, a aby je podporovali sv˘mi modlitbami,
s ãímÏ souhlasili tím, Ïe povstali.

Dále jsem vyzval kvora a shromáÏdûné Svaté, aby uznali presi-
denty Sedmdesáti... a aby je podporovali sv˘mi modlitbami, coÏ
uãinili tím, Ïe povstali...

Hlasování bylo v kaÏdém pfiípadû jednomyslné, a já jsem v‰em
prorokoval, Ïe nakolik budou podporovat tyto muÏe v jejich rÛz-
n˘ch postaveních,... Pán jim bude Ïehnat; ano, ve jménu
Kristovû, poÏehnání nebes budou jejich.“18

„Podobnû jako ti, ktefií podpírali ruce MojÏí‰ovi [viz Exodus
17:8–13], tak i my podpírejme ruce tûch, ktefií jsou povûfieni fiídit
záleÏitosti Království, aby byli posíleni a aby byli schopni usku-
teãÀovat své veliké úmysly a aby byli nástrojem ve vykonávání
tohoto velikého díla posledních dnÛ.“19

„Pokud lidé dûlají nûco jen proto, Ïe jim je fieãeno, aby to
dûlali, a pfiesto bûhem toho po celou dobu reptají, nemá to
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vÛbec Ïádn˘ uÏitek; stejnû tak by to nemuseli dûlat vÛbec. Jsou
ti, ktefií se naz˘vají Svat˘mi, ktefií mají aÏ pfiíli‰ velké sklony k rep-
tání a k nacházení chyb, kdyÏ je jim dána jakákoli rada, která je
v rozporu s jejich mínûním, dokonce i tehdy, kdy sami o radu
Ïádají; natoÏ kdyÏ jim je dána rada, o kterou neÏádali a která
není v souladu s jejich náhledem na vûc; av‰ak bratfií, od vût‰iny
z vás oãekáváme nûco lep‰ího; vûfiíme, Ïe si ãas od ãasu pfiejete
radu a Ïe ji s radostí pfiijmete, kdykoli ji obdrÏíte ze správného
zdroje.“20

Eliza R. Snowová zaznamenala: „[Joseph Smith] fiekl, Ïe ho
BÛh povûfiil a vyvolil jako nástroj, aby vedl Církev – proã ho
nenechat, aby ji vedl po celou dobu svého povûfiení? Proã mu
stát v cestû, kdyÏ je povûfien, aby nûco vykonal? Kdo zná úmysly
BoÏí? CoÏ nezjevuje vûci jinak, neÏ jak to oãekáváme? [Prorok]
poznamenal, Ïe neustále nûco pfiekonává, aãkoli ho v‰echno
sráÏí dolÛ, stojí mu v cestû a je proti nûmu; nehledû na v‰echen
tento odpor z toho vÏdy na konci vychází dobfie …

Pokáral ty, ktefií mají sklon k nacházení chyb ve spravování
záleÏitostí Církve, a fiekl, Ïe BÛh ho povolal, aby Církev vedl, a Ïe
ji povede správnû; ti, ktefií se to pokou‰ejí naru‰ovat, budou
zahanbeni, aÏ jejich bláhovost vyjde najevo.“21

Ti, ktefií zavrhují Ïijícího proroka, nebudou ãinit 
Ïádn˘ pokrok a pfiivedou na sebe soudy BoÏí.

„Aãkoli, doslovnû fieãeno, ve‰keré poznání pfiichází od Boha,
pfiesto, kdyÏ je poznání zjeveno, ne v‰ichni lidé v dané dobû vûfií
tomu, Ïe to zjevení je...

Noé byl dokonal˘m ãlovûkem a jeho poznání neboli zjevení
toho, co se má na zemi stát, mu dalo moc pfiipravit se a zachránit
sebe i rodinu pfied zniãením potopou. Tomuto poznání neboli
zjevení... obyvatelé zemû nevûfiili. Vûdûli, Ïe Adam byl prvním ãlo-
vûkem, uãinûn˘m podle obrazu BoÏího; Ïe byl dobr˘m ãlovûkem;
Ïe Enoch kráãel s Bohem tfiista‰edesát pût let a byl pfienesen do
nebe, aniÏ by okusil smrti. Av‰ak nové zjevení snést nemohli:
tomu starému vûfiíme, protoÏe na‰i otcové tomu vûfiili, pryã v‰ak
se zjeveními nov˘mi. A potopa je smetla...
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„Noé byl dokonal˘m ãlovûkem, a jeho poznání neboli zjevení toho, 
co se má stát na zemi,... obyvatelé zemû nevûfiili.“

TatáÏ zásada... se zjevnû projevovala i mezi Îidy, kdyÏ Spasitel
pfii‰el v tûle. [Chlubili] se star˘mi zjeveními, zdobili hroby mrt-
v˘ch, dávali desátky z máty a an˘zu, dlouze se modlili, aby budili
zdání zboÏnosti, a cestovali po mofii i po sou‰i, aby získali nové
stoupence, av‰ak pfiesto, kdyÏ pfii‰lo nové zjevení pfiímo z úst
samotného velikého Já Jsem, to nemohli snést – bylo to pfiíli‰.
Ukázalo zkaÏenosti onoho pokolení, i dal‰ích pfiedchozích, a
zvolali – pryã s ním; ukfiiÏuj ho! …

Ten˘Ï prÛbûh a tatáÏ slova se znovu opakovala, kdyÏ se
k tomuto pokolení dostala Kniha Mormonova. Staré zjevení,
stafií patriarchové, poutníci a apo‰tolové byli velebeni. V nû
vûfiíme, ale nová zjevení strpût nemÛÏeme.“22

„Svût vÏdy zamûÀoval fale‰né proroky za pravé, a ty, ktefií
byli posíláni od Boha, lidé povaÏovali za proroky fale‰né, a
proto pravé proroky zabíjeli, kamenovali, trestali a vûznili, a ti
se museli skr˘vat ,na pustinách a v doupatech a v jeskyních
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zemû‘ [viz ÎidÛm 11:38], a aãkoli to byli ti nejpoãestnûj‰í lidé
na zemi, vyhánûli je ze svého spoleãenství jako vagabundy,
kdeÏto darebáky, vagabundy, pokrytce, podvodníky a ty nej-
hor‰í lidi ochraÀovali, ctili a podporovali.“23

„Nemám nejmen‰ích pochyb o tom, Ïe kdyby Kristus pfii‰el na
zem a kázal tak tvrdé vûci, jako kázal ÎidÛm, toto pokolení by Ho
zavrhlo kvÛli tomu, Ïe je tak tvrd˘... Mnozí lidé fieknou: ,Nikdy
tû neopustím, n˘brÏ budu vÏdy stát za tebou.‘ Ale v okamÏiku,
kdy je uãíte nûkter˘m tajemstvím království BoÏího, která jsou
uchovávána na nebesích a která mají b˘t zjevena dûtem lidsk˘m,
kdyÏ jsou na nû pfiipraveny, budou tûmi prvními, ktefií vás budou
kamenovat a usmrtí vás. A tatáÏ zásada byla pfiíãinou ukfiiÏování
Pána JeÏí‰e Krista, a zpÛsobí, Ïe lidé budou zabíjet proroky
v tomto pokolení.

Mnohé vûci jsou pro dûti lidské v posledních dnech [nevysvût-
litelné]: napfiíklad to, Ïe BÛh bude kfiísit mrtvé; [zapomínají], Ïe
to, co bylo skryto od zaloÏení svûta, má b˘t zjeveno nemluvÀatÛm
v posledních dnech.

I mezi námi je velmi mnoho moudr˘ch muÏÛ a Ïen, ktefií jsou
pfiíli‰ moudfií na to, aby je nûkdo uãil; musejí tudíÏ zahynout ve
své nevûdomosti, a pfii vzkfií‰ení shledají svou chybu. Mnozí zaví-
rají dvefie do nebe slovy: BÛh toho mÛÏe zjevit jen tolik, a tomu
já budu vûfiit...

VÏdy, kdyÏ byl od Boha muÏ poslán s knûÏstvím a zaãal kázat
plnost evangelia, tak byl vyvrÏen sv˘mi pfiáteli, ktefií jsou pfiipra-
veni ho zabít, pokud by uãil tomu, co povaÏují za nesprávné; a
podle této zásady byl ukfiiÏován i JeÏí‰.“24

„Bûda, bûda tomu ãlovûku nebo skupinû lidí, ktefií pozvedají
ruce proti Bohu a Jeho svûdku v tûchto posledních dnech: neboÈ
oklamou témûfi i samotné vyvolené!

... KdyÏ nûkdo obchází lidi, prorokuje a pfiikazuje jim, aby byli
poslu‰ni jeho uãení, musí b˘t buì prav˘m, nebo fale‰n˘m pro-
rokem. Fale‰ní proroci vÏdy povstávají, aby se stavûli proti pra-
v˘m prorokÛm, a budou prorokovat tak velmi blízko pravdû, Ïe
oklamou témûfi i samotné vyvolené.“25
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„V dÛsledku zavrÏení evangelia JeÏí‰e Krista a prorokÛ, které
BÛh vyslal, spoãinuly v rÛzn˘ch dobách soudy BoÏí na lidech,
mûstech a národech, coÏ byl i pfiípad mûst Sodomy a Gomory,
která byla zniãena kvÛli zavrÏení prorokÛ.“26

William P. McIntire zaznamenal: „[Joseph Smith] prorokoval,
Ïe v‰ichni ti, ktefií berou na lehkou váhu zjevení, jeÏ byla dána, a
jeho i jeho slova, budou zakrátko plakat a bûdovat... fika: Ó! KéÏ
bychom byli b˘vali dbali na slova BoÏí a zjevení, jeÏ byla dána.“27

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Proãtûte si strany 191–192 a v‰imnûte si, jak˘ vztah mûli první
ãlenové Církve ke zjevením získan˘m skrze Josepha Smitha.
Jak˘ je vá‰ vztah k Nauce a smlouvám?

• Pfieãtûte si ãtvrt˘ odstavec na stranû 193. Co myslíte, proã
„spasení nemÛÏe pfiijít bez zjevení“?

• Projdûte si strany 194–195. Co myslíte, proã se lidé nûkdy
nechají oklamat, jako tomu bylo v pfiípadû Hirama Page? Co
mÛÏeme dûlat, abychom se nenechali oklamat fale‰n˘mi pro-
roky nebo fale‰n˘mi naukami?

• Pfieãtûte si poslední tfii odstavce na stranû 195. Jak˘ prospûch
máme z toho, Ïe pouze jeden ãlovûk mÛÏe pfiijímat zjevení pro
celou Církev? O jaké záÏitky, v nichÏ vás Pán vedl ve va‰ich kon-
krétních zodpovûdnostech, se mÛÏete podûlit?

• Na stranû 196 si pfieãtûte, jak Joseph Smith a Brigham Young
zareagovali, kdyÏ jeden muÏ fiekl, Ïe se máme omezit pouze na
zjevení zapsaná v písmech. Co by vám v Ïivotû chybûlo, kdyby-
ste se omezili pouze na standardní písma, aniÏ byste mûli moÏ-
nost sly‰et slova Ïijícího proroka? Co mÛÏeme dûlat, abychom
se fiídili tím, co mûl Brigham Young na mysli?

• Co mÛÏeme dûlat, abychom podporovali presidenta Církve a
dal‰í církevní vedoucí? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranách
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197–198.) Jaké rady nám dal president Církve na poslední
generální konferenci? Jak jste byli poÏehnáni, kdyÏ jste násle-
dovali proroka a dal‰í církevní vedoucí?

• Jak napfiíklad lidé zavrhují BoÏí proroky? (Nûkteré pfiíklady
najdete na stranách 198–201.) Jaké dÛsledky mohou plynout
z toho, kdyÏ se rozhodneme nenásledovat rady tûch, které Pán
vybral, aby vedli Jeho Církev?

Související ver‰e z písem: Pfiísloví 29:18; Jákob 4:8; 3. Nefi 28:34;
Mormon 9:7–9; NaS 21:1–6
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„A Pán BÛh pravil MojÏí‰ovi fika: ... NeboÈ viz, toto je dílo mé a sláva má – 
uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka.“
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Velik˘ plán spasení

„Velik˘ plán spasení je téma, které má zamûstnávat 
na‰i bedlivou pozornost, a má b˘t povaÏován za 

jeden z nejlep‰ích darÛ nebes lidstvu.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V záfií 1831 se Prorok Joseph Smith se svou rodinou pfiestûho-
vali necel˘ch 50 kilometrÛ jihov˘chodnû od Kirtlandu do
Hiramu ve státû Ohio, kde Ïili asi rok v domû Johna a Alice (také
známé jako Elsa) Johnsonov˘ch. V tomto domû Prorok vykonal
velk˘ kus práce na pfiekladu Bible.

Toto dÛleÏité dílo, kterému Prorok fiíkal „oddenek mého
povolání“1, má velk˘ pfiínos pro na‰e porozumûní plánu spa-
sení. Prorok zapoãal s touto prací v ãervnu 1830, kdyÏ mu Pán
pfiikázal, aby zahájil práci na inspirované revizi Bible krále
Jakuba. Prorok jiÏ dlouho vûdûl, Ïe Bible se o nûkter˘ch dÛle-
Ïit˘ch tématech nevyjadfiovala vÏdy zcela jasnû. Poznamenal,
Ïe Moroni mu citoval nûkteré biblické pasáÏe „s malou odchyl-
kou od toho, co je psáno v na‰ich Biblích“. (Joseph
Smith–Îivotopis 1:36.) KdyÏ pfiekládal 1. Nefiho 13:23–29,
dozvûdûl se, Ïe mnohé „ãásti, jeÏ jsou jasné a pfievelice
cenné“, vãetnû mnoh˘ch smluv Pánû, byly z Bible vyÀaty.
(1. Nefi 13:26.)

Prorok pozdûji fiekl: „Vûfiím Bibli tak, jak byla napsána, kdyÏ
vy‰la z pera pÛvodních pisatelÛ. Neznalí pfiekladatelé, nedbalí
pfiepisovatelé ãi záludní a zkaÏení knûÏí se dopustili mnoha
chyb... Podívejte se na protimluvy v [ÎidÛm 6:1] – ,ProtoÏ opus-
tíce [zásady nauky Kristovy], k dokonalosti se nesme.‘ Opustí-
li ãlovûk zásady nauky Kristovy, jak mÛÏe b˘t podle tûchto zásad
spasen? To je protimluv. Nevûfiím tomu. Podám to tak, jak to má
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b˘t – ,ProtoÏ neopustíce [zásady nauky Kristovy], k dokonalosti
se nesme.‘ “2

Joseph strávil asi tfii roky tím, Ïe procházel Bibli, a, veden
Duchem, uãinil v textu tisíce oprav a znovuzfiídil informace, které
se ztratily. Tyto znovuzfiízené informace vrhají úÏasné svûtlo na
mnohé nauky, které v souãasné Bibli nejsou dost srozumitelnû
podány. Tyto inspirované opravy v textu Bible se naz˘vají pfiekla-
dem Bible od Josepha Smitha. V Bibli krále Jakuba vydané Církví
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ jsou nyní stovky pasáÏí
z Pfiekladu Josepha Smitha.

ProrokÛv pfieklad Bible byl dÛleÏitou souãástí jeho osobního
duchovního ‰kolení i postupného znovuzfiizování pravdy evan-
gelia. Pfii revizi Starého a Nového zákona získával ãasto zjevení,
která objasÀovala nebo vykládala urãité biblické pasáÏe. Tímto
zpÛsobem Prorok od Pána obdrÏel mnohé nauky, vãetnû tûch,
které se nyní nacházejí v oddílech 74, 76, 77, 86 a 91 Nauky a
smluv a v ãástech mnoha dal‰ích oddílÛ.

KdyÏ Prorok v ãervnu 1830 zapoãal se sv˘m pfiekladem Bible,
Pán mu zjevil jistou dlouhou pasáÏ z MojÏí‰ov˘ch zápisÛ. Tato
pasáÏ tvofií 1. kapitolu knihy MojÏí‰ovy v Drahocenné perle. Je
v ní zaznamenáno vidûní, v nûmÏ MojÏí‰ vidûl Boha a rozmlou-
val s Ním – vidûní tak mimofiádné, Ïe ho Joseph Smith nazval
„drahocenn˘m pokrmem“ a „zdrojem síly“.3 V tomto vidûní BÛh
uãil MojÏí‰e základnímu úãelu velikého plánu spasení:

„A Pán BÛh pravil MojÏí‰ovi fika: ... NeboÈ viz, toto je dílo mé
a sláva má – uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka.“
(MojÏí‰ 1:37, 39.)

Nauky, obfiady a zaslíbení, která tvofií plán spasení, byly zje-
veny obyvatelÛm zemû v tûchto posledních dnech skrze Proroka
Josepha Smitha. Prorok, jenÏ velmi dobfie rozumûl tomuto
plánu, prohlásil: „Velik˘ plán spasení je téma, které má zamûst-
návat na‰i bedlivou pozornost, a má b˘t povaÏován za jeden
z nejlep‰ích darÛ nebes lidstvu.“4
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Uãení Josepha Smitha

V pfiedsmrtelném svûtû byl JeÏí‰ Kristus vybrán jako
Spasitel, a my jsme se rozhodli pfiijmout plán spasení.

„Pfii prvním uspofiádání v nebi jsme byli pfiítomni v‰ichni a
vidûli jsme, jak byl vybrán a urãen Spasitel a jak byl vytvofien plán
spasení, a my jsme to schválili.“5

„Pán [je] knûzem na vûky, podle fiádu Melchisedechova, a
pomazan˘m Synem BoÏím jiÏ od doby pfied zaloÏením svûta.
[Viz Îalm 110:4].“6

„Spasení JeÏí‰e Krista bylo uskuteãnûno pro v‰echny lidi, aby
se zvítûzilo nad ìáblem... V‰ichni budou trpût, dokud nebudou
poslu‰ni samotného Krista.

Pfiedmûtem sporu v nebi bylo toto – JeÏí‰ fiekl, Ïe urãité du‰e
nebudou spaseny; a ìábel fiekl, Ïe je spasí v‰echny, a vyloÏil své
plány pfied velkou radou, která hlasovala ve prospûch JeÏí‰e
Krista. A tak ìábel povstal ve vzpoufie proti Bohu, a byl svrÏen
spolu se v‰emi tûmi, ktefií mu pfiitakávali.“7

Jsme vûãné bytosti; kdyÏ jsme poslu‰ni BoÏích zákonÛ,
mÛÏeme postupovat smûrem k oslavení.

Prorok Joseph Smith obdrÏel v kvûtnu 1833 od Pána násle-
dující zjevení, které bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a
smlouvách 93:29: „âlovûk byl také na poãátku s Bohem.
Inteligence neboli svûtlo pravdy nebyla stvofiena neboli uãi-
nûna, ba ani nemÛÏe b˘ti.“ V dubnu 1844 Prorok uãil: „Mám
dal‰í téma, o kterém bych rád mluvil, jehoÏ cílem je oslavit ãlo-
vûka... Je spojeno s tématem vzkfií‰ení mrtv˘ch – a sice du‰e –
mysli ãlovûka – nesmrtelného ducha. Odkud pfii‰el? V‰ichni
vzdûlanci a uãitelé teologie fiíkají, Ïe BÛh ho stvofiil na poãátku;
ale tak to není – tato my‰lenka podle mého mínûní ãlovûka sni-
Ïuje. Nevûfiím této nauce; mám lep‰í poznání. Sly‰te, vy v‰echny
konãiny svûta; neboÈ BÛh mi tak pravil; a jestliÏe mi nevûfiíte,
nezbaví to pravdu platnosti...

Zam˘‰lím se nad nesmrtelností lidského ducha. Lze logicky
fiíci, Ïe inteligence duchÛ je nesmrtelná a Ïe má pfiesto poãátek?
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Inteligence duchÛ Ïádn˘ poãátek nemá, a nebude mít ani konce.
To je zcela logické. To, co má poãátek, mÛÏe mít i konec. Nikdy
neexistovala doba, kdy by nebyly duchové...

... Sejmu ze svého prstu prsten a pfiirovnám ho k lidské
mysli – k oné nesmrtelné ãásti, protoÏe nemá Ïádn˘ poãátek.
Pfiedpokládejme, Ïe ho rozfiíznete vedví; pak bude mít poãátek
i konec; ale znovu ho spojte a je z nûho jeden vûãn˘ kolobûh.
A tak je to i s duchem ãlovûka. JakoÏe Ïije Pán, pokud by mûl
poãátek, bude mít i konec. V‰ichni ti blázni a vzdûlaní a mou-
dfií lidé od poãátku stvofiení, ktefií praví, Ïe duch ãlovûka má
poãátek, dokazují, Ïe musí mít i konec; a pokud je tato nauka
pravdivá, pak je pravdivá i nauka o tom, Ïe duch zanikne.
Mám-li v‰ak pravdu, mohu smûle prohla‰ovat ze stfiech domÛ,
Ïe BÛh nikdy nemûl moc stvofiit ducha ãlovûka. BÛh nemohl
stvofiit sám sebe.

Inteligence je vûãná a existuje sama o sobû. Je to duch od vûkÛ
do vûkÛ a nelze mluvit o Ïádném stvofiení. Ve‰keré mysli a
duchové, které kdy BÛh poslal na svût, jsou schopni rozvoje.

První zásady ãlovûka existují samy od sebe s Bohem. Sám BÛh
shledav, Ïe je uprostfied duchÛ a slávy, a protoÏe byl inteligent-
nûj‰í, povaÏoval za vhodné stanovit zákony, pomocí nichÏ by i
ostatní mohli mít v˘sadu rozvíjet se podobnû jako On. Díky
vztahu, kter˘ máme s Bohem, jsme v situaci, kdy se mÛÏeme roz-
víjet v poznání. On má moc stanovit zákony, aby uãil slab‰í inte-
ligence, aby mohly b˘t oslaveny s ním, aby tak mohly mít jednu
slávu za druhou a ve‰keré poznání, moc, slávu a inteligenci,
která je nutná proto, aby je spasila ve svûtû duchÛ.“8

„Domníváme se, Ïe BÛh stvofiil ãlovûka s myslí schopnou pou-
ãení a se schopností, která mÛÏe b˘t prohloubena v pomûru
k pozornosti a píli vûnované svûtlu, které pfiichází k tomuto inte-
lektu z nebes; a Ïe ãím více se ãlovûk blíÏí k dokonalosti, tím jas-
nûj‰í je jeho pohled a tím vût‰í je jeho potû‰ení, aÏ pfiekoná zla
ve svém Ïivotû a ztratí ve‰kerou touhu po hfiíchu; a podobnû
jako lidé v dávn˘ch dobách, pfiichází do onoho bodu víry, kdy je
zahalen mocí a slávou svého TvÛrce a je uchopen a vyzdviÏen,
aby s Ním pfieb˘val. Domníváme se v‰ak, Ïe toto je stav, kterého
Ïádn˘ ãlovûk nikdy nedosáhl v jediném okamÏiku.“9



K A P I T O L A  1 7

209

Pfii‰li jsme na zem, abychom obdrÏeli tûlo, 
získali poznání a zvítûzili skrze víru.

„V‰ichni lidé vûdí, Ïe musejí zemfiít. A je dÛleÏité, abychom
rozumûli dÛvodÛm a pfiíãinám toho, proã jsme vystaveni ranám
osudu a smrti, a tomu, jaké úmysly a zámûry má BÛh ohlednû
na‰eho pfiíchodu na svût, na‰eho zdej‰ího utrpení a na‰eho
odchodu ze svûta. Co je cílem toho, Ïe vstoupíme do existence,
a pak umíráme a hyneme, abychom zde jiÏ nebyli? Je jen
rozumné pfiedpokládat, Ïe BÛh by nûco zjevil ohlednû této zále-
Ïitosti, a právû to je téma, které bychom mûli studovat více neÏ
cokoli jiného. Mûli bychom ho studovat dnem i nocí, neboÈ svût
je neznal˘ ohlednû svého skuteãného stavu a vztahu [vÛãi
Bohu].“10

„Úmysl BoÏí pfied zaloÏením svûta spoãíval v tom, Ïe na sebe
vezmeme schránku [tûlo], abychom skrze vûrnost pfiekonávali
pfiekáÏky a tím získali vzkfií‰ení z mrtv˘ch, a tímto zpÛsobem
obdrÏeli slávu, ãest, moc a panství.“11

„Pfii‰li jsme na tuto zem, abychom mohli mít tûlo a abychom
ho mohli Bohu v celestiálním království pfiedstavit ãisté. V tom,
Ïe máme tûlo, spoãívá veliká zásada ‰tûstí. ëábel Ïádné tûlo
nemá, a v tom spoãívá jeho trest. Je rád, kdyÏ mÛÏe získat
schránku ãlovûka, a kdyÏ ho Spasitel vyhnal, prosil o to, aby
mohl vstoupit do stáda vepfiÛ, ãímÏ dal najevo, Ïe dá pfiednost
tomu, aby mûl tûlo vepfie neÏ vÛbec Ïádné. V‰echny bytosti,
které mají tûlo, mají moc nad tûmi, které ho nemají.“12

„Spasení spoãívá v tom, Ïe ãlovûk je spasen od v‰ech sv˘ch
nepfiátel; neboÈ dokud ãlovûk nedokáÏe zvítûzit nad smrtí, není
spasen...

Duchové ve vûãném svûtû jsou jako duchové ve svûtû tomto.
KdyÏ tito pfii‰li na tento svût a obdrÏeli tûlesnou schránku, poté
zemfieli a opût vstali a získali tûlo obdafiené slávou, budou mít
pfievahu nad duchy, ktefií Ïádné tûlo nezískali, neboli nepodrÏeli
svÛj první stav, jako ìábel. ëáblÛv trest spoãívá v tom, Ïe nebude
mít schránku jako lidé.“13

„Zásada poznání je zásadou spasení. Tuto zásadu mohou
pochopit vûrní a pilní; a kaÏd˘, kdo nezíská dostateãné poznání
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„Úmysl BoÏí pfied zaloÏením svûta spoãíval v tom, Ïe na sebe vezmeme 
schránku [tûlo], abychom skrze vûrnost pfiekonávali pfiekáÏky.“

na to, aby byl spasen, bude zatracen. Zásada spasení je nám dána
skrze poznání JeÏí‰e Krista.

Spasení neznamená nic více ani ménû neÏ zvítûzit nad v‰emi
sv˘mi nepfiáteli a poloÏit je pod své nohy. A kdyÏ máme moc
poloÏit v‰echny své nepfiátele pod své nohy na tomto svûtû, a
kdyÏ máme poznání, které nám umoÏní zvítûzit nad v‰emi zl˘mi
duchy ve svûtû, kter˘ pfiijde, pak jsme spaseni, jako v pfiípadû
JeÏí‰ovû, kterému bylo dáno, Ïe bude kralovat, dokud nepoloÏí
v‰echny nepfiátele pod své nohy, a tím posledním nepfiítelem
byla smrt. [Viz 1. Korintsk˘m 15:25–26.]

MoÏná, Ïe jsou zde zásady, o nichÏ pfiem˘‰lelo jen málo lidí.
Nikdo nemÛÏe dosáhnout tohoto spasení vyjma skrze tûlesnou
schránku.

Na tomto svûtû jsou lidé pfiirozenû sobeãtí, ctiÏádostiví a sna-
Ïící se vyniknout nad druh˘mi; pfiesto jsou nûktefií ochotni
pozvedat druhé i sebe. Obdobnû jsou rÛzní duchové i na onom
svûtû. Nûktefií se snaÏí vyvy‰ovat. A to byl i pfiípad Lucifera, kdyÏ
padl. SnaÏil se o to, co bylo nezákonné. A tak byl seslán dolÛ a
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fiíká se, Ïe s sebou stáhl mnohé; a velikost jeho trestu spoãívá
v tom, Ïe nebude mít tûlesnou schránku. Toto je jeho trest.“14

BÛh nám dal morální svobodu jednání a schopnost 
rozhodovat se pro dobro, namísto zla.

„Mají-li lidé dosáhnout spasení, musejí b˘t podrobeni, neÏ
opustí tento svût, urãit˘m pravidlÛm a zásadám, které byly sta-
noveny nezmûniteln˘m nafiízením pfiedtím, neÏ byl tento svût...
Organizování duchovních a nebesk˘ch svûtÛ a duchovních a
nebesk˘ch bytostí probíhalo v souladu s nanejv˘‰ dokonal˘m
fiádem a harmonií: jejich omezení a hranice byly neodvolatelnû
stanoveny, a oni sami s nimi ve svém nebeském stavu dobrovolnû
souhlasili, a na‰i první rodiãe s nimi souhlasili na zemi. Z toho
pak plyne, jak je dÛleÏité, aby v‰ichni lidé na zemi, ktefií oãeká-
vají vûãn˘ Ïivot, pfiijali a uznali zásady vûãné pravdy.“15

„V‰ichni lidé mají nárok na svou svobodu jednání, neboÈ BÛh
to tak urãil. Uãinil lidi jako ty, ktefií jsou schopni pouÏívat
mravní svobodu jednání, a dal jim moc volit dobro ãi zlo; usilo-
vat o to, co je dobré tím, Ïe se v tomto Ïivotû vydají na stezku
svatosti, coÏ pfiiná‰í pokoj mysli a radost v Duchu Svatém zde a
plnost radosti a ‰tûstí po Jeho pravici ve svûtû pfií‰tím; nebo se
vydat cestou zla, pokraãovat ve hfiíchu a vzpoufie proti Bohu,
ãímÏ na svou du‰i pfiivodí zatracení v tomto svûtû a vûãnou
ztrátu ve svûtû, kter˘ pfiijde.“16

„Satan nás nemÛÏe svádût sv˘mi poku‰eními, dokud k tomu
ve svém srdci nesvolíme a dokud se nepoddáme. Jsme stvofieni
tak, Ïe ìáblu mÛÏeme odolávat; pokud bychom tak stvofieni
nebyli, pak bychom nebyli schopni svobodnû jednat.“17

„ëábel nad námi nemá Ïádnou moc, pouze do té míry, do jaké
mu to dovolíme; v okamÏiku, kdy se boufiíme proti nûãemu, co
pfiichází od Boha, ìábel získává moc.“18

16. kvûtna 1841 Prorok promluvil ke Svat˘m: „President
Joseph Smith… poznamenal, Ïe Satanovi se zpravidla dává vina za
zlo, které konáme, ale pokud by byl Satan pfiíãinou ve‰keré na‰í
zlovolnosti, lidé by nemohli b˘t zatraceni. ëábel nemÛÏe pfiimût
lidstvo, aby konalo zlo; v‰e je dobrovolné. Ti, ktefií odpírají Duchu
BoÏímu, budou náchylní k tomu, aby byli svedeni k poku‰ení, a
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poté se spoleãenství nebes vzdálí od tûch, ktefií odmítají b˘t podíl-
níky tak veliké slávy. BÛh nepouÏije Ïádné donucovací prostfiedky,
a ìábel je pouÏít nemÛÏe; a názory, které [na toto téma] mnozí
lidé zastávali, jsou absurdní.“19

Eliza R. Snowová zaznamenala: „[Joseph Smith] fiekl, Ïe se
nestará o to, jak rychle bûÏíme po stezce ctnosti. Odporujte zlu,
a nejste v nebezpeãí; BÛh, lidé a andûlé nezatratí ty, ktefií odpo-
rují v‰emu, co je zlé, a ìáblové je zatratit nemohou; kdyby se
ìábel snaÏil svrhnout Jehovu z trÛnu, bylo by to stejnû marné,
jako kdyby se snaÏil pfiemoci nevinnou du‰i, která odporuje
v‰emu, co je zlé.“20

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Mohli byste uvést nûkteré konkrétní pravdy t˘kající se plánu
spasení a smyslu Ïivota, které známe díky zjevením dan˘m
Proroku Josephu Smithovi? Jak vám tyto pravdy pomohly
nebo pomáhají?

• Joseph Smith uãil, Ïe plán spasení je „téma, které bychom mûli
studovat více neÏ cokoli jiného“ (strana 209) a „které má
zamûstnávat na‰i bedlivou pozornost“ (strana 206). Jak
mÛÏeme studovat plán spasení? Co mÛÏeme dûlat, abychom
plánu spasení vûnovali bedlivou pozornost pfii sv˘ch kaÏdo-
denních ãinnostech? Jak mÛÏeme uãit plánu spasení druhé?

• Projdûte si, ãemu Joseph Smith uãil o radû na nebesích a o
na‰í vûãné podstatû (strany 207–208). Jak mÛÏe b˘t znalost
tûchto nauk poÏehnáním pro vá‰ pozemsk˘ Ïivot?

• Prorok Joseph Smith svûdãil: „Ve‰keré mysli a duchové, které
kdy BÛh poslal na svût, jsou schopni rozvoje.“ (Strana 208.)
Co podle vás mûl na mysli? Jak˘ vliv mÛÏe mít tato pravda na
to, jak se vyrovnáváte s problémy? Nebo na to, jak nahlíÏíte na
svou hodnotu a schopnosti? Nebo na to, jak se chováte k dru-
h˘m lidem?
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• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 208. Pfiemítejte nad
poÏehnáními, která získáváme, kdyÏ vûnujeme pozornost a
píli „svûtlu, které pfiichází... z nebes“.

• Pfieãtûte si, ãemu Joseph Smith uãil ohlednû v˘znamu fyzic-
kého tûla (strany 209–211). Jak˘ vliv mÛÏe mít tato znalost na
to, jak peãujeme o své tûlo?

• Pfieãtûte si ãtvrt˘ a pát˘ odstavec na stranû 211. Pfiem˘‰lejte o
tom, co tato slova pro vás znamenají, kdyÏ pouÏíváte svou
svobodu jednání. Co napfiíklad mÛÏeme konkrétnû dûlat, aby-
chom odolávali Satanovu vlivu?

Související ver‰e z písem: 2. Nefi 2:25; 9:6–12; Alma 34:31–33;
NaS 76:25–32; 101:78; Abraham 3:22–25
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Za závojem –
Ïivot ve vûãnostech

„[Spravedliví, ktefií zemfieli,] opût povstanou, aby dleli 
ve vûãn˘ch plamenech v nesmrtelné slávû, kde jiÏ 

nebudou smutnit, trpût ani umírat, ale budou dûdici 
BoÏími a spoludûdici s JeÏí‰em Kristem.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Josephova práce na pfiekládání Bible vedla k získání nanejv˘‰
pozoruhodného vidûní Ïivota ve vûãnostech. 16. února 1832
Prorok pracoval spoleãnû se Sidneym Rigdonem, kter˘ mu slou-
Ïil jako písafi, v domû Johna Johnsona v Hiramu ve státû Ohio.
V té dobû pfiekládal evangelium Janovo. „Z rÛzn˘ch zjevení, jeÏ
byla pfiijata,“ fiekl pozdûji Prorok, „bylo zfiejmé, Ïe mnoho dÛle-
Ïit˘ch bodÛ t˘kajících se spasení ãlovûka bylo z Bible vyÀato
nebo bylo ztraceno dfiíve, neÏ byla sestavena. Z pravd, které
zbyly, bylo zfiejmé, Ïe odmûÀuje-li BÛh kaÏdého podle skutkÛ
uãinûn˘ch v tûle, pojem ,Nebe‘, zam˘‰len˘ jako vûãn˘ domov
Svat˘ch, musí zahrnovat více království neÏ jedno.“1

Prorok pfiekládal Jana 5:29, ve kterém se popisuje, jak v‰ichni
vyjdou ve vzkfií‰ení – „ti, ktefiíÏ dobré vûci ãinili, na vzkfií‰ení
Ïivota, ale ti, ktefiíÏ zlé vûci ãinili, na vzkfií‰ení [zatracení]“. KdyÏ
se Sidneym pfiemítali o této pasáÏi z písem, obdrÏeli úÏasné
vidûní. Prorok zaznamenal: „Mocí Ducha byly oãi na‰e otevfieny
a porozumûní na‰e bylo osvíceno, abychom vidûli vûci BoÏí a
porozumûli jim – dokonce tûm vûcem, jeÏ byly od poãátku, dfiíve
neÏ byl svût, [jeÏ] byly ustanoveny Otcem skrze jeho
Jednorozeného Syna, jenÏ byl v lÛnû Otcovû jiÏ od poãátku.“
(NaS 76:12–13.)
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Zrekonstruovan˘ dÛm Johna Johnsona v Hiramu ve státû Ohio.
V domû Johnsonov˘ch mûl v únoru 1832 Prorok Joseph Smith 
vidûní o tfiech stupních slávy, které BÛh pfiipravil pro své dûti.
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V tomto vzne‰eném vidûní Prorok a Sidney Rigdon spatfiili Syna
BoÏího na pravici Otcovû a „pfiijali... z jeho plnosti“. (NaS 76:20.)
Vidûli tfii království slávy, které BÛh pfiipravil pro své dûti, a dozvû-
dûli se, kdo tato království zdûdí. Také vidûli, jak byl Satan vyvr-
Ïen z pfiítomnosti BoÏí, a utrpení tûch, ktefií dovolili, aby je Satan
pfiemohl.

Toto zjevení se pozdûji stalo 76. oddílem Nauky a smluv.
Prorok vysvûtlil: „Nic nemohlo Svat˘m pfiinést více radosti ve
vztahu ke království Pánû neÏ svûtlo, jeÏ problesklo na svût skrze
zmínûné vidûní. KaÏd˘ zákon, kaÏdé pfiikázání, kaÏdé zaslíbení,
kaÏdá pravda a kaÏd˘ bod t˘kající se budoucnosti ãlovûka, od
Genesis aÏ po Zjevení, tam, kde ãistota písem zÛstává neposkvr-
nûna po‰etilostí lidí,... dosvûdãuje, Ïe tento dokument je pfiepi-
sem ze záznamÛ vûãného svûta. U‰lechtilost my‰lenek; ãistota
jazyka; rozsah pÛsobnosti; pokraãující doba pro dokonãení díla,
aby dûdicové spasení mohli vyznat Pána a sklonit koleno;
odmûny pro vûrné a tresty za hfiíchy tak dalece pfiesahují lidskou
úzkoprsost, Ïe kaÏd˘ ãestn˘ ãlovûk má nutkání zvolat: ,To pfii‰lo
od Boha.‘ “2

Uãení Josepha Smitha

BÛh pro své dûti pfiipravil tfii stupnû slávy.

„Moje téma se t˘ká vzkfií‰ení mrtv˘ch, a najdete ho ve 14. kapi-
tole Jana – ,V domû Otce mého pfiíbytkové mnozí jsou.‘ [Jan
14:2.] Má to znít takto: ,V domû Otce mého království mnohá
jsou‘, abyste mohli b˘ti dûdici BoÏí a spoludûdici se mnou...
Existují pfiíbytky pro ty, ktefií jsou poslu‰ni celestiálního zákona,
a existují jiné pfiíbytky pro ty, ktefií tento zákon nedodrÏují, pro
kaÏdého podle jeho stavu.“3

„,Ale,‘ kdosi namítne, ,já vûfiím v jedno universální nebe a
peklo, kam jdou v‰ichni a kde jsou na tom v‰ichni stejnû, a jsou
buì stejnû ne‰Èastní, nebo stejnû ‰Èastní.‘

CoÏe?! Kde jsou v‰ichni shromáÏdûni – ti, ktefií jsou ãestní a
ctnostní, a vraÏedlníci a smilníci, kdyÏ je psáno, Ïe budou souzeni
podle skutkÛ vykonan˘ch v tûle? Svat˘ Pavel nám v‰ak fiíká, Ïe
jsou tfii slávy a tfii nebe. Znal ãlovûka, kter˘ byl vynesen aÏ do tfie-
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tího nebe [viz 1. Korintsk˘m 15:40–41; 2. Korintsk˘m 12:2–4]…
JeÏí‰ fiekl sv˘m uãedníkÛm: ,V domû Otce mého pfiíbytkové
mnozí jsou. ByÈ nebylo tak, povûdûl bych vám. JduÈ, abych vám
pfiipravil místo, a pfiijdu, a poberu vás k sobû samému, abyste,
kde jsem já, i vy byli.‘ [Viz Jan 14:2–3.]“4

„Jdûte si pfieãíst vidûní v [Nauce a smlouvách 76]. Zde je zfie-
telnû popsána sláva za slávou – jedna sláva slunce, jiná sláva
mûsíce a sláva hvûzd; a jako se jedna hvûzda li‰í od jiné hvûzdy
ve slávû, tak se i ti z telestiálního svûta li‰í ve slávû, a kaÏd˘, kdo
vládne v celestiální slávû, je Bohem pro svá panství...

Pavel praví: ,Jiná sláva slunce, a jiná sláva mûsíce, a jiná sláva
hvûzd; nebo hvûzda od hvûzdy [li‰í] se v slávû. TakÈ bude i vzkfií-
‰ení z mrtv˘ch.‘ [1. Korintsk˘m 15:41–42.]“5

Ti, ktefií pfiijímají svûdectví o JeÏí‰ovi a obfiady evangelia 
a pfiemáhají vírou, zdûdí celestiální království.

Prorok Joseph Smith spatfiil níÏe popsané ve vidûní, které
bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách 76:50–59,
62, 68–70: „A opût, my vydáváme svûdectví – neboÈ jsme vidûli
a sly‰eli, a toto je svûdectví o evangeliu Kristovu ohlednû tûch,
kdoÏ vyjdou ve vzkfií‰ení spravedln˘ch – to jsou ti, kdoÏ pfiijali
svûdectví o JeÏí‰ovi a uvûfiili ve jméno jeho a byli pokfitûni
podle zpÛsobu pohfibení jeho, jsouce pohfibeni do vody ve
jménu jeho, a to podle pfiikázání, jeÏ on dal – aby zachovává-
ním pfiikázání mohli b˘ti omyti a oãi‰tûni od v‰ech hfiíchÛ sv˘ch
a mohli obdrÏeti Svatého Ducha vkládáním rukou toho, kdo je
vysvûcen a zpeãetûn k této moci; a kdoÏ pfiemáhají vírou a jsou
zpeãetûni Svat˘m Duchem zaslíbení, kterého Otec vylévá na
v‰echny ty, kdoÏ jsou spravedlní a pravdiví.

To jsou ti, kdoÏ jsou církví Prvorozeného. To jsou ti, do jejichÏ
rukou dal Otec v‰echny vûci – to jsou ti, kdoÏ jsou knûÏí a krá-
lové, kdoÏ pfiijali z plnosti jeho a ze slávy jeho; A jsou knûÏí
Nejvy‰‰ího podle fiádu Melchisedechova, jenÏ byl podle fiádu
Enochova, jenÏ byl podle fiádu Jednorozeného Syna.

ProãeÏ, jak je psáno, oni jsou bohové, a to synové BoÏí – pro-
ãeÏ, v‰echny vûci jsou jejich, aÈ Ïivot, nebo smrt, nebo vûci pfií-
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tomné, nebo vûci, které pfiijdou, v‰echny jsou jejich a oni jsou
Kristovi a Kristus je Boha...

Tito budou dlíti v pfiítomnosti Boha a jeho Krista na vûky
vûkÛ... Toto jsou ti, jejichÏ jména jsou zapsána v nebesích, kde
BÛh a Kristus jsou soudcem v‰ech. Toto jsou ti, kdoÏ jsou spra-
vedlní lidé, uãinûní dokonal˘mi skrze JeÏí‰e, prostfiedníka
nové smlouvy, jenÏ vykonal toto dokonalé usmífiení skrze pro-
lití své vlastní krve. Toto jsou ti, jejichÏ tûlo je celestiální,
jejichÏ sláva je slávou slunce, vpravdû slávou Boha, nejvy‰‰ího
ze v‰ech, o jehoÏ slávû je psáno, Ïe je pro ni pfiíznaãná sláva
slunce na obloze.“6

Prorok Joseph Smith uãil níÏe uveden˘m slovÛm v kvûtnu
1843. Toto bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách
131:1–4: „V celestiální slávû jsou tfii nebesa neboli stupnû; a aby
ãlovûk získal nejvy‰‰í, musí vstoupiti do tohoto fiádu knûÏství
[znamenajícího novou a vûãnou smlouvu manÏelství]; a jestliÏe
tak neuãiní, nemÛÏe ho získati. MÛÏe vstoupiti do jiného, ale to
je konec jeho království; nemÛÏe míti rozrÛstání.“7

„Toto je tudíÏ Ïivot vûãn˘ – poznat jediného moudrého a pra-
vého Boha; a musíte se nauãit, jak se sami stát bohy a jak b˘t králi
a knûÏími Boha... tím, Ïe postupujete od jednoho malého
stupnû k dal‰ímu a od jedné malé schopnosti k vût‰í; od milosti
k milosti, od oslavení k oslavení, dokud nedospûjete ke vzkfií‰ení
z mrtv˘ch a nejste schopni dlít ve vûãn˘ch plamenech a zased-
nout ve slávû jako ti, ktefií sedí na trÛnu s vûãnou mocí...

... [Spravedliví, ktefií zemfieli,] opût povstanou, aby dleli ve
vûãn˘ch plamenech v nesmrtelné slávû, kde jiÏ nebudou smut-
nit, trpût ani umírat, ale budou dûdici BoÏími a spoludûdici
s JeÏí‰em Kristem. Co to znamená? Zdûdit tutéÏ moc, tutéÏ
slávu a totéÏ oslavení, aÏ dospûjete k postavení boha a vystou-
píte na trÛn vûãné moci, k témuÏ, k ãemuÏ dospûli ti pfied
vámi.“8

„Ti, ktefií získají slavné vzkfií‰ení z mrtv˘ch, jsou oslaveni
dalece nad kníÏectví, moci, trÛny, panství a andûly, a jsou
v˘slovnû prohlá‰eni za dûdice BoÏí a spoludûdice s JeÏí‰em
Kristem majíce v‰ichni vûãnou moc [viz ¤ímanÛm 8:17].“9
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Ti, ktefií zdûdí celestiální království, jsou „ti, jejichÏ tûlo je celestiální, 
jejichÏ sláva je slávou slunce, vpravdû slávou Boha, nejvy‰‰ího ze v‰ech“.

„Úctyhodní lidé zemû“ – ti, ktefií nejsou udatní ve 
svûdectví o JeÏí‰ovi – zdûdí terestriální království.

Prorok Joseph Smith spatfiil níÏe popsaná slova ve vidûní, které
bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách 76:71–79: „A
opût, vidûli jsme terestriální svût, a vizte a hleìte, toto jsou ti, kdoÏ
jsou z terestriálních, jejichÏ sláva se li‰í od slávy církve
Prvorozeného, která obdrÏela plnost Otcovu, tak jak se mûsíc li‰í
od slunce na obloze.

Vizte, toto jsou ti, kdoÏ zemfieli bez zákona; a také ti, kdoÏ jsou
duchové lidí drÏení ve vûzení, které Syn nav‰tívil a jimÏ kázal
evangelium, aby mohli b˘ti souzeni podle lidí v tûle; kdoÏ nepfii-
jali svûdectví o JeÏí‰ovi v tûle, ale potom je pfiijali.

Toto jsou ti, kdoÏ jsou úctyhodní lidé zemû, kdoÏ byli zasle-
peni vychytralostí lidí. Toto jsou ti, kdoÏ pfiijímají ze slávy jeho,
ale ne z plnosti jeho. Toto jsou ti, kdoÏ pfiijímají z pfiítomnosti
Synovy, ale ne z plnosti Otcovy.

ProãeÏ, jsou tûlem terestriálním, a ne tûlem celestiálním a li‰í
se ve slávû jako se mûsíc li‰í od slunce. Toto jsou ti, kdoÏ nejsou
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udatní ve svûdectví o JeÏí‰ovi; proãeÏ, nezískávají korunu nad
královstvím na‰eho Boha.“10

Ti, ktefií jsou zlovolní a nepfiijímají evangelium ani 
svûdectví JeÏí‰ovo, zdûdí království telestiální.

Prorok Joseph Smith spatfiil níÏe popsaná slova ve vidûní, které
bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách 76:81–85,
100–106, 110–112: „A opût, vidûli jsme slávu telestiálních, kteráÏto
sláva je slávou men‰í, tak jak se sláva hvûzd li‰í od slávy mûsíce na
obloze.

Toto jsou ti, kdoÏ nepfiijali evangelium Kristovo, ani svûdectví
o JeÏí‰ovi. Toto jsou ti, kdoÏ nepopírají Svatého Ducha. Toto jsou
ti, kdoÏ jsou svrÏeni dolÛ do pekla. Toto jsou ti, kdoÏ nebudou
vykoupeni od ìábla pfied posledním vzkfií‰ením, dokud Pán, a to
Kristus Beránek, nedokonãí dílo své...

Toto jsou ti, kdoÏ fiíkají, Ïe nûktefií jsou jednoho a nûktefií dru-
hého – nûktefií Kristovi a nûktefií Janovi a nûktefií MojÏí‰ovi a
nûktefií Eliasovi a nûktefií Ezaiá‰ovi a nûktefií Izaiá‰ovi a nûktefií
Enochovi; ale nepfiijali evangelium, ani svûdectví o JeÏí‰ovi, ani
proroky, ani vûãnou smlouvu.

A koneãnû, toto jsou ti, kdoÏ nebudou shromáÏdûni se sva-
t˘mi, aby byli uchopeni a vyzdviÏeni k církvi Prvorozeného a pfii-
jati do oblaku.

Toto jsou ti, kdoÏ jsou lháfii a kouzelníci a cizoloÏníci a smil-
níci a kdokoli, kdo miluje a ãiní leÏ. Toto jsou ti, kdoÏ trpí hnû-
vem BoÏím na zemi. Toto jsou ti, kdoÏ trpí odplatou vûãného
ohnû. Toto jsou ti, kdoÏ jsou svrÏeni do pekla a trpí hnûvem
V‰emohoucího Boha aÏ do plnosti ãasÛ, kdy Kristus podrobí
v‰echny nepfiátele pod nohy své a uvede v dokonalost dílo své...

A sly‰eli jsme hlas Pánû fikoucí: Tito v‰ichni skloní koleno a
kaÏd˘ jazyk vyzná toho, jenÏ sedí na trÛnû na vûky vûkÛ; neboÈ
budou souzeni podle skutkÛ sv˘ch, a kaÏd˘ ãlovûk obdrÏí podle
sv˘ch vlastních skutkÛ, své vlastní panství, v pfiíbytcích, které
jsou pfiipraveny; a budou sluÏebníky Nejvy‰‰ího; ale tam, kde dlí
BÛh a Kristus, nemohou pfiijíti, svûty bez konce.“11
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Muka zlovoln˘ch spoãívají v tom, Ïe vûdí, 
Ïe nedosáhli slávy, které dosáhnout mohli.

„BÛh nafiídil, Ïe v‰ichni ti, ktefií nebudou poslu‰ni Jeho hlasu,
neuniknou zatracení pekla. A co je oním zatracením pekla? Stát
se ãlenem spoleãenství, které není poslu‰no Jeho pfiíkazÛ... Vím,
Ïe v‰ichni lidé budou zatraceni, nevstoupí-li cestou, kterou On
otevfiel, a touto cestou je cesta, kterou vyznaãuje slovo Pánû.“12

„Ono veliké ne‰tûstí duchÛ ve svûtû duchÛ, kam odcházejí po
smrti, spoãívá v tom, Ïe vûdí, Ïe nedosáhli slávy, ze které se jiní
tû‰í, a Ïe oni sami se z ní mohli tû‰it a Ïe jsou sv˘mi vlastními
Ïalobci.“13

„Îádná bolest není tak stra‰ná jako bolest nejistoty. A právû to
je trestem zlovoln˘ch; jejich pochyby, úzkost a nejistota jsou pfií-
ãinou pláãe, náfiku a skfiípûní zubÛ.“14

„âlovûk je sv˘m vlastním tr˘znitelem a sv˘m vlastním odsuzo-
vatelem. A proto se fiíká: PÛjdou do jezera, které hofií ohnûm a
sírou. [Viz Zjevení 21:8.] Muka plynoucí ze zklamané mysli ãlo-
vûka jsou tak velká jako jezero hofiící ohnûm a sírou. Pravím, Ïe
taková jsou muka ãlovûka...

... Nûktefií povstanou k vûãn˘m plamenÛm BoÏím, neboÈ BÛh
dlí ve vûãn˘ch plamenech, a jiní povstanou k zatracení skrze
vlastní ‰pinavost, kteráÏto muka jsou tak velká, jako jezero ohnû
a síry.“15

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• KdyÏ Joseph Smith a Sidney Rigdon rozjímali o jistém ver‰i
z písem, obdrÏeli zjevení, které je zaznamenáno v Nauce a
smlouvách 76 (strany 215–217; viz také NaS 76:15–19). Jaké
osobní záÏitky vám pomohly pochopit, Ïe rozjímání mÛÏe vést
k lep‰ímu porozumûní? KdyÏ studujete tuto kapitolu i dal‰í
kapitoly, nebo kdyÏ o nich diskutujete, vûnujte ãas tomu, aby-
ste rozjímali o pravdách, které ãtete.
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• Pfieãtûte si Jana 14:2–3 a 1. Korintsk˘m 15:40–41. Jak vám to, o
ãem se pí‰e v této kapitole, pomáhá porozumût tûmto ver‰Ûm?

• Pfii popisování tûch, ktefií zdûdí celestiální, terestriální a teles-
tiální slávu, je pûtkrát pouÏit v˘raz „svûdectví o JeÏí‰ovi“
(strany 218–221). Jaké vlastnosti má ãlovûk, kter˘ je „udatn˘
ve svûdectví o JeÏí‰ovi“? Jaká zaslíbení jsou dána tûm, ktefií
jsou udatní ve svûdectví o JeÏí‰ovi?

• Pfieãtûte si ãtvrt˘ odstavec na stranû 218 a vûnujte pozornost
slovnímu spojení „pfiemoci vírou“. Co napfiíklad potfiebujeme
pfiemoci nebo pfiekonat? Jak nám víra v JeÏí‰e Krista pomáhá
pfiekonávat problémy v tomto Ïivotû?

• Pfieãtûte si ãtvrt˘ odstavec na stranû 219. Proã se bûhem svého
vûãného pokroku potfiebujeme zdokonalovat „od jednoho
malého stupnû k dal‰ímu“? Jaké va‰e osobní záÏitky dokládají,
Ïe se musíme uãit a rÛst tímto zpÛsobem?

• Projdûte si tfietí odstavec na stranû 220, ve kterém se popisují
lidé, ktefií zdûdí terestriální království. Jak se mÛÏeme vyvaro-
vat toho, abychom byli „zaslepeni vychytralostí lidí“? Jak
mÛÏeme pomáhat druh˘m, aby se vyvarovali toho, aby byli
zaslepeni?

• Na stranû 222 vyhledejte, jaká slova a slovní spojení Joseph
Smith pouÏil, kdyÏ popisoval stav zlovoln˘ch v pfií‰tím Ïivotû.
Jak tûmto slovÛm a slovním spojením rozumíte? Jak mÛÏe b˘t
ãlovûk „sv˘m vlastním tr˘znitelem a sv˘m vlastním odsuzova-
telem“?

Související ver‰e z písem: Alma 41:2–8; NaS 14:7; 76:20–49;
88:15–39
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StÛjte pevnû v boufiích Ïivota

„StÛjte pevnû, vy Svatí BoÏí, vydrÏte je‰tû chviliãku, 
a boufie Ïivota pominou, a vy budete odmûnûni 

oním Bohem, jehoÏ sluÏebníky jste.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V noci 24. bfiezna 1832 zÛstal Joseph Smith dlouho vzhÛru,
protoÏe se staral o svého 11 mûsíãního syna Josepha, kter˘ mûl
spalniãky. Smithovi tehdy bydleli v domû Johna Johnsona
v Hiramu ve státû Ohio. Nakonec si ‰el Prorok lehnout na nízkou
postel na koleãkách, kdyÏ v tom vtrhla do domu skupina asi
deseti nebo více muÏÛ, ktefií pfiedtím pili whisky. Prorok pozdûji
popsal události oné stra‰né noci:

„LÛza rozrazila dvefie, v okamÏiku obklopila postel a... neÏ
jsem se staãil vzpamatovat, rozzufiení ãlenové lÛzy mû vyná‰eli
ven. KdyÏ jsem byl násilím vyná‰en ven, zoufale jsem se snaÏil
vyprostit, ale dokázal jsem uvolnit jen jednu nohu, kterou jsem
kopl jednoho muÏe, a ten spadl na schody u dvefií. OkamÏitû mû
znovu pfiemohli; a pfiísahali,... Ïe mû zabijí, nebudu-li v klidu, a
tak jsem se nebránil...

Pak mû chytili pod krkem a drÏeli mû, dokud jsem neztratil
vûdomí. Poté, co jsem pfii‰el k sobû, kdyÏ mû odtáhli asi sto
padesát metrÛ od domu, jsem spatfiil star‰ího Rigdona, jak leÏí
na zemi na místû, kam ho odtáhli za nohy. Myslel jsem, Ïe je
mrtev. Zaãal jsem je prosit slovy: ,Doufám, Ïe se mnou budete
mít slitování a u‰etfiíte mû.‘ NaãeÏ odpovûdûli: ,... Volej o pomoc
sv˘ho Boha, my s tebou Ïádn˘ slitování mít nebudeme.‘“

Prorok vylíãil, Ïe po krátkém rozhovoru se lÛza „rozhodla, Ïe
mû nezabije, ale pofiádnû mû zbili a podrápali, roztrhali mi ko‰ili
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V noci 24. bfiezna 1832 v Hiramu ve státû Ohio vytáhla rozzufiená 
lÛza Josepha Smitha z domu a natfiela ho dehtem a pefiím.
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a spodky a nechali mû nahého... Pak odbûhli a pfiinesli kbelík
dehtu a jeden zaklel a vykfiikl: ,Nalejme mu dehet do pusy!‘; a
pak se mi snaÏili nacpat lopatku na dehet do úst; otáãel jsem hla-
vou, aby se jim to nepodafiilo; a oni kfiiãeli: ,... DrÏ hlavu, aby-
chom ti mohli dát trochu dehtu!‘ Pak se násilím snaÏili vpravit mû
do úst nûjakou lahviãku, ale rozbili ji o moje zuby. V‰echno oble-
ãení jsem mûl ztrhané, kromû límeãku od ko‰ile; a jeden z nich
se na mû vrhl a drápal mû nehty po tûle jako vzteklá koãka...

Pak mû opustili a já jsem zkou‰el vstát, ale znovu jsem upadl;
odstranil jsem si ze rtÛ dehet, abych mohl lépe d˘chat, a po
chvíli jsem zaãal nabírat sílu a zvedl jsem se, naãeÏ jsem spatfiil
dvû svûtla. Vydal jsem se k jednomu z nich a zjistil jsem, Ïe to
je dÛm otce Johnsona. KdyÏ jsem dorazil ke dvefiím,... kvÛli
dehtu jsem vypadal, jako kdybych byl cel˘ od krve, a kdyÏ mû
manÏelka spatfiila, myslela si, Ïe jsem cel˘ rozmlácen˘ na kusy,
a omdlela...

Moji pfiátelé pak celou noc se‰krabávali a odstraÀovali dehet a
um˘vali mû a ãistili; takÏe jsem se mohl ráno znovu obléknout.“

Dokonce i po této tûÏké zkou‰ce Prorok pokraãoval ve vyko-
návání sv˘ch zodpovûdností vÛãi Pánu. Pfií‰tí den byl sabat.
„Lidé se se‰li na shromáÏdûní v obvyklou hodinu bohosluÏby,“
zaznamenal Prorok, „a s nimi pfii‰li i ãlenové oné lÛzy... Mûl jsem
tûlo celé zjizvené a zhyzdûné, ale kázal jsem shromáÏdûn˘m
lidem jako obvykle, a téhoÏ odpoledne jsem pokfitil tfii jedince.“1

Joseph, syn Josepha a Emmy, zemfiel pût dní po tomto útoku
lÛzy kvÛli tomu, Ïe byl se spalniãkami vystaven chladnému noã-
nímu vzduchu.

Wilford Woodruff, ãtvrt˘ president Církve, fiekl: „Pán fiekl
Josephovi, Ïe ho bude zkou‰et, dokonce aÏ k smrti, zda bude
vûrn˘ Jeho smlouvû ãi nikoli. A On ho skuteãnû zkou‰el; a
aãkoli [Joseph] zápolil s cel˘m svûtem a musel sná‰et zradu
fale‰n˘ch pfiátel, aãkoli byl cel˘ jeho Ïivot poznamenán tûÏ-
kostmi a úzkostí a starostmi, pfiesto byl ve v‰ech sv˘ch stras-
tech, pfii vûznûní, napadání lÛzou a ‰patném zacházení, které
vytrpûl, vÏdy vûrn˘ svému Bohu.“2
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Uãení Josepha Smitha

Ti, ktefií následují JeÏí‰e Krista, budou zkou‰eni 
a musejí prokázat, Ïe jsou vûrni Bohu.

„Neexistuje Ïádné bezpeãí, vyjma v náruãí Jehovy. Nikdo jin˘
vysvobodit nemÛÏe, a on nás nevysvobodí, pokud neprokáÏeme,
Ïe jsme mu vûrni i v tûch nejtûÏ‰ích nesnázích. NeboÈ ten, kdo
umyje roucha svá v krvi Beránkovû, musí projít velik˘m souÏe-
ním [viz Zjevení 7:13–14], dokonce tûmi nejvût‰ími strastmi ze
v‰ech.“3

„Osud v‰ech lidí je v rukou spravedlného Boha, a On se k Ïád-
nému nebude chovat nespravedlnû; a jedno je jisté – ti, ktefií
budou Ïít zboÏnû v Kristu JeÏí‰i, budou mít protivenství [viz
2. Timoteovi 3:12]; a neÏ jejich roucha zbûlejí v krvi Beránkovû,
lze podle Jana Zjevovatele oãekávat, Ïe projdou velik˘m souÏe-
ním [viz Zjevení 7:13–14].“4

„Lidé musejí trpût, aby mohli vystoupit na horu Sion a b˘t
pozdviÏeni nad nebesa.“5

KdyÏ Joseph Smith zakou‰el velké utrpení bûhem svého vûz-
nûní v Ïaláfii v Liberty v zimû 1838–1839, napsal ãlenÛm
Církve: „Milovaní bratfií, pravíme vám, Ïe vzhledem k tomu, Ïe
BÛh pravil, Ïe bude mít vyzkou‰en˘ lid, Ïe jej vyãistí jako zlato
[viz Malachiá‰ 3:3], domníváme se, Ïe právû nyní si vybral svÛj
tavicí kotlík, v nûmÏ jsme zkou‰eni; a domníváme se, Ïe pokud
tûmito zkou‰kami projdeme do urãité míry bez úhony a pokud
zachováme víru, bude to pro toto pokolení zcela dostateãné zna-
mení, které je ponechá bez omluvy; a také se domníváme, Ïe to
bude zkou‰ka na‰í víry rovnající se zkou‰ce Abrahamovû a Ïe lidé
z dávn˘ch dob se v den soudu nebudou moci chlubit tím, Ïe po
nich bylo poÏadováno projít nároãnûj‰ími strastmi; Ïe budeme
posuzováni stejnû jako oni.“6

„Zkou‰ky nám jen dají poznání nutné k tomu, abychom poro-
zumûli my‰lenkám lidí z dávn˘ch dob. Pokud jde o mû, myslím,
Ïe bych nikdy nedokázal pociÈovat to, co pociÈuji nyní, kdybych
nepro‰el bezprávím, kter˘m jsem pro‰el. Pro ty, ktefií milují Boha,
v‰echny vûci napomáhají k dobrému [viz ¤ímanÛm 8:28].“7
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John Taylor, tfietí president Církve,
fiekl: „Sly‰el jsem, jak Prorok Joseph pfii
jedné pfiíleÏitosti fiekl Dvanácti: ,Budete
muset projít v‰emoÏn˘mi zkou‰kami. A je
právû tak nezbytné, abyste byli zkou‰eni,
jako to bylo nezbytné pro Abrahama a
dal‰í muÏe BoÏí, a (fiekl dále, Ïe) BÛh vás
bude stíhat a sevfie vás a bude vás zkou‰et
aÏ do krajnosti, a nebudete-li schopni to
snést, nebudete zpÛsobilí pro dûdictví
v celestiálním království BoÏím.‘ …

Joseph Smith poté, co obdrÏel pravdu, nezaÏil nikdy mnoho klid-
n˘ch mûsícÛ, a nakonec byl zavraÏdûn v Ïaláfii v Carthage.“8

BÛh bude pomáhat a Ïehnat tûm, ktefií 
Mu v dobû zkou‰ek dÛvûfiují.

„Moc evangelia nám dá schopnost vytrvat a sná‰et trpûlivû
ono veliké souÏení, které na nás dopadá ze v‰ech stran... âím
tûÏ‰í je pronásledování, tím vût‰í jsou dary BoÏí jeho církvi. Ano,
v‰echny vûci napomohou k dobrému tûm, ktefií jsou ochotni
poloÏit svÛj Ïivot za Krista.“9

„Vkládám ve‰kerou svou nadûji a dÛvûru v onoho Boha, kter˘
mi dal Ïivot, v nûmÏ spoãívá ve‰kerá moc a kter˘ nyní stojí pfiede
mnou, a mé srdce se pfied jeho zrakem nikdy neskr˘vá. On je
mÛj utû‰itel a neopou‰tí mne.“10

„Vím, v koho dÛvûfiuji; stojím na skále; pfiívaly vody mû pfie-
moci nemohou – ne, mû nepfiemohou.“11

Prorok po svém vysvobození z Ïaláfie v Liberty popsal to, co
proÏil, takto: „Díky Bohu, jsme vysvobozeni. A aãkoli nûktefií
na‰i milovaní bratfií museli zpeãetit své svûdectví vlastní krví a
zemfieli jako muãedníci ve vûci pravdy –

krátká, aã trpká, bolest jejich byla,
radost jejich vûãná jest.

NermuÈme se jako ti, ,ktefiíÏ nadûje nemají‘ [viz 1. Tessaloni-
censk˘m 4:13]; blíÏí se rychle doba, kdy je opût uzfiíme a
budeme se spoleãnû radovat, aniÏ bychom se museli bát zlovol-

John Taylor
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n˘ch lidí. Ano, ty, ktefií zesnuli v Kristu, On vezme s sebou, aÏ pfii-
jde, aby byl oslaven mezi sv˘mi Svat˘mi a obdivován v‰emi tûmi,
ktefií vûfií, ale aby také odplatil sv˘m nepfiátelÛm a v‰em tûm,
ktefií evangelia poslu‰ni nejsou.

A tehdy bude srdce vdov a tûch, ktefií jsou bez otce, utû‰eno
a z jejich tváfie bude kaÏdá slza setfiena. Zkou‰ky, kter˘mi
museli projít, budou napomáhat k jejich dobru a pfiipraví je na
spoleãenství tûch, ktefií vze‰li z velikého souÏení a ktefií umyli
roucha svá a zbílili je v krvi Beránkovû. [Viz ¤ímanÛm 8:28;
Zjevení 7:13–14, 17.]“12

Prorok napsal níÏe uvedená slova v dopise Svat˘m 1. záfií
1842. Pozdûji byla zaznamenána v Nauce a smlouvách 127:2:
„A co se t˘ãe nebezpeãenství, jimiÏ jsem povolán projíti, zdají se
mi jako maliãkost, ponûvadÏ závist a hnûv ãlovûka byly m˘m stá-
l˘m údûlem po v‰echny dny mého Ïivota... Hluboká voda je to,
v ãem jsem zvykl˘ plavati. To v‰e se mi stalo druhou pfiirozeností;
a cítím jako Pavel, jásati v souÏení; neboÈ k tomuto dni mne BÛh
m˘ch otcÛ z nich v‰ech vysvobozoval, a bude mne vysvobozovati
od nynûj‰ka nadále; neboÈ vizte a hleìte, zvítûzím nad v‰emi
sv˘mi nepfiáteli, neboÈ Pán BÛh to pravil.“13

Vûrní ve strastech nereptají, ale jsou 
vdûãni za BoÏí dobrotivost.

5. prosince 1833 Prorok napsal vedoucím Církve, ktefií pfied-
sedali Svat˘m, ktefií byli ve státû Missouri pronásledováni:
„Pamatujte na to, abyste nereptali kvÛli tomu, jak BÛh jedná
s tím, co stvofiil. Dosud nejste v tak tûÏké situaci, v jaké byli dávní
proroci a apo‰tolové. VzpomeÀte na Daniela, na ony tfii Ïidovské
dûti [Sidrach, Mizach a Abdenágo], Jeremiá‰e, Pavla, ·tûpána a
mnoho dal‰ích, kter˘ch je více, neÏ je moÏno zmínit, ktefií byli
kamenováni, rozsekáni, pokou‰eni, zabíjeni meãem a [ktefií] se
potulovali v ovãí kÛÏi a v kozí kÛÏi, v nuzn˘ch pomûrech, ztrá-
peni, tr˘znûni, a kter˘ch svût nebyl hoden. Potulovali se v pusti-
nách a na horách a skr˘vali se v doupatech a v jeskyních zemû;
pfiesto v‰ak ti v‰ichni skrze víru získali svûdectví [viz ÎidÛm
11:37–39]; a uprostfied v‰ech sv˘ch strastí se radovali z toho, Ïe
byli poãítáni za hodny pronásledování kvÛli Kristu.
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Nevíme, ãím budeme muset projít, neÏ bude Sion vysvobozen
a utvrzen; je pro nás tudíÏ velmi potfiebné, abychom Ïili nablízku
Bohu a abychom se vÏdy snaÏili b˘t zcela poslu‰ni v‰ech Jeho pfii-
kázání, abychom mohli mít svûdomí bez provinûní vÛãi Bohu a
vÛãi ãlovûku...

... Svou dÛvûru vkládáme v Boha a jsme rozhodnuti, bude-li
nám pomáhat Jeho milost, pokraãovat ve vûci BoÏí a vytrvat ve
vûrnosti aÏ do konce, abychom mohli b˘t korunováni korunou
celestiální slávy a mohli vejít do odpoãinutí, které je pfiipraveno
pro dûti BoÏí.“14

O pût dnÛ pozdûji Prorok napsal vedoucím Církve a Svat˘m
v Missouri: „Buìme vdûãni za to, Ïe jsme na tom tak dobfie, jak
jsme, a Ïe jsme dosud naÏivu, a snad pro nás v tomto pokolení
BÛh uloÏil do zásoby veliké dobro, a kéÏ nám dopfieje, abychom
mohli nadále provolávat slávu Jeho jménu. Jsem vdûãn˘ za to, Ïe
nikdo dal‰í nezapfiel víru; modlím se k Bohu ve jménu JeÏí‰ovû,
abyste byli v‰ichni zachováni ve vífie aÏ do konce.“15

Prorok si 1. ledna 1836 zaznamenal do deníku: „Toto je zaãá-
tek nového roku a mé srdce je naplnûno vdûãností Bohu za to,
Ïe zachoval mÛj Ïivot i Ïivot mé rodiny, zatímco uplynul dal‰í
rok. Jsme zachováváni a podpíráni uprostfied zlovolného a zvrá-
ceného pokolení, i kdyÏ jsme vystaveni v‰em strastem, poku‰e-
ním a trápením, která provázejí lidsk˘ Ïivot; kvÛli tomu bych se
chtûl pokofiit pfied Pánem, tak fiíkajíc, do prachu a popela.“16

Prorok o svém uzdravení v ãervnu 1837 fiekl: „Toto je jeden
z mnoha pfiípadÛ, kdy jsem byl náhle ze stavu, kdy jsem byl
zdrav˘, pfiiveden aÏ na pokraj hrobu, a stejnû tak náhle jsem byl
uzdraven, za coÏ mé srdce pfietéká vdûãností nebeskému Otci a
pociÈuji obnovenou touhu zasvûtit sebe i ve‰keré své schopnosti
Jeho sluÏbû.“17

DÛvûra v BoÏí moc, moudrost a lásku nám pomÛÏe 
vyvarovat se ztráty odvahy v dobách zkou‰ky.

„V‰echny tûÏkosti, které se nám mohou dostat do cesty a které
se nám do cesty dostanou, musíme pfiekonat. Aãkoli je du‰e
zkou‰ena, srdce umdlévá a ruce jsou skleslé, zpátky jít nesmíme;
ná‰ charakter musí b˘t pevn˘.“18
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„Svou dÛvûru vkládáme v Boha a jsme rozhodnuti, bude-li nám pomáhat 
Jeho milost, pokraãovat ve vûci BoÏí a vytrvat ve vûrnosti aÏ do konce.“

„Svatí, majíce dÛvûru v moc, moudrost a lásku BoÏí, jsou
schopni kráãet kupfiedu tûmi nejnepfiíznivûj‰ími okolnostmi, a
ãasto, kdyÏ se z lidského pohledu [zdálo], Ïe jedin˘m v˘chodis-
kem je smrt a Ïe zniãení je nevyhnutelné, projevila se moc BoÏí,
zjevila se Jeho sláva a pfii‰lo vysvobození; a Svatí, podobnû jako
dûti Izraele, které vy‰ly ze zemû egyptské a skrz Rudé mofie, pûli
písnû chvály jeho svatému jménu.“19

„Vím, Ïe mraãna se rozpt˘lí a Satanovo království bude leÏet
v ruinách i se v‰emi jeho ãern˘mi úmysly; a Ïe Svatí vyjdou jako
zlato v ohni sedmkrát zkou‰ené, zdokonaleni díky utrpením a
poku‰ením, a Ïe poÏehnání nebe i zemû bude rozmnoÏeno na
hlavu jejich; kteréÏto poÏehnání mÛÏe BÛh udûlit díky Kristu.“20

„StÛjte pevnû, vy Svatí BoÏí, vydrÏte je‰tû chviliãku a boufie
Ïivota pominou, a vy budete odmûnûni oním Bohem, jehoÏ jste
sluÏebníky a kter˘ náleÏitû ocení ve‰kerou va‰i námahu a trápení
kvÛli Kristu a kvÛli evangeliu. Va‰e jména budou pfiedávána
va‰emu potomstvu jakoÏto jména Svat˘ch BoÏích.“21

George A. Smith, kter˘ slouÏil jako rádce presidenta Brighama
Younga, obdrÏel v dobû velk˘ch tûÏkostí od Proroka Josepha
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Smitha tuto radu: „¤ekl mi, abych nikdy neklesal na mysli, aÈ jiÏ
procházím jak˘mikoli tûÏkostmi. Kdybych byl ponofien do
nejhlub‰í propasti Nového Skotska a navr‰ily se na mû celé
Skalisté hory, nemám klesat na mysli, ale mám vytrvat, mít víru a
udrÏovat si nezlomnou odvahu, a nakonec bych se dostal aÏ na
vrchol oné haldy.“22

Pouh˘ch nûkolik dní pfied Prorokovou muãednickou smrtí,
v dobû, kdy on i Svatí vûdûli, Ïe jeho Ïivot je v ohroÏení,
Joseph uchopil Abrahama C. Hodge za ruku a fiekl mu: „NuÏe,
bratfie Hodge, nechÈ se stane, co se má stát; nezapfii víru a v‰e
bude dobré.“23

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Na stranách 225–227 si pfieãtûte, co se Josephovi stalo. Proã byl
podle vás Prorok Joseph Smith schopen sná‰et své zkou‰ky? Co
vás napadá nebo jaké pocity to ve vás vyvolává, kdyÏ si pfied-
stavíte, jak cel˘ zjizven˘ a zhyzdûn˘ uãil shromáÏdûn˘ lid?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 228. Jak nám mÛÏe utrpení
pomoci pfiipravit se na oslavení? (Nûkteré pfiíklady najdete na
stranách 228–229.) âemu jste se nauãili díky sv˘m zkou‰kám?

• V této kapitole nás Joseph Smith tfiikrát uji‰Èuje, Ïe „zkou‰ky,
kter˘mi [musíme] projít, budou napomáhat k [na‰emu]
dobru“. (Strana 230; viz také strana 229.) Jaké jsou va‰e zku-
‰enosti s pravdivostí tohoto prohlá‰ení?

• Pfieãtûte si tfietí a ãtvrt˘ odstavec na stranû 229. O jaké záÏitky
t˘kající se toho, jak vás Pán utû‰il v dobû zkou‰ky, byste se
mohli podûlit? Co pro vás znamená „[stát] na skále“?

• Joseph Smith radil Svat˘m, aby nereptali ohlednû BoÏího jed-
nání s námi (strany 230–231). Jak nás mÛÏe reptání ovlivÀo-
vat? Jak máme reagovat na zkou‰ky, které nás potkávají?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 230–233.)
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• Co to znamená mít pevn˘ charakter, kdyÏ ãelíme tûÏkostem?
(Strana 231.)

• Pfieãtûte si Prorokovu radu Georgi A. Smithovi. (Strana 233.)
Jak vám mÛÏe tato rada pomáhat, kdyÏ ãelíte zkou‰kám?

Související ver‰e z písem: Îalm 55:22; Jan 16:33; Alma 36:3;
Helaman 5:12; NaS 58:2–4; 90:24; 122:5–9
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Prorok kvÛli sv˘m zodpovûdnostem, a také kvÛli pronásledování, kterému ãelil, ãasto
nebyl se svou rodinou. KdyÏ byl se sv˘m bratrem Hyrumem uvûznûn v Ïaláfii

v Liberty, jeho manÏelka Emma a jejich syn Joseph ho pfii‰li nav‰tívit.
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Srdce naplnûné láskou a vírou –
Prorokovy dopisy rodinû

„Pamatuj na to, Ïe jsem na vûky opravdov˘m a vûrn˘m
pfiítelem – Tv˘m i dûtí. Mé srdce je spojeno s tv˘m 

na vûky vûkÛ. KéÏ vám v‰em BÛh Ïehná.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Joseph Smith musel ve svém prorockém povolání ãasto cesto-
vat, aby se staral o potfieby rychle rostoucí organizace. Poté, co
v létû 1831 oznaãil Independence ve státû Missouri za místo
pro vybudování Sionu, Církev v této oblasti zaãala rychle rÛst.
Stejnû tak rostla i v Kirtlandu ve státû Ohio. V letech 1831 aÏ
1838 mûla Církev dvû stfiediska populace – jedno v Missouri a
druhé v Kirtlandu, kde Prorok bydlel. Bûhem tohoto období se
Prorok pûtkrát vydal na obtíÏnou, 1500 kilometrÛ dlouhou,
cestu do Missouri, aby tam dohlédl na rÛst Církve.

V roce 1833 a znovu v roce 1837 nav‰tívil Joseph Smith Horní
Kanadu, kde uãil evangeliu a posiloval odboãky. V roce 1834 a
1835 nav‰tívil ãleny Církve ve státû Michigan. V prÛbûhu let kázal
evangelium a vûnoval se církevním záleÏitostem ve Springfieldu
ve státû Illinois; v Bostonu a v Salemu ve státû Massachusetts;
v kraji Monmouth ve státû New Jersey; v New York City a v Albany
ve státû New York; v Cincinnati ve státû Ohio; ve Filadelfii ve
státû Pensylvánie; ve Washingtonu, D.C. a v mnoha dal‰ích oblas-
tech.

Jeho cesty i pronásledování, kterému opakovanû ãelil, ho
ãasto zavedly daleko od domova a od rodiny. Mnohokrát byl
neprávem zatãen a vûznûn a byl obûtí desítek neopodstatnûn˘ch
soudních líãení. Napfiíklad 27. ãervence 1837 se Prorok a nûko-
lik dal‰ích církevních vedoucích vydali z Kirtlandu nav‰tívit Svaté
v Kanadû. KdyÏ dorazili do Painesville ve státû Ohio, byli cel˘ den
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„drÏeni ve vazbû kvÛli zákefin˘m a zlomysln˘m soudním fiíze-
ním“. Vzhledem k tomu, Ïe nebyli daleko od Kirtlandu, vyrazili
domÛ, aby si odpoãinuli a aby se pak na cestu vydali následují-
cího dne. „Asi pfii západu slunce jsem nastoupil do povozu,
abych se vrátil domÛ do Kirtlandu,“ napsal Prorok. „V tom oka-
mÏiku do povozu naskoãil ‰erif, vzal mi opratû a pfiedal mi dal‰í
soudní pfiedvolání.“1

Prorokova ãastá nepfiítomnost byla pro nûj i pro jeho rodinu
nároãnou zkou‰kou. Z dopisÛ Emmû je zfiejmé, jak na nûj dolé-
hala samota a jak moc si pfiál b˘t s ní a s jejich dûtmi. VÏdy psal
o své velké lásce k rodinû a o své vífie v Boha. VÏdy také svou
rodinu povzbuzoval a uklidÀoval a navzdory protivenstvím, kte-
r˘m ãelil, se o budoucnosti vyjadfioval optimisticky.

1. dubna 1832 se Prorok, pouh˘ t˘den poté, co ho lÛza natfiela
dehtem a pefiím, a pouhé dva dny po smrti jejich adoptivního
syna, vydal na svou druhou cestu do státu Missouri. Zcela jistû byl
v srdci zarmoucen a dûlal si starosti o svou Ïenu Emmu a o své
jediné Ïijící dítû Julii. KdyÏ se následující mûsíc vracel domÛ –
nedoãkav˘, aÏ znovu uvidí svou rodinu – musel se zdrÏet nûkolik
t˘dnÛ v Greenville ve státû Indiana. Biskup Newel K. Whitney,
jeden z Prorokov˘ch spoleãníkÛ, ktefií s ním putovali, si totiÏ
váÏnû zranil nohu pfii nehodû dostavníku a potfieboval se pfied
dal‰ím cestováním zotavit. Bûhem té doby se Prorok z nûjaké pfií-
ãiny pfiiotrávil, coÏ zpÛsobilo tak urputné zvracení, Ïe si vykloubil
ãelist. ·el proto za biskupem Whitneym, kter˘, aã dosud pfiipou-
tán na lÛÏko, dal Josephovi knûÏské poÏehnání. Prorok byl oka-
mÏitû uzdraven.

Krátce po tomto záÏitku Prorok napsal své manÏelce: „Dorazil
sem bratr Martin [Harris] a pfiinesl radostnou zprávu o tom, Ïe
kdyÏ odjíÏdûl, na‰e rodiny byly v pofiádku, coÏ nás potû‰ilo u
srdce a zvedlo nám náladu. Dûkujeme Nebeskému Otci za jeho
dobrotivost, kterou nám i vám v‰em projevuje... Jsem ve velmi
nepfiíjemné situaci, aãkoli se budu snaÏit b˘t s pomocí Pánû spo-
kojen... Rád bych vidûl malou Julii a znovu ji vzal na klín a poví-
dal si s tebou... TvÛj oddan˘ manÏel. KéÏ ti Pán Ïehná, pokoj
s tebou, sbohem, dokud se nevrátím.“2
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Uãení Josepha Smitha

âlenové rodiny se modlí jeden za druhého, 
vzájemnû se utû‰ují a posilují.

Emmû Smithové, 13. fiíjna 1832, z New York City ve státû New
York: „Dnes jsem kráãel tou nejnádhernûj‰í ãásti New Yorku.
Budovy jsou vskutku velké a pozoruhodné, kaÏdého pozorova-
tele musejí naplnit úÏasem... Poté, co jsem vidûl v‰e, co jsem si
vidût pfiál, jsem se vrátil do svého pokoje, abych pfiemítal a uklid-
nil svou mysl; a viz, my‰lenky na domov, na Emmu a Julii, zapla-
vují mou mysl jako povodeÀ a já bych si pfiál b˘t na okamÏik
s nimi. Nitro mé je naplnûno v‰emi moÏn˘mi pocity a nûÏností,
které mÛÏe rodiã a manÏel pociÈovat – kdybych tak mohl b˘t
s Tebou, hodnû bych Ti toho povûdûl...

Rád bych Ti nûco fiekl, abych Tû utû‰il ve Tvé nelehké situaci
a v souãasn˘ch strastech [Emma byla v oné dobû tûhotná].
Doufám, Ïe Ti BÛh dá sílu, abys neumdlévala. Modlím se k Bohu,
aby obmûkãil srdce tûch kolem Tebe, aby k Tobû byli laskaví a aby
sÀali, do té míry, do jaké je to moÏné, bfiímû z Tv˘ch beder, a
netrápili Tû. Soucítím s Tebou, neboÈ znám Tvoji situaci a vím, Ïe
ostatní ji neznají, ale musí‰ se utû‰ovat vûdomím, Ïe BÛh je TvÛj
pfiítel na nebi a Ïe má‰ jednoho opravdového a Ïijícího pfiítele na
zemi – svého manÏela.“3

Emmû Smithové, 12. listopadu 1838, z Richmondu ve státû
Missouri, kde byl Joseph Smith vûznûn: „ObdrÏel jsem TvÛj dopis,
kter˘ jsem si ãetl znovu a znovu; velmi mne potû‰il. Ó BoÏe, dej,
abych mûl v˘sadu vidût znovu svou milou rodinu a tû‰it se
z plodÛ sladké svobody a spoleãenského Ïivota. Kdybych je tak
mohl sevfiít v náruãí a zlíbat jejich tváfie, mé srdce by se naplnilo
nevyslovitelnou vdûãností. ¤ekni dûtem, Ïe jsem naÏivu a Ïe
vûfiím, Ïe je zanedlouho uvidím. Potû‰ je, jak jen mÛÏe‰, a snaÏ se
b˘t také co nejklidnûj‰í...

P.S. Pi‰ mi co nejãastûji, a je-li to moÏné, pfiijì za mnou na
náv‰tûvu a pfiiveì dûti, je-li to moÏné. Jednej dle sv˘ch pocitÛ a
dle svého nejlep‰ího úsudku a snaÏ se b˘t klidná, je-li to moÏné
– vûfiím, Ïe se v‰e v dobré obrátí.“4
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Emmû Smithové, 4. dubna 1839, z Ïaláfie v Liberty ve státû
Missouri: „Drahá Emmo, stále myslím na Tebe i na dûti... Rád
bych vidûl malého Fredericka, Josepha, Julii a Alexandera,
Johannu [sirotka, kter˘ Ïil se Smithov˘mi] i starého Majora
[jejich psa]. A pokud jde o Tebe, chce‰-li vûdût, jak moc bych Tû
chtûl vidût, zkoumej své city, jak moc bys Ty chtûla vidût mne, a
posuì to sama. S radostí bych odtud vyrazil pû‰ky, bos˘ a pros-
tovlas˘ a napÛl nah˘, abych Tû vidûl, a pokládal bych to za velké
potû‰ení a naprosto ne za námahu... Sná‰ím ve‰ker˘ svÛj útisk
stateãnû; a stejnû tak ho sná‰ejí i ti, ktefií jsou zde se mnou.
Nikdo z nás dosud nepodlehl.“5

Emmû Smithové, 20. ledna 1840, z kraje Chester ve státû
Pensylvánie: „Jsem cel˘ nedoãkav˘, abych se s Tebou na tomto
svûtû znovu vidûl. Pfiipadá mi, Ïe jiÏ dlouho je mi odepfiena Tvá
pfiítomnost, ale budiÏ Pán m˘m pomocníkem, jiÏ to nebude moc
dlouho trvat... Cítím neustále úzkost, a budu se tak cítit, dokud
se nedostanu domÛ. Modlím se, aby vás BÛh v‰echny zachoval,
dokud se nedostanu domÛ. Má drahá Emmo, v srdci jsem spo-
jen s Tebou i s tûmi maliãk˘mi. Chtûl bych, abys na mû pamato-
vala. ¤ekni v‰em dûtem, Ïe je mám rád a Ïe se co nejdfiíve vrátím
domÛ. S láskou, TvÛj manÏel.“6

Zodpovûdnost uãit své dûti bude na nás spoãívat vÏdy.

Emmû Smithové, 12. listopadu 1838, z Richmondu ve státû
Missouri, kde byl Joseph Smith vûznûn: „¤ekni malému Joseph-
ovi, Ïe musí b˘t hodn˘ chlapec; tatínek ho má rád dokonalou lás-
kou. Je nejstar‰í a nesmí ubliÏovat tûm, ktefií jsou men‰í neÏ on,
ale musí je utû‰ovat. ¤ekni malému Frederickovi, Ïe tatínek ho
má z celého srdce rád; je to roztomil˘ chlapec. Julia je pÛvabná
holãiãka. Také ji mám rád. Je to nadûjné dítû. ¤ekni jí, Ïe tatínek
si pfieje, aby na nûj pamatovala a aby byla hodná holãiãka. ¤ekni
v‰em ostatním, Ïe na nû myslím a Ïe se za v‰echny modlím...
Stále myslím na malého Alexandra. Má laskavá Emmo, rád bych,
abys pamatovala na to, Ïe jsem na vûky opravdov˘m a vûrn˘m
pfiítelem – Tv˘m i dûtí. Mé srdce je spojeno s Tv˘m na vûky vûkÛ.
KéÏ vám v‰em BÛh Ïehná, amen. TvÛj manÏel, kter˘ je v poutech
a ve strastech.“7
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Emmû Smithové, 4. dubna 1839, z Ïaláfie v Liberty ve státû
Missouri: „Chtûl bych, abys nedopustila, aby na mû ty malé dûti
zapomnûly. ¤ekni jim, Ïe tatínek je má rád dokonalou láskou a
Ïe se ze v‰ech sil snaÏí uniknout lÛze, aby za nimi mohl pfiijít. Uã
[dûti] v‰emu, co zná‰, aby byly bystré mysli. Buì k nim nûÏná a
laskavá; nezlob se na nû, ale naslouchej jejich potfiebám. ¤ekni
jim, Ïe tatínek si pfieje, aby byly hodné a aby poslouchaly
maminku. Má drahá Emmo, spoãívá na Tobû veliká zodpovûd-
nost, aby sis pfied nimi uchovala svou ãest a rozvahu a abys je
uãila tomu, co je správné, abys utváfiela jejich mladou a kfiehkou
mysl, aby vykroãily na správnou cestu a neposkvrnily se tím, Ïe
budou v mládí vidût bezboÏné pfiíklady.“8

Emmû Smithové, 9. listopadu 1839, ze Springfieldu ve státû
Illinois: „Dokud nedostanu zprávu, jak se Ti dafií, a zvlá‰È
malému Frederickovi, budu mít o Tebe i o dûti neustále starost.
Bylo velmi bolestné opou‰tût ho, kdyÏ byl nemocn˘. Doufám, Ïe
bude‰ opatrovat tyto kfiehké dûti tak, jak se slu‰í na matku a na
svatou, a Ïe se bude‰ snaÏit zu‰lechÈovat jejich mysl, Ïe je bude‰
[uãit] ãíst a Ïe je povede‰ k tomu, aby byly rozváÏné. NedopusÈ,
aby byly vystaveny nepfiízni poãasí, aby se nenachladily, a snaÏ se
co nejvíce odpoãívat. Bude to dlouhé a osamûlé období, bûhem
mého odlouãení od vás... Buì trpûlivá, dokud nepfiijdu, a dûlej
to nejlep‰í, co dokáÏe‰. Nemohu napsat, co si pfieji, ale vûfi mi,
chovám k vám v‰em ty nejlep‰í city.“9

BÛh je ná‰ pfiítel, a v dobách protivenství 
Mu mÛÏeme dÛvûfiovat.

Emmû Smithové, 6. ãervna 1832, z Greenville ve státû
Indiana: „Témûfi kaÏd˘ den chodím do lesíka, kter˘ je hned za
mûstem, kde mohu b˘t v ústraní a skryt pfied zrakem jakéhokoli
smrtelníka, a tam vylévám v‰echny pocity svého srdce v medi-
taci a v modlitbû. Vzpomínám na v‰echny uplynulé chvíle svého
Ïivota a pociÈuji zármutek a prolévám slzy Ïalu kvÛli tomu, Ïe
jsem po‰etile dovolil nepfiíteli své du‰e, aby nade mnou mûl
v uplynulém ãase takovou moc. BÛh je v‰ak milosrdn˘ a odpus-
til mi hfiíchy, a já se raduji z toho, Ïe sesílá Utû‰itele v‰em tûm,
ktefií vûfií a pokofiují se pfied ním...
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Pokusím se b˘t spokojen se sv˘m osudem, neboÈ vím, Ïe
BÛh je mÛj pfiítel. V nûm najdu útûchu. Odevzdal jsem svÛj
Ïivot do jeho rukou. Jsem pfiipraven odejít, aÏ mne povolá.
TouÏím b˘t s Kristem. NepovaÏuji svÛj Ïivot za cenn˘, [ledaÏe]
ãiním jeho vÛli.“10

Emmû Smithové, 4. ãervna 1834, od bfiehÛ fieky Mississippi
v západní ãásti státu Illinois; Prorok Joseph byl na cestû se
Sionskou v˘pravou: „Tu a tam se na‰e my‰lenky utíkají s nevy-
slovitelnou starostlivostí k na‰im manÏelkám a k na‰im dûtem
– k na‰im pfiíbuzn˘m podle tûla, se kter˘mi jsme spojeni srd-
cem – a také k na‰im bratfiím a pfiátelÛm... ¤ekni otci Smithovi
a celé rodinû a bratru Oliverovi [Cowderymu], aby byli klidní a
aby vyhlíÏeli onen den, kdy zkou‰ky a strasti tohoto Ïivota
skonãí a my v‰ichni se [budeme] tû‰it z ovoce své práce,
budeme-li vûrni aÏ do konce, o coÏ se modlím, aby bylo ‰Èast-
n˘m osudem nás v‰ech.“11

Emmû Smithové, 4. listopadu 1838, z Independence ve státû
Missouri, kde byl Joseph Smith vûznûn: „Má drahá a milovaná
spoleãnice mého srdce ve strastech a v souÏení, rád bych Ti
sdûlil, Ïe jsem v pofiádku a Ïe jsme v‰ichni v dobré náladû,
pokud jde o ná‰ údûl... Dûlám si velkou starost o Tebe i o své
roztomilé dûti. Mé srdce truchlí a krvácí kvÛli bratfiím a sestrám
a kvÛli zabíjení lidu BoÏího... Nevím, co pro nás BÛh mÛÏe udû-
lat, ale za v‰ech okolností vÏdy doufám v to nejlep‰í. I kdyÏ
pÛjdu na smrt, budu dÛvûfiovat v Boha. Nevím, jaké násilnosti
mÛÏe lÛza spáchat, ale oãekávám, Ïe se bude krotit jen málo,
nebo vÛbec. Ó, kéÏ je k nám BÛh milosrdn˘... BÛh dosud u‰et-
fiil nûkteré z nás; snad nám do urãité míry bude projevovat
milosrdenství i nyní...

NedokáÏu s jistotou posoudit situaci, v níÏ se nalézám, a mohu
se jen modlit o vysvobození, dokud nepfiijde, a brát v‰e, co pfii-
chází, trpûlivû a stateãnû. Doufám, Ïe bude‰ naplnûna vírou a Ïe
bude‰ hodna ve‰keré dÛvûry. V situaci, ve které se nacházím,
nemohu moc psát. Spravuj v‰echny záleÏitosti tak, jak okolnosti a
potfieby vyÏadují. KéÏ Ti dá BÛh moudrost a prozíravost a rozvahu
– a mám dÛvod vûfiit tomu, Ïe toto v‰e bude‰ [mít].
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Pfiemítám neustále o tûch mal˘ch dûtech. ¤ekni jim, Ïe tatínek
je dosud naÏivu. KéÏ mu BÛh dopfieje, aby se s nimi znovu vidûl.
Ó Emmo,... neopusÈ mû, ani pravdu, ale pamatuj na mne; neset-
kám-li se s Tebou znovu v tomto Ïivotû, kéÏ BÛh dá, abychom se
mohli setkat v nebi. NedokáÏi vyjádfiit své pocity; mé srdce je
naplnûno. Sbohem, má laskavá a milující Emmo. Jsem TvÛj
navûky, TvÛj manÏel a opravdov˘ pfiítel.“12

Emmû Smithové, 21. bfiezna 1839, z Ïaláfie v Liberty ve státû
Missouri: „Má drahá Emmo, jsem si moc dobfie vûdom Tvé
namáhavé práce a soucítím s Tebou. Pokud BÛh je‰tû jednou
u‰etfií mÛj Ïivot, abych mûl v˘sadu se o Tebe postarat, ulevím
Tv˘m starostem a pfiiãiním se, abych utû‰il Tvé srdce. Chtûl bych,
aby ses co nejlépe postarala o rodinu. Vûfiím, Ïe udûlá‰ v‰e, co je
v Tv˘ch silách. KdyÏ jsem se dozvûdûl, Ïe Frederick je nemocn˘,
bylo mi to líto, ale vûfiím, Ïe je opût v pofiádku a Ïe vy v‰ichni jste
v pofiádku. Rád bych, aby ses pokusila najít si ãas a napsala mi
dlouh˘ dopis a sdûlila mi v‰e, co mÛÏe‰, i to, jestli je je‰tû star˘
Major naÏivu a co fiíkají ti malí ‰tûbetálci, ktefií se Tû drÏí kolem
krku... ¤ekni jim, Ïe jsem ve vûzení, aby jejich Ïivot byl u‰etfien...

BÛh panuje nad v‰emi vûcmi v souladu s tím, co mu radí jeho
vÛle. V nûj skládám svou dÛvûru. Spasení mé du‰e je pro mû
nanejv˘‰ dÛleÏité, jelikoÏ s jistotou vím o vûãn˘ch vûcech. Pokud
nebesa otálejí, nevadí mi to. Svou [loì] musím fiídit bezpeãnû, a
právû to mám v úmyslu dûlat. Chtûl bych, abys dûlala totéÏ. TvÛj
na vûky.“13

Emmû Smithové, 16. srpna 1842, poblíÏ Nauvoo ve státû
Illinois; Prorok Joseph se skr˘val pfied sv˘mi nepfiáteli:
„VyuÏívám tuto moÏnost nabídnout Ti své upfiímné díky za dvû
zajímavé a útûchu pfiiná‰ející náv‰tûvy, které jsi mi vûnovala
v dobû, kdy jsem témûfi v exilu. Slovy nedokáÏu vyjádfiit vdûãnost
svého srdce za vfielé a srdeãné pfiátelství, které jsi mi projevila za
tûchto okolností. Od té doby, co jsi ode‰la, jiÏ uplynul nûjak˘ ãas
a aÏ dosud plynul velmi pfiíjemnû; v duchu jsem se zcela smífiil
se sv˘m osudem, nechÈ se stane, co stát se má...

¤ekni dûtem, Ïe s jejich tatínkem je dosud v‰e v pofiádku; a Ïe
se stále vroucnû modlí k Bohu V‰emohoucímu za bezpeãí své,
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âást dopisu, kter˘ Prorok Joseph Smith napsal Emmû Smithové 
z Ïaláfie v Liberty 21. bfiezna 1839.

Tvoje i jejich. ¤ekni matce Smithové, Ïe s jejím synem bude v‰e
v pofiádku, aÈ jiÏ v Ïivotû, ãi ve smrti; neboÈ tak praví Pán BÛh.
¤ekni jí, Ïe na ni po celou dobu vzpomínám, i na Lucy [Josephova
sestra] a na v‰echny ostatní. V‰ichni musejí b˘t dobré mysli... TvÛj
ve spûchu, TvÛj milující manÏel aÏ k smrti, po celou vûãnost; na
vûky vûkÛ.“14

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si tuto kapitolu a v‰ímejte si toho, jaké city choval
Joseph Smith k Emmû a k jejich dûtem. âemu se mÛÏeme nau-
ãit z jeho pfiíkladu o tom, jak máme mluvit se ãleny své rodiny
a jak se k nim máme chovat? âemu se mÛÏeme nauãit z pfií-
kladu Josepha a Emmy, ktefií se snaÏili vzájemnû si psát a
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nav‰tûvovat se? Co jste napfiíklad udûlali, abyste projevili ãle-
nÛm rodiny, Ïe je máte rádi?

• Prorok Joseph fiekl Emmû, Ïe je „na vûky opravdov˘m a vûrn˘m
pfiítelem – [jejím] i dûtí“ a dûkoval jí za její „vfielé a srdeãné pfiá-
telství“. (Strany 240, 243.) Co mohou manÏelé a manÏelky
dûlat pro to, aby rozvíjeli vzájemné pfiátelství?

• Joseph Smith ve sv˘ch dopisech projevoval Emmû dÛvûru a
vyjadfioval pfiesvûdãení, Ïe se bude rozhodovat správnû a Ïe se
bude co nejlépe snaÏit peãovat o rodinu. (Strany 242–243.)
Jak˘ vliv mohou mít taková vyjádfiení dÛvûry na vztah mezi
manÏelem a manÏelkou?

• Pfieãtûte si slova Proroka Josepha urãená jeho dûtem v odstavci,
kter˘ zaãíná dole na stranû 243. Jak to asi jeho dûtem pomá-
halo, kdyÏ od nûj obdrÏely tato jeho slova? Co mohou rodiãe
udûlat pro dûti, které procházejí nûjakou zkou‰kou nebo mají
nûjaké trápení, aby jim ukázali, Ïe mají víru v Boha?

• Na stranách 241–244 si pfieãtûte, jak Joseph Smith vyjadfioval
svou dÛvûru v Boha. Najdûte nûkterá jeho slova, která se vás
obzvlá‰È dot˘kají. Jak mÛÏete uplatÀovat tyto pravdy ve svém
Ïivotû?

Související ver‰e z písem: Genesis 2:24; 1. Korintsk˘m 11:11;
Efezsk˘m 5:25; Mosiá‰ 4:14–15; NaS 25:5, 9, 14; 68:25–28
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Druh˘ pfiíchod a milénium

„Udûláme dobfie,... kdyÏ na své cestû Ïivotem 
budeme rozpoznávat znamení ãasÛ, aby nás 

den Pánû nezastihl ,jako zlodûj v noci‘.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V záfií 1832 se Joseph a Emma Smithovi s jejich ‰estnáctimû-
síãní dcerou Julií pfiestûhovali z Johnsonovy farmy v Hiramu ve
státû Ohio zpût do Kirtlandu. V Kirtlandu se nastûhovali do
obchodu se smí‰en˘m zboÏím, kter˘ vlastnil Newel K. Whitney,
a Ïili zde více neÏ rok. Smithovi bydleli v prvním patfie
obchodu a v ãásti pfiízemí, která se nepouÏívala pro potfieby
obchodu. Josephovi a Emmû se v dobû, kdy zde Ïili, narodil
syn Joseph Smith III. Prorok zde také pfiijal mnohá zjevení.

Jedno takové zjevení obdrÏel na první svátek vánoãní v roce
1832. Prorok strávil ãást toho dne doma, v hlubokém rozjí-
mání nad závaÏn˘mi problémy, kter˘m v oné dobû ãelily
národy svûta. „Náznaky potíÏí mezi národy byly v tomto ãase
nápadnûj‰í neÏ v dobû, kdy se Církev vydala na svou cestu
z pustiny,“ fiekl Prorok.1 Události ve Spojen˘ch státech smûfio-
valy k obãanské válce a po celém svûtû propukaly epidemie
smrtonosn˘ch nemocí. KdyÏ se Prorok „v této vûci horlivû
modlil“2, obdrÏel zjevení, které je nyní zaznamenáno v 87.
oddíle Nauky a smluv. Pán zjevil Josephovi, Ïe pfied Druh˘m
pfiíchodem se válka roz‰ífií mezi v‰echny národy a lid budou
trestat pfiírodní katastrofy:

„Meãem a krveprolitím budou obyvatelé zemû truchliti; a
hlad a morová rána a zemûtfiesení a hrom nebe a také prudké
a jasné bl˘skání zpÛsobí, Ïe obyvatelé zemû pocítí hnûv a roz-
hofiãení a ukázÀující ruku V‰emohoucího Boha, dokud usta-
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Místnost v horním patfie zrekonstruovaného obchodu Newela K. Whitneyho. 
Joseph a Emma Smithovi bydleli v tomto obchodû více neÏ rok a Prorok 

zde obdrÏel mnohá zjevení vãetnû zjevení o pfiíchodu Pánû.
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novené pohubení neuãiní úpln˘ konec v‰em národÛm...
ProãeÏ, stÛjte na svat˘ch místech a nepohnûte se, dokud den
Pánû nepfiijde; neboÈ vizte, pfiichází rychle, praví Pán.“ (NaS
87:6, 8.)

O dva dny pozdûji, 27. prosince, obdrÏel Prorok dal‰í zje-
vení, které obsahovalo mnoho informací t˘kajících se
Druhého pfiíchodu. Onoho dne se v Prorokovû „pfiekladatel-
ské místnosti“ – coÏ byla místnost ve Whitneyovû obchodû,
v níÏ Joseph vykonal znaãn˘ díl práce na pfiekladu Bible od
Josepha Smitha – konala konference vysok˘ch knûÏí. Zápis
z této konference uvádí: „Bratr Joseph povstal a fiekl, Ïe pro
pfiijetí zjevení a poÏehnání nebes je zapotfiebí, abychom své
my‰lenky upírali na Boha a abychom pouÏívali víru a byli jed-
noho srdce a jedné mysli. Navrhl tudíÏ, aby se v‰ichni pfií-
tomní, kaÏd˘ jednotlivû a nahlas, pomodlili k Pánu, aby nám
zjevil svou vÛli ohlednû vybudování Sionu a k prospûchu
Svat˘ch.“

KaÏd˘ vysok˘ knûz se „sklonil pfied Pánem“ a poté vyjádfiil
své pocity a odhodlání dodrÏovat pfiikázání BoÏí.3 Krátce nato
Prorok zaãal od Boha pfiijímat zjevení, které se pozdûji stalo
88. oddílem Nauky a smluv. Toto zjevení obsahuje jedno z nej-
podrobnûj‰ích proroctví, které se nachází v písmech a které se
t˘ká pfiíchodu Pánû a zfiízení tisíciletého období míru a pokoje
(viz NaS 88:86–116).

Pán skrze Proroka Josepha Smitha zjevil mnohá proroctví
t˘kající se Druhého pfiíchodu, milénia a neklidného období,
které tûmto událostem bude pfiedcházet. Tato hojnost zjevení
je svûdectvím, Ïe Joseph Smith byl vskutku vidoucím, kterého
vzbudil BÛh. Kniha Mormonova svûdãí: „Vidoucí mÛÏe vûdûti o
vûcech, jeÏ jsou minulé, a také o vûcech, jeÏ mají pfiijíti, a [jím]
budou v‰echny vûci zjeveny, nebo spí‰e tajné vûci budou pro-
jeveny a skryté vûci vyjdou na svûtlo a vûci, jeÏ nejsou známé,
budou... oznámeny.“ (Mosiá‰ 8:17.)
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Uãení Josepha Smitha

Znamení Spasitelova pfiíchodu se naplÀují; vûrní tato 
znamení budou rozpoznávat a budou pociÈovat 

klid i v ãasech nebezpeãn˘ch.

„Udûláme dobfie,... kdyÏ na své cestû Ïivotem budeme roz-
poznávat znamení ãasÛ, aby nás den Pánû nezastihl ,jako zlodûj
v noci‘. [Viz NaS 106:4–5.]“4

„Budu prorokovat, Ïe znamení pfiíchodu Syna MuÏe jiÏ zapo-
ãala. Zpusto‰ení bude pfiiná‰et jedna morová rána za druhou.
Brzy budeme mít válku a krveprolití. Mûsíc bude obrácen v krev.
Svûdãím o tûchto vûcech a o tom, Ïe pfiíchod Syna MuÏe je
blízko, vpravdû ve dvefiích va‰ich. Pokud na‰e du‰e a tûlo nevy-
hlíÏí pfiíchod Syna MuÏe; a pokud poté, co zemfieme, Ho nevy-
hlíÏíme, budeme mezi tûmi, ktefií budou volat na skály, aby na nû
padly. [Viz Zjevení 6:15–17.]“5

„Drazí a milovaní bratfií, vidíme, Ïe ãasové nebezpeãní nastaly,
jak o tom bylo svûdãeno [viz 2. Timoteovi 3:1]. MÛÏeme tudíÏ
s nanejv˘‰ dokonalou jistotou vyhlíÏet naplnûní v‰eho toho, co
bylo napsáno, a mÛÏeme, s vût‰í dÛvûrou neÏ kdykoli pfiedtím,
pozvedat oãi k tûlesu osvûtlujícímu den a fiíci si v srdci: Brzy skry-
je‰ svou rozpálenou tváfi. Toto pravil ten, kter˘ fiekl: ,BudiÏ
svûtlo‘, a bylo svûtlo [viz Genesis 1:3]. A opût: Ty, mûsíci, ty svûtlo
tlumenûj‰í, ty tûleso osvûtlující noc, se obrátí‰ v krev.

Vidíme, Ïe v‰e se naplÀuje; a Ïe brzy pfiijde ãas, kdy Syn MuÏe
sestoupí v oblacích nebesk˘ch.“6

„Zemû bude brzy sklizena – to jest, zlovolní musejí b˘t brzy
vyhlazeni z tváfie zemû, neboÈ Pán tak pravil, a kdo mÛÏe zastavit
ruku Pánû, neboli kdo mÛÏe mûfiit svou sílu s V‰emohoucím?
NeboÈ podle jeho pfiíkazu musejí nebesa a zemû pominout.
Onen den, kdy se naplní znovuzfiízení v‰ech vûcí, o nûmÏ v‰ichni
svatí prorokové prorokovali, dokonce aÏ k shromáÏdûní domu
Izraele, se rychle blíÏí. Pak se stane, Ïe lev bude uléhat s berán-
kem, atd.

Av‰ak, bratfií, neztrácejte odvahu, kdyÏ vám fiíkáme o ãasech
nebezpeãn˘ch, neboÈ musejí brzy nastat, neboÈ meã, hladomor a
morové rány se blíÏí. Na tváfii této zemû budou veliká zniãení,
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neboÈ se nemusíte domnívat, Ïe jediná literka ani ãárka z pro-
roctví v‰ech svat˘ch prorokÛ se nenaplní, a jsou mnohá proroc-
tví, která se je‰tû musejí naplnit. Pán pravil, Ïe své dílo vykoná
zakrátko, a spravedliví budou zachránûni, i kdyby to mûlo b˘t
jakoby ohnûm [viz ¤ímanÛm 9:28; 1. Nefi 22:17].“7

„Písma se brzy naplní, aÏ budou veliké války, hladomory,
morové rány, veliká ne‰tûstí, soudy, atd. pfiipraveny, aby se vylily
na obyvatele zemû.“8

„Vidíme, Ïe ãasové nebezpeãní vskutku nastaly, a Ïe to, co jsme
tak dlouho oãekávali, se nakonec zaãíná uskuteãÀovat; ale kdyÏ
vidíte, Ïe na stromu fíkovém zaãíná puãet listí, mÛÏete vûdût, Ïe
léto je blízko, nadosah. [Viz Matou‰ 24:32–33.] Dílo na zemi
bude rychle vykonáno. JiÏ nyní zapoãalo. Pfiedpokládám, Ïe brzy
nastane zmatek po celé zemi. NechÈ srdce na‰e neumdlévá, aÏ
tyto vûci na nás pfiijdou, neboÈ ony pfiijít musejí, jinak by se slovo
nemohlo naplnit.“9

„Otázal jsem se Pána ohlednû Jeho pfiíchodu; a kdyÏ jsem se
Pána tázal, dal mi znamení a fiekl: ,Za dnÛ Noémov˘ch jsem na
nebesa umístil duhu jako znamení a symbol toho, Ïe pokud
v kter˘koli rok bude duha vidût, Pán nepfiijde; ale Ïe bûhem
onoho roku bude ãas setí a Ïnû; ale aÏ uvidíte, Ïe duha je odÀata,
bude to symbol toho, Ïe nastane hladomor, morové rány a veliká
ne‰tûstí mezi národy, a Ïe pfiíchod Mesiá‰e není daleko.‘ “10

„Juda se musí vrátit, Jeruzalém musí b˘t znovu vystavûn, i
chrám, a zpod chrámu musí vytékat voda, a vody Mrtvého mofie
musejí b˘t uzdraveny. [Viz Ezechiel 47:1–9.] Bude to nûjak˘ ãas
trvat, neÏ budou znovu vybudovány hradby mûsta a chrám,
atd.; a toto v‰e se musí stát pfiedtím, neÏ se ukáÏe Syn MuÏe.
Budou války a povûsti o válkách, znamení nahofie na nebesích
i dole na zemi, slunce se zatemní a mûsíc se obrátí v krev,
budou zemûtfiesení na rÛzn˘ch místech, mofie se zvednou nad
meze své; a poté se objeví jedno veliké znamení Syna MuÏe na
nebi. Co v‰ak svût udûlá? ¤eknou, Ïe je to planeta, kometa, atd.
Av‰ak Syn MuÏe pfiijde jako znamení pfiíchodu Syna MuÏe, coÏ
bude jako kdyÏ svûtlo jitfiní vychází od v˘chodu [viz Joseph
Smith–Matou‰ 1:26].“11
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„[Podal jsem] vysvûtlení ohlednû pfiíchodu Syna MuÏe; a také,
Ïe je fale‰né domnívat se, Ïe Svatí uniknou v‰em soudÛm,
zatímco zlovolní budou trpût; neboÈ ve‰keré tûlo je podrobeno
utrpení a ,spravedliví stûÏí uniknou‘ [viz NaS 63:34]; pfiesto v‰ak
mnoho Svat˘ch unikne, neboÈ spravedliví budou Ïít vírou [viz
Abakuk 2:4]; ale i tak mnozí spravedliví padnou za obûÈ nemoci,
moru, atd. pro slabost tûla, a pfiesto budou spaseni v království
BoÏím. A tak je nesvatou zásadou fiíci, Ïe ti a ti se dopustili pfie-
stupkÛ, protoÏe padli za obûÈ nemoci nebo úmrtí, neboÈ ve‰keré
tûlo je podrobeno smrti; a Spasitel fiekl: ,Nesuìte, abyste nebyli
souzeni.‘ [Viz Matou‰ 7:1.]“12

Pán nepfiijde, dokud se nenaplní v‰e, co se 
t˘ká pfiípravy na Jeho pfiíchod.

„Pfiíchod Syna MuÏe nenastane – ani nastat nemÛÏe, dokud se
nevylijí soudy, o nichÏ se mluví, Ïe se v onu hodinu vylijí: kte-
réÏto soudy jiÏ zapoãaly. Pavel praví: ,Jste dûti svûtla a nikoli tem-
noty, aby vás ten den nezachvátil jako zlodûj v noci.‘ [Viz
1. Tessalonicensk˘m 5:4–5.] Úmyslem V‰emohoucího není pfiijít
na zem a rozdrtit ji a rozemlít ji na prach, ale On svou vÛli bude
zjevovat sluÏebníkÛm sv˘m prorokÛm [viz Amos 3:7].“13

„JeÏí‰ Kristus nikdy nikomu nezjevil pfiesn˘ ãas, kdy pfiijde [viz
Matou‰ 24:36; NaS 49:7]. Jdûte si pfieãíst písma, a nedokáÏete
najít nic, co v˘slovnû udává pfiesnou hodinu, kdy pfiijde; a
v‰ichni ti, ktefií to tvrdí, jsou fale‰ní uãitelé.“14

Prorok Joseph Smith fiekl o muÏi, kter˘ tvrdil, Ïe vidûl zna-
mení Syna MuÏe, toto: „On nevidûl znamení Syna MuÏe, jak to
JeÏí‰ pfiedpovûdûl; ani nikdo jin˘ ho nevidûl, ani nikdo jin˘ ho
neuvidí, dokud se slunce nezatmí a mûsíc se nebude koupat
v krvi; neboÈ Pán mi Ïádné takové znamení neukázal; a jak pravil
prorok, tak to musí b˘t – ,NeãiníÈ zajisté Panovník Hospodin
niãeho, leã by zjevil tajemství své sluÏebníkÛm sv˘m prorokÛm.‘
(Viz Amos 3:7.) ProãeÏ sly‰ toto, ó zemi: Pán nepfiijde panovat
nad spravedliv˘mi v tomto svûtû, v roce 1843, ani nikdy jindy,
dokud pro Îenicha nebude v‰e pfiipraveno.“15
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Ti, ktefií jsou moudfií a vûrní, budou pfiipraveni, 
aÏ Pán pfiijde znovu.

„KdyÏ pfiemítám o rychlosti, s níÏ se onen velik˘ a slavn˘ den
pfiíchodu Syna MuÏe pfiibliÏuje, kdy pfiijde, aby pfiijal své Svaté
k sobû, kde budou dlít v Jeho pfiítomnosti a budou korunováni
slávou a nesmrtelností; kdyÏ pfiem˘‰lím o tom, Ïe nebesa se
mají brzy zachvût a zemû tfiást a potácet se sem a tam; a Ïe
nebesa se mají rozvinout tak, jako kdyÏ se rozvinuje svitek; a Ïe
kaÏdá hora a kaÏd˘ ostrov mají uprchnout, zvolávám v srdci
svém: Jací máme b˘ti ve v‰ech svat˘ch rozmluvách a zboÏnosti!
[Viz 2. Petrova 3:11.]“16

„Zemû sténá kvÛli zkaÏenosti, útisku, tyranii a krveprolití; a
BÛh vychází ze skrytého místa svého, jak pravil, Ïe vyjde, aby
suÏoval národy zemû. Daniel ve svém vidûní spatfiil nepokoj za
nepokojem; vidûl, Ïe ,trÛnové ti svrÏeni byli, a Star˘ dnÛ posa-
dil se‘; a Ïe byl pfied nûj pfiiveden jeden, kter˘ byl jako Syn
MuÏe; a v‰echny národy, pokolení, jazyky a lidé Mu slouÏili a
poslouchali Ho [viz Daniel 7:9–14]. Máme b˘t spravedliví, aby-
chom mohli b˘t moudfií a abychom rozumûli; neboÈ Ïádn˘ zlo-
voln˘ rozumût nebude; av‰ak moudfií rozumût budou, a ti, ktefií
obrátí mnohé ke spravedlivosti, se budou skvût jako hvûzdy na
vûky vûkÛ [viz Daniel 12:3].“17

„NechÈ se bohatí a uãení, moudfií a urození, chudí a nuzní,
porobení a svobodní, ãerní i bílí, mají na pozoru, jakou cestou
kráãejí, a nechÈ lnou k poznání BoÏímu a vykonávají spravedl-
nost a soud na zemi ve spravedlivosti, a nechÈ se pfiipravují na to,
Ïe se setkají se soudcem Ïiv˘ch i mrtv˘ch, neboÈ hodina pfií-
chodu Jeho je blízko.“18

„Buìme moudfií ve v‰ech vûcech, a dodrÏujme v‰echna pfiiká-
zání BoÏí, aby na‰e spasení bylo jisté. Majíce své odûní pfiichys-
tané a pfiipravené na urãen˘ ãas a majíce na sobû celé odûní
spravedlivosti, abychom mohli odolat v onen den zkou‰ky [viz
Efezsk˘m 6:13].“19
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V prosinci 1830 napsal Prorok Joseph Smith níÏe uvedená
slova v dopisu urãeném ãlenÛm Církve v Colesville ve státû New
York: „KéÏ jste v‰ichni vûrní a vyãkáváte na ãas na‰eho Pána,
neboÈ jeho zjevení se je blízko, nadosah.

,[O] ãasích pak a chvílích, bratfií, nepotfiebujete, aby vám
psáno bylo, neboÈ vy sami v˘bornû víte, Ïe ten den Pánû jako zlo-
dûj v noci, tak pfiijde: neboÈ kdyÏ praví pokoj a bezpeãnost,
tehdy rychle pfiijde na nû zahynutí, jako bolest na Ïenu, a oni
neujdou.

Ale vy, bratfií, nejste ve tmû... NespûmeÏ tedy, jako jiní, ale
bdûme, a stfiízliví buìme, neboÈ ktefiíÏ spí, v noci spí, a ktefiíÏ se
opíjejí, v noci opilí jsou.

Ale my, [dûti] dne jsouce, stfiízliví buìme, obleãeni jsouce
v pancífi víry a lásky, a v pfiilbici nadûje spasení. NeboÈ nepostavil
nás BÛh k hnûvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána na‰eho
Jezukrista.‘ [Viz 1. Tessalonicensk˘m 5:1–4, 6–9.]

ProãeÏ utû‰ujte se navzájem, tak jak to jiÏ ãiníte, neboÈ ãasové
nebezpeãní jsou na dosah... Mír je z ãásti odÀat ze zemû, a brzy
bude odÀat zcela; ano, zniãení jsou v dvefiích na‰ich a brzy
budou i v domech zlovoln˘ch a tûch, ktefií Boha neznají.

Ano, pozvednûte hlavu a radujte se, neboÈ va‰e vykoupení se
blíÏí. ZÛstaneme-li vûrní v dodrÏování pfiikázání na‰eho Boha,
budeme tím nejpoÏehnanûj‰ím lidem, kter˘ kdy Ïil od zaloÏení
svûta. Ano, dokonce i Enoch, sedm˘ po Adamovi, spatfiil ná‰ den
a radoval se [viz MojÏí‰ 7:65–67], a proroci od onoho dne pro-
rokovali o Druhém pfiíchodu na‰eho Pána a Spasitele JeÏí‰e
Krista a radovali se ze dne odpoãinku Svat˘ch; ano, a apo‰tol
na‰eho Spasitele se také radoval z jeho zjevení se v oblaku se
zástupem nebesk˘m, aby dlel s ãlovûkem na zemi po tisíc let [viz
Zjevení 1:7]. Máme tudíÏ dÛvod k radosti.

Vizte, proroctví Knihy Mormonovy se naplÀují tak rychle,
jak jim to ãas umoÏÀuje. Duch Ïijícího Boha spoãívá na mnû;
proãeÏ, kdo fiekne, Ïe nebudu prorokovat? âas je jiÏ na dosah,
kdy budeme muset kvÛli bezpeãí uprchnout kamkoli, kam si
Pán bude pfiát. Nebojte se tûch, ktefií vás obviÀují z hfiíchu
kvÛli slovu [viz Izaiá‰ 29:20–21], ale buìte vûrní ve vydávání
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svûdectví pokfiivenému a zvrácenému pokolení, Ïe den pfií-
chodu na‰eho Pána a Spasitele je na dosah. Ano, pfiipravujte
cestu Pánû, ãiÀte pfiímé stezky jeho [viz Matou‰ 3:3].

Kdo couvne kvÛli pohor‰ením, neboÈ pohor‰ení musejí pfiijít,
av‰ak bûda tûm, skrze nûÏ pfiicházejí, neboÈ na nû musí onen
kámen padnout a rozdrtit je na prach. [Viz Matou‰ 18:7;
21:43–44.] NeboÈ plnost pohanÛ pfiichází, a bûda bude tûm,
nebudou-li ãinit pokání a nebudou-li pokfitûni ve jménu na‰eho
Pána a Spasitele JeÏí‰e Krista na odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ, a
nevstoupí-li tûsnou branou a nebudou-li poãítáni k domu
Izraele. NeboÈ BÛh nebude neustále vysmíván, a nebude neu-
stále vylévat svÛj hnûv na ty, ktefií se rouhají jeho svatému jménu,
neboÈ meã, hladomory a zniãení je brzy v jejich nevázaném
Ïivotû pfiemohou, neboÈ BÛh jim odplatí a vylije koflíky svého
hnûvu a spasí své vyvolené [viz Zjevení 16:1].

A jeho vyvolení jsou ti, ktefií budou dodrÏovat jeho pfiikázání,
a on je brzy shromáÏdí ze ãtyfi vûtrÛ nebe, od jedné strany zemû
aÏ k druhé [viz Matou‰ 24:31], kamkoli bude chtít; tudíÏ v trpû-
livosti své vládnûte du‰emi sv˘mi [viz Luká‰ 21:19].“20

Milénium bude dobou míru, kdy bude 
Spasitel vládnout na zemi.

âlánky víry 1:10: „Vûfiíme,... Ïe Kristus bude vládnouti osobnû
na zemi; a Ïe zemû bude obnovena a obdrÏí svou rajskou slávu.“21

„Úmysly BoÏí... jsou... zaloÏit mír a dobrou vÛli mezi lidem;
prosazovat zásady vûãné pravdy; dosáhnout takového stavu,
kter˘ sjednotí ãlovûka s jeho bliÏním; zpÛsobit, aby svût ,[zkul]
meãe své v motyky, a o‰típy své v srpy‘ [Izaiá‰ 2:4], pfiimût
národy zemû, aby Ïily v míru, a nastolit mileniální slávu, kdy
,zemû vydá úrodu svou, znovu nabude svou [rajskou] slávu a
stane se jako zahrada Pánû‘. …

Je úmyslem Jehovy, od poãátku svûta, a je Jeho nynûj‰ím zámû-
rem, usmûrÀovat záleÏitosti svûta v Jeho vlastním ãase, stát v ãele
vesmíru a vzít otûÏe vlády do vlastních rukou. AÏ se toto stane,
soud probûhne ve spravedlivosti; anarchie a zmatek budou zni-
ãeny a ,národy nebudou se více uãit boji‘. [Viz Izaiá‰ 2:4.] …
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„Onen den se rychle blíÏí, kdy se naplní znovuzfiízení v‰ech vûcí... 
Pak se stane, Ïe lev bude uléhat s beránkem.“

... MojÏí‰ obdrÏel slovo Pánû od samotného Boha; byl pro
Arona ústy BoÏími, a Aron uãil lid v obãansk˘ch i náboÏensk˘ch
záleÏitostech; obû tyto vûci byly spojeny, nebyl mezi nimi Ïádn˘
rozdíl; a tak tomu bude, aÏ budou naplnûny zámûry BoÏí: aÏ
bude ,Hospodin králem nade v‰í zemí‘ a ,Jeruzalém Jeho trÛ-
nem‘. ,Z Siona vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.‘
[Viz Zachariá‰ 14:9; Jeremiá‰ 3:17; Micheá‰ 4:2.]

... ,Ten, jenÏ má na to právo, bude vlastnit království a vlád-
nout, dokud nepoddá v‰echny vûci pod nohy své‘ [viz Ezechiel
21:27; 1. Korintsk˘m 15:27]; nepravost skryje svou ‰edovlasou
hlavu, Satan bude svázán a díla temnoty budou zniãena; spra-
vedlivost se stane mûfiítkem a soud se stane olovnicí, a ,jedinû
ten, kter˘ se bojí Hospodina, bude vyv˘‰en v onen den‘. [Viz
Izaiá‰ 2:11; 28:17.]“22

„Nebude to tak, Ïe JeÏí‰ bude trvale pfieb˘vat na zemi po tisíc
[let] se Svat˘mi, ale bude Svat˘m vládnout a bude sestupovat a pfii-
ná‰et pouãení, jako to uãinil pûti stu bratfiím [viz 1. Korintsk˘m
15:6], a ti, ktefií jsou z prvního vzkfií‰ení, s ním také budou vlád-
nout Svat˘m.“23
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Po miléniu se zemû promûní do
posvûceného celestiálního stavu.

„Pfii veãefii jsem fiekl rodinû a pfiítomn˘m pfiátelÛm, Ïe aÏ bude
zemû posvûcena a bude podobná mofii skla, bude jedním veli-
k˘m urimem a thumimem, a Svatí do ní budou moci pohlédnout
a budou vidût tak, jak jsou vidûni.“24

„Tato zemû se svine zpût do pfiítomnosti BoÏí a bude koruno-
vána celestiální slávou.“25

„Poté, co skonãí ono krátké období [Satanovy poslední
vzpoury], zemû projde svou poslední promûnou a bude obda-
fiena slávou, a pak v‰ichni mírní zdûdí zemi, na níÏ budou dlít
spravedliví.“26

Prorok uãil níÏe uvedenému 2. dubna 1843. Tato slova byla
pozdûji zaznamenána v Nauce a smlouvách 130:9: „Tato zemû,
ve svém posvûceném a nesmrtelném stavu, bude uãinûna podob-
nou kfii‰Èálu a bude Urimem a Thumimem pro obyvatele, ktefií
na ní dlí, skrze niÏ v‰echny vûci t˘kající se niÏ‰ího království nebo
v‰ech království niÏ‰ího fiádu budou projeveny tûm, ktefií na ní
dlí; a tato zemû bude Kristova.“27

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Na stranû 249 si pfieãtûte druh˘ a tfietí odstavec a v‰imnûte si,
jak se vysocí knûÏí pfiipravili na pfiijetí zjevení, které je nyní
zaznamenáno v 88. oddíle Nauky a smluv. Zamyslete se, ãemu
se z této události mÛÏete nauãit, kdyÏ se snaÏíte porozumût pro-
roctvím o Druhém pfiíchodu.

• Pfieãtûte si proroctví Proroka Josepha Smitha o nebezpeãn˘ch
ãasech pfied pfiíchodem Pánû (strany 250–252). Jak si mÛÏeme
uchovat klid i bûhem takov˘ch zkou‰ek? Co myslíte, proã je
potfieba, abychom znali znamení Druhého pfiíchodu a rozu-
mûli jim? Jaká znamení Druhého pfiíchodu se jiÏ naplnila nebo
se právû naplÀují?
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• Pfieãtûte si druh˘ odstavec na stranû 252 a druh˘ odstavec na
stranû 254. Co v˘raz „jako zlodûj v noci“ napovídá o Pánovû
pfiíchodu? Co myslíte, proã den Pánû nezachvátí dûti svûtla
jako zlodûj v noci?

• Jak se mÛÏeme pfiipravovat na Druh˘ pfiíchod Spasitele?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 253–255.) Pfiem˘‰lejte o
tom, jak se budete cítit – pokud budete pfiipraveni na Jeho pfií-
chod – aÏ Ho uvidíte. Jak se pfii pfiípravû na Druh˘ pfiíchod
mÛÏeme vyvarovat obav nebo neklidu?

• Pfieãtûte si proroctví Josepha Smitha t˘kající se milénia (strany
255–257). Jaké my‰lenky vás napadají a jaké pocity to ve vás
vyvolává, kdyÏ pfiem˘‰líte o tomto období?

Související ver‰e z písem: Micheá‰ 4:1–7; NaS 29:9–25; 45:36–71;
88:95–98, 110–115; Joseph Smith–Matou‰ 1:21–55
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Bûhem setkání ·koly prorokÛ 27. února 1833 Prorok obdrÏel v pfiítomnosti 
nûkolika bratfií zjevení známé jako Slovo moudrosti. Poté ve‰el do 

hlavní místnosti a pfieãetl toto zjevení shromáÏdûn˘m bratfiím.
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Poznávání vûãn˘ch pravd

„âlovûk není spasen rychleji, neÏ jak
rychle získává poznání.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Prorok Joseph Smith „se velmi rád uãil“, napsal George Q.
Cannon. „Miloval poznání kvÛli jeho spravedlivé moci. Bûhem
strastí, které ho obklopovaly ode dne, kdy poprvé skeptickému
svûtu oznámil své spojení s nebesy, se vÏdy snaÏil získávat dal‰í
poznání. Pán mu pfiikázal, aby studoval, a on byl poslu‰n˘... Jeho
mysl, oÏivena Svat˘m Duchem, pohotovû chápala ve‰keré prav-
divé zásady, a postupnû si osvojoval tyto oblasti vûdûní a stal se
jejich uãitelem.“1

V roce 1833 mûli Prorok a skupina Svat˘ch v Kirtlandu jedineã-
nou pfiíleÏitosti studovat evangelium. V lednu onoho roku Prorok
zorganizoval, v souladu s pfiíkazem Pánû (viz NaS 88:127–141),
·kolu prorokÛ, aby ‰kolil nositele knûÏství v jejich církevních zod-
povûdnostech a aby je pfiipravil na kázání evangelia. V˘uka se
konala v prvním patfie obchodu Newela K. Whitneyho, kde Prorok
bydlel. Úãastnilo se jí asi 25 bratfií, pfiiãemÏ nûktefií cestovali stovky
kilometrÛ, aby mûli pfiíleÏitost studovat evangelium v místnosti,
která nebyla o moc vût‰í neÏ 3 x 4 metry. Mnozí z nich se pozdûji
stali apo‰toly, sedmdesátníky a dal‰ími církevními vedoucími.
Aãkoli se Prorok a ostatní bratfií obãas vûnovali studiu jazyka,
zamûfiovali se pfiedev‰ím na studium nauk evangelia – uãili se
pilnû od ãasného rána aÏ do pozdního odpoledne. Tato ‰kola
trvala ãtyfii mûsíce, a podobné ‰koly, kter˘ch se úãastnily stovky
lidí, se pozdûji konaly v Kirtlandu a také ve státû Missouri.

Bûhem setkání ‰koly, které se konalo 27. února 1833, Prorok
obdrÏel dÛleÏité zjevení. V prvních dnech Církve bylo uÏívání
alkoholu, tabáku, kávy a ãerného ãaje bûÏné ve spoleãnosti i mezi
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ãleny Církve. KdyÏ Prorok vidûl, jak bratfií ve ‰kole uÏívají tabák,
zaãalo ho to znepokojovat. Brigham Young vzpomínal: „KdyÏ se
po snídani shromáÏdili v této místnosti, nejprve si zapálili d˘mky,
a zatímco pokufiovali, hovofiili o velik˘ch vûcech království... KdyÏ
Prorok ve‰el do místnosti, aby úãastníky ‰koly uãil, ãasto byl zaha-
len oblakem tabákového koufie. To spolu se stíÏnostmi jeho Ïeny,
která musela ãistit za‰pinûnou podlahu [od Ïv˘kání tabáku],
vedlo Proroka k tomu, Ïe o tom zaãal pfiem˘‰let a tázal se Pána,
jak˘ postoj mají mít star‰í k uÏívání tabáku, a v˘sledkem jeho
dotazu bylo zjevení známé jako Slovo moudrosti.“2

Radami dan˘mi v tomto zjevení se fiídily miliony lidí a obdr-
Ïely ãasná a duchovní poÏehnání – vãetnû moudrosti a velik˘ch
pokladÛ poznání, která jsou slíbena tûm, ktefií kráãejí v poslu‰-
nosti BoÏích pfiikázání. (Viz NaS 89:19.)

Na bratry, ktefií se úãastnili ·koly prorokÛ, byly vylity poklady
duchovního poznání, díky ãemuÏ udûlali velk˘ pokrok v porozu-
mûní evangeliu. Na setkání ‰koly, které se konalo 18. bfiezna
1833, byli Sidney Rigdon a Frederick G. Williams ustanoveni jako
Prorokovi rádci v Prvním pfiedsednictvu. Poté Prorok „vybídl bra-
tfií, aby byli vûrní a pilní v dodrÏování pfiikázání BoÏích, a pfiedal
mnohá ponauãení k prospûchu Svat˘ch, se zaslíbením, Ïe ãistí
v srdci uzfií nebeské vidûní; a po krátkém setrvání v tiché mod-
litbû se toto zaslíbení naplnilo; neboÈ mnoh˘m pfiítomn˘m Duch
BoÏí otevfiel oãi jejich porozumûní, aby mohli vidût mnohé
vûci... Mnozí bratfií vidûli nebeské vidûní Spasitele a zástupy
andûlÛ a mnohé jiné vûci“.3

Prorok fiekl: „Z tváfie úãastníkÛ ·koly prorokÛ a Svat˘ch neu-
stále vyzafiovala veliká radost a uspokojení v dÛsledku zjeven˘ch
vûcí a na‰eho pokroku v poznávání Boha.“4

Uãení Josepha Smitha

Evangelium JeÏí‰e Krista zahrnuje ve‰kerou pravdu;
vûfiící pfiijímají pravdy, které BÛh zjevil,

a odkládají fale‰né tradice.

„Mormonismus pfiedstavuje pravdu; a kaÏd˘, kdo ho pfiijímá,
ví, Ïe se mÛÏe svobodnû rozhodnout, Ïe pfiijme kaÏdou pravdu –
následkem ãehoÏ mu z krku rázem spadnou okovy povûrãivosti,
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náboÏenské nesná‰enlivosti, nevûdomosti a knûÏské lstivosti; a
oãi se mu otevfiou, aby mohl vidût pravdu, a pravda velkolepû
vítûzí nad knûÏskou lstivostí...

... Mormonismus pfiedstavuje pravdu, jin˘mi slovy nauka
Svat˘ch posledních dnÛ je pravda... První a základní zásadou
na‰eho svatého náboÏenství je, Ïe vûfiíme, Ïe kdyÏ se pravda
jasnû projeví na‰í mysli, a my o ní máme ten nejvy‰‰í dÛkaz,
máme právo pfiijmout ve‰kerou pravdu a kaÏdou její ãásteãku
bez omezení, aniÏ by nám v tom stanovily hranice, nebo nám
v tom bránily, rÛzná vyznání ãi povûrãivé názory lidí nebo
nadvláda jednoho nad druh˘m.“5

V lednu 1843 Joseph Smith hovofiil s nûkolika lidmi, ktefií
nebyli ãleny Církve: „Prohlásil jsem, Ïe nejvût‰í názorov˘ rozdíl
mezi Svat˘mi posledních dnÛ a sektáfii je ten, Ïe ti druzí jsou ome-
zeni urãit˘m vlastním vyznáním, které zbavuje ãleny dané sekty
v˘sady vûfiit ãemukoli, co v tomto vyznání obsaÏeno není, kdeÏto
Svatí posledních dnÛ... jsou pfiipraveni vûfiit v‰em pravdiv˘m zása-
dám, které existují, tak, jak jsou ãas od ãasu zjevovány.“6

„Nemohu vûfiit Ïádnému vyznání rÛzn˘ch denominací, pro-
toÏe v‰echny v sobû mají nûco, s ãím nemohu souhlasit, aãkoli
v‰echny obsahují urãitou pravdu. Chtûl bych vstoupit do pfií-
tomnosti BoÏí a uãit se v‰em vûcem; av‰ak tato vyznání vytyãují
meze a praví: ,AÏ potud dojde‰, a dále nic‘ [viz Job 38:11]; s ãímÏ
já nemohu souhlasit.“7

„V‰em tûm, ktefií chtûjí vytyãovat meze V‰emohoucímu, pra-
vím: Pfiijdete o slávu BoÏí. Aby se ãlovûk stal spoludûdicem
dûdictví Synova, musí odloÏit v‰echny své fale‰né tradice.“8

„Pochopit to, co BÛh stanovil pfied zaloÏením svûta, je pro nás
velik˘m poznáním. Kdo to ví? Je vrozen˘m sklonem lidstva vyty-
ãovat meze a stanovovat hranice dílÛm a cestám V‰emohoucího...
To, co bylo skryto pfied zaloÏením svûta, je v tûchto posledních
dnech zjevováno nemluvÀatÛm a kojencÛm [viz NaS 128:18].“9

„KdyÏ lidé otevírají ústa svá proti [pravdû], neubliÏují mnû,
ale ubliÏují sobû... KdyÏ to, co je nanejv˘‰ dÛleÏité, slabomyslní
lidé pfiejdou, aniÏ by tomu vûnovali jedinou my‰lenku, já chci
vidût pravdu ve v‰ech jejích spojitostech a pfiitisknout ji k hrudi.
Vûfiím v‰emu, co kdy BÛh zjevil, a nikdy jsem nesly‰el o tom, Ïe
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by ãlovûk byl zatracen kvÛli tomu, Ïe by vûfiil aÏ pfiíli‰; lidé jsou
v‰ak zatracováni kvÛli nevífie.“10

„KdyÏ BÛh nabízí ãlovûku poÏehnání nebo poznání, a on ho
odmítá pfiijmout, bude zatracen. Izraelité se modlili o to, aby BÛh
promlouval k MojÏí‰ovi, a nikoli k nim; v dÛsledku ãehoÏ je pro-
klel tûlesn˘m zákonem.“11

„VÏdy s potû‰ením sleduji, jak pravda vítûzí nad omylem a jak
temnota ustupuje svûtlu.“12

Poznávání vûãn˘ch pravd je 
nezbytné pro získání spasení.

„Poznání je nezbytné pro Ïivot a zboÏnost. Bûda knûÏím a
duchovním, ktefií káÏí, Ïe poznání není pro Ïivot a spasení
nezbytné. OdstraÀte apo‰toly, atd., odstraÀte poznání a zjistíte,
Ïe jste hodni zatracení pekla. Poznání je zjevení. Sly‰te, vy
v‰ichni bratfií, tento velik˘ klíã: poznání je moc BoÏí ku spa-
sení.“13

„Poznání odstraÀuje temnotu, nejistotu a pochyby; neboÈ tyto
vûci nemohou existovat tam, kde je poznání... V poznání se
skr˘vá moc. BÛh má víc moci neÏ v‰echny ostatní bytosti, pro-
toÏe má vût‰í poznání; a tudíÏ ví, jak si v‰echny ostatní bytosti
podmanit. Má moc nade v‰emi.“14

„Pokud se vzdalujeme od Boha, sestupujeme k ìáblu a ztrá-
címe poznání, a bez poznání nemÛÏeme b˘t spaseni, a kdyÏ je
na‰e srdce naplnûno zlem a sm˘‰líme zle, pak v na‰em srdci není
místo pro dobro ãi dobré sm˘‰lení. CoÏpak BÛh není dobr˘? Pak
buìte dobfií i vy; je-li On vûrn˘, pak buìte vûrní i vy. Pfiidejte
k vífie své ctnost, ke ctnosti poznání a usilujte o kaÏdou dobrou
vûc. [Viz 2. Petrova 1:5.]

... âlovûk není spasen rychleji, neÏ jak rychle získává
poznání, neboÈ nezíská-li poznání, bude zajat nûjakou zlou
mocí na onom svûtû, neboÈ zlí duchové budou mít více poznání
a následnû i více moci, neÏ mnozí lidé, ktefií jsou na zemi. Je
tudíÏ potfieba, aby nám zjevení pomohlo a dalo nám poznání
vûcí BoÏích.“15
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Joseph Smith pronesl níÏe uvedená slova v dubnu 1843. Toto
bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách 130:18–19:
„Jakéhokoli základu inteligence dosáhneme v tomto Ïivotû, ten
povstane s námi pfii vzkfií‰ení. A získá-li nûjaká osoba více poznání
a inteligence v tomto Ïivotû skrze svou píli a poslu‰nost neÏ jiná,
bude míti právû tak velikou v˘hodu ve svûtû, kter˘ pfiijde.“16

Joseph Smith pronesl níÏe uvedená slova v kvûtnu 1843. Toto
bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách 131:6: „Pro
ãlovûka je nemoÏné, aby byl spasen v nevûdomosti.“17

Vûãné pravdy poznáváme piln˘m studiem a modlitbou.

George A. Smith, kdyÏ slouÏil v Prvním pfiedsednictvu, zazna-
menal: „Joseph Smith uãil, Ïe kaÏd˘ muÏ a kaÏdá Ïena má Ïádat
Pána o moudrost, aby mohli získat poznání od Toho, kdo je pra-
menem poznání; a zaslíbení evangelia, jak bylo zjeveno, nás
opravÀují vûfiit, Ïe následováním této cesty dospûjeme k cíli
svého snaÏení.“18

Prorok Joseph Smith napsal níÏe uvedená slova muÏi, kter˘
nedlouho pfiedtím vstoupil do Církve: „Jistû si pamatuje‰ na svû-
dectví, které jsem vydal ve jménu Pána JeÏí‰e, ohlednû velikého
díla, které vynesl v posledních dnech. Ty zná‰ zpÛsob, jak˘m
mluvím – jak jsem Ti ve slabosti a jednodu‰e oznámil, co mi Pán
pfiinesl, skrze sluÏbu sv˘ch svat˘ch andûlÛ, pro toto pokolení.
Modlím se, aby Ti Pán umoÏnil uchovávat tyto vûci jako poklad
ve Tvé mysli, neboÈ vím, Ïe Jeho Duch vydá svûdectví v‰em tûm,
ktefií pilnû usilují o poznání od Nûho.“19

Prorok Joseph Smith napsal níÏe uvedená slova muÏi, kter˘
se chtûl dozvûdût nûco více o Církvi: „Studuj Bibli a tolik na‰ich
knih, kolik jich bude‰ moci získat; modli se k Otci ve jménu
JeÏí‰e Krista, mûj víru v zaslíbení daná otcÛm, a Tvá mysl bude
vedena k pravdû.“20

„Vûci BoÏí mají hlubok˘ v˘znam; a lze je prozkoumat pouze
ãasem a zku‰enostmi a peãliv˘m, rozjímav˘m a hlubok˘m pfie-
m˘‰lením. Povede‰-li du‰i ke spasení, tvá mysl, ó ãlovûãe, musí
dosáhnout vysoko, aÏ do nejvy‰‰ích nebes, a musí pátrat a rozjí-
mat v té nejtemnûj‰í hlubinû a v rozlehlém prostoru vûãnosti –
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„Vím, Ïe Jeho Duch vydá svûdectví v‰em tûm, ktefií pilnû usilují o poznání od Nûho.“

musí‰ rozmlouvat s Bohem. Jak mnohem dÛstojnûj‰í a vzne‰e-
nûj‰í jsou my‰lenky BoÏí, neÏ marné pfiedstavy lidského srdce! …

... NechÈ nás korunuje poctivost a rozvaha a nestrannost a váÏ-
nost a ctnost a ãistota a mírnost a jednoduchost, aÈ jiÏ jsme kde-
koli; a nechÈ se zkrátka staneme jako malé dûti, bez zá‰ti, lsti ãi
pokrytectví. A nyní, bratfií, po va‰ich strastech, budete-li ãinit tyto
vûci a budete-li vÏdy pfied zrakem BoÏím proná‰et upfiímnou mod-
litbu a pouÏívat víru, On vám dá poznání sv˘m Svat˘m Duchem,
ano, nevysloviteln˘m darem Ducha Svatého. [Viz NaS 121:26.]“21

Vûãné pravdy poznáváme postupnû a po mal˘ch 
ãástech; v‰e mÛÏeme poznávat jen tak rychle, 

jak jsme schopni to sná‰et.

„Není moudré, abychom byli obdafieni ve‰ker˘m poznáním
najednou; ale máme získávat poznání postupnû, po tro‰kách;
pak ho mÛÏeme chápat.“22

„KdyÏ stoupáte po Ïebfiíku, musíte zaãít dole a stoupat pfiíãku
po pfiíãce, dokud nevylezete nahoru; a stejné je to i se zásadami
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evangelia – musíte zaãít s první a jít dále, dokud se nenauãíte
v‰em zásadám oslavení. Bude to v‰ak trvat velmi dlouho od oné
chvíle, kdy projdete závojem, neÏ se jim nauãíte. V‰echno nepo-
chopíme na tomto svûtû; i za hrobem budeme muset vynaloÏit
veliké úsilí, abychom se nauãili svému spasení a oslavení.“23

Joseph Smith a jeho rádci v Prvním pfiedsednictvu pfiedali
níÏe uvedené ponauãení Svat˘m, ktefií se shromaÏìovali do
Nauvoo: „Tûm, ktefií... mohou pomáhat v tomto velikém díle,
pravíme: nechÈ sem pfiijdou; tím, Ïe tak uãiní, nejen Ïe napomo-
hou pokroku Království, ale také budou moci mít tu v˘hodu, Ïe
budou získávat ponauãení od Pfiedsednictva a dal‰ích autorit
Církve, a budou stoupat v˘‰ a v˘‰ po Ïebfiíku inteligence, aÏ
budou moci pochopit ,se v‰emi Svat˘mi, jaká je ‰irokost a dlou-
host a hlubokost a vysokost; a poznat lásku Kristovu, která pfie-
sahuje poznání‘. [Viz Efezsk˘m 3:18–19.]“24

„BÛh nezjevil Josephovi nic, co by nezjevil Dvanácti, a dokonce
i ten nejmen‰í Svat˘ mÛÏe poznávat v‰echny vûci tak rychle, jak je
schopen je sná‰et, neboÈ ten den musí pfiijít, kdy nikdo nebude
muset fiíkat svému bliÏnímu: Poznej Pána; neboÈ v‰ichni Ho budou
znát... od nejmen‰ího aÏ po nejvût‰ího. [Viz Jeremiá‰ 31:34.]“25

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si pfiedposlední odstavec na stranû 263. Zamyslete se
nad tím, jaké zvyky nebo názory mohou v na‰em Ïivotû „sta-
novovat hranice dílÛm a cestám V‰emohoucího“. Co podle vás
musíme dûlat, abychom dokázali pfiijmout v‰echnu pravdu,
kterou nám Pán dá?

• Pfieãtûte si pát˘ odstavec na stranû 264. Pfii jak˘ch pfiíleÏitos-
tech poznání vytlaãilo temnotu a pochyby z va‰eho Ïivota?
Proã je podle vás poznávání pravdy nezbytné pro získání spa-
sení? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 264–265.)

• Z uãení Proroka Josepha se dozvídáme, Ïe Satan chce, aby-
chom poznání ztratili (strany 264–265), ale Ïe Pán nám chce



K A P I T O L A  2 2

268

poznání dávat (strany 265–266). âemu se mÛÏeme nauãit
z tûchto protikladn˘ch postojÛ?

• Co mÛÏeme dûlat, abychom své poznání pravdy prohloubili?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 261–262, 265–266.)
Pfieãtûte si druh˘ odstavec na stranû 266. Vyberte nûkolik vlast-
ností uveden˘ch v tomto odstavci. Jak nás kaÏdá tato vlastnost
pfiipravuje na získání poznání?

• Pfieãtûte si odstavec, kter˘ zaãíná dole na stranû 266. âemu se
mÛÏeme nauãit z pfiirovnání na‰eho poznávání zásad evange-
lia k lezení po Ïebfiíku? Co dûláte, abyste se stále snaÏili
prohlubovat svou znalost evangelia?

• Co vás napadá nebo jaké pocity to ve vás vyvolává, kdyÏ pfie-
mítáte nad posledním odstavcem této kapitoly?

Související ver‰e z písem: Pfiísloví 1:7; 1. Timoteovi 2:3–4; 2. Nefi
28:29–31; Alma 5:45–47; NaS 88:118
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Poté, co Joseph Smith popsal plán chrámu Kirtland, jak ho zjevil Pán, 
Hyrum Smith bûÏel pro kosu a zvolal: „Chystáme se stavût dÛm pro Pána, 

a já jsem rozhodnut b˘t prvním, kdo se do práce pustí.“
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„Jak dobré a pfiíjemné... 
je pfieb˘vat spolu v jednotû“

„Tahejme vytrvale, tahejme silnû a tahejme
v‰ichni spoleãnû.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

27. prosince 1832 Prorok Joseph Smith obdrÏel pfiikázání od
Pána, Ïe Svatí mají zaãít stavût chrám v Kirtlandu. (Viz NaS
88:119.) 1. ãervna 1833 dal Pán Prorokovi dal‰í pokyny: „Nyní,
zde je moudrost a úmysl Pánû – nechÈ ten dÛm je postaven, ne
po zpÛsobu svûta,... nechÈ je postaven zpÛsobem, jak˘ ukáÏi
tfiem z vás.“ (NaS 95:13–14.)

O nûkolik dnÛ pozdûji Pán splnil svÛj slib a dal Josephu
Smithovi a jeho rádcÛm v Prvním pfiedsednictvu pozoruhodné
vidûní, v nûmÏ vidûli podrobn˘ projekt chrámu. Frederick G.
Williams, druh˘ rádce v Prvním pfiedsednictvu, pozdûji fiekl:
„ Joseph [Smith] obdrÏel slovo Pánû, aby vzal své dva rádce,
[Fredericka G.] Williamse a [Sidneyho] Rigdona, a aby pfied-
stoupili pfied Pána, a On jim ukáÏe plán neboli model domu,
kter˘ má b˘t postaven. Poklekli jsme a vz˘vali jsme Pána, a
budova se objevila na dohled, pfiiãemÏ já jsem byl prvním, kdo
ji zpozoroval. Pak jsme si ji v‰ichni spoleãnû prohlíÏeli. Poté,
co jsme si dobfie prohlédli zevnûj‰ek, budova se jakoby snesla
pfiímo na nás“.1

KdyÏ Joseph Smith vysvûtlil radû vysok˘ch knûÏí tento vzne-
‰en˘ plán, kter˘ byl zjeven Prvnímu pfiedsednictvu, bratfií se zara-
dovali a vydali se okamÏitû vybrat stavební pozemek – místo
v p‰eniãném poli, kde bratfii Smithovi pfiede‰lého podzimu
zaseli. Hyrum Smith ihned bûÏel pro kosu, aby zaãal kosit pole
pro stavbu, pfiiãemÏ zvolal: „Chystáme se stavût dÛm pro Pána, a
já jsem rozhodnut b˘t prvním, kdo se do práce pustí.“2
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Toto nad‰ení se stalo sjednocující pohnutkou pro Svaté, ktefií
pracovali a pfiiná‰eli obûti, aby postavili první chrám v této dis-
pensaci. Pod vedením Emmy Smithové ‰ily Ïeny pro dûlníky,
ktefií pracovali na stavbû chrámu, punãochy, kalhoty a kabáty.
Také zhotovily pro chrám závûsy a koberce – práci na interiéru
chrámu fiídil Brigham Young. Bratr John Tanner prodal svou
farmu o rozloze 890 hektarÛ, kterou mûl ve státû New York, a
dorazil do Kirtlandu právû vãas, aby Prorokovi pÛjãil 2000 dolarÛ
na zaplacení hypotéky na chrámov˘ pozemek, kter˘ se vûfiitel
chystal zabavit. Aby ochránili chrám pfied vyhroÏující lÛzou, stfie-
Ïili v noci chrám muÏi, ktefií spali v tomtéÏ obleãení, v nûmÏ pfies
den na stavbû pracovali.

Prorok prohlásil: „Podnikaly se velké pfiípravy na otevfiení
domu Pánû; a tfiebaÏe Církev byla chudá, pfiesto nás na‰e jed-
nota, soulad a pravá láska v hojnosti posilovaly, abychom konali
pfiikázání BoÏí.“3

Heber C. Kimball, kter˘ se rok pfied zasvûcením chrámu stal
ãlenem Kvora Dvanácti, popsal toto veliké úsilí takto: „Celá cír-
kev se v tomto konání sjednotila, a kaÏd˘ pfiiloÏil ruku k dílu. Ti,
ktefií nemûli spfieÏení, ‰li pracovat do kamenolomu a pfiipravo-
vali kameny na odvoz k domu.“4 Star‰í Kimball také vzpomínal:
„Joseph fiekl: ,Pojìte, bratfií, pojìme do kamenolomu a pra-
cujme pro Pána.‘ A Prorok sám ‰el ve své lnûné pracovní ko‰ili a
kalhotách a pracoval v kamenolomu jako my ostatní. Pak jsme
kaÏdou sobotu pfiivedli v‰echna spfieÏení, aby odvezla kámen
k chrámu, a tak jsme pokraãovali, dokud tento dÛm nebyl dosta-
vûn; a na‰e Ïeny neustále pletly, pfiedly a ‰ily a... dûlaly v‰emoÏné
práce.“5

Úsilí kirtlandsk˘ch Svat˘ch se vyznaãovalo jednotou, pfiiná‰e-
ním obûtí a oddaností – a díky tomu v‰emu se mohly v následu-
jících letech uskuteãnit Pánovy zámûry. Toto byl jeden z mnoha
pfiípadÛ, kdy Svatí táhli za jeden provaz a dbali nabádání Proroka
Josepha Smitha: „Tahejme vytrvale, tahejme silnû a tahejme
v‰ichni spoleãnû.“6
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Uãení Josepha Smitha

KdyÏ spoleãnû pracujeme v jednotû, mÛÏeme 
lépe dosáhnout úãelÛ BoÏích.

„[Máme] radost, Ïe se setkáváme se Svat˘mi na dal‰í gene-
rální konferenci [v fiíjnu 1840]... Svatí jsou jako vÏdy horlivû,
neúnavnû a ãinorodû zapojeni do tohoto velikého díla posled-
ních dnÛ; a [to] nám pfiiná‰í radost a útûchu, a velmi nás to
povzbuzuje, zatímco zápasíme s tûÏkostmi, které nám nevyhnu-
telnû leÏí v cestû.

NechÈ bratfií vÏdy projevují takového ducha a podporují nás,
a my musíme jít, a my pÛjdeme, kupfiedu; dílo Pánû se bude
valit kupfiedu, chrám Pánû bude postaven, star‰í Izraele budou
povzbuzeni, Sion bude vybudován a stane se chválou, radostí
a slávou celé zemû; a píseÀ chvály, slávy, cti a majestátu urãená
Tomu, kter˘ sedí na trÛnu, a Beránku na vûky vûkÛ, se bude
rozléhat od pahorku k pahorku, od hory k hofie, od ostrova
k ostrovu a od kontinentu ke kontinentu, a království tohoto
svûta se stanou královstvím na‰eho Boha a Jeho Krista. [Viz
Zjevení 11:15.]

Jsme vskutku potû‰eni tím, Ïe se dozvídáme, Ïe takov˘ duch
jednoty pÛsobí ve v‰ech církevních kongregacích, doma i
v zahraniãí, na tomto kontinentû i na ostrovech mofisk˘ch; neboÈ
skrze tuto zásadu a skrze soustfiedûné úsilí budeme schopni
uskuteãnit zámûry na‰eho Boha.“7

Stavba [chrámu Nauvoo] pokraãuje velmi rychle; kaÏd˘ vyvíjí
veliké úsilí, aby pomohl pfii jeho stavbû, a v‰emoÏné materiály
jsou velmi dobfie zaji‰tûny, a oãekáváme, Ïe do podzimu bude
stavba pod stfiechou… Bûhem zimy se ãasto stávalo, Ïe v lomu
lámalo kámen aÏ sto rukou, pfiiãemÏ zástupy dal‰ích mezitím
zaji‰Èovaly dopravu a dal‰í práce...

A zatímco byly tyto zamûstnané zástupy takto zapojeny do
rÛzn˘ch prací vykonávajíce tak své kaÏdodenní dílo a pracujíce
desetinu svého ãasu, ostatní byli neménû horliví v pfiiná‰ení
sv˘ch desátkÛ a obûtí pro tent˘Ï velk˘ úãel. Nikdy od poloÏení
základÛ této Církve jsme nebyli svûdky vût‰í ochoty podrobit se
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[poÏadavkÛm] Jehovy, vroucnûj‰ího pfiání konat vÛli BoÏí, vyna-
kládání vût‰ího úsilí ãi pfiiná‰ení vût‰ích obûtí neÏ od chvíle, kdy
Pán pravil: ,NechÈ je chrám postaven skrze desátek lidu mého.‘
[Viz NaS 97:10–11.] Zdálo se, jako kdyby duch podnikavosti,
lidumilnosti a poslu‰nosti spoãinul zároveÀ na star˘ch i na mla-
d˘ch; a bratfií i sestry, chlapci i dívky, a dokonce i cizinci, ktefií
nebyli v Církvi, se sjednotili s nevídanou ‰tûdrostí v konání
tohoto velikého díla; v mnoha pfiípadech nebylo ani vdovû
moÏné zabránit v tom, aby ze sv˘ch skrovn˘ch prostfiedkÛ nevû-
novala své dva ‰arty.

Chtûli bychom v této dobû vyjádfiit v‰em, star˘m i mlad˘m,
tûm, ktefií jsou v Církvi, i tûm, ktefií v ní nejsou, své upfiímné díky
za jejich nevídanou ‰tûdrost, laskavost, píli a poslu‰nost, kterou
tak pfiíhodnû projevují v souãasné dobû. Nejde o to, Ïe bychom
z toho osobnû ãi jednotlivû nûjak tûÏili z hlediska penûz, ale kdyÏ
bratfií, jako v tomto pfiípadû, projevují jednotu zámûru a úãelu a
v‰ichni pfiiloÏí ruku k dílu, na‰e starost, práce, námaha a úzkost
se podstatnû zmen‰í a na‰e jho je snaz‰í a na‰e bfiímû je lehké.
[Viz Matou‰ 11:30.]“8

„Dovolte mi nyní fiíci jednou provÏdy, jako Ïalmista zastara:
,Jak dobré a jak utû‰ené, kdyÏ bratfií v jednomyslnosti pfieb˘vají.‘
Taková jednota je ,jako mast v˘borná na hlavû, sstupující na
bradu Aronovu, tekoucí aÏ i na podolek roucha jeho a jako rosa
Hermon, kteráÏ sstupuje na hory Sionské‘; ,neboÈ tu udílí
Hospodin poÏehnání i Ïivota aÏ na vûky!‘ Jednota je moc. [Viz
Îalm 133:1–3.]“9

KdyÏ se snaÏíme dodrÏovat BoÏí zákony a pfiekonávat své
sobecké pocity a pfiedsudky, na‰e jednota se posiluje.

V prosinci 1840 Prorok napsal ãlenÛm Kvora Dvanácti a
dal‰ím vedoucím knûÏství, ktefií slouÏili na misii ve Velké
Británii: „Mou mysl... velice uspokojuje, Ïe mezi vámi panuje
tak dobré porozumûní, a Ïe Svatí tak radostnû dbají rady a
[snaÏí se] vzájemnû v této práci lásky, a v prosazování pravdy a
spravedlivosti. Takto to má v Církvi JeÏí‰e Krista b˘t; jednota je
síla. ,Jak potû‰ující, kdyÏ bratfií v jednomyslnosti pfieb˘vají!‘ [Viz
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Îalm 133:1.] NechÈ Svatí Nejvy‰‰ího vÏdy rozvíjejí tuto zásadu, a
ta nejvzne‰enûj‰í poÏehnání musejí plynout, nejen k nim
osobnû, ale k celé Církvi – fiád království bude zachováván, jeho
úfiedníci budou respektováni a jeho poÏadavky budou ochotnû
a radostnû dodrÏovány...

NechÈ Svatí pamatují na to, Ïe na jejich osobním úsilí závisejí
veliké vûci, a Ïe jsou povoláni, aby byli spolupracovníky s námi a
se Svat˘m Duchem v uskuteãÀování velikého díla posledních dnÛ;
a s pfiihlédnutím k rozsahu, poÏehnáním a slávám tohoto díla,
nechÈ je kaÏd˘ sobeck˘ pocit nejen pohfiben, ale zcela vyhlazen; a
nechÈ láska k Bohu a k ãlovûku pfievládá a panuje vítûznû v mysli
kaÏdého ãlovûka, aby se jeho srdce mohlo stát takov˘m, jako bylo
srdce Enocha za stara, a aby chápal v‰echny vûci, pfiítomné,
minulé i budoucí, a nemûl nedostatku v Ïádném daru, oãekávaje
pfiíchod Pána JeÏí‰e Krista. [Viz 1. Korintsk˘m 1:7.]

Dílo, do kterého jsme jednotnû zapojeni, není vÛbec obyãejné.
Nepfiátelé, proti kter˘m musíme bojovat, jsou lstiví a velmi zruãní
ve vychytralosti; pfiíslu‰í nám, abychom byli bdûlí a soustfiedili
svou energii, a mezi námi mají pfievládat ty nejlep‰í pocity; a pak,
s pomocí V‰emohoucího, pÛjdeme od vítûzství k vítûzství a od
v˘dobytku k v˘dobytku; na‰e zlé touhy budou podmanûny, na‰e
pfiedsudky odejdou; ve svém nitru nenalezneme místa pro nená-
vist; nefiest skryje svou znetvofienou hlavu, a my se osvûdãíme
pfied zrakem nebes a budeme uznáni jako synové BoÏí.

Uvûdomme si, Ïe nemáme Ïít pro sebe, ale pro Boha; a kdyÏ
tak ãiníme, spoãinou na nás veliká poÏehnání, v ãase i na vûã-
nosti.“10

„Rádi bychom fiekli Svat˘m, ktefií pfiicházejí sem [do Nauvoo],
Ïe jsme na tomto místû poloÏili základy pro shromaÏìování
BoÏího lidu a Ïe [oãekáváme], Ïe kdyÏ Svatí pfiijdou, podfiídí se
radû, kterou BÛh ustanovil... SnaÏíme se zde opásat bedra svá a
vym˘tit ze svého stfiedu ãinitele nepravosti; a doufáme, Ïe kdyÏ
na‰i bratfií dorazí ze zahraniãí, budou nám pomáhat valit toto
dobré dílo kupfiedu a dosáhnout tohoto velikého zámûru, aby
,Sion mohl b˘t vybudován ve spravedlivosti; a aby v‰echny
národy se shromáÏdily k jeho korouhvi‘; abychom jako BoÏí lid,
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„ Jednota je síla. ,Jak potû‰ující, kdyÏ bratfií v jednomyslnosti pfieb˘vají!‘ 
NechÈ Svatí Nejvy‰‰ího vÏdy rozvíjejí tuto zásadu.“ 

pod Jeho vedením a v poslu‰nosti Jeho zákona, mohli rÛst ve
spravedlivosti a v pravdû; abychom, aÏ jeho zámûry budou napl-
nûny, mohli obdrÏet dûdictví mezi tûmi, ktefií jsou posvûceni.“11

„My v‰ichni máme pfiátele, pfiíbuzné, rodinu a známé; a zji‰Èu-
jeme, Ïe pouta pfiátelství... a bratrství nás nerozluãnû spojují s tisíci
tûch, ktefií nám jsou drazí; pfiijali jsme jednu spoleãnou víru, totiÏ
tu, ,kteráÏ [byla kdysi] dána svat˘m‘. [Judas 1:3.] Mûli jsme tu
v˘sadu, Ïe jsme sly‰eli vûãné evangelium, které nám bylo dáno
duchem proroctví, otevfiením nebes, darem Ducha Svatého, sluÏ-
bou andûlÛ a mocí BoÏí... Spfiíznûné porozumûní proudí cel˘m
tûlem, totiÏ tûlem Kristov˘m, coÏ je, podle vyjádfiení Pavlova, jeho
církev; a Ïádná ãást tûla se nemÛÏe zranit, aniÏ by ostatní ãásti
nepociÈovaly bolest, neboÈ jak praví Pavel, kdyÏ jedna ãást trpí,
v‰echny ãásti trpí s ní; a kdyÏ se jedna ãást raduje, v‰echny ostatní
jsou poctûny s ní. [Viz 1. Korintsk˘m 12:12–27.]“12
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Nejvût‰í ãasná a duchovní poÏehnání vÏdy 
plynou ze sjednoceného úsilí.

V lednu 1841 Prorok Joseph Smith a jeho rádci v Prvním
pfiedsednictvu pfiedali tyto pokyny Svat˘m, ktefií pfiicházeli do
Nauvoo z rÛzn˘ch koutÛ svûta: „Pouze soustfiedûn˘m jednáním
a sjednocen˘m úsilím mÛÏeme uskuteãnit toto veliké dílo
posledních dnÛ..., pfiiãemÏ na‰e blaho, ãasné i duchovní, bude
znaãnû rozhojnûno, a poÏehnání nebes k nám musejí plynout
nepfietrÏit˘m proudem; o tom, dle na‰eho úsudku, nemÛÏe b˘t
pochyb.

Ta nejvût‰í ãasná a duchovní poÏehnání, jeÏ vÏdy plynou ze
spravedlivosti a ze spoleãného úsilí, se nikdy nedostavila na
základû úsilí nebo poãinu jednotlivce. Toto hojnû dosvûdãuje
historie v‰ech minul˘ch vûkÛ...

Pfiáli bychom si, aby Svatí pochopili, Ïe kdyÏ sem pfiijdou,
nesmûjí oãekávat dokonalost, nebo Ïe v‰e bude v souladu,
v pokoji a v lásce; pokud si toto budou namlouvat, budou nepo-
chybnû zklamáni, protoÏe jsou zde lidé nejen z rÛzn˘ch státÛ, ale
také z rÛzn˘ch národÛ, ktefií, aãkoli pociÈují velkou náklonnost
k pravdû, mají své pfiedsudky dané v˘chovou, a tudíÏ chvíli trvá,
neÏ je dokáÏí pfiekonat. A jsou zde mnozí, ktefií se nepozorovanû
vkrádají a snaÏí se zasít neshody, spory a nepfiátelství v na‰em
stfiedu, a tím na Svaté pfiivést zlo... NechÈ jsou tudíÏ ti, ktefií pfii-
cházejí na toto místo, rozhodnuti dodrÏovat pfiikázání BoÏí a
neb˘t odrazeni tím, co jsme uvedli, a pak se jim bude dobfie dafiit
– bude jim pfiedáváno nebeské poznání, a nakonec uzfií okem
v oko a budou se radovat z úplného dosaÏení oné slávy, která je
vyhrazena pro spravedlivé.

Aby mohl b˘t postaven chrám Pánû, bude od Svat˘ch vyÏado-
váno veliké úsilí, aby tak mohli postavit dÛm, kter˘ V‰emohoucí
pfiijme a ve kterém se projeví Jeho moc a sláva. NechÈ se tudíÏ ti,
ktefií mohou dobrovolnû obûtovat svÛj ãas, své talenty a svÛj
majetek pro rozkvût království, a pro lásku, kterou mají pro vûc
pravdy,... sjednotí s námi v tomto velikém díle posledních dnÛ a
sdílejí souÏení, aby mohli nakonec sdílet slávu a vítûzství.“13
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfiem˘‰lejte o slovech Proroka Josepha Smitha: „Tahejme vytr-
vale, tahejme silnû a tahejme v‰ichni spoleãnû.“ (Strana 272.)
Co se stane, kdyÏ nûjaké úsilí není dost vytrvalé nebo silné? Co
se stane, kdyÏ lidé tahají rÛzn˘mi smûry? Jak mÛÏeme tato
Prorokova slova uplatÀovat ve své rodinû? Jak je mÛÏeme
uplatÀovat ve svém církevním povolání?

• Pfieãtûte si druh˘ odstavec na stranû 274. Proã se na‰e bfiímû
stává lehãím, kdyÏ pracujeme spoleãnû? (Nûkteré pfiíklady
najdete na stranách 271–274.) Jaké zásady vám pomáhají pra-
covat s druh˘mi ve vût‰í jednotû?

• Projdûte si druh˘ odstavec na stranû 275. Jaká jsou nûkterá
nebezpeãí sobeckosti? Jak mÛÏeme vyhladit ze svého nitra
sobecké pocity? Jak se cítíte, kdyÏ dovolíte, aby ve va‰em srdci
pfievládala „láska k Bohu a k ãlovûku“?

• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 276. Co vám pfiiná‰ejí
„pouta pfiátelství“ a „[vztahy s tûmi], ktefií nám jsou drazí“ ve
va‰em sboru nebo odboãce? Proã sborÛm a odboãkám pro-
spívá, kdyÏ „spfiíznûné porozumûní proudí cel˘m tûlem“?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 277. Proã je podle vás
nemoudré oãekávat od ãlenÛ v na‰ich sborech a odboãkách
dokonalost? Kdy jste byli svûdky toho, Ïe skupina nedokona-
l˘ch lidí pouÏila své rÛzné talenty a schopnosti pro nûjakou
spoleãnou vûc? Jaké v˘sledky pfiineslo toto sjednocené úsilí?

Související ver‰e z písem: Matou‰ 18:19–20; Jan 17:6–26; Mosiá‰
18:21; 3. Nefi 11:29–30; NaS 38:24–27; MojÏí‰ 7:18
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Odkazy
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Vedoucí v Pánovû království mají b˘t obdafieni „moudrostí, 
poznáním a porozumûním, aby [mohli] uãit a vést lid BoÏí“.



281

K A P I T O L A  2 4

Vedení po zpÛsobu Pánû

„Já je uãím správn˘m zásadám, a oni se vedou sami.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Zatímco Svatí v Kirtlandu zaãali pracovat a pfiiná‰et obûti, aby
ve svém stfiedu postavili chrám, Svatí v kraji Jackson ve státû
Missouri ãelili krutému pronásledování. Tím, jak se stále více
ãlenÛ Církve stûhovalo do Missouri, napûtí mezi starousedlíky a
ãleny rostlo. Obyvatelé státu Missouri se obávali, Ïe ztratí kon-
trolu nad politick˘mi záleÏitostmi, s nedÛvûrou hledûli na
neznámé náboÏenské nauky Církve, a nelibû nesli sklon Svat˘ch
obchodovat jen mezi sebou. Násilí lÛzy pfii pronásledování
Svat˘ch stále narÛstalo, a v listopadu 1833 byli Svatí vyhnáni ze
sv˘ch domovÛ. Opustili vût‰inu sv˘ch hospodáfisk˘ch zvífiat a
majetku a uprchli na sever – zejména do kraje Clay ve státû
Missouri, kde na ãas na‰li útoãi‰tû.

Prorok Joseph Smith, kter˘ tehdy Ïil v Kirtlandu, byl hluboce
znepokojen utrpením, kter˘m museli Svatí v Missouri procházet,
a pfiál si jim pomoci. V únoru 1834 mu Pán zjevil, Ïe má zorga-
nizovat skupinu Svat˘ch, která se vydá do kraje Jackson. Tato
skupina, nazvaná Sionská v˘prava, mûla pomoci získat zpût
pozemky a majetek, které byly ãlenÛm Církve protiprávnû
odÀaty. (Viz NaS 103:21–40.) V˘prava byla oficiálnû zorganizo-
vána 6. kvûtna 1834 a nakonec ãítala více neÏ 200 lidí. âlenové
v˘pravy, ktefií byli ozbrojeni a zorganizováni jako vojensk˘ oddíl,
dorazili na místo poblíÏ kraje Jackson v polovinû ãervna. Pfii
svém putování urazili asi 1500 kilometrÛ.

âlenové v˘pravy kaÏd˘ den u‰li velkou vzdálenost – ãasto
v nesnesitelném horku. Mûli nedostatek jídla a ‰patnou vodu.
KvÛli bezprostfiednímu vzájemnému kontaktu bûhem mnohat˘-
denního putování, které bylo doprovázeno únavou a hladem, se
zaãali nûktefií muÏi mezi sebou hádat a Proroka kritizovat.
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Zatímco Joseph Smith den za dnem ãleny v˘pravy vedl, uãil je,
navzdory v‰em problémÛm spojen˘m s touto nebezpeãnou a
obtíÏnou cestou, dÛleÏit˘m zásadám vedení. Wilford Woodruff,
ãlen Sionské v˘pravy, kter˘ se pozdûji stal ãtvrt˘m presidentem
Církve, prohlásil: „Získali jsme zku‰enosti, které bychom
nemohli nikdy získat jin˘m zpÛsobem. Mûli jsme v˘sadu vidût
tváfi Proroka a mûli jsme v˘sadu cestovat s ním tisíc mil a vidût,
jak na nûj pÛsobí Duch BoÏí, jak dostává zjevení JeÏí‰e Krista a
jak se tato zjevení naplÀují.“1

Poté, co ãlenové skupiny dorazili do státu Missouri, zaãali jed-
nat s pfiedstaviteli státu, ale snahy o pokojné vyfie‰ení situace
selhaly. KdyÏ se zdálo, Ïe ozbrojen˘ konflikt je nevyhnuteln˘,
Prorok se modlil o vedení a 22. ãervna 1834 obdrÏel zjevení,
kter˘m v˘pravu rozpustil a prohlásil, Ïe Sion v této dobû
nemÛÏe b˘t vykoupen. (Viz NaS 105.) Pán o ãlenech v˘pravy
fiekl: „Sly‰el jsem modlitby jejich a pfiijmu obûÈ jejich; a je pro
mne Ïádoucí, aby byli pfiivedeni tak daleko pro zkou‰ku víry
své.“ (NaS 105:19.)

Sionská v˘prava sice nedosáhla sv˘ch politick˘ch cílÛ, ale
mûla dlouhodobé duchovní dÛsledky. KdyÏ Prorok v únoru
1835 zorganizoval Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ a Kvorum
Sedmdesáti, devût z Dvanácti apo‰tolÛ a v‰ichni ãlenové Kvora
Sedmdesáti slouÏili v Sionské v˘pravû. Joseph Young, jeden
z pÛvodních ãlenÛ Sedmdesáti, vyprávûl, co Prorok skupinû
tûchto bratfií fiekl: „BÛh si nepfiál, abyste bojovali. Nemohl by
zorganizovat své království s dvanácti muÏi, ktefií mají otevírat
dvefie evangelia národÛm zemû, a se sedmdesáti muÏi pod jejich
vedením, ktefií mají jít v jejich stopách, kdyby je nevybral ze sku-
piny muÏÛ, ktefií nabídli svÛj Ïivot a ktefií pfiinesli obûÈ tak vel-
kou, jakou pfiinesl Abraham.“2

A právû díky Sionské v˘pravû získali Brigham Young, Heber C.
Kimball, Wilford Woodruff a dal‰í praktick˘ v˘cvik, kter˘ jim umoÏ-
nil vést v roce 1839 Svaté ze státu Missouri do státu Illinois a poz-
dûji do údolí Solného jezera. Díky tomu, co proÏili s Prorokem, se
tito bratfií nauãili vést druhé po zpÛsobu Pánû.
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Uãení Josepha Smitha

Vedoucí uãí správn˘m zásadám a pomáhají tûm, 
které vedou, fiídit se sami.

John Taylor, tfietí president Církve, zaznamenal: „Pfied nûko-
lika lety v Nauvoo se v mé pfiítomnosti jeden poslanec, ãlen záko-
nodárného sboru, zeptal Josepha Smitha, jak je schopen fiídit
tolik lidí a zachovávat tak dokonal˘ fiád; pfiiãemÏ poznamenal, Ïe
je pro nû nemoÏné tohoto kdekoli jinde dosáhnout. Pan Smith
poznamenal, Ïe je to velmi snadné. ,Jak to?‘ zeptal se poslanec,
,pro nás je to velmi obtíÏné.‘ Pan Smith odvûtil: ,Já je uãím správ-
n˘m zásadám, a oni se vedou sami.‘ “3

Brigham Young, druh˘ president Církve, zaznamenal:
„Vzdûlaní muÏi, ktefií pfiicházeli nav‰tívit Josepha Smitha a jeho
lid, mu velice ãasto kladli otázku: ,Jak dokáÏete tak snadno fiídit
svÛj lid? Zdá se, Ïe dûlají pouze to, co fiíkáte; jak to, Ïe je tak
snadno ovládáte?‘ On fiekl: ,VÛbec je neovládám. Pán zjevil
z nebes urãité zásady, podle nichÏ máme v tûchto posledních
dnech Ïít. BlíÏí se doba, kdy Pán oddûlí svÛj lid od zlovoln˘ch a
shromáÏdí ho, a On se chystá své dílo ve spravedlivosti uspí‰it, a
zásadám, které zjevuje, uãím lid, a oni se podle nich snaÏí Ïít, a
fiídí se sami.‘ “4

KdyÏ Joseph Smith reagoval na obvinûní, Ïe usiluje o moc,
fiekl: „Pokud se t˘ãe moci nad myslí lidí, kterou vlastním, fiekl
bych, Ïe je to v dÛsledku moci pravdy, jeÏ je v naukách, které jim,
jako nástroj v rukou BoÏích, pfiedávám, a nikoli díky jakémukoli
donucování z mé strany... Ptám se, nutil jsem nûkdy nûjakého
ãlovûka k nûãemu? Nedal jsem mu snad svobodu, aby nevûfiil
jakékoli nauce, kterou jsem kázal, pokud to povaÏoval za
vhodné? Proã moji nepfiátelé nenapadnou nauku? Nemohou; je
to totiÏ pravda, a já vyz˘vám v‰echny lidi, aby se snaÏili ji vyvrá-
tit.“5

„Jist˘ bratr, kter˘ pracuje v kanceláfii vûstníku St. Louis
Gazette,... si pfiál vûdût, na základû jaké zásady jsem obdrÏel tolik
moci... ¤ekl jsem mu, Ïe jsem získal moc na základû zásad pravdy
a ctnosti, které budou trvat dál, i poté, co budu mrtev a pryã.“6
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Vedoucí pfiijímají potfiebnou moudrost od Ducha a 
uvûdomují si Pánova poÏehnání, která získávají.

„MuÏ BoÏí má b˘t obdafien moudrostí, poznáním a porozu-
mûním, aby mohl uãit a vést lid BoÏí.“7

Joseph Smith napsal ãlenÛm Kvora Dvanácti a dal‰ím vedou-
cím knûÏství, ktefií slouÏili na misii ve Velké Británii: „Mohu
fiíci, Ïe do té míry, do jaké jsem byl obeznámen s va‰imi postupy,
jsem zcela pfiesvûdãen, Ïe byly uãinûny s moudrostí; a nemám
pochyb o tom, Ïe vás vede Duch Pánû; a to je pro mou mysl
dÛkazem toho, Ïe jste pokorní a Ïe va‰e pfiání se zamûfiují na
spasení va‰ich bliÏních, a nikoli na va‰e vlastní zvelebení a
sobecké zájmy. Pokud budou Svatí mít takovéto snahy, jejich rady
budou schváleny a jejich úsilí bude korunováno úspûchem.

Je toho hodnû, co je velmi dÛleÏité a ohlednû ãehoÏ Ïádáte o
radu, ale myslím, Ïe budete urãitû schopni rozhodovat se
ohlednû toho sami, neboÈ jste obeznámeni s konkrétními okol-
nostmi lépe neÏ já; a já mám velikou dÛvûru ve va‰i spoleãnou
moudrost...

Milovaní bratfií, musíte si b˘t do jisté míry vûdomi pocitÛ, jeÏ
mám, kdyÏ pfiemítám o tomto velikém díle, které se nyní valí
kupfiedu, a toho, jak˘ vztah k tomuto dílu mám, zatímco se ‰ífií
do dalek˘ch zemí a tisíce lidí ho pfiijímají. Uvûdomuji si do jisté
míry svou zodpovûdnost a to, Ïe potfiebuji pomoc shÛry a mou-
drost z v˘sosti, abych mohl b˘t schopen uãit tento lid, kter˘ se
nyní stal lidem velik˘m, zásadám spravedlivosti, a vést je v sou-
ladu s vÛlí nebes; aby mohli b˘t zdokonalováni a pfiipraveni set-
kat se s Pánem JeÏí‰em Kristem, aÏ se zjeví ve veliké slávû. Mohu
se spolehnout na va‰e modlitby k na‰emu Nebeskému Otci za
mne, a na v‰echny modlitby v‰ech m˘ch bratfií a sester v Anglii
(které, aã jsem je nevidûl, mám rád), abych byl schopen unik-
nout kaÏdé lsti Satana, pfiekonat kaÏdou obtíÏ a pfiivést tento lid
k tomu, aby se tû‰il z onûch poÏehnání, která jsou vyhrazena pro
spravedlivé? O toto Ïádám z va‰ich rukou ve jménu Pána JeÏí‰e
Krista.“8

V roce 1833 Prorok a dal‰í vedoucí Církve napsali ãlenÛm
v Thompsonu ve státû Ohio a sdûlili jim, Ïe bratr Salmon Gee byl
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povûfien, aby jim pfiedsedal: „Ná‰ milovan˘ bratr Salmon... byl
námi ustanoven,... aby vás vedl a aby vás uãil tomu, co je v sou-
ladu se zboÏností – máme v nûj velkou dÛvûru a pfiedpokládáme,
Ïe vy také. ProãeÏ vám pravíme – ano, nejen my, ale také Pán – pfii-
jmûte ho takového, jak˘ je, a vûzte, Ïe Pán ho ustanovil k tomuto
úfiadu pro va‰e dobro, podporujte ho sv˘mi modlitbami, modlete
se za nûj neustále, aby mohl b˘t obdafien moudrostí a porozu-
mûním v poznání Pánû, abyste skrze nûj mohli b˘t zachováváni od
zl˘ch duchÛ a v‰ech svárÛ a rozkolÛ, a mohli rÛst v milosti a
v poznání na‰eho Pána a Spasitele JeÏí‰e Krista.

... A nakonec, bratfií, modlete se za nás, abychom byli schopni
konat dílo, k nûmuÏ jsme byli povoláni, abyste se mohli tû‰it
z tajemství BoÏích, dokonce plnosti.“9

Prorok dal níÏe uvedenou radu skupinû vedoucích knûÏství,
aby jim dal vodítko pro jejich diskuse: „KaÏd˘ má mluvit, kdyÏ
na nûj pfiijde fiada a na svém místû, a ve svém ãase a chvíli, aby
mohl b˘t dokonal˘ pofiádek ve v‰ech vûcech; a... kaÏd˘ muÏ... se
má ujistit, Ïe mÛÏe na dané téma vrhnout svûtlo a Ïe ne‰ífií tem-
notu,... coÏ mohou udûlat ti, ktefií se dÛkladnû vûnují studiu
mysli a vÛle Pánû, jehoÏ Duch vÏdy ukazuje a projevuje pravdu
k porozumûní v‰ech tûch, ktefií Ducha mají.“10

„KdyÏ Dvanáct nebo jacíkoli jiní svûdkové stojí pfied shromáÏ-
dûními svûta a káÏí s mocí a s projevy Ducha BoÏího a lidé jsou
udiveni a zmateni touto naukou a fiíkají: ,Ten ãlovûk kázal mocné
kázání, úÏasn˘ proslov,‘ pak nechÈ si onen muÏ nebo oni muÏi
dávají pozor na to, aby si slávu nepfiipisovali sobû, ale aby dbali na
to, aby byli pokorní a pfiipisovali chválu a slávu Bohu a Beránku;
neboÈ právû mocí svatého knûÏství a Ducha Svatého mají moc
takto promlouvat. Co jiného jsi ty, ó ãlovûãe, neÏ jen prach? A od
koho jiného získává‰ svou moc a poÏehnání neÏ od Boha?“11

Vedoucí v Pánovû království mají rádi ty, kter˘m slouÏí.

„âím jsem star‰í, tím vût‰í náklonnost mám v srdci vÛãi vám.
Jsem vÏdy ochoten vzdát se toho, co je ‰patné, neboÈ si pfieji, aby
tento lid mûl ctnostného vedoucího. Osvobodil jsem va‰i mysl
tím, Ïe jsem vám umoÏnil poznat vûci Krista JeÏí‰e... V srdci
nemám nic neÏ dobré pocity.“12
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„KdyÏ o mnû sektáfi‰tí knûÏí mluví, vykfiikují a ptají se: ,Jak to,
Ïe tenhle Ïvanil získává tolik následovníkÛ a dokáÏe si je udrÏet?‘
A já odpovídám, Ïe je to proto, Ïe vlastním zásadu lásky. Jediné,
co mohu nabídnout svûtu, je laskavé srdce a pomocná ruka.“13

Nûkolik dní pfied sv˘m odchodem do Ïaláfie v Carthage
vyjádfiil Prorok svou lásku ke Svat˘m: „BÛh vás vyzkou‰el. Jste
dobr˘mi lidmi; a proto vás mám z celého srdce rád. Vût‰ího
milování nad to Ïádn˘ nemá, neÏ aby Ïivot svÛj poloÏil za pfiátele
své. [Viz Jan 15:13.] Stáli jste pfii mnû v hodinû tûÏkostí, a já jsem
ochoten obûtovat svÛj Ïivot za va‰i záchranu.“14

Vedoucí v Pánovû království uãí druhé 
svou sluÏbou a pfiíkladem.

KdyÏ ãlenové Sionské v˘pravy pochodovali z Kirtlandu ve
státû Ohio do státu Missouri, uãili se díky spoleãenství
s Josephem Smithem mnoha zásadám t˘kajících se vedení.
George A. Smith, ãlen Sionské v˘pravy, vzpomínal: „Prorok
Joseph sdílel v plné mífie útrapy celého putování. Kromû toho, Ïe
mûl na starosti zajistit pro v˘pravu to, co bylo potfieba, a Ïe jí
pfiedsedal, vût‰inu doby ‰el pû‰ky a mûl, stejnû jako ostatní,
puch˘fie na nohách a zkrvavená a bolavá chodidla, coÏ byl pfiiro-
zen˘ dÛsledek toho, Ïe jsme pû‰ky dennû urazili 25 aÏ 40 mil [40
aÏ 65 kilometrÛ] ve velmi teplém roãním období. Bûhem celé
cesty v‰ak nikdy nereptal ani si nestûÏoval, zatímco vût‰ina muÏÛ
ve v˘pravû si mu stûÏovala na bolavé prsty u nohou, puch˘fie na
chodidlech, dlouhé pochody, nedostateãné mnoÏství jídla, neval-
nou kvalitu chleba, zkaÏené kukufiiãné placky, Ïluklé máslo, med
nepfiíjemné chuti, ãervivou slaninu a s˘r, atd. Na nûkteré muÏe
ani pes nemohl za‰tûkat, aniÏ by si stûÏovali na Josepha. KdyÏ se
museli utábofiit u ‰patné vody, zpÛsobilo to témûfi vzpouru.
Aãkoli jsme byli Sionskou v˘pravou, mnozí z nás se nemodlili,
byli nerozváÏní, bezstarostní, nedbalí, bláhoví ãi ìábel‰tí, a pfiesto
jsme to nevûdûli. Joseph to s námi musel vydrÏet a musel nás uãit
jako dûti. Mnozí ãlenové v˘pravy v‰ak nikdy nereptali a byli vÏdy
pfiipraveni a ochotni udûlat to, co si ná‰ vedoucí pfiál.“15

NíÏe jsou uvedeny v˘Àatky z Prorokov˘ch záznamÛ t˘kají-
cích se kvûtna 1834: „KaÏd˘ veãer, neÏ jsme si ‰li lehnout, jsme
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se po zaznûní polnice v nûkolika stanech sklonili pfied Pánem a
vyjádfiili jsme mu díky modlitbou a pokornou prosbou; a po zaz-
nûní ranní polnice, kolem ãtvrté hodiny, byl kaÏd˘ muÏ opût na
kolenou pfied Pánem a prosil o Jeho poÏehnání pro onen den.“16

27. kvûtna 1834: „Aãkoli nám na‰i nepfiátelé neustále vyhro-
Ïovali násilím, nebáli jsme se, ani jsme se nezdráhali pokraãovat
ve svém putování, neboÈ BÛh byl s námi a Jeho andûlé ‰li pfied
námi a víra na‰í malé skupinky byla neochvûjná. Víme, Ïe andûlé
byli na‰imi spoleãníky, neboÈ jsme je vidûli.“17

29. kvûtna 1834: „Zjistil jsem, Ïe nûkolik ãlenÛ mé v˘pravy
dostávalo zkysl˘ chléb, zatímco já jsem od téhoÏ kuchafie dostá-
val chléb dobr˘ a chutn˘. Pokáral jsem bratra Zebedeea Coltrina
za to, Ïe mi takto stranil, neboÈ jsem chtûl, aby se moji bratfií mûli
stejnû jako já.“18

John M. Chidester, ãlen Sionské v˘pravy, vzpomínal: „KdyÏ
Sionská v˘prava procházela státem Indiana, musela projít pfies
velmi nepfiíjemné moãály; kvÛli tomu jsme museli k povozÛm
pfiivázat lana, abychom je skrz moãály dostali, a Prorok byl prv-
ním, kdo se chopil lana, aãkoli byl bos. To bylo pro nûj typické
v kaÏdé obtíÏné situaci.

Pokraãovali jsme v cestû, dokud jsme nedorazili k fiece
[Wakenda], pfiiãemÏ jsme bez odpoãinku a bez jídla u‰li pûta-
dvacet mil [40 kilometrÛ]. Tento vodní tok jsme museli pfiejet na
prámu; a na druhé stranû jsme objevili nanejv˘‰ vhodné místo
k tábofiení, coÏ bylo zdrojem útûchy pro muÏe, ktefií jiÏ byli una-
vení a hladoví. KdyÏ jsme k tomuto místu do‰li, Prorok oznámil
ãlenÛm v˘pravy, Ïe má pocit, Ïe máme pokraãovat v cestû; ujal se
vedení a vyzval bratry, aby ho následovali.

To ve v˘pravû zpÛsobilo rozkol. Lyman Wight a dal‰í zprvu
odmítli Proroka následovat, ale nakonec se za ním vydali.
Dodateãnû se ukázalo, Ïe Prorok byl inspirován pokraãovat
v cestû dal‰ích asi sedm mil [11 kilometrÛ]. Pozdûji jsme byli
zpraveni o tom, Ïe asi osm mil [13 kilometrÛ] po proudu fieky
od místa, kde jsme se dostali pfies fieku, se jedna skupina muÏÛ
chystala nás oné noci napadnout.“19
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„Prorok byl prvním, kdo se chopil lana, aãkoli byl bos,“ vzpomínal jeden 
ãlen Sionské v˘pravy. „To bylo pro nûj typické v kaÏdé obtíÏné situaci.“

Bûhem pochodu Sionské v˘pravy nûktefií její ãlenové reptali a
stûÏovali si. Prorok tyto reptající ãleny pokáral a varoval je, Ïe
pokud nebudou ãinit pokání, stane se ne‰tûstí. Nûktefií jeho
rady uposlechli, ale jiní nikoli. Brzy nato mezi nimi propukla
cholera a nûktefií ãlenové v˘pravy zemfieli. Orson Pratt, kter˘
pozdûji slouÏil v Kvoru Dvanácti, vzpomínal: „Pfiestal se Prorok
starat o blaho ãlenÛ v˘pravy? Ztratil sympatie ke sv˘m pfiátelÛm
v hodinû jejich trestání a souÏení? Stal se jejich nepfiítelem, pro-
toÏe k nim promlouval ostrá slova? Ne! Jeho srdce bylo zjihlé
úãastí – jeho nitro vyzafiovalo lásku, soucit a laskavost; a s horli-
vostí a s vûrností, která se slu‰ela na oddaného pfiítele v hodinû
nebezpeãí, osobnû pfiisluhoval nemocn˘m a umírajícím; a pomá-
hal pfii pohfibívání mrtv˘ch. KaÏd˘ jeho skutek bûhem této tûÏké
zkou‰ky byl pro ãleny v˘pravy dal‰ím uji‰tûním o tom, Ïe pfies
v‰echny jejich chyby je mûl stále rád.“20
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si první odstavec na stranû 283. Jaké silné stránky
nacházíte na Prorokovû stylu vedení? Jak podle vás vût‰ina lidí
takov˘ zpÛsob vedení pfiijímá?

• Pfieãtûte si Prorokova slova t˘kající se toho, Ïe vedoucí musejí
získávat moudrost od Ducha (strany 284–285). Co mÛÏe
vedoucím pomoci získat potfiebnou moudrost?

• Projdûte si druh˘ odstavec na stranû 284. Proã jsou pokora a
nesobeckost nepostradateln˘mi vlastnostmi vedoucích? Jaké
dal‰í vlastnosti mají podle vás vedoucí mít?

• Joseph Smith mluvil otevfienû o své lásce a sympatiích ke
Svat˘m (strana 286). Jak poznáte, Ïe vás má vedoucí opravdu
rád? Kdy jste byli poÏehnáni díky lásce, kterou k vám vedoucí
choval?

• Prostudujte si zápisy ze Sionské v˘pravy uvedené na stranách
281–282 a 286–288. Jaké vÛdcovské schopnosti a vlastnosti
Prorok projevoval?

• Zamyslete se nad sv˘mi vÛdcovsk˘mi zodpovûdnostmi
v rodinû, v Církvi, v zamûstnání, ve ‰kole, ve vefiejném Ïivotû
nebo jinde. Pfiem˘‰lejte o tom, jak mÛÏete následovat pfiíklad
Josepha Smitha.

Související ver‰e z písem: Exodus 18:13–26; Pfiísloví 29:2; Matou‰
20:25–28; Alma 1:26; NaS 107:99–100
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Pravdy obsaÏené ve
Spasitelov˘ch podobenstvích

v 13. kapitole Matou‰e

„Kola Království se stále valí kupfiedu, hnána mocnou 
rukou Jehovy; a navzdory ve‰kerému odporu se budou 

valit dál, dokud se v‰echna Jeho slova nenaplní.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

KdyÏ se stavba chrámu Kirtland ch˘lila ke konci, Joseph Smith
a Svatí se zaãali pfiipravovat na veliká poÏehnání, která v chrámu
mûli obdrÏet. KvÛli pfiípravû bratfií na zasvûcení chrámu se
zaãala v listopadu 1835 scházet ·kola star‰ích. Tato ‰kola byla
zaloÏena v roce 1834 jako pokraãování ·koly prorokÛ, která
probíhala jiÏ dfiíve.

Joseph Smith a dal‰í bratfií studovali, kromû jiného, i hebrej-
‰tinu – jazyk, v nûmÏ byla pÛvodnû napsána vût‰ina Starého
zákona. ProrokÛv deník z tohoto období zaznamenává, Ïe
Joseph studoval hebrej‰tinu témûfi kaÏd˘ den, ãasto mnoho
hodin dennû. V jeho deníku nacházíme takovéto zápisy: „Dne‰ek
jsem strávil ãetbou v hebrej‰tinû“ nebo „Byl jsem ve ‰kole a ãetl
jsem hebrejsky“.1 19. ledna 1836 zaznamenal: „Dne‰ek jsem strá-
vil ve ‰kole. Pán nám pfii studiu Ïehnal. Dnes jsme zaãali ãíst Bibli
v hebrej‰tinû, a velmi se nám dafiilo. Zdá se, jako by nám Pán
zázraãn˘m zpÛsobem otevfiel mysl, abychom porozumûli Jeho
slovu v pÛvodním jazyce.“2 O mûsíc pozdûji napsal: „Jako
obvykle jsem ‰el do ‰koly a ãetl jsem s ostatními ve tfiídû a pfie-
kládal. Du‰e má se tû‰í ze ãtení slova Pánû v pÛvodním jazyce.“3

Josephovy záÏitky ve ·kole star‰ích jsou jen jedním z dÛkazÛ
jeho lásky k písmÛm. Studoval písma pilnû a po cel˘ Ïivot v nich
nacházel útûchu, poznání a inspiraci. Je pfiíznaãné, Ïe právû
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Prorok Joseph Smith uãí skupinu bratfií vãetnû Brighama Younga (vlevo). 
Brigham Young fiekl, Ïe Prorok dokázal „vzít písma a uãinit 

je tak jasn˘mi a prost˘mi, Ïe jim kaÏd˘ rozumûl“.
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pasáÏ z Bible ho vedla k tomu, aby usiloval o moudrost od Boha
a aby obdrÏel První vidûní, kdyÏ mu bylo pouh˘ch 14 let. (Viz
Jakub 1:5.)

Prorokovy spisy a kázání jsou plná citátÛ z písma a v˘kladÛ
písem, neboÈ studoval písma tak intenzivnû, Ïe se stala nedílnou
souãástí jeho my‰lení. KdyÏ uãil, citoval ver‰e z písem pfiímo i
nepfiímo, parafrázoval je a pouÏíval je jako základ pro svá kázání.
„Znám písma a rozumím jim,“ prohlásil v dubnu 1844.4

Jeho neobyãejná znalost písem mu umoÏÀovala uãit z nich a
vykládat je s velkou mocí a jasností, a mnozí, ktefií ho sly‰eli mlu-
vit, na tuto jeho schopnost vzpomínali. President Brigham Young
vzpomínal na to, Ïe Prorok dokázal „vzít písma a uãinit je tak jas-
n˘mi a prost˘mi, Ïe jim kaÏd˘ rozumûl“.5

Wandle Mace vzpomínal: „Naslouchal jsem Proroku Josephu
Smithovi na vefiejnosti i v soukromí, kdyÏ svítilo slunce i v de‰ti,
podobnû jako mnozí dal‰í, kdyÏ nás uãil od stupínku. A poznal
jsem ho dobfie, jak u nûj doma, tak u nás doma... a vím, Ïe nikdo
neumí vykládat písma, otevírat je tak, aby jim bylo moÏno poro-
zumût tak jednodu‰e, Ïe nikdo nemohl nesprávnû pochopit
jejich v˘znam, ledaÏe by ho uãil BÛh.

Aãkoli jsem písma studoval hodnû, i jako dítû, obãas jsem se
cítil zahanben, protoÏe jsem nevidûl to, co bylo tak jasné, kdyÏ je
vysvûtloval. On, tak fiíkajíc, otoãil klíãem, a dvefie poznání se
do‰iroka rozevfiely a odhalily drahocenné zásady, nové i staré.“6

Prorokova znalost písem je zfiejmá z níÏe uvedeného dopisu,
v nûmÏ podal prorock˘ v˘klad Spasitelov˘ch podobenství zazna-
menan˘ch v 13. kapitole Matou‰e. Uãil, Ïe tato podobenství
popisují zaloÏení Církve ve Spasitelovû dobû a její zázraãn˘ rÛst
a budoucnost v posledních dnech.

Uãení Josepha Smitha

Spasitel uãil v podobenstvích, aby ti, ktefií vûfiili v Jeho
uãení, mohli získat vût‰í svûtlo, a aby ti, ktefií Jeho 

uãení zavrhovali, ztratili i to svûtlo, které mûli.

„,Tedy pfiistoupiv‰e uãedlníci, fiekli [Spasiteli]: Proã jim
v podobenstvích mluví‰? [Rád bych zde podotkl, Ïe ono „jim“



K A P I T O L A  2 5

294

pouÏité v této otázce... se t˘ká zástupu lidí.] On pak odpovûdûv,
fiekl jim [to jest uãedníkÛm]: Proto Ïe vám dáno jest znáti tajem-
ství království nebeského, ale jim [to jest nevûfiícím] není dáno.
Nebo kdoÏ má, dáno bude jemu, a rozhojníÈ se; ale kdoÏ nemá,
i to, coÏ má, bude od nûho odjato.‘ [Matou‰ 13:10–12.]

Z tûchto slov usuzujeme, Ïe ti, ktefií jiÏ dfiíve vyhlíÏeli Mesiá‰e,
jenÏ mûl pfiijít podle svûdectví prorokÛ, a ktefií tehdy, v oné
dobû, vyhlíÏeli Mesiá‰e, ale nemûli kvÛli své nevífie dostateãné
svûtlo, aby rozpoznali, Ïe On je jejich Spasitel a Ïe On je prav˘
Mesiá‰, museli b˘t tedy zklamáni a dokonce museli ztratit ve‰-
keré poznání, neboli jim bylo odÀato ve‰keré svûtlo, poznání a
víra, které ohlednû této záleÏitosti mûli. ProãeÏ tomu, kter˘
nepfiijme vût‰í svûtlo, musí b˘t odÀato ve‰keré svûtlo, které má;
a jestliÏe svûtlo, které je v tobû, se stane temnotou, viz, jak
veliká je ona temnota! ,ProtoÈ,‘ praví Spasitel, ,v podobenstvích
mluvím jim, Ïe vidouce, nevidí, a sly‰íce, nesly‰í, ani rozumûjí.
A plní se na nich proroctví Izaiá‰e, fikoucí: Sly‰ením sly‰eti
budete, ale nesrozumíte; a hledíce, hledûti budete, a nepo-
znáte.‘ [Matou‰ 13:13–14.]

Nyní zji‰Èujeme, Ïe právû onen dÛvod, kter˘ uvádûl tento pro-
rok [Izaiá‰], kvÛli kterému Mesiá‰e nepfiijmou, byl ten, Ïe nero-
zumûli nebo nechtûli rozumût; a hledíce nechápali; ,nebo
ztuãnûlo srdce lidu tohoto, a u‰ima tûÏce sly‰eli, a oãi své za-
mhoufiili, aby nûkdy nevidûli oãima, a u‰ima nesly‰eli, a srdcem
nesrozumûli, a neobrátili se, abych jich neuzdravil‘. [Matou‰
13:15.] Co v‰ak pravil sv˘m uãedníkÛm? ,Oãi va‰e blahoslavené,
Ïe vidí, i u‰i va‰e, Ïe sly‰í. Amen zajisté pravím vám, Ïe mnozí
proroci a spravedliví Ïádali vidûti to, co vidíte, ale nevidûli, a sly-
‰eti to, coÏ sly‰íte, ale nesly‰eli.‘ [Matou‰ 13:16–17.]

Opût zde uãiníme poznámku – neboÈ zji‰Èujeme, Ïe ona
zásada, podle níÏ byli uãedníci povaÏováni za poÏehnané, spoãí-
vala v tom, Ïe jim bylo dovoleno vidût oãima sv˘ma a sly‰et
u‰ima sv˘ma – Ïe ono zatracení, které spoãívalo na zástupu tûch,
ktefií nepfiijali Jeho slova, bylo kvÛli tomu, Ïe nebyli ochotni
vidût oãima sv˘ma a sly‰et u‰ima sv˘ma; nikoli proto, Ïe by
nemohli a Ïe by nemûli v˘sadu vidût a sly‰et, ale protoÏe jejich
srdce bylo plné nepravosti a ohavností; ,jakÏ otcové va‰i [ãinili],
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tak i vy‘. [Skutkové 7:51.] Onen prorok, pfiedvídaje, Ïe takto
zatvrdí své srdce, to fiekl zcela jasnû; a v tomto spoãívá zatracení
svûta; Ïe svûtlo pfii‰lo na svût, a lidé si volí radûji temnotu neÏ
svûtlo, protoÏe jejich skutky jsou zlovolné. Tomuto Spasitel uãí
tak jasnû, Ïe ani náhodn˘ kolemjdoucí nemusí b˘t na omylu.

... KdyÏ sluÏebníci BoÏí odhalují pravdu, lidé mají ve zvyku
fiíkat: V‰e je tajemství; mluví v podobenstvích, a tudíÏ nemají b˘t
pochopeni. Je pravdou, Ïe mají oãi k vidûní, a pfiitom nevidí, ale
nikdo není tak slep˘ jako ti, ktefií vidût nechtûjí; a aãkoli toto
Spasitel fiekl tûmto lidem, sv˘m uãedníkÛm to vysvûtlil jasnû; a
my máme dÛvod k tomu, abychom byli vskutku pokorní pfied
Bohem na‰ich otcÛ, Ïe nám zanechal tyto záznamy tak jasné, Ïe
nehledû na úsilí a spoleãné pÛsobení knûÏí Bálov˘ch nemají moc
zaslepit nám oãi, zatemnit na‰e porozumûní, pokud jen ote-
vfieme oãi a ãteme na chvilku s nestranností.“7

Podobenství o rozsévaãi názornû ukazuje úãinky 
kázání evangelia; také ukazuje, Ïe Spasitel 

zaloÏil své království v zenitu ãasu.

„V dobû, kdy Spasitel pronesl tato nádherná slova a podoben-
ství obsaÏené v [13. kapitole Matou‰e], nalézáme Ho, jak sedí na
lodi, kvÛli zástupu, kter˘ se na Nûj tlaãil, aby sly‰el Jeho slova; a
On je zaãal uãit fika:

,Aj, vy‰el rozsevaã, aby rozsíval. A kdyÏ on rozsíval, nûkterá
padla podlé cesty, a pfiiletûli ptáci, i szobali je. Jiná pak padla na
místa skalnatá, kdeÏ nemûla mnoho zemû; a rychle vze‰la, proto
Ïe nemûla hlubokosti zemû. Ale kdyÏ slunce vze‰lo, vyhofiela, a
proto Ïe nemûla kofiene, uschla. Jiné pak padlo mezi trní, a
spolu zrostlé trní udusilo je. A jiná padla v zemi dobrou; i vydalo
uÏitek, nûkteré st˘, jiné ‰edesát˘ a jiné tfiidcát˘. Kdo má u‰i k sly-
‰ení, sly‰.‘ [Matou‰ 13:3–9.] …

Posly‰te v‰ak vysvûtlení podobenství o rozsévaãi: ,KaÏd˘, kdoÏ
sly‰í slovo o tom království a nerozumí, pfiichází ten zl˘ a uchva-
cuje to, coÏ jest vsáto v srdce jeho.‘ V‰imnûte si toho v˘razu – to,
coÏ jest vsáto v srdce jeho. ,To jest ten, kter˘Ï podlé cesty vsát
jest.‘ [Matou‰ 13:19.] Lidé, ktefií v sobû nemají Ïádnou zásadu
spravedlivosti a jejichÏ srdce je plné nepravosti a nemají Ïádnou
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„Aj, vy‰el rozsevaã, aby rozsíval. A kdyÏ on rozsíval, nûkterá padla podlé cesty... 
A jiná padla v zemi dobrou; i vydalo uÏitek.“

touhu po zásadách pravdy, nerozumûjí slovu pravdy, kdyÏ ho
sly‰í. ëábel z jejich srdce odnímá slovo pravdy, protoÏe v nich
není Ïádné touhy po spravedlivosti.

,V skalnatou pak zemi vsát˘ jest ten, kter˘Ï sly‰í slovo, a hned
je s radostí pfiijímá. NeÏ nemá v sobû kofiene, ale jest ãasn˘, a
kdyÏ pfiichází ssouÏení neb protivenství pro slovo, hned se hor‰í.
Mezi trní pak vsát˘ jest ten, kter˘Ï sly‰í slovo, ale peãování
tohoto svûta a oklamání zboÏí udu‰uje slovo, i b˘vá bez uÏitku.
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V dobrou pak zemi vsát˘ ten jest, kter˘Ï sly‰í slovo a rozumí,
totiÏ kter˘Ï uÏitek nese. NeseÈ pak nûkdo st˘, a jin˘ ‰edesát˘, jin˘
pak tfiidcát˘.‘ [Matou‰ 13:20–23.]

A tak sám Spasitel vysvûtlil sv˘m uãedníkÛm podobenství, které
pfiedloÏil, a neponechal v mysli tûch, ktefií pevnû vûfií v Jeho slova,
Ïádnou záhadu ani nejasnosti.

Vyvozujeme z toho tudíÏ, Ïe oním dÛvodem, proã zástup lidí,
neboli svût, jak je oznaãil Spasitel, neobdrÏel vysvûtlení Jeho
podobenství, byla nevíra. Vám, fiíká (promlouvaje ke sv˘m uãed-
níkÛm), je dáno znát tajemství království BoÏího. [Viz Matou‰
13:11.] A proã? KvÛli vífie a dÛvûfie, kterou v Nûj mûli. Toto podo-
benství bylo proneseno proto, aby znázornilo úãinky, které má
kázání slova; a my se domníváme, Ïe se pfiímo t˘ká poãátku
neboli zaloÏení království v oné dobû; tudíÏ budeme pokraãovat
ve sledování Jeho slov ohlednû tohoto království od oné doby
nadále, ano, aÏ do konce svûta.“8

Podobenství o p‰enici a koukolu vysvûtluje, Ïe spravedliví
a zlovolní budou spolu rÛst aÏ do konce svûta, kdy spra-

vedliví budou shromáÏdûni a zlovolní budou spáleni.

„ ,Jiné podobenství pfiedloÏil jim fika [kteréÏto podobenství se
také t˘ká zaloÏení království v onom období svûta]: Podobno jest
království nebeské ãlovûku, rozsívajícímu dobré semeno na poli
svém. KdyÏ pak lidé zesnuli, pfii‰el nepfiítel jeho, a nasál koukole
mezi p‰enici, a od‰el. A kdyÏ zrostla bylina a uÏitek pfiinesla, tedy
ukázal se i koukol. I pfiistoupiv‰e sluÏebníci hospodáfie toho,
fiekli jemu: Pane, zdaliÏs dobrého semene nenasál na poli svém?
Kde Ïe se pak vzal koukol? A on fiekl jim: Nepfiítel ãlovûk to uãi-
nil. SluÏebníci pak fiekli mu: Chce‰-liÏ tedy, aÈ jdeme a vytrháme
jej? On pak odpovûdûl: Nikoli, abyste trhajíce koukol, spolu
s ním nevytrhali p‰enice. Nechte aÈ obé spolu roste aÏ do Ïnû. A
v ãas Ïnû dím ÏencÛm: Vytrhejte nejprv koukol a svaÏte jej
v snopky k spálení, ale p‰enici shromaÏìte do stodoly mé.‘
[Matou‰ 13:24–30.]

Z tohoto podobenství se dozvídáme nejen o zaloÏení království
ve Spasitelovû dobû, coÏ pfiedstavuje ono dobré semeno, jeÏ pfii-
neslo ovoce, ale také o zkaÏení Církve, coÏ pfiedstavuje koukol,
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jenÏ zasel nepfiítel a kter˘ by Jeho uãedníci velmi rádi vytrhali,
neboli oãistili od nûho Církev, pokud by Spasitel s jejich názorem
souhlasil. Ale On, znaje v‰echny vûci, fiíká: Nikoli. Jako kdyby
fiíkal: vá‰ názor není správn˘, Církev je v plenkách, a pokud se
takto unáhlíte, zniãíte s koukolem i p‰enici neboli Církev; je tudíÏ
lep‰í nechat je rÛst spolu aÏ do Ïnû neboli do konce svûta, kter˘
znamená zniãení zlovoln˘ch, coÏ se dosud nenaplnilo...

,... Pfiistoupili k nûmu uãedlníci jeho, fikouce: VyloÏ nám
podobenství o koukoli toho pole. On pak odpovídaje, fiekl jim:
Rozsevaã dobrého semene jest Syn [MuÏe]. A pole jest tento svût,
dobré pak símû jsou [dûti] království, ale koukol jsou [dûti] toho
zlostníka.‘ [Matou‰ 13:36–38.]

NechÈ si na‰i ãtenáfii v‰imnou onoho v˘razu – ,pole jest tento
svût,... koukol jsou [dûti] toho zlostníka. A nepfiítel, kter˘Ï jej
rozsívá, jestiÈ ìábel, ÏeÀ pak jest skonání svûta, [nechÈ si pozornû
v‰imnou tohoto v˘razu – skonání svûta] a Ïenci jsou andûlé.‘
[Matou‰ 13:38–39.]

Lidé nemohou mít Ïádn˘ pfiijateln˘ dÛvod k tomu, aby fiekli,
Ïe toto je obrazné vyjádfiení nebo Ïe to neznamená to, co se zde
praví, neboÈ On nyní vysvûtluje to, co pfiedtím fiekl v podoben-
stvích; a podle tûchto slov konec svûta znamená zniãení zlovol-
n˘ch; ÏeÀ a konec svûta se pfiímo t˘kají lidské rodiny
v posledních dnech, a ne této zemû, jak se mnozí domnívají, a
toho, co bude pfiedcházet pfiíchodu Syna MuÏe a napravení
v‰ech vûcí pfiedpovûdûn˘ch ústy v‰ech svat˘ch prorokÛ od
poãátku svûta; a andûlé mají co do ãinûní s tímto velik˘m dílem,
neboÈ to jsou Ïenci.

,ProtoÏ jakoÏ vybrán b˘vá koukol a ohnûm spálen, takÈ bude
pfii skonání tohoto svûta‘ [Matou‰ 13:40]; to znamená, Ïe kdyÏ
sluÏebníci BoÏí vycházejí varovat národy, jak knûze, tak i lid, a
kdyÏ oni zatvrzují své srdce a zavrhují svûtlo pravdy, jsou nejprve
vydáni t˘rání Satanem, a kdyÏ jsou zákon a svûdectví zpeãetûny,...
jsou ponecháni v temnotû a vydáni na den spálení; a tak byv‰e
svázáni sv˘m vyznáním a poté, co jejich pouta byla zesílena jejich
knûÏími, jsou pfiipraveni na naplnûní tûchto Spasitelov˘ch slov –
,Po‰le Syn [MuÏe] andûly své, i vyberouÈ z království jeho v‰ecka
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pohor‰ení, i ty, ktefiíÏ ãiní nepravost, a uvrhouÈ je do peci ohnivé.
TamÈ bude pláã a ‰kfiipení zubÛ.‘ [Matou‰ 13:41–42.]

Víme, Ïe dílo shromaÏìování p‰enice do stodol neboli do
s˘pek se má uskuteãÀovat bûhem doby, kdy je koukol svazován
a pfiipravován na den spálení; Ïe po onom dni spálení ,spraved-
liví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má
u‰i k sly‰ení, sly‰.‘ [Matou‰ 13:43.]”9

Podobenství o zrnu hofiãiãném uãí tomu, Ïe Církev 
a království BoÏí, zaloÏené v tûchto posledních 

dnech, se roz‰ífií po celé zemi.

„A opût, jiné podobenství pfiedloÏil jim, kteréÏto podobenství
se t˘ká království, které má b˘t zaloÏeno tûsnû pfied dobou Ïní,
nebo v dobû Ïní, které zní takto – ,Podobno jest království
nebeské zrnu horãiãnému, kteréÏ vzav ãlovûk, vsál na poli svém.
KteréÏto zajisté nejmen‰í jest mezi v‰emi semeny, kdyÏ pak
zroste, vût‰í jest neÏli jiné byliny, a b˘vá strom, tak Ïe ptáci
nebe‰tí pfiiletíce, hnízda sobû dûlají na ratolestech jeho.‘
[Matou‰ 13:31–32.] Nyní mÛÏeme jasnû vidût, Ïe tento symbol je
dán, aby pfiedstavoval Církev, která vyjde v posledních dnech.
Vizte, nebeské království je k tomu pfiirovnáno. Co se tomu
podobá?

Vezmûme Knihu Mormonovu, kterou ãlovûk vzal a ukryl ji na
poli svém a zabezpeãil ji svou vírou, aby vze‰la v posledních
dnech neboli v pfiíhodném ãase; hleìme, jak vychází ze zemû a
jak je vskutku povaÏována za nejmen‰í ze v‰ech semen, ale
hleìme, jak z ní vyrÛstají ratolesti, ano, jak se dokonce pne do
v˘‰e s ãlenit˘mi vûtvemi a s boÏskou vzne‰eností, dokud se,
podobnû jako zrno hofiãiãné, nestane tou nejvût‰í ze v‰ech bylin.
A toto je pravda, a ona vyra‰ila a vze‰la ze zemû a spravedlivost
poãíná shlíÏet dolÛ z nebe [viz Îalm 85:11; MojÏí‰ 7:62] a BÛh
sesílá dolÛ své moci, dary a andûly, aby se usadili v jejích vûtvích.

Nebeské království je jako zrno hofiãiãné. Tedy vizte, není snad
toto nebeské království, které pozvedá hlavu v posledních
dnech, ve vzne‰enosti svého Boha, dokonce Církev Svat˘ch
posledních dnÛ, jako neproniknutelná a nepohnutelná skála
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uprostfied mohutné hlubiny, vystavená boufiím a vichfiicím
Satana, která aÏ dosud zÛstává neochvûjná a stále odváÏnû odo-
lává ohromn˘m vlnám odporu, které jsou hnány rozboufien˘mi
vûtry potápûjících se úskoãností, které [naráÏely] a stále naráÏejí
s nesmírnû zpûnûn˘mi vlnami na její vítûzné úpatí; podnûcovány
s dvojnásobnou zufiivostí nepfiítelem spravedlnosti? …

Mraãna temnoty jiÏ dlouho tepají jako ohromné vlny neo-
chvûjnou skálu Církve Svat˘ch posledních dnÛ; a nehledû na
toto v‰echno, zrno hofiãiãné stále vyhání do v˘‰e své vzne‰ené
vûtve, v˘‰e a v˘‰e, a rozprostírá se ‰ífieji a ‰ífieji; a kola království
se stále valí kupfiedu, hnána mocnou rukou Jehovy; a navzdory
ve‰kerému odporu se budou valit dál, dokud se Jeho slova
v‰echna nenaplní.“10

Svûdectví tfií svûdkÛ a písma posledních dnÛ jsou 
jako kvas ukryt˘ v jídle; podobenství o síti 

uãí o celosvûtovém shromaÏìování.

„,Jiné podobenství mluvil jim: Podobno jest království
nebeské kvasu, kter˘Ï vzav‰i Ïena, zadûlala ve tfiech mûfiicích
mouky, aÏ by zkysalo v‰ecko.‘ [Matou‰ 13:33.] Lze tomu porozu-
mût tak, Ïe Církev Svat˘ch posledních dnÛ vze‰la z malého
kvasu, kter˘ byl vloÏen do tfií svûdkÛ. Vizte, jak moc se to podobá
tomuto podobenství! âást jiÏ rychle kyne, a zanedlouho vykyne
celé tûsto...

,Opût podobno jest království nebeské [síti] pu‰tûné do
mofie, a ze v‰elikého plodu shromaÏìující. KterouÏto, kdyÏ
naplnûna byla, vytáh‰e na bfieh a sedíce, vybírali, coÏ dobrého
bylo, do nádob, a coÏ bylo zlého, preã zamítali.‘ [Matou‰
13:47–48.] Chcete-li vidût pÛsobení tohoto podobenství, vizte
símû Jozefovo vrhající síÈ evangelia na tváfi zemû, shromaÏìující
v‰eliké plody, aby ti dobfií mohli b˘t uchováni v nádobách pro
tento úãel pfiipraven˘ch, a andûlé se postarají o ty zlé. ,TakÈ
bude pfii skonání svûta – vyjdou andûlé, a oddûlí zlé z pro-
stfiedku spravedliv˘ch, a uvrhou je do peci ohnivé. TamÈ bude
pláã a ‰kfiipení zubÛ. Dí jim JeÏí‰: Srozumûli-li jste tomuto
v‰emu? ¤ekli jemu: I ov‰em, Pane.‘ [Matou‰ 13:49–51.] I my
fiíkáme: ov‰em, Pane; a právem mohli fiíci: ov‰em, Pane; neboÈ
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Církev je „jako neproniknutelná a nepohnutelná skála uprostfied mohutné hlubiny,
vystavená boufiím a vichfiicím Satana, která aÏ dosud zÛstává neochvûjná“.

tyto vûci jsou tak jasné a tak vzne‰ené, Ïe kaÏd˘ Svat˘ v posled-
ních dnech na nû musí z celého srdce odpovûdût amen.

,On pak fiekl jim: ProtoÏ kaÏd˘ uãitel [pouãen˘] v království
nebeském podobn˘ jest ãlovûku hospodáfii, kter˘Ï vyná‰í
z pokladu svého nové i staré vûci.‘ [Matou‰ 13:52.]

Chcete-li vidût pÛsobení tohoto pfiíkladu, vizte Knihu
Mormonovu, jak vychází z pokladu srdce. A také smlouvy dané
Svat˘m posledních dnÛ [Nauka a smlouvy] a také pfieklad Bible –
vyná‰ející tak ze srdce vûci nové i staré a odpovídající tak tfiem
mûfiicím mouky procházející oãi‰Èujícím dotykem skrze zjevení
JeÏí‰e Krista a sluÏbu andûlÛ, ktefií jiÏ zapoãali toto dílo v posled-
ních dnech, které bude pfiedstavovat kvas, kter˘m vykyne celé
tûsto. Amen.“11
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 291–293. âemu se mÛÏeme nauãit z pfií-
kladu Josepha Smitha? Jak nám to mÛÏe pomoci pfii na‰em
studiu písem?

• Pfieãtûte si Josephovo vysvûtlení t˘kající se toho, proã Spasitel
nûkdy uãil v podobenstvích (strany 293–295). Co podle vás
znamená vidût oãima sv˘ma a sly‰et u‰ima sv˘ma, kdyÏ se
uãíme pravdám evangelia? Proã, podle vás, nám bude svûtlo
odÀato, jestliÏe nebudeme ochotni pfiijmout vût‰í svûtlo?
Zamyslete se nad tím, co musíte dûlat, abyste mohli pfiijmout
více svûtla evangelia.

• Prostudujte si podobenství o rozsévaãi (strany 295–297).
V tomto podobenství Spasitel vysvûtluje, Ïe totéÏ poselství evan-
gelia má rÛzné úãinky podle toho, jak lidé toto poselství pfiijí-
mají. Proã slovo BoÏí nemÛÏe rÛst v lidech, „jejichÏ srdce je plné
nepravosti“? Proã zkou‰ky a pronásledování vedou nûkteré
k tomu, aby slovo BoÏí odloÏili? Jak mohou starosti tohoto svûta
a klamnost bohatství v nás zadusit slovo BoÏí?

• Jak mÛÏeme zajistit, aby na‰e „pÛda“ byla dobrá, kdyÏ je do
nás zasazeno slovo? Co mohou rodiãe dûlat, aby pomohli
dûtem pfiipravit srdce na pfiijetí slova?

• V podobenství o p‰enici a koukolu (strany 297–299) p‰enice
pfiedstavuje spravedlivé lidi neboli „dûti království“. Koukol
pfiedstavuje „dûti toho zlostníka“. Jak mÛÏeme zÛstat vûrn˘mi,
i kdyÏ je „koukolu“ dovoleno, aby rostl mezi „p‰enicí“? Jak
vám ver‰e v Nauce a smlouvách 86:1–7 pomáhají porozumût
tomuto podobenství?

• Jak se Církev v dne‰ní dobû podobá rostoucímu stromu
v podobenství o zrnu hofiãiãném? (Nûkteré pfiíklady najdete
na stranách 299–300.)

• Projdûte si strany 300–301. Kvas je látka, díky které chlebové
tûsto vykyne. Jak se písma posledních dnÛ podobají kvasu pro
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Církev? âím se podobají kvasu pro vás osobnû? âím se písma
posledních dnÛ podobají „nov˘m i star˘m vûcem“ z pokladu?

• Proã je, podle vás, pfiíznaãné, Ïe v podobenství o síti evange-
lia (strana 300) se v síti chytily ryby v‰elijakého druhu? Jak se
toto podobenství naplÀuje v dne‰ní dobû?

Související ver‰e z písem: Luká‰ 8:4–18; Alma 12:9–11; NaS
86:1–11; 101:63–68
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„Náhle se nám otevfielo dal‰í veliké a slavné vidûní; neboÈ Eliá‰, prorok, 
jenÏ byl vzat do nebe, aniÏ okusil smrti, stál pfied námi.“



305

K A P I T O L A  2 6

Eliá‰ a znovuzfiízení 
peãeticích klíãÛ

„Jak BÛh zachrání toto pokolení? 
Po‰le proroka Eliá‰e.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Na jafie 1836, po tfiech letech práce a obûtí, se Svatí v Kirtlandu
koneãnû doãkali pohledu na dokonãen˘ nádhern˘ chrám – první
chrám v této dispensaci. V nedûli 27. bfiezna se více neÏ 900 lidí
shromáÏdilo v chrámové kapli a vstupní hale na zasvûcovací
bohosluÏbû. Mnozí dal‰í se se‰li v pfiídavn˘ch prostorách v blízké
‰kolní uãebnû a dal‰í naslouchali u otevfien˘ch oken chrámu.
Sám Prorok pomáhal vûrn˘m ãlenÛm posadit se na místa.

ShromáÏdûní si pak vyslechli proslov Sidneyho Rigdona, rádce
v Prvním pfiedsednictvu, a pak spoleãnû zazpívali písnû „Ó, náplni
blaha“ a „Adam-ondi-Ahman“, které napsal William W. Phelps.
Joseph Smith poté povstal, aby pronesl zasvûcovací modlitbu, kte-
rou jiÏ pfiedtím obdrÏel prostfiednictvím zjevení. V modlitbû popsal
mnohá pozoruhodná poÏehnání, která jsou udílena tûm, ktefií zpÛ-
sobile pfiicházejí do BoÏích chrámÛ. (Viz NaS 109.) Pûveck˘ sbor
zazpíval píseÀ „PíseÀ nad‰ení“ a shromáÏdûní se pak postavili a
provolávali hosanna „takovou mocí, aÏ se zdálo, Ïe by to témûfi sta-
ãilo na nadzvednutí stfiechy na budovû“.1

Prorok pronesl v zasvûcovací modlitbû: „NechÈ dÛm tvÛj je
naplnûn slávou tvou jakoby valícím se mocn˘m vûtrem.“ (NaS
109:37.) To se doslova naplnilo, neboÈ mnozí Svatí vydávali svû-
dectví o tom, Ïe bûhem zasvûcovací bohosluÏby byly pfiítomny
nebeské bytosti. Eliza R. Snowová zaznamenala: „O prÛbûhu oné
zasvûcovací bohosluÏby lze sice vyprávût, av‰ak Ïádn˘ jazyk smr-
telníka nemÛÏe popsat nebeské projevy onoho památného dne.
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Nûkter˘m se zjevili andûlé, a vûdomí boÏské pfiítomnosti pociÈo-
vali v‰ichni pfiítomní, a kaÏdé srdce bylo naplnûno ,radostí nev˘-
slovnou a plnou slávy‘ [viz 1. Petrova 1:8].“2

Veãer téhoÏ dne, kdyÏ se Prorok s asi 400 nositeli knûÏství
shromáÏdili v chrámu, „náhle usly‰eli hluk podobn˘ zvuku
vanoucího silného vûtru, kter˘ naplnil chrám, a v‰ichni shro-
máÏdûní najednou povstali jsouce pohnuti neviditelnou mocí“.
Podle Proroka pak „mnozí zaãali hovofiit jazyky a prorokovat; jiní
mûli slavná vidûní; a já jsem vidûl, Ïe chrám je naplnûn andûly,
kterouÏto skuteãnost jsem oznámil shromáÏdûn˘m“.3

Bûhem shromáÏdûní, které se v chrámu konalo o t˘den poz-
dûji, v nedûli 3. dubna, se udála zjevení mimofiádného v˘znamu.
Prorok se poté, co pomáhal ostatním církevním vedoucím pfii
pfiisluhování svátosti, odebral s Oliverem Cowderym k fieãnic-
kému pultu za spu‰tûn˘mi závûsy a oba poklekli k váÏné mod-
litbû. KdyÏ povstali od modlitby, zjevil se jim sám Spasitel a
projevil svÛj souhlas s chrámem: „Vizte, pfiijal jsem tento dÛm a
jméno mé zde bude; a budu se v tomto domû projevovati lidu
svému v milosrdenství.“ (NaS 110:7.)

Poté, co toto vidûní skonãilo, Joseph a Oliver spatfiili tfii dal‰í
vidûní, bûhem nichÏ se jim zjevili dávní proroci a znovuzfiídili
knûÏské klíãe nezbytné pro dílo Pánû v posledních dnech. Zjevil
se jim prorok MojÏí‰ a pfiedal jim „klíãe shromaÏìování Izraele
ze ãtyfi ãástí zemû“. Pak pfii‰el Elias a pfiedal jim „dispensaci
evangelia Abrahamova“. (Viz NaS 110:11–12.)

Pak, v dal‰ím vzne‰eném vidûní, Joseph a Oliver uvidûli proroka
Eliá‰e (viz NaS 110:13–16). Pfiíchod Eliá‰e byl tak dÛleÏit˘, Ïe
dávn˘ prorok Malachiá‰ o nûm prorokoval pfied mnoha staletími a
Spasitel toto proroctví zopakoval i NefitÛm. (Viz Malachiá‰ 4:5–6;
3. Nefi 25:5–6; 26:1–2.) Eliá‰ pfii‰el pfiedat Josephovi a Oliverovi
klíãe peãetûní – moc svazovat a potvrzovat v nebesích v‰echny
obfiady, které jsou vykonány na zemi. Znovuzfiízení peãeticí moci
bylo nezbytné, aby se svût mohl pfiipravit na SpasitelÛv Druh˘ pfií-
chod, neboÈ bez této moci by „celá zemû... byla zcela zpusto‰ena
pfii jeho pfiíchodu“. (Joseph Smith–Îivotopis 1:39.)
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Uãení Josepha Smitha

Dávn˘ prorok Malachiá‰ pfiedpovûdûl pfiíchod Eliá‰e.

Veãer 21. záfií 1823 nav‰tívil Proroka Josepha Smitha Moroni.
NíÏe uveden˘ popis této náv‰tûvy je také zaznamenán v knize
Joseph Smith–Îivotopis 1:36–39: „[Moroni] nejprve citoval ãást
tfietí kapitoly Malachiá‰ovy; a citoval také ãtvrtou neboli poslední
kapitolu téhoÏ proroctví, i kdyÏ s malou odchylkou od toho, co
je psáno v na‰ich Biblích. Namísto citování prvního ver‰e tak, jak
je zapsán v na‰ich knihách, citoval ho takto:

NeboÈ vizte, pfiichází den, kter˘ bude hofieti jako pec, a v‰ichni
py‰ní, ano, a v‰ichni ti, ktefií si poãínají zlovolnû, budou hofieti
jako strni‰tû; neboÈ ti, ktefií pfiicházejí, je spálí, praví Pán zástupÛ,
takÏe jim to neponechá ani kofiene, ani vûtve.

A opût, pát˘ ver‰ citoval takto: Vizte, zjevím vám KnûÏství rukou
Eliá‰e, proroka, pfied pfiíchodem velikého a hrozného dne Pánû.

Také dal‰í ver‰ citoval odchylnû: A on zasadí do srdce dûtí
zaslíbení uãinûná otcÛm, a srdce dûtí se obrátí k jejich otcÛm.
Kdyby tomu tak nebylo, celá zemû by byla zcela zpusto‰ena pfii
jeho pfiíchodu.“4

V chrámu Kirtland se Josephu Smithovi 
a Oliveru Cowderymu zjevil Eliá‰.

Joseph Smith popsal zjevení se dávného proroka Eliá‰e jemu
a Oliveru Cowderymu 3. dubna 1836 v chrámu Kirtland. Toto
bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách 110:13–16:
„Náhle se nám otevfielo dal‰í veliké a slavné vidûní; neboÈ Eliá‰,
prorok, jenÏ byl vzat do nebe, aniÏ okusil smrti, stál pfied námi
a pravil:

Vizte, jiÏ nade‰el ãas, o nûmÏ bylo promlouváno ústy
Malachiá‰e – kter˘ svûdãil, Ïe on [Eliá‰] bude poslán, dfiíve neÏ
pfiijde velik˘ a hrozn˘ den Pánû – aby obrátil srdce otcÛ k dûtem
a dûtí k otcÛm, aby celá zemû nebyla stiÏena prokletím – tudíÏ,
klíãe této dispensace jsou pfiedány do rukou va‰ich; a tím
mÛÏete vûdûti, Ïe velik˘ a hrozn˘ den Pánû je blízko, dokonce ve
dvefiích.“5
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Eliá‰ znovuzfiídil peãeticí klíãe – moc a pravomoc svazovat
v nebi v‰echny obfiady, které jsou vykonány na zemi.

„,Já po‰li vám Eliá‰e proroka, prvé neÏli pfiijde den
HospodinÛv velik˘ a hrozn˘‘, atd., atd. [Viz Malachiá‰ 4:5.] Proã
po‰le Eliá‰e? ProtoÏe drÏí klíãe pravomoci vykonávat v‰echny
obfiady KnûÏství; a [pokud] tato pravomoc [není] pfiedána,
obfiady nemohou b˘t vykonávány ve spravedlivosti.“6

Prorok Joseph Smith napsal níÏe uvedené v dopise Svat˘m.
Toto bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách 128:8–11:
„Podstata tohoto obfiadu [kfitu za mrtvé] spoãívá v moci knûÏství,
skrze zjevení JeÏí‰em Kristem, v níÏ je dáno, Ïe cokoli sváÏete na
zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozváÏete na zemi, bude roz-
vázáno v nebi...

Nûkter˘m se mÛÏe zdáti, Ïe to je velmi odváÏná nauka, o níÏ
mluvíme – moc, která zaznamenává neboli svazuje na zemi a
svazuje na nebi. Nicménû, za v‰ech vûkÛ svûta, kdykoli Pán dal
dispensaci knûÏství kterémukoli muÏi skuteãn˘m zjevením,
nebo jakékoli skupinû muÏÛ, tato moc byla vÏdy pfiedána.
TudíÏ, cokoli tito muÏi uãinili v pravomoci, ve jménu Pánû, a
uãinili to pravdivû a vûrnû a vedli o tom správn˘ a vûrn˘
záznam, stalo se to zákonem na zemi i v nebi a nemohlo to b˘ti
zru‰eno, podle ustanovení velikého Jehovy. Toto jsou vûrná
slova. Kdo to mÛÏe sly‰eti?

A opût, jako pfiíklad, Matou‰ 16:18, 19: A já také pravím tobû,
Ïe ty jsi Petr a na této skále zbuduji církev svou; a brány
pekelné ji nepfiemohou. A dám ti klíãe království nebeského: a
cokoli sváÏe‰ na zemi, bude svázáno v nebi; a cokoli rozváÏe‰
na zemi, bude rozvázáno v nebi.

Nyní veliké a nejvy‰‰í tajemství celé záleÏitosti a summum
bonum celé vûci, jeÏ leÏí pfied námi, spoãívá v získání moci
Svatého knûÏství. Pro toho, komu jsou tyto klíãe dány, není
Ïádná obtíÏ získati poznání skuteãností ve vztahu ke spasení dûtí
lidsk˘ch, jak pro mrtvé, tak také pro Ïijící.“7
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Skrze peãeticí moc mohou b˘t rodiny peãetûny
na ãas a na celou vûãnost, a také mohou

b˘t vykonávány obfiady za mrtvé.

„Duch, moc a povolání Eliá‰ovo znamená, Ïe máte moc drÏet
klíã ke zjevení, obfiadÛm, proroctvím, mocím a obdarováním
plnosti Melchisedechova knûÏství a království BoÏího na zemi; a
získat, obdrÏet a vykonávat v‰echny obfiady pfiináleÏející ke krá-
lovství BoÏímu, dokonce aÏ k obrácení srdcí otcÛ k dûtem a srdcí
dûtí k otcÛm, dokonce i k tûm, ktefií jsou v nebi.

Malachiá‰ praví: ,Já po‰li vám Eliá‰e proroka, prvé neÏli pfiijde
den HospodinÛv velik˘ a hrozn˘, aby obrátil srdce otcÛ
k [dûtem], a srdce [dûtí] k otcÛm jejich, abych pfiijda, neranil
zemû prokletím.‘ [Malachiá‰ 4:5–6.]

To, o co se snaÏím, je poznání BoÏí, a jdu svou cestou, abych
ho získal. Jak tomuto máme rozumût v tûchto posledních dnech?

Ve dnech Noémov˘ch BÛh zniãil svût potopou a slíbil, Ïe
v posledních dnech ho zniãí ohnûm; neÏ se to v‰ak stane, nej-
prve má pfiijít Eliá‰ a obrátit srdce otcÛ k dûtem, atd.

Nyní pfiichází to hlavní. Jak˘ je tento úfiad a úloha Eliá‰ova? Je
to jedna z nejvût‰ích a nejdÛleÏitûj‰ích vûcí, které BÛh zjevil.
Po‰le Eliá‰e, aby peãetil dûti k otcÛm a otce k dûtem.

Bylo toto omezeno pouze na Ïijící, aby se vyfie‰ily nesnáze
s rodinami na zemi? V Ïádném pfiípadû. Je to mnohem vût‰í dílo.
Eliá‰i! Co bys dûlal, kdybys byl zde? Omezil bys své dílo pouze na
Ïijící? Nikoli: rád bych vás odkázal na písma, kde je toto ukázáno:
totiÏ to, Ïe bez nás by nemohli b˘t uãinûni dokonal˘mi, ani my
bez nich; otcové bez dûtí, ani dûti bez otcÛ. [Viz ÎidÛm 11:40.]

Rád bych, abyste této vûci rozumûli, neboÈ je to dÛleÏité; a
pokud to pfiijmete, toto je duch Eliá‰Ûv, abychom vykoupili své
zemfielé a spojili se se sv˘mi otci, ktefií jsou v nebi, a zpeãetili své
zemfielé, aby vy‰li v prvním vzkfií‰ení; a chceme zde moc Eliá‰ovu,
abychom zpeãetili ty, ktefií pfieb˘vají na zemi, k tûm, ktefií pfieb˘-
vají v nebi. Toto je ona moc Eliá‰ova a klíãe království Jehovy...
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„Mûli [bychom] b˘t moudfií. Nejprve jdûte a zpeãeÈte na zemi své 
syny a dcery k sobû, a sebe ke sv˘m otcÛm ve vûãné slávû.“

Opakuji: nauka neboli peãeticí moc Eliá‰ova je tato – máte-li
moc peãetit na zemi i v nebi, pak bychom mûli b˘t moudfií.
Nejprve jdûte a zpeãeÈte na zemi své syny a dcery k sobû, a sebe
ke sv˘m otcÛm ve vûãné slávû.“8

Pfiíchod Eliá‰Ûv byl nezbytnou pfiípravou 
na Druh˘ pfiíchod Spasitele.

„Srdce dûtí lidsk˘ch se budou muset obrátit k otcÛm, a otcÛ
k dûtem, Ïiv˘m ãi mrtv˘m, aby je pfiipravila na pfiíchod Syna
MuÏe. Pokud by Eliá‰ nepfii‰el, celá zemû by byla ranûna.“9

„Elias je pfiedchÛdce, kter˘ má pfiipravit cestu, a Eliá‰Ûv duch
a moc mají pfiijít aÏ poté, pfiiãemÏ drÏí klíãe moci, budují chrám
ke krycímu kameni, vkládají peãeti Melchisedechova knûÏství na
dÛm Izraele a pfiipravují v‰echny vûci; pak pfiichází Mesiá‰ do
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svého chrámu, coÏ je to poslední ze v‰eho... Eliá‰ mûl pfiijít, aby
pfiipravoval cestu a budoval království pfied pfiíchodem onoho
velikého dne Pánû.“10

„Svût má b˘t v posledních dnech spálen. On po‰le proroka
Eliá‰e, a ten zjeví smlouvy otcÛ ve vztahu k dûtem a smlouvy dûtí
ve vztahu k otcÛm.“11

„Jak BÛh zachrání toto pokolení? Po‰le proroka Eliá‰e... Eliá‰
zjeví smlouvy, aby srdce otcÛ mohla b˘t zpeãetûna k dûtem, a
dûtí k otcÛm.“12

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• KdyÏ se Spasitel zjevil v chrámu Kirtland, fiekl Josephu Smithovi
a Oliveru Cowderymu: „Budu se v tomto domû projevovati lidu
svému v milosrdenství.“ (Strana 306.) V jakém smyslu bylo zno-
vuzfiízení peãeticích klíãÛ projevem Pánova milosrdenství? Jak
jinak se Pán projevuje v chrámu?

• Pfieãtûte si tfietí a ãtvrt˘ odstavec na stranû 307. Jaké infor-
mace, které se nedozvídáme z Malachiá‰e 4:5–6, se dozvídáme
o Eliá‰ovû poslání v tûchto dvou odstavcích? Co je tak
v˘znamné na tûchto informacích?

• Pfieãtûte si vysvûtlení peãeticí moci popsané na stranû 308. Co
je to peãeticí moc? Proã je tato moc dÛleÏitá pro vás a pro va‰i
rodinu?

• Pfieãtûte si vysvûtlení Josepha Smitha, které se t˘ká úlohy
Eliá‰ovy. (Strany 309–310.) Co je to duch Eliá‰Ûv? Proã bylo
tak dÛleÏité, aby Eliá‰ pfii‰el a naplnil svou úlohu v tûchto
posledních dnech?

• Jaké jste mûli záÏitky, pfii nichÏ jste obrátili srdce k rodinn˘m
pfiíslu‰níkÛm, ktefií jiÏ zemfieli? Co mohou dûlat rodiãe, aby
pomáhali sv˘m dûtem obracet srdce k jejich pfiedkÛm?
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• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 307 a druh˘ odstavec
na stranû 310. Proã by podle vás byla zemû bez peãeticí moci
„stiÏena prokletím“?

Související ver‰e z písem: Helaman 10:4–10; NaS 132:45–46;
138:47–48; PrÛvodce k písmÛm, „Eliá‰“, str. 32–33.

Odkazy

1. Eliza R. Snowová, citováno v: Edward
W. Tullidge, The Women of Mormon-
dom (1877), str. 94.

2. Eliza R. Snowová, citováno v: The
Women of Mormondom, str. 95.

3. History of the Church, 2:428;
z „History of the Church“ (manu-
script), book B-1, addenda, str. 3–4,
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modernizován; rozdûlení do odstavcÛ
zmûnûno; z kázání proneseného
Josephem Smithem 10. bfiezna 1844
v Nauvoo, Illinois; zaznamenal Wilford
Woodruff.

11. History of the Church, 5:530; z kázání
proneseného Josephem Smithem 13.
srpna 1843 v Nauvoo, Illinois; zazna-
menal Willard Richards.
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do odstavcÛ zmûnûno; z kázání prone-
seného Josephem Smithem 27. srpna
1843 v Nauvoo, Illinois; zaznamenali
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Vyvarujte se hofik˘ch
plodÛ odpadlictví

„Ve v‰ech sv˘ch zkou‰kách, souÏeních a nemocech, ve v‰em
svém utrpení, dokonce aÏ k smrti, dbejte na to, abyste 

nezradili Boha,... dbejte na to, abyste neodpadli.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Bûhem nûkolika t˘dnÛ pfied dokonãením chrámu Kirtland a po
jeho dokonãení na jafie 1836 Svatí proÏili období souladu a boha-
tého vylití darÛ Ducha. Prorok Joseph Smith ale upozorÀoval
Svaté, Ïe pokud nebudou i nadále Ïít spravedlivû, jejich radost a
jednota nebude mít trvání. Daniel Tyler o tomto období napsal:
„V‰ichni mûli pocit, Ïe ãásteãnû zakusili to, jaké to bude v nebi.
Vlastnû ubûhlo nûkolik t˘dnÛ, kdy jsme nebyli ìáblem pokou-
‰eni; a pfiem˘‰leli jsme, zda jiÏ nezaãalo milénium. Na [setkání
bratfií – nositelÛ knûÏství] k nám promluvil Prorok Joseph. Mimo
jiné fiekl: ,Bratfií, po urãitou dobu Satan nemûl moc vás pokou‰et.
Nûktefií z vás se domnívali, Ïe jiÏ nebude Ïádné poku‰ení. Bude
tomu ale naopak; a pokud se nebudete pfiibliÏovat Pánu, budete
pfiemoÏeni a odpadnete.‘ “1

Pozdûji v onom roce se mezi nûkter˘mi Svat˘mi v Kirtlandu
zaãal ‰ífiit duch odpadlictví. Nûktefií ãlenové zaãali b˘t py‰ní,
chamtiví a nedodrÏovali pfiikázání. Jiní vinili vedoucí Církve
z ekonomick˘ch problémÛ zpÛsoben˘ch úpadkem kirtlandské
finanãní instituce zaloÏené ãleny Církve. K tomuto úpadku do‰lo
v roce 1837 – v témÏe roce, kdy panika v bankovním sektoru
zasáhla celé Spojené státy, coÏ pfiispûlo k ekonomick˘m potíÏím
Svat˘ch. V Kirtlandu od Církve odpadlo dvû stû nebo tfii sta
ãlenÛ, a nûktefií z nich se pfiipojili k tûm, ktefií se stavûli proti
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Joseph Smith uãil tomu, jak je dÛleÏité podporovat vedoucí Církve: „Ten, kter˘ 
povstává, aby odsuzoval druhé, kter˘ hledá chyby na Církvi a praví, Ïe zbloudili, 

zatímco on sám je spravedliv˘,... je na nejlep‰í cestû k odpadlictví.“
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Církvi a Svaté suÏovali, a dokonce jim fyzicky vyhroÏovali.
Nûktefií odpadlíci otevfienû hlásali, Ïe Prorok je prorokem pad-
l˘m, a snaÏili se na jeho místo dosadit jiné muÏe. Sestra Eliza R.
Snowová vzpomínala: „Mnozí z tûch, ktefií byli dfiíve pokorní a
vûrní ve vykonávání v‰ech povinností – a pfiipraveni zhostit se
kaÏdého úkolu v knûÏství – zaãali b˘t nadutí a zaãali se povy‰o-
vat v p˘‰e srdce svého. Tím, jak Svatí pfiijímali lásku a ducha
svûta, Duch Pánû se z jejich srdce vytrácel.“2

V kvûtnu 1837 si Prorok ohlednû situace Církve postûÏoval:
„Vypadalo to, jako by se v‰echny mocnosti zemû a pekla spojily
zvlá‰tním zpÛsobem ve svém vlivu, aby najednou Církev svrhly...
Vnûj‰í nepfiítel i odpadlíci v na‰em stfiedu se ve sv˘ch zámûrech
spojili... a mnozí se proti mne vzboufiili, jako kdybych byl
v˘hradní pfiíãinou onûch zel, proti nimÏ jsem nanejv˘‰ usilovnû
bojoval.“3

Navzdory tûmto obtíÏím zÛstala vût‰ina vedoucích a ãlenÛ
Církve vûrná. Brigham Young, kter˘ byl bûhem onoho neklid-
ného období ãlenem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ, vzpomínal na set-
kání, na nûmÏ nûktefií ãlenové Církve diskutovali o tom, jak
svrhnout Proroka Josepha: „Postavil jsem se a zfietelnû a dÛraznû
jsem jim fiekl, Ïe Joseph je Prorok, a Ïe to vím, a Ïe mu mohou
spílat a pomlouvat ho, jak chtûjí, [ale Ïe] nemohou zniãit usta-
novení Prorokem BoÏím; mohou pouze zniãit svou vlastní pra-
vomoc, pfietrhnout vlákno, které je váÏe k Prorokovi a k Bohu, a
propadnout se do pekla. Mnozí byli m˘m rozhodn˘m odporem
vÛãi jejich krokÛm nanejv˘‰ rozzufieni...

Toto shromáÏdûní se rozpadlo, aniÏ by se odpadlíci byli
schopni sjednotit na nûjakém rozhodném kroku odporu. Byla to
krize, bûhem níÏ se zdálo, Ïe se zemû a peklo sdruÏilo, aby svrhlo
Proroka a Církev BoÏí. Kolena mnoh˘ch siln˘ch muÏÛ v Církvi se
podlomila. Bûhem obléhání silami temnoty jsem stál pfii
Josephovi, a s ve‰kerou moudrostí a mocí BoÏí, která na mû byla
vloÏena, jsem v‰echnu svou energii vûnoval tomu, abych podpo-
roval tohoto sluÏebníka BoÏího a sjednocoval kvora Církve.“4
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Uãení Josepha Smitha

Ztráta dÛvûry ve vedoucí Církve, jejich kritizování
a zanedbávání povinností, které nám

ukládá BÛh, vedou k odpadlictví.

„Dám vám jeden z KlíãÛ tajemství Království. Je to vûãná
zásada, která existuje u Boha od celé vûãnosti: Ten, kter˘
povstává, aby odsuzoval druhé, kter˘ hledá chyby na Církvi a
praví, Ïe zbloudili, zatímco on sám je spravedliv˘, pak vûzte s jis-
totou, Ïe tento ãlovûk je na nejlep‰í cestû k odpadlictví; a neãiní-
li pokání, jakoÏe BÛh Ïije, odpadne.“5

Heber C. Kimball, kdyÏ slouÏil jako rádce presidenta
Brighama Younga, zaznamenal: „Dám vám klíã, kter˘ bratr
Joseph Smith kdysi dal v Nauvoo. ¤ekl, Ïe skuteãn˘ krok
k odpadlictví zaãíná ztrátou dÛvûry ve vedoucí této církve a krá-
lovství, a Ïe kdykoli tohoto ducha postfiehnete, mÛÏete vûdût, Ïe
toho, kter˘ tohoto ducha má, to povede na cestu k odpadlictví.“6

Wilford Woodruff, kdyÏ slouÏil v Kvoru Dvanácti, fiekl: „Bratr
Joseph nám kdysi dal takovouto radu: ,V okamÏiku, kdy dopus-
títe, abyste odloÏili stranou jak˘koli úkol, k jehoÏ vykonání vás
BÛh povolává, abyste tak uspokojili své vlastní tuÏby; jakmile
dopustíte, abyste se stali nedbal˘mi, pokládáte základ pro
odpadlictví. Buìte opatrní; pochopte, Ïe jste byli povoláni
k urãitému dílu, a kdyÏ BÛh poÏaduje, abyste toto dílo vykonali,
vykonejte ho.‘ Také fiekl: ,Ve v‰ech sv˘ch zkou‰kách, souÏeních a
nemocech, ve v‰em svém utrpení, dokonce aÏ k smrti, dbejte na
to, abyste nezradili Boha, dbejte na to, abyste nezradili knûÏství,
dbejte na to, abyste neodpadli.‘ “7

Wilford Woodruff také fiekl: „Vzpomínám si, jak bratr Joseph
Smith nav‰tívil mne, bratra [Johna] Taylora, bratra Brighama
Younga a nûkolik dal‰ích misionáfiÛ, kdyÏ jsme se chystali vydat
na misii do Anglie. Mnozí z nás byli nemocní a mûli bolesti. A
zároveÀ jsme chtûli jít. Prorok nám poÏehnal, a také na‰im man-
Ïelkám a rodinám... Uãil nás nûkter˘m velmi dÛleÏit˘m zásadám,
z nichÏ nûkteré zde uvedu. Bratr Taylor, já, George A. Smith,
John E. Page a dal‰í byli povoláni zaujmout místa onûch [apo-
‰tolÛ], ktefií odpadli. Bratr Joseph nám vyloÏil dÛvod toho, proã
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se tito muÏi odvrátili od pfiikázání BoÏích. Pfiál si, abychom se
nauãili moudrosti tím, co jsme vidûli oãima a sly‰eli u‰ima, a aby-
chom byli schopni rozli‰it duchy dal‰ích lidí, aniÏ bychom byli
nuceni to zji‰Èovat na základû ne‰Èastn˘ch zku‰eností.

Poté poznamenal, Ïe kdokoli, jak˘koli star‰í v této Církvi a
království, kdo se vydá na cestu, na níÏ ignoruje, nebo, jin˘mi
slovy, odmítá uposlechnout jak˘koli znám˘ zákon nebo pfiiká-
zání nebo úkol – kdykoli toto nûjak˘ muÏ uãiní a zanedbává
jak˘koli úkol, kter˘ po nûm BÛh poÏaduje, aby se úãastnil shro-
máÏdûní, slouÏil na misii nebo aby uposlechl nûjaké rady,
pokládá tím základ, kter˘ ho vede k odpadlictví, a to je ten
dÛvod, proã tito muÏi odpadli. Nakládali nesprávnû s knûÏ-
stvím, které bylo zpeãetûno na jejich hlavu. Nedbali na to, aby
zvelebovali své povolání jako apo‰tolové, jako star‰í. PouÏívali
knûÏství ve snaze povy‰ovat se a vykonávat nûjaké jiné dílo
mimo budování království BoÏího.“8

V roce 1840 jedna malá a organizovaná skupina ãlenÛ
Církve i nadále zÛstávala v Kirtlandu ve státû Ohio, aãkoli se
vût‰ina Svat˘ch jiÏ shromáÏdila do Nauvoo ve státû Illinois.
V reakci na zprávy, Ïe se jist˘ ãlen Církve v Kirtlandu snaÏil
zniãit dÛvûru Svat˘ch v První pfiedsednictvo a v dal‰í autority
Církve, Prorok napsal vedoucímu Církve v Kirtlandu: „Aby
byly záleÏitosti Království spravovány ve spravedlivosti, je zcela
dÛleÏité, aby v srdci v‰ech bratfií pfieb˘val nanejv˘‰ dokonal˘
soulad, laskavé pocity, dobré porozumûní a dÛvûra; a ve‰keré
jejich jednání má charakterizovat pravá láska, láska jednoho
k druhému. Vyskytují-li se jakékoli nelaskavé pocity, jak˘koli
nedostatek dÛvûry, pak se brzy projeví p˘cha, nadutost a závist;
nevyhnutelnû musí pfievládnout zmatek a autority Církve jsou
pokládány za nic...

Pokud mne Svatí v Kirtlandu, kdyÏ se spoleãnû shromáÏdí,
povaÏují za nehodného sv˘ch modliteb, a nedbají na to, aby mne
podporovali u trÛnu nebeské milosti, je to pro mne siln˘ a pfie-
svûdãiv˘ dÛkaz toho, Ïe nemají Ducha BoÏího. Pokud jsou zje-
vení, která jsme obdrÏeli, pravdivá, kdo má vést tento lid? Pokud
byly do m˘ch rukou svûfieny klíãe Království, kdo bude otevírat
jeho tajemství?
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Dokud moji bratfií stojí pfii mnû a povzbuzují mne, dokáÏi
bojovat s pfiedsudky svûta a dokáÏi sná‰et opovrÏení a hrubé
zacházení s radostí; kdyÏ v‰ak moji bratfií stojí opodál, kdyÏ zaãí-
nají umdlévat a snaÏí se brzdit mÛj pokrok a práci, pak se mi
chce smutnit, ale nejsem o nic ménû rozhodnut˘ pokraãovat dál
ve svém díle maje dÛvûru, Ïe mÛj nebesk˘ Otec, aãkoli moji
pozem‰tí pfiátelé mohou selhat, a dokonce se obrátit proti mnû,
mne pfiivede k vítûzství.

Nicménû doufám, Ïe i v Kirtlandu jsou takoví, ktefií neobviÀují
ãlovûka pro slovo [viz Izaiá‰ 29:21], ale jsou ochotni vykroãit
k obranû spravedlivosti a pravdy a zhostit se jakéhokoli úkolu,
kter˘ je jim uloÏen; a ktefií budou mít dost moudrosti, která je
povede proti jakémukoli hnutí nebo vlivu, jehoÏ cílem je vnést
do tábora Izraele zmatek a nesoulad, a která jim umoÏní odli‰it
ducha pravdy od ducha omylu.

Potû‰ilo by mne, kdybych vidûl Svaté v Kirtlandu vzkvétat, ale
myslím, Ïe ta chvíle je‰tû nepfii‰la; a uji‰Èuji vás, Ïe nepfiijde, dokud
nebude zaveden jin˘ fiád a dokud se neprojeví jin˘ duch. AÏ bude
obnovena dÛvûra, aÏ p˘cha padne a aÏ se kaÏdá ctiÏádostivá du‰e
oblékne do pokory jako do svého roucha, a aÏ sobeckost ustoupí
pfied dobrotivostí a pravou láskou, a aÏ bude moÏné vidût sjedno-
cené odhodlání Ïít kaÏd˘m slovem, jeÏ vychází z úst BoÏích, pak,
a ne dfiíve, mÛÏe zvítûzit pokoj, fiád a láska.

Právû v dÛsledku ctiÏádostiv˘ch muÏÛ byl Kirtland opu‰tûn.
Jak ãasto va‰emu pokornému sluÏebníkovi závidûli jeho úfiad
lidé, ktefií se snaÏili pozvednout se k moci na úkor nûho, a kdyÏ
vidûli, Ïe to není moÏné, uch˘lili se k odpornému hanobení a
uráÏkám, i k jin˘m prostfiedkÛm s cílem ho svrhnout. Tito lidé
byli vÏdy mezi prvními, ktefií volali proti Pfiedsednictvu a ozna-
movali jejich chyby a slabosti do ãtyfi vûtrÛ nebes.“9

Ti, ktefií odpadají, ztrácejí Ducha BoÏího, poru‰ují 
své smlouvy a ãasto pronásledují ãleny Církve.

„Aã se to mÛÏe na první pohled zdát zvlá‰tní, pfiesto to není o
nic ménû pravdivé, Ïe odpadlíci, poté, co se odvrátí od víry
v Krista, pokud neãiní rychle pokání, navzdory ve‰kerému pro-
hla‰ovanému odhodlání Ïít bohulibû, dfiíve ãi pozdûji upadnou
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do léãek onoho zlovolného a jsou ponecháni bez Ducha BoÏího,
aby se jejich zlovolnost projevila pfied oãima zástupÛ. Vûrní byli
nejvíce pronásledováni od odpadlíkÛ. Jidá‰ byl pokárán a oka-
mÏitû zradil svého Pána a vydal Ho do rukou Jeho nepfiátel, pro-
toÏe do nûj vstoupil Satan.

Existuje vy‰‰í inteligence, která je udílena tûm, ktefií jsou
poslu‰ni evangelia s cel˘m úmyslem srdce, která, pokud proti ní
ãlovûk hfie‰í, zpÛsobí, Ïe odpadlík je ponechán bez v‰eho a zba-
ven Ducha BoÏího, a je vpravdû blízek prokletí, a jeho údûlem je
b˘t spálen. KdyÏ ono svûtlo, které v nich kdysi bylo, je od nich
odÀato, stanou se tak zatemnûn˘mi, jako byli dfiíve osvíceni, a
poté se není ãemu divit, kdyÏ ve‰kerou svou mocí pÛsobí proti
pravdû, a kdyÏ, podobnû jako Jidá‰, usilují o zniãení tûch, ktefií
byli jejich nejvût‰ími dobrodinci.

Jakého bliÏ‰ího pfiítele na zemi ãi na nebi mûl Jidá‰ neÏ
Spasitele? A jeho prvním cílem bylo Ho zniãit. Kdo, mezi v‰emi
tûmi Svat˘mi v tûchto posledních dnech, se mÛÏe povaÏovat za
tak dobrého, jako je ná‰ Pán? Kdo je tak dokonal˘? Kdo je tak
ãist˘? Kdo je tak svat˘ jako On? Lze nûkoho takového nalézt?
On nikdy nespáchal Ïádn˘ pfiestupek ani neporu‰il Ïádné pfii-
kázání nebo zákon nebe – v Jeho ústech nebyla Ïádná lest, ani
v Jeho srdci nebyl nalezen Ïádn˘ klam. A pfiesto ten, kter˘
s Ním jídával, kter˘ ãasto pil z téhoÏ poháru, byl prvním, kdo
proti Nûmu pozvedl svou patu. Kde je nûkdo podobn˘ Kristu?
Nikdo takov˘ na zemi není. Proã by si tedy mûli Jeho násle-
dovníci stûÏovat, kdyÏ jsou tûmi, které kdysi naz˘vali bratry a
které povaÏovali za ty, jiÏ jim stáli nejblíÏe ve vûãné smlouvû,
pronásledováni?

Z jakého zdroje vy‰la zásada, kterou se vÏdy fiídili a fiídí odpad-
líci od pravé Církve a která spoãívá v tom, Ïe pronásledují druhé
s dvojnásobnou pílí a snaÏí se s dvojnásobnou vytrvalostí zniãit
ty, o nichÏ kdysi tvrdili, Ïe je mají rádi, s nimiÏ kdysi byli v dÛvûr-
ném kontaktu a s nimiÏ kdysi uzavfieli smlouvu, Ïe se budou ve‰-
kerou mocí snaÏit ve spravedlivosti obdrÏet odpoãinutí BoÏí?
Na‰i bratfií moÏná fieknou, Ïe z téhoÏ zdroje, kter˘ zpÛsobil, Ïe
se Satan snaÏí svrhnout království BoÏí, protoÏe on sám byl zl˘,
a BoÏí království je svaté.“10
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„ Jakého bliÏ‰ího pfiítele na zemi ãi na nebi mûl Jidá‰ neÏ Spasitele? 
A jeho prvním cílem bylo Ho zniãit.“

„VÏdy, v kaÏdém období církve, byli ti, ktefií se stavûli na odpor
zásadám ctnosti, ktefií milovali bohatství tohoto souãasného
svûta, fiídili se zásadami nespravedlivosti a byli nepfiáteli pravdy...
Ti, ktefií se s námi st˘kali a nejvíce vyznávali své pfiátelství, byli
ãasto na‰imi nejvût‰ími protivníky a na‰imi nejzarytûj‰ími nepfiá-
teli; kdyÏ se stali neoblíben˘mi, kdyÏ se nûkdo dotkl jejich zájmÛ
nebo dÛstojnosti nebo kdyÏ byli pfiistiÏeni ve své nepravosti, byli
vÏdy prvními, kdo pozvedl ruku pronásledování, kdo hanobil a
tupil bratry a kdo usiloval o pád a zniãení pfiátel.“11

„,Mormon‰tí‘ odpadlíci a odpÛrci bûhají po svûtû a ‰ífií rÛzné
hanebné a pomlouvaãné zprávy namífiené proti nám a myslí si,
Ïe tím získají pfiátelství svûta, protoÏe vûdí, Ïe my ze svûta nejsme
a Ïe nás svût nenávidí; a tak si z nich [z opadlíkÛ] oni [svût] vyro-
bili nástroj; a skrze nû se nám snaÏí co nejvíce ubliÏovat, a poté
je nenávidí je‰tû více, neÏ jak nenávidí nás, protoÏe zji‰Èují, Ïe to
jsou hanební zrádci a podlézavci.“12

Wilford Woodruff zaznamenal: „[19. února 1837] jsem se
zúãastnil shromáÏdûní v chrámu [Kirtland]. President Joseph
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Smith byl nepfiítomen kvÛli církevním záleÏitostem, ale ani ne
z poloviny tak dlouho jako MojÏí‰ na hofie, kdyÏ byl stranou od
lidu [viz Exodus 32:1–8]; a pfiesto mnozí lidé v Kirtlandu, i kdyÏ
si nevyrobili tele pro uctívání, jako to uãinili Izraelité, odvrátili
své srdce od Pána a od jeho sluÏebníka Josepha a pustili se do
spekulací a poddali se fale‰n˘m duchÛm, aÏ byla jejich mysl
zatemnûna; a mnozí se postavili proti Josephu Smithovi, a
nûktefií si pfiáli jmenovat Davida Whitmera, aby vedl Církev místo
nûj. Uprostfied tohoto mraãna temn˘ch duchÛ se Joseph vrátil
do Kirtlandu a dnes ráno se postavil na stupínek. Vypadal velmi
sklíãenû; ale zanedlouho na nûm spoãíval Duch BoÏí a promlou-
val ke shromáÏdûn˘m lidem velmi prost˘mi slovy asi tfii hodiny,
a své nepfiátele umlãel.

KdyÏ povstal, fiekl: ,Dosud jsem presidentem, prorokem,
vidoucím, zjevovatelem a vedoucím Církve JeÏí‰e Krista. BÛh,
nikoli ãlovûk, mne jmenoval a dosadil na toto místo, a Ïádn˘ ãlo-
vûk ani skupina lidí nemají moc mne odstranit nebo jmenovat
místo mû nûkoho jiného, a ti, kdo se o to snaÏí, pokud nebudou
rychle ãinit pokání, si spálí prsty a pÛjdou do pekla.‘ Ostfie poká-
ral lidi kvÛli jejich hfiíchÛm, temnotû a nevífie; moc BoÏí na nûm
spoãívala a vydala svûdectví, Ïe jeho slova jsou pravdivá.“13

Wilford Woodruff zaznamenal: „President Smith promluvil
odpoledne [9. dubna 1837] a fiekl ve jménu Pánû, Ïe soudy BoÏí
spoãinou na tûch, ktefií vyznávali, Ïe jsou jeho pfiáteli, a pfiáteli
lidstva, a pfii budování Kirtlandu, kÛlu Sionu, ale z nichÏ se
nakonec stali zrádci jeho i zájmÛ království BoÏího, a ktefií dali
moc do rukou na‰ich nepfiátel, proti nám; utiskovali chudé
Svaté a pfiivodili jim trápení a poru‰ili smlouvy, za coÏ pocítí
hnûv BoÏí.“14

Daniel Tyler zaznamenal: „Brzy poté, co se Prorok vrátil
z vûzení ve státû Missouri do Commerce (posléze pfiejmenované
na Nauvoo), jsme ho s bratrem Isaacem Behuninem u nûj doma
nav‰tívili. Pfiedmûtem na‰eho rozhovoru byla jeho pronásledo-
vání. Zopakoval nám mnohá fale‰ná, rozporuplná a protifieãící si
tvrzení, která prohla‰ovali odpadlíci, vystra‰ení ãlenové Církve i
neãlenové. Také nám vyprávûl o tom, Ïe vût‰ina vedoucích ãini-
telÛ, ktefií by ho b˘vali velmi rádi pfiipravili o Ïivot, se po jeho
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zatãení pfiiklonila na jeho stranu, kdyÏ se s ním seznámili. Bfiímû
viny vloÏil na fale‰né bratry...

KdyÏ Prorok dovyprávûl o tom, jak s ním bylo zacházeno, bratr
Behunin poznamenal: ,Kdybych opustil tuto Církev, neudûlal
bych to, co tito muÏi: ode‰el bych na nûjaké odlehlé místo, kde
o mormonismu nikdy nesly‰eli, tam bych se usadil a nikdo by se
nikdy nedozvûdûl, Ïe jsem o tom nûco vûdûl.‘

Tento velik˘ Vidoucí ihned odpovûdûl: ,Bratfie Behunine, vy
nevíte, co byste udûlal. Tito muÏi si kdysi bezpochyby mysleli
totéÏ co vy. NeÏ jste vstoupil do této Církve, stál jste na neutrální
pÛdû. KdyÏ vám bylo kázáno evangelium, bylo vám pfiedloÏeno
dobro a zlo. Mohl jste se rozhodnout pro jedno z toho ãi pro nic.
Dva protichÛdní páni vás zvali, abyste jim slouÏil. KdyÏ jste
vstoupil do této Církve, dal jste se do sluÏby Bohu. KdyÏ jste to
uãinil, opustil jste neutrální pÛdu, a nikdy se jiÏ na ni nemÛÏete
vrátit. Pokud byste opustil Pána, kterému jste se rozhodl slouÏit,
stane se to na základû ponoukání onoho zlého, a vy budete
následovat jeho pfiíkazy a budete jeho sluÏebníkem.‘ “15

Pokud budeme následovat proroky a apo‰toly a 
zjevení Církve, nebudeme svedeni na scestí.

Orson Hyde, ãlen Kvora Dvanácti, zaznamenal: „Prorok
Joseph... fiekl: ,Bratfií, pamatujte na to, Ïe vût‰ina tohoto lidu
nikdy nesejde na scestí; a dokud se budete drÏet vût‰iny, pak se
jistû dostanete do celestiálního království.‘ “16

William G. Nelson zaznamenal: „Sly‰el jsem Proroka mluvit
na vefiejnosti pfii mnoha pfiíleÏitostech. Na jednom shromáÏdûní
jsem ho sly‰el fiíkat: ,Dám vám klíã, kter˘ nikdy nezreziví – pokud
zÛstanete s vût‰inou Dvanácti apo‰tolÛ a se ãleny Církve, nikdy
nebudete svedeni na scestí.‘ A historie Církve dokládá, Ïe je to
pravda.“17

Ezra T. Clark vzpomínal: „Sly‰el jsem Proroka Josepha fiíkat,
Ïe dá Svat˘m klíã, díky nûmuÏ nebudou nikdy svedeni ani okla-
máni, a bylo to toto: Pán nedopustí, aby vût‰ina jeho lidu byla
svedena nebo oklamána podvodníky, ani nedopustí, aby ti, ktefií
jsou ãleny této Církve, upadli do rukou nepfiátel.“18



K A P I T O L A  2 7

323

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si to, co se popisuje na stranách 313–315. Proã se,
podle va‰eho názoru, mohou lidé za tak krátkou dobu zmûnit
od spravedlivosti k odpadlictví? Jaké vlivy zpÛsobují, Ïe lidé
odpadají v dne‰ní dobû? Co mÛÏeme dûlat, abychom se pfied
tûmito vlivy chránili?

• Jakému nebezpeãí se vystavujeme, kdyÏ ztrácíme dÛvûru ve
vedoucí Církve a kritizujeme je? (Nûkteré pfiíklady najdete na
stranách 316–318.) Co mÛÏeme dûlat, abychom si vÛãi sv˘m
vedoucím uchovali pocity úcty a vdûãnosti? Jak mohou rodiãe
vést své dûti k tomu, aby si váÏily vedoucích Církve?

• Prorok uãil: „V okamÏiku, kdy dopustíte, abyste odloÏili stra-
nou jak˘koli úkol, k jehoÏ vykonání vás BÛh povolává, abyste
tak uspokojili své vlastní tuÏby,... pokládáte základ pro odpad-
lictví.“ (Strana 316.) Co pro vás toto prohlá‰ení znamená?

• Pfieãtûte si vyprávûní Daniela Tylera. (Strany 321–322.) Proã podle
vás ti, ktefií od Církve odpadli, proti ní ãasto tak urputnû bojují?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 318–322.) Jak máme, podle
va‰eho názoru, na slova a skutky tûchto lidí reagovat?

• Pfieãtûte si poslední tfii odstavce v této kapitole (strana 322).
Proã je dÛleÏité, abychom pochopili v˘znam tohoto „klíãe“,
kter˘ nám Joseph Smith dal, a abychom ho pouÏívali?

Související ver‰e z písem: 1. Nefi 8:10–33; Helaman 3:33–35;
NaS 82:3, 21; 121:11–22
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Misionáfiská sluÏba – 
svaté povolání, vzne‰ená práce

„Po v‰em, co bylo fieãeno, je nejvût‰í a 
nejdÛleÏitûj‰í povinností hlásat evangelium.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Bûhem posledních nûkolika let, kdy Svatí Ïili v Kirtlandu,
mnozí ãlenové, a dokonce i nûktefií vedoucí Církve, odpadli.
Vypadalo to, Ïe Církev prochází kritick˘m obdobím. „V této
situaci,“ napsal Prorok, „mi BÛh zjevil, Ïe pro spasení
Jeho Církve musí b˘t uãinûno nûco nového.“1 Toto „nûco
nového“ bylo zjevení poslat misionáfie do Anglie, aby tam
kázali evangelium.

Heber C. Kimball, ãlena Kvora Dvanácti, vzpomínal: „Asi prv-
ního dne ãervna roku 1837 ke mnû pfii‰el Prorok Joseph, kdyÏ
jsem sedûl v... chrámu v Kirtlandu, a po‰eptal mi: ,Bratfie
Hebere, Duch Pánû mi po‰eptal: „NechÈ mÛj sluÏebník Heber
odjede do Anglie a hlásá evangelium mé a otevfie dvefie spasení
tomuto národu.“2 Star‰í Kimball byl pfii pomy‰lení na tento
úkol ohromen: „Pokládal jsem se za jednoho z nejslab‰ích
BoÏích sluÏebníkÛ. Zeptal jsem se Josepha, co mám fiíkat, aÏ se
tam dostanu; a on mi fiekl, abych se obrátil na Pána, a On mne
povede a bude skrze mne promlouvat tímtéÏ duchem, kter˘
[vede] i jeho.“3

Prorok také povolal Orsona Hyda, Willarda Richardse a
Josepha Fieldinga z Kirtlandu a Isaaca Russella, Johna Snydera a
Johna Goodsona z Toronta v Kanadû. Tito bratfií se mûli pfiipojit
ke star‰ímu Kimballovi na jeho misii do Anglie. Se‰li se v New
Yorku a 1. ãervence 1837 vypluli na lodi Garrick do Velké
Británie. Tato první misie mimo území Severní Ameriky pfiivedla
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Hebera C. Kimballa a Josepha Fieldinga zdraví v Anglii ti, ktefií díky jejich 
misionáfiskému úsilí vstoupili do Církve. „Buì Bohu sláva, Josephe,“ 

napsal star‰í Kimball Prorokovi, „Pán je mezi národy s námi!“
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do Církve bûhem prvního roku pÛsobení tûchto misionáfiÛ
v Anglii asi 2000 obrácen˘ch. Star‰í Kimball napsal radostnû
Prorokovi: „Buì Bohu sláva, Josephe, Pán je mezi národy
s námi!“4

Druhé apo‰tolské misie do Británie, kterou Prorok fiídil
z Nauvoo, se pod vedením Brighama Younga zúãastnila vût‰ina
ãlenÛ Dvanácti. Na cestu se ãlenové Dvanácti vydali na podzim
roku 1839 a do Anglie dorazili v roce 1840. Pustili se do práce a
do roku 1841 pfiivedli do Církve více neÏ 6000 obrácen˘ch, ãímÏ
se naplnilo Pánovo zaslíbení, Ïe pro spasení své Církve uãiní
„nûco nového“.

Joseph Smith dál vysílal misionáfie z Nauvoo do celého
svûta. Star‰í Orson Hyde dorazil do Anglie v roce 1841 a poz-
dûji pokraãoval ve své pfiedem stanovené misii do Jeruzaléma.
Nesl s sebou doporuãující dopis od Josepha Smitha, kter˘
dokládal, Ïe „vlastník tûchto dokumentÛ, vûrn˘ a zpÛsobil˘
sluÏebník JeÏí‰e Krista, je na‰ím zplnomocnûncem a zástup-
cem v cizích zemích, aby... promlouval s knûÏími, vládci a
Ïidovsk˘mi star‰ími“.5 24. fiíjna 1841 star‰í Hyde poklekl na
Olivové hofie v Jeruzalémû a prosil Nebeského Otce, aby zasvû-
til a posvûtil tuto zemi „pro shromaÏìování rozpt˘len˘ch
zbytkÛ Judy, podle pfiedpovûdí svat˘ch prorokÛ“.6 Star‰í Hyde
se pak odebral do Nûmecka, kde poloÏil základ pro rÛst Církve
v této zemi.

11. kvûtna 1843 Prorok povolal star‰í Addisona Pratta,
Noaha Rogerse, Benjamina F. Grouarda a Knowltona F.
Hankse, aby slouÏili na misii na ostrovech v JiÏním Pacifiku.
Toto byla první misie Církve v této rozsáhlé ãásti svûta. Star‰í
Hanks zemfiel na mofii, ale star‰í Pratt odcestoval na JiÏní
ostrovy, kde uãil evangeliu na ostrovû Tubuai. Star‰í Rogers a
Grouard pokraãovali v cestû na Tahiti, kde byly díky jejich úsilí
pokfitûny stovky lidí.

Pod vedením Josepha Smitha Svatí pokroãili kupfiedu v plnûní
Pánova pfiíkazu: „Jdûte do celého svûta; a do kaÏdého místa, kam
nemÛÏete jíti, po‰lete svûdectví, aby mohlo jíti od vás do celého
svûta ke kaÏdému stvofiení.“ (NaS 84:62.)
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Uãení Josepha Smitha

Misionáfiská sluÏba je svatá práce; a k této práci 
nás uschopÀují víra, ctnost, píle a láska.

„Po v‰em, co bylo fieãeno, je nejvût‰í a nejdÛleÏitûj‰í povin-
ností hlásat evangelium.“7

V prosinci 1840 Joseph Smith napsal ãlenÛm Kvora Dvanácti
a dal‰ím vedoucím knûÏství, ktefií v té dobû slouÏili na misii ve
Velké Británii: „Buìte uji‰tûni, milovaní bratfií, Ïe nejsem nezú-
ãastnûn˘m pozorovatelem toho, co se dûje na tváfii celé zemû; a
mezi v‰eobecn˘mi událostmi, které nyní probíhají, není nic dÛle-
Ïitûj‰ího, neÏ toto slavné dílo, do nûhoÏ jste nyní zapojeni;
v dÛsledku ãehoÏ mám o vás urãitou starost, abyste se skrze svou
ctnost, víru, píli a pravou lásku odevzdali jeden druhému, Církvi
Kristovû i svému Otci, kter˘ je v nebi; jehoÏ milostí jste byli povo-
láni k tak svatému povolání; a abyste byli schopni vykonávat
veliké a zodpovûdné úkoly, které na vás spoãívají. A mohu vás
ujistit, Ïe ze zpráv, které jsem obdrÏel, jsem pfiesvûdãen, Ïe
nejste nedbalí ve sv˘ch povinnostech; ale Ïe díky své píli a vûr-
nosti jste si museli zajistit úsmûvy onoho Boha, jehoÏ jste slu-
Ïebníky, a také dobrou vÛli Svat˘ch po celém svûtû.

·ífiení evangelia po celé Anglii je dozajista potû‰ující; sledo-
vání tohoto díla musí vyvolávat neobyãejné pocity v nitru tûch,
ktefií nesli bfiímû dne a sná‰eli horko a ktefií byli pevn˘mi zastánci
a houÏevnat˘mi pfiímluvci evangelia v poãátcích, kdyÏ ho obklo-
povaly nanejv˘‰ nepfiíznivé okolnosti a ze v‰ech stran mu hrozilo
zniãení – podobnû jako elegantní loì, která odolává boufii bez
úrazu, rozvinuje své plachty kvÛli vûtru a vzne‰enû se nese po
poddajn˘ch vlnách, vûdoma si, více neÏ kdy jindy, pevnosti svého
Ïebroví a zku‰eností a schopností svého kapitána, kormidelníka
a posádky...

Láska je jednou z hlavních vlastností BoÏství, a ti, jiÏ usilují o
to, aby se stali syny BoÏími, ji mají projevovat. âlovûk naplnûn˘
láskou BoÏí se nespokojí s tím, Ïe Ïehná pouze své rodinû, ale
prochází cel˘m svûtem a dychtí Ïehnat celé lidské rase. Takovéto
pocity jste mûli i vy, a to zpÛsobilo, Ïe jste se zfiekli radostí
domova, abyste mohli b˘t poÏehnáním pro druhé, ktefií se uchá-
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zejí o nesmrtelnost, ale ktefií jsou pravdy neznalí; a protoÏe tak
ãiníte, modlím se o to, aby na vás spoãívala ta nejvybranûj‰í
poÏehnání nebes.“8

Uãíme prost˘m pravdám evangelia s pokorou a 
s mírností a vyh˘báme se sporÛm ohlednû 

náboÏenského pfiesvûdãení druh˘ch.

„Ó vy star‰í Izraele, posly‰te mÛj hlas; a kdyÏ jste vysláni do
svûta, abyste kázali, fiíkejte to, k ãemu jste vysláni, abyste fiíkali;
kaÏte a hlasitû provolávejte: ,âiÀte pokání, neboÈ království
nebeské je na dosah; ãiÀte pokání a vûfite evangeliu.‘ Hlásejte
první zásady a nechejte tajemství na pokoji, abyste nebyli pfie-
moÏeni... KaÏte to, co vám Pán fiekl, abyste kázali – pokání a kfiest
na odpu‰tûní hfiíchÛ.“9

„Promlouval jsem a vysvûtloval jsem, jak je neuÏiteãné kázat
svûtu o velik˘ch soudech, ale spí‰e je dÛleÏité kázat prosté
evangelium.“10

„Star‰í [mají] jít kupfiedu... se v‰í mírností a váÏností, a kázat
JeÏí‰e Krista a Jeho UkfiiÏování; nemají se pfiít s ostatními
ohlednû jejich víry nebo systémÛ náboÏenství, ale mají udrÏovat
stál˘ smûr. Toto jsem vám pfiedal cestou pfiikázání; a v‰ichni ti, jiÏ
je nedodrÏují, pfiivedou na svou hlavu pronásledování, zatímco
ti, jiÏ je dodrÏují, budou vÏdy naplnûni Duchem Svat˘m; toto
jsem pronesl jako proroctví.“11

„Pokud se star‰ím otevfiou jakékoli dvefie, aby mohli kázat
první zásady evangelia, nechÈ nemlãí. Nespílejte sektám; ani
nemluvte proti jejich naukám. Ale kaÏte Krista a jeho UkfiiÏování,
lásku k Bohu a lásku k ãlovûku;.... a tím, je-li to moÏné, mÛÏeme
otupit pfiedsudky lidí. Buìte mírní a pokorného srdce, a Pán
BÛh na‰ich otcÛ bude s vámi navûky.“12

„Vûnujte pozornost tomuto Klíãi, a buìte moudfií, kvÛli Kristu
i kvÛli své du‰i. Nejste vysláni, abyste byli uãeni, ale abyste uãili.
NechÈ je kaÏdé slovo okofienûno laskavostí. Buìte bdûlí; buìte
rozváÏní. Toto je den varování, a ne mnoha slov. Jednejte ãestnû
pfied Bohem i ãlovûkem... Buìte ãestní, otevfiení a upfiímní ve
v‰em svém [jednání] s lidmi. [Viz NaS 43:15; 63:58.]“13
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„KaÏte Krista a jeho UkfiiÏování, lásku k Bohu a lásku k ãlovûku... Buìte mírní 
a pokorného srdce, a Pán BÛh na‰ich otcÛ bude s vámi navûky.“

NeÏ George A. Smith ode‰el v roce 1835 na misii, nav‰tívil
svého bratrance, Proroka Josepha Smitha. George A. Smith
zaznamenal: „Nav‰tívil jsem bratrance Josepha. Dal mi Knihu
Mormonovu, potfiásl mi rukou a fiekl: ,KaÏ krátká kázání, proná-
‰ej krátké modlitby a proná‰ej svá kázání se srdcem naplnûn˘m
modlitbou.‘ “14

Uãíme evangeliu podle pokynÛ Ducha.

„V‰ichni mají kázat evangelium mocí a s vlivem Ducha Svatého;
a kázat evangelium bez Ducha Svatého nemÛÏe nikdo.“15

„Jak fiekl Pavel, musel se stát v‰em lidem v‰ím, aby tím mohl
nûkteré spasit [viz 1. Korintsk˘m 9:22], a totéÏ musejí ãinit i star‰í
v posledních dnech; a protoÏe byli vysláni kázat evangelium a
varovat svût pfied soudy, které mají pfiijít, jsme si jisti, Ïe kdyÏ
budou kázat podle pokynÛ Ducha, podle zjevení dan˘ch JeÏí‰em
Kristem, budou kázat pravdu a bude se jim dafiit, aniÏ by si stû-
Ïovali. A tak jim nemÛÏeme dát Ïádné nové pfiikázání, jen
mÛÏeme star‰í a ãleny nabádat, aby Ïili kaÏd˘m slovem vycházejí-
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KaÏd˘ ãlen Církve má zodpovûdnost sdílet evangelium s druh˘mi. „V‰ichni mají kázat
evangelium,“ prohlásil Prorok Joseph Smith, „mocí a s vlivem Ducha Svatého.“

cím z úst BoÏích [viz Matou‰ 4:4], aby nepfii‰li o slávu, která je
vyhrazena pro vûrné.“16

Prorok promluvil na konferenci, která se konala v fiíjnu
1839: „President [Joseph Smith] pfiikroãil k tomu, aby pfiedal
star‰ím pokyny t˘kající se kázání evangelia a v‰típil jim nezbyt-
nost získání Ducha, aby mohli kázat s Duchem Svat˘m seslan˘m
z nebe; aby byli opatrní ohlednû mluvení o tématech, která
nejsou jasnû vysvûtlena ve slovû BoÏím, coÏ vede ke spekulacím
a sporÛm.“17

14. kvûtna 1840 Joseph Smith napsal z Nauvoo star‰ím
Orsonu Hydeovi a Johnu E. Pageovi, ktefií byli na cestû na misii
do Svaté zemû: „Nenechejte se odradit kvÛli velikosti tohoto
díla; buìte jen pokorní a vûrní, a pak mÛÏete fiíci: ,Co jsi ty, ó
horo veliká! Pfied Zorobábelem bude‰ sníÏena.‘ [Viz Zachariá‰
4:7.] Ten, kter˘ rozpt˘lil Izrael, slíbil, Ïe ho shromáÏdí; tudíÏ
vzhledem k tomu, Ïe máte b˘t nápomocni v tomto velikém díle,
obdafií vás silou, moudrostí, mocí a inteligencí a kaÏdou nutnou
schopností; pfiiãemÏ va‰e mysl se bude rozpínat do stále vût‰í a
vût‰í ‰ífie, aÏ bude moci obsáhnout zemi a nebesa, dosáhnout do
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vûãnosti a rozjímat o mocn˘ch skutcích Jehovy ve v‰í jejich roz-
manitosti a slávû.“18

Vyhledáváme pfiíleÏitosti k v˘uce evangelia a 
k vydávání svûdectví o jeho pravdivosti.

Na podzim roku 1832 se Joseph Smith s biskupem Newelem K.
Whitneym vydal z Kirtlandu ve státû Ohio do v˘chodních ãásti
Spojen˘ch státÛ. 13. fiíjna Prorok napsal Emmû Smithové z New
Yorku: „KdyÏ pfiem˘‰lím o tomto velikém mûstû jako Ninive, kde
nerozli‰ují pravou ruku od levé, ano, více neÏ dvû stû tisíc du‰í,
mé nitro je vÛãi nim naplnûno soucitem, a jsem odhodlán pozve-
dat svÛj hlas v tomto mûstû a ponechat to na Bohu, jenÏ má v‰e
ve sv˘ch rukou a jenÏ nestrpí, aby nám vlas z hlavy padl na zem
bez pov‰imnutí...

Mûl jsem moÏnost mluvit s nûkolika lidmi, coÏ bylo uspoko-
jivé, a s jedním velmi obdivuhodn˘m mlad˘m gentlemanem
z Jersey, kter˘ mûl ve tváfii velmi váÏn˘ v˘raz. Pfii‰el ke mnû a sedl
si vedle mû a zaãal se mnou mluvit o cholefie, a já jsem se dozvû-
dûl, Ïe byl touto nemocí nakaÏen a Ïe na ni málem zemfiel. ¤ekl,
Ïe Pán ho u‰etfiil kvÛli nûjakému moudrému úãelu. Toho jsem
vyuÏil a zapoãal jsem s ním dlouze hovofiit. Pfiijal mé uãení oãi-
vidnû s velk˘m potû‰ením a velmi se na mne upnul. Mluvili jsme
aÏ pozdû do noci a dohodli jsme se, Ïe v rozhovoru budeme
pokraãovat pfií‰tí den. Ale vzhledem k tomu, Ïe mûl nûjaké
povinnosti, zdrÏel se, dokud loì nebyla pfiipravena vyplout, a
pak musel odejet. Pfii‰el ke mnû a popfiál mi ‰Èastnou cestu, a
louãili jsme se velmi neradi.“19

Elizabeth Ann, manÏelka Newela K. Whitneyho, vzpomí-
nala, jak se její manÏel vydal v roce 1832 s Josephem Smithem
do v˘chodní ãásti Spojen˘ch státÛ: „ManÏel putoval
s Prorokem Josephem po mnoha mûstech na V˘chodû a vydá-
vali svûdectví a shromaÏìovali prostfiedky pro stavbu chrámu
v Kirtlandu, a také pro nákup pozemkÛ v Missouri... ¤ekl
mému manÏelovi: ,Pokud nás zavrhnou, budou mít na‰e svû-
dectví, neboÈ jej napí‰eme a necháme jim ho na schodech
pfiede dvefimi a na okenních fiímsách.‘ “20
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V roce 1834 Joseph Smith kázal v budovû ‰koly v Pontiacu ve
státû Michigan. Tomuto kázání byl pfiítomen Edward Stevenson,
kter˘ na tento záÏitek vzpomínal: „Právû na pozemku oné ‰koly
dva mormon‰tí star‰í pfiedstavili v roce 1833 znovuzfiízené evan-
gelium; a v roce 1834 Prorok Joseph Smith kázal s takovou mocí,
jaké zde do té doby nikdo v tomto devatenáctém století nebyl
svûdkem... Velmi dobfie si vzpomínám na mnohá slova mladého
Proroka, která proná‰el prost˘m jazykem, ale s mocí, která byla
pro v‰echny pfiítomné velmi pfiesvûdãivá...

Se zdviÏenou rukou fiekl: ,Jsem svûdkem toho, Ïe BÛh exi-
stuje, neboÈ jsem Ho vidûl za bílého dne, zatímco jsem se mod-
lil v tichém háji na jafie roku 1820.‘ Dále svûdãil o tom, Ïe BÛh,
Vûãn˘ Otec, ukázal na dal‰í bytost, která Mu byla podobná, a
fiekl: ,Toto je mÛj Milovan˘ Syn, sly‰ Jej.‘ Ó, jak tato slova roze-
chvívala celou mou bytost a naplÀovala mne nevyslovitelnou
radostí z toho, Ïe jsem vidûl nûkoho, kdo mohl, jako apo‰tol
Pavel ze star˘ch dob, smûle svûdãit o tom, Ïe byl v pfiítomnosti
JeÏí‰e Krista! …

...Konala se fiada shromáÏdûní, na nichÏ se k Proroku pfiipojili,
a to bylo také velmi zajímavé, tfii svûdkové Knihy Mormonovy.
Prorok bûhem své náv‰tûvy této odboãky svûdãil o tom, Ïe dostal
pokyn, aby zorganizoval Církev podle vzoru Církve, kterou zor-
ganizoval JeÏí‰, s Dvanácti apo‰toly, sedmdesátníky, star‰ími,
dary a poÏehnáními, a se znameními, která budou následovat,
jak je to zaznamenáno v ‰estnácté kapitole Marka... ,Jako sluÏeb-
ník BoÏí,‘ fiekl Joseph, ,vám slibuji, Ïe pokud budete ãinit pokání
a budete pokfitûni na odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ, obdrÏíte Ducha
Svatého.‘ “21

KdyÏ byl Prorok v listopadu 1838 odváÏen z Far Westu ve
státû Missouri do vûzení v Richmondu, znovu uãil evangeliu:
„Nav‰tívilo nás nûkolik dam a pánÛ. Jedna Ïena pfii‰la blíÏe a
zcela upfiímnû se zeptala vojákÛ, kter˘ z vûzÀÛ je Pánem, jehoÏ
,mormoni‘ uctívají. Jeden stráÏce na mne s v˘znamn˘m úsmû-
vem ukázal a fiekl: ,Tenhle.‘ Îena se pak obrátila na mû a tázala
se, zda prohla‰uji, Ïe jsem Pán a Spasitel. Odvûtil jsem, Ïe pro-
hla‰uji, Ïe nejsem niãím jin˘m neÏ ãlovûkem a sluÏebníkem spa-
sení vyslan˘ JeÏí‰em Kristem, abych kázal evangelium.
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Tato odpovûì onu Ïenu tak pfiekvapila, Ïe se zaãala dotazovat
na na‰i nauku, a já jsem pronesl kázání jí i jejím spoleãníkÛm a
podivujícím se vojákÛm, ktefií naslouchali pozornû, témûfi bez
dechu, zatímco jsem jim vykládal nauku o vífie v JeÏí‰e Krista a o
pokání a kfitu na odpu‰tûní hfiíchÛ se zaslíbením Ducha Svatého,
jak je to zaznamenáno v druhé kapitole SkutkÛ apo‰tolÛ. [Viz
Skutkové 2:38–39.]

Îena byla spokojena a chválila Boha, pfiiãemÏ vojáci to sly‰eli,
a ode‰la modlíc se, aby nás BÛh ochraÀoval a vysvobodil.“22

Dan Jones vzpomínal na níÏe uvedenou událost, která se
stala veãer pfiedtím, neÏ Prorok zemfiel muãednickou smrtí
v Ïaláfii v Carthage: „Joseph vydal stráÏím mocné svûdectví o
boÏském pÛvodu Knihy Mormonovy, o znovuzfiízení evangelia, o
pÛsobení andûlÛ a o tom, Ïe království BoÏí bylo znovu zfiízeno
na zemi, kvÛli ãemuÏ byl tehdy drÏen v onom vûzení, nikoli
proto, Ïe by poru‰il nûjak˘ zákon BoÏí ãi lidsk˘.“ 23

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 325–327 a vûnujte pozornost tomu, jaká
misionáfiská práce byla organizována pod vedením Proroka
Josepha Smitha. Byli jste do nûjaké míry ovlivnûni pÛsobením
onûch prvních misionáfiÛ? Pokud ano, jak?

• Pfieãtûte si odstavec, kter˘ zaãíná dole na stranû 328, a pfie-
m˘‰lejte o tom, proã nás láska ovlivÀuje tak, jak zde Prorok
popisuje. Jaké dal‰í vlastnosti potfiebujeme mít, abychom
mohli b˘t efektivními misionáfii? (Nûkteré pfiíklady najdete na
stranách 328–329.)

• Pfieãtûte si slova Proroka Josepha Smitha t˘kající se toho, ãemu
mají misionáfii uãit a jak mají uãit. (Strany 329–332.) Proã
máme hlásat „první zásady“ evangelia? Jaké následky mohou
mít spory s druh˘mi na téma náboÏenství? Co podle vás zna-
mená „[okofienit] kaÏdé slovo... laskavostí“, kdyÏ káÏeme evan-
gelium?
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• Projdûte si druh˘ odstavec na stranû 330. Jak vás Duch Svat˘
vede, kdyÏ se snaÏíte sdílet evangelium s druh˘mi? Proã nemÛ-
Ïeme kázat evangelium bez Ducha Svatého?

• Pfieãtûte si záÏitky Josepha Smitha, které jsou popsány na stra-
nách 332–334. âemu se z tûchto záÏitkÛ mÛÏeme nauãit o sdí-
lení evangelia?

• Jak mÛÏeme aktivnû vyhledávat pfiíleÏitosti ke sdílení evange-
lia s druh˘mi? Jak se mÛÏeme na tyto pfiíleÏitosti pfiipravit? Jak
mÛÏeme zapojit do misionáfiské práce svou rodinu?

Související ver‰e z písem: Matou‰ 28:19–20; 2. Nefi 2:8; Alma
26:26–37; NaS 4:1–7; 31:3–5
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Îijte s ostatními 
v pokoji a v souladu

„Pfiejeme si Ïít v pokoji se v‰emi lidmi.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Jedním z pfiání prvotních Svat˘ch posledních dnÛ bylo jedno-
du‰e to, aby mohli Ïít v pokoji podle svého náboÏenství. Kamkoli
se v‰ak pohnuli, pokoj se jim vyh˘bal. V roce 1833, pouhé dva
roky po zasvûcení místa pro shromaÏìování ve státû Missouri,
lÛza pfiinutila Svaté, aby kraj Jackson v Missouri opustili. (Viz
strana 281.) âlenové Církve na‰li doãasné útoãi‰tû v kraji Clay
v témÏe státû, a pak, v roce 1836, se zaãali stûhovat do severní
ãásti Missouri. Vût‰ina z nich se usadila v kraji Caldwell, coÏ byl
nov˘ kraj vytvofien˘ státní legislativou jako místo pro Svaté.
Mûsto Far West, které bylo hlavním mûstem tohoto kraje, se brzy
stalo vzkvétajícím sídlem Svat˘ch posledních dnÛ.

Prorok Joseph Smith nadále bydlel v Kirtlandu ve státû Ohio,
ale v lednu 1838 byl pfiinucen se odstûhovat kvÛli obavám o svÛj
Ïivot. S rodinou se pfiestûhoval do 1500 kilometrÛ vzdáleného
Far Westu, kde se pfiipojil k tamûj‰ím Svat˘m. Pozdûji v roce 1838
vût‰ina Svat˘ch v Kirtlandu prodala nebo opustila svÛj domov a
následovala Proroka do státu Missouri. Aby bylo moÏné najít
místo pro ãleny Církve, ktefií hromadnû pfiicházeli do této
oblasti, Prorok urãil oblasti poblíÏ Far Westu, kde se Svatí mohli
usadit. V ãervenci 1838 byly zasvûceny úhelné kameny pro
chrám ve Far Westu, coÏ Svat˘m dodalo nadûji, Ïe budou moci
zaloÏit trvalé osídlení, kde budou moci prosperovat a Ïít
v pokoji. Nane‰tûstí problémy podobné tûm, které zakou‰eli
v kraji Jackson, zanedlouho zpÛsobily rozpory mezi nimi a míst-
ními usedlíky, a na podzim 1838 zaãala lÛza a milice znovu Svaté
posledních dnÛ pronásledovat a napadat.
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Jednou byl Prorok na náv‰tûvû u sv˘ch rodiãÛ ve Far Westu,
kdyÏ v tom dorazila skupina ozbrojen˘ch pfiíslu‰níkÛ milice a
oznámila, Ïe ho pfii‰la zabít kvÛli domnûlému zloãinu. Lucy Mack
Smithová, Prorokova matka, popsala jeho dar urovnávat spory:

„[Joseph] se na nû podíval s velmi mil˘m úsmûvem, vykroãil
k nim a kaÏdému podal ruku takov˘m zpÛsobem, Ïe je to pfie-
svûdãilo, Ïe není ani proviniv‰í se zloãinec ani zbabûl˘ pokrytec.
Oni se zastavili a zírali na nûj, jako kdyby se setkali s pfiízrakem.

Joseph se posadil a zapoãal s nimi rozmlouvat a vysvûtloval
jim názory a pfiesvûdãení lidí naz˘van˘ch mormony, a co zaÏili, a
také jak se k nim chovají jejich nepfiátelé jiÏ od prvopoãátku
Církve. Vyprávûl jim, Ïe nepfiátelství a pomluvy je pronásledují jiÏ
od doby, kdy pfii‰li do Missouri, ale Ïe jsou lidmi, ktefií, pokud ví,
nikdy zákony neporu‰ili. Pokud v‰ak poru‰ili, jsou pfiipraveni b˘t
podle zákona souzeni...

Poté vstal a fiekl: ,Maminko, asi uÏ pÛjdu domÛ. Emma mû
ãeká.‘ Dva muÏi ihned vyskoãili a fiekli: ,NepÛjdete sám, neboÈ to
není bezpeãné. Doprovodíme vás a budeme vás chránit.‘ Joseph
jim podûkoval, a oni ‰li s ním.

Poté, co ode‰li, ostatní dÛstojníci milice stáli u dvefií, a já jsem
sly‰ela, jak si mezi sebou povídají:

První dÛstojník: ,Nepocítili jste nûco zvlá‰tního, kdyÏ vám ten
Smith podal ruku? Nikdy v Ïivotû jsem nûco takového nepocítil.‘

Druh˘ dÛstojník: ,Mûl jsem pocit, jako kdybych se nemohl ani
pohnout. Za nic na svûtû bych tomuto muÏi nezkfiivil ani vlásek
na hlavû.‘

Tfietí dÛstojník: ,To bylo naposledy, kdy jste mû vidûli jít zabít
Joea Smitha nebo mormony.‘ …

MuÏi, ktefií doprovázeli mého syna, slíbili, Ïe rozpustí milici
pod sv˘m velením a pÛjdou domÛ, a fiekli, Ïe kdyby je potfiebo-
val, vrátí se a pÛjdou s ním kamkoli.“1

Joseph Smith, díky tomu, Ïe hlásal pravdu laskavû a otevfienû,
pfiekonával pfiedsudky a zaujatost druh˘ch a urovnal spory
s mnoh˘mi, ktefií dfiíve byli jeho nepfiáteli.
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Uãení Josepha Smitha

Tím, Ïe se budeme snaÏit b˘t mírotvorci, mÛÏeme Ïít 
ve vût‰ím souladu a s vût‰í láskou s druh˘mi.

„JeÏí‰ fiekl: ,Blahoslavení pokojní, nebo oni [dûti] BoÏí slouti
budou.‘ [Matou‰ 5:9.] Pokud by tedy mûl b˘t národ, jedin˘ stát,
spoleãenství nebo rodina za nûco vdûãni, pak je to pokoj a mír.

Pokoj a mír, milé dítû nebes! – pokoj a mír, podobnû jako
svûtlo od téhoÏ velikého rodiãe, potû‰uje, oÏivuje a naplÀuje
‰tûstím spravedlivé i nespravedlivé, a je onou podstatou ‰tûstí
zde na zemi i blaÏenosti na nebi.

Ten, kter˘ se celou silou svého tûla a mysli, cel˘m sv˘m vlivem
v rodinû i na vefiejnosti nesnaÏí – a nepÛsobí na druhé, aby tak
také ãinili – usilovat o pokoj a mír a uchovávat ho pro své dobro
a v˘hody a pro ãest svého státu, národa a zemû, nemá nárok na
milost ãlovûka; ani by nemûl mít nárok na pfiátelství Ïeny ãi
ochranu vlády.

Je ‰kodliv˘m hmyzem, kter˘ si rozeÏírá vlastní Ïivotnû dÛle-
Ïité orgány; a supem, kter˘ ohlodává vlastní tûlo; a, pokud jde
o jeho vlastní vyhlídky a blahobyt v Ïivotû, [niãitelem] své
vlastní radosti.

Spoleãenství takov˘chto bytostí není daleko od pekla na zemi,
a nemûlo by b˘t hodno uznání od lidí svobodn˘ch ãi chvály od
lidí stateãn˘ch.

Pokud v‰ak jde o mírotvorce, ó, nakloÀ mu ucho své! NeboÈ
slova jeho úst a jeho nauka padají jako dé‰È a zkrápûjí jako rosa.
Jsou jako jemná vláha na bylinách a jako mírná spr‰ka na trávû.

âilost, ctnost, láska, spokojenost, lidumilnost, dobroãinnost,
soucit, lidskost a pfiátelství mûní Ïivot v blaÏenost: a lidé, jen o
málo men‰í neÏ andûlé, ktefií pouÏívají svou moc, v˘sady a
poznání podle fiádu, pravidel a pfiedpisÛ získan˘ch zjevením,
skrze JeÏí‰e Krista, spolu pfieb˘vají v jednotû; a sladká vÛnû, která
vychází ze závanu radosti a z uspokojení z jejich spravedlivého
spoleãenství, je jako vzácn˘ parfém z posvûceného oleje, kter˘ byl
vylit na hlavu Arona, nebo jako lahodná vÛnû, jeÏ vychází z pole
s arabsk˘m kofiením. Ano, a co více, hlas mírotvorce –
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V Kázání na hofie Spasitel uãil:„Blahoslavení pokojní, 
nebo oni [dûti] BoÏí slouti budou.“

Je jako hudba z nebes nad námi –
okouzluje na‰i du‰i a obavy na‰e zahání;
mûní v ráj celou zemi
a lidstvo v perly velké ceny.“2

„Milovaní bratfií, pokraãujte v bratrské lásce; kráãejte v mír-
nosti, dbejte na modlitbu, abyste nebyli pfiemoÏeni. Následujte
pokoj, jak fiekl ná‰ milovan˘ bratr Pavel, abyste mohli b˘t dûtmi
na‰eho Nebeského Otce. [Viz ¤ímanÛm 14:19.]“3

„Lidskost vÛãi v‰em lidem, rozumnost a jemnost pfii prosazo-
vání ctnosti a oplácení zla dobrem jsou... v˘sostnû urãeny
k tomu, aby vyléãily více obtíÏí ve spoleãnosti neÏ v˘zva k cho-
pení se zbraní, ãi dokonce hádka nezmírnûná pfiátelstvím... Na‰e
motto je tudíÏ toto: Pokoj se v‰emi! PociÈujeme-li radost v lásce
BoÏí, snaÏme se sdílet dÛvod této radosti, které nic na svûtû
nemÛÏe odolat, a ani se jí nemÛÏe ubránit.“ 4

„Pfiejeme si Ïít v pokoji se v‰emi lidmi.“5
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Pokoj mÛÏeme rozvíjet tím, Ïe si váÏíme jeden druhého 
a odmítáme na druh˘ch nacházet chyby.

„[Doufáme, Ïe] na‰i bratfií budou vzájemnû pozorní vÛãi
citÛm toho druhého a Ïe budou kráãet v lásce, váÏit si jeden
druhého více neÏ sami sebe, jak to poÏaduje Pán.“6

„U toho, kter˘ si pfieje konat dobfie, máme velebit jeho ctnosti
a nemluvit za jeho zády o jeho chybách.“7

„Na tomto svûtû jsou lidé pfiirozenû sobeãtí, ctiÏádostiví a sna-
Ïící se vyniknout nad druh˘mi; pfiesto jsou nûktefií ochotni
pozvedat druhé i sebe.“8

„NechÈ jsou ãlenové Dvanácti i v‰ichni Svatí ochotni vyznat
v‰echny své hfiíchy a nic nezatajovat; a nechÈ [jsou] pokorní a
nevyvy‰ují se, a varují se p˘chy a nesnaÏí se pfiedãit jeden dru-
hého, ale nechÈ jednají pro dobro toho druhého a modlí se
jeden za druhého a váÏí si svého bratra nebo s úctou zmiÀují
jeho jméno, a nechÈ nepomlouvají a neniãí svého bratra.“9

„Pokud ze svého stfiedu odstraníte ve‰keré zlé fieãi, pomlou-
vání a ne‰lechetné my‰lenky a pocity: pokud se pokofiíte, a roz-
víjíte kaÏdou zásadu ctnosti a lásky, pak na vás budou spoãívat
poÏehnání Jehovy, a vy uzfiíte dobré a slavné dny; pokoj bude ve
va‰ich branách a blahobyt na va‰ich hranicích.“10

Soulad ve svém spoleãenství mÛÏeme rozvíjet tím, 
Ïe respektujeme svobodu v‰ech lidí vûfiit podle 

svého svûdomí.

âlánky víry 1:11: “Domáháme se v˘sady uctívati V‰emohou-
cího Boha podle pfiíkazÛ svého vlastního svûdomí a dopfiáváme
v‰em lidem stejnou v˘sadu, nechÈ uctívají jakkoli, kdekoli nebo
cokoli si vyvolí.“11

„PovaÏujeme to za spravedlivou zásadu, a je to zásada, na jejiÏ
pÛsobnost, jak se domníváme, by mûl brát náleÏit˘ ohled kaÏd˘
ãlovûk, Ïe v‰ichni lidé jsou stvofieni rovnocenn˘mi, a Ïe v‰ichni
mají v˘sadu myslet sami za sebe ohlednû v‰ech záleÏitostí t˘kají-
cích se svûdomí. V dÛsledku ãehoÏ nám tudíÏ nenáleÏí, i kdyby-
chom tu moc mûli, pfiipravit kohokoli o pouÏívání oné svobodné
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nezávislosti mysli, kterou nebesa tak laskavû udûlila lidské
rodinû jako jeden z nejvybranûj‰ích darÛ nebes.“12

„Mám nanejv˘‰ svobodomyslné názory a pocity pravé lásky
vÛãi v‰em sektám, stranám a vyznáním; a práva a svobody svû-
domí povaÏuji za nanejv˘‰ posvátné a drahé, a nepohrdám
nik˘m, kdo se ode mne li‰í ve sv˘ch názorech.“13

„Svatí mohou potvrdit, zda jsem ochoten poloÏit Ïivot za
své bratfií. Kdyby bylo prokázáno, Ïe jsem ochoten zemfiít za
,mormona‘, troufám si pfied nebesy prohlásit, Ïe jsem právû
tak pfiipraven zemfiít pfii obranû práv presbyteriána, baptisty
nebo dobrého ãlovûka jakéhokoli jiného vyznání; neboÈ tatáÏ
zásada, která by po‰lapala práva Svat˘ch posledních dnÛ, by
po‰lapala práva fiímsk˘ch katolíkÛ i ãlenÛ jakéhokoli jiného
vyznání, které by mohlo b˘t neoblíbené nebo pfiíli‰ slabé na
to, aby se bránilo samo.

Mou du‰i inspiruje láska ke svobodû – k obãanské a k nábo-
Ïenské svobodû celé lidské rasy. Lásku ke svobodû mi do du‰e
v‰típili dûdeãkové, kdyÏ mû houpali na kolenou...

Pokud se domnívám, Ïe se lidé m˘lí, mûl bych je srazit k zemi?
Nikoli. Budu je pozvedat – i na jejich vlastní cestû, pokud je
nebudu moci pfiesvûdãit, Ïe moje cesta je lep‰í; a nebudu se sna-
Ïit nutit kohokoli vûfiit tomu, ãemu vûfiím já, pouze silou pfie-
svûdãování, neboÈ pravda si svou cestu najde.“14

„Mûli bychom si vÏdy dávat pozor na ony pfiedsudky, které se
nûkdy tak podivnû objevují a které jsou tak vrozené lidské
povaze, proti na‰im pfiátelÛm, bliÏním a bratfiím ve svûtû, ktefií se
od nás li‰í v názorech a v otázkách víry. Na‰e náboÏenství je mezi
námi a na‰ím Bohem. Jejich náboÏenství je mezi nimi a jejich
Bohem.“15

„KdyÏ v lidech vidíme ctnostné vlastnosti, máme je vÏdy oce-
nit, aÈ jiÏ je jejich porozumûní ve vztahu k náboÏensk˘m vyzná-
ním a nauce jakékoli; neboÈ v‰ichni lidé jsou, nebo by mûli b˘t,
svobodní, majíce nezadatelná práva a vysoké a vzne‰ené schop-
nosti plynoucí ze zákonÛ pfiírody a sebezachování, aby mohli
myslet a jednat a mluvit tak, jak je jim libo, zatímco zachovávají
náleÏitou úctu k právÛm a v˘sadám v‰ech ostatních stvofiení, aniÏ
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by do nûãích práv zasahovali. Tuto nauku já nanejv˘‰ horlivû
schvaluji a praktikuji.“16

„V‰ichni lidé mají nárok na svou svobodu jednání, neboÈ BÛh
to tak urãil. Uãinil lidi jako ty, ktefií jsou schopni pouÏívat
mravní svobodu jednání, a dal jim moc volit dobro ãi zlo; usi-
lovat o to, co je dobré tím, Ïe se v tomto Ïivotû vydají na stezku
svatosti, coÏ pfiiná‰í pokoj mysli a radost v Duchu Svatém zde a
plnost radosti a ‰tûstí po Jeho pravici ve svûtû pfií‰tím; nebo se
vydat cestou zla, pokraãovat ve hfiíchu a vzpoufie proti Bohu,
ãímÏ na svou du‰i pfiivodí zatracení v tomto svûtû a vûãnou
ztrátu ve svûtû, kter˘ pfiijde. Vzhledem k tomu, Ïe BÛh nebes
toto ponechal na kaÏdém jedinci, nepfiejeme si je o ni pfiipra-
vit. Pfiejeme si pouze zastávat úlohu vûrného stráÏného v sou-
ladu se slovem Pánû daném proroku Ezechielovi (33. kapitola
Ezechiele, ver‰e 2, 3, 4, 5), a nechat na druh˘ch, aby konali to,
co povaÏují za dobré.“17

„UmoÏnit kaÏdému mít svobodu svûdomí je jednou z prv-
ních zásad v mém Ïivotû, a je to zásada, kterou rozvíjím jiÏ od
dûtství a které mû uãil mÛj otec... V srdci jsem vÏdy pfiipraven
zemfiít za ochranu slab˘ch a utiskovan˘ch, pokud jde o jejich
spravedlivá práva.“18

„Nevmû‰ujte se Ïádnému ãlovûku do jeho náboÏenství:
v‰echny vlády by mûly dovolit kaÏdému ãlovûku, aby se neru-
‰enû vûnoval svému náboÏenství. Nikdo nemá právo pfiipravit
nûkoho o Ïivot kvÛli rozdílnosti v náboÏenství, které by mûly
v‰echny zákony a vlády tolerovat a chránit, aÈ jiÏ je správné ãi
nesprávné.“19

„Chceme... pûstovat mír a pfiátelství se v‰emi lidmi, vûnovat se
vlastním záleÏitostem a dosáhnout úspûchu a b˘t respektováni,
protoÏe respektováním druh˘ch respektujeme sami sebe.“20

„Aãkoli nikdy nechci vnucovat komukoli svou nauku, raduji
se, kdyÏ vidím, Ïe pfiedsudky ustupují pravdû a lidské tradice se
rozptylují díky ãist˘m zásadám evangelia JeÏí‰e Krista.“21
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si popis rozhovoru Josepha Smitha s pfiíslu‰níky
milice. (Strana 339.) Co myslíte, proã byl Prorok schopen
zÛstat v této situaci v klidu? Zamyslete se nad dal‰ími pfií-
klady, které jste vidûli – jak si nûkdo zachoval klid, pfiestoÏe
byl v obtíÏné situaci. Jak˘ byl dÛsledek jednání tûchto lidí?

• Projdûte si strany 340–341 a zamûfite se na to, jaká slova a
v˘razy Prorok pouÏil pfii popisování pokoje a mírotvorcÛ. Jaké
vlastnosti nám mohou pomoci, abychom byli mírotvorci ve své
rodinû i ve spoleãenství, ve kterém Ïijeme?

• Pfieãtûte si druh˘ odstavec na stranû 342. Jak se cítíte, kdyÏ u
druh˘ch vyhledáváte chyby? Jak se cítíte, kdyÏ u druh˘ch
vyhledáváte ctnostné vlastnosti? Jak se podle vás cítí ostatní,
kdyÏ si najdete ãas na to, abyste ocenili jejich ctnostné vlast-
nosti?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 342. Jak se mÛÏeme vzá-
jemnû pozvedat? Co druzí dûlají, kdyÏ vás chtûjí pozvednout?
Jak toto jednání vede k pokoji?

• Projdûte si strany 342–344 a zamûfite se na Prorokovo uãení
t˘kající se toho, jak se máme chovat k tûm, jejichÏ náboÏen-
ské názory se li‰í od tûch na‰ich. Jak mÛÏeme respektovat
práva druh˘ch, aby mohli uctívat „jakkoli, kdekoli nebo
cokoli si vyvolí“?

• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 344. Jak mÛÏeme sdí-
let znovuzfiízené evangelium s druh˘mi, a zároveÀ projevovat
úctu vÛãi jejich náboÏenskému pfiesvûdãení?

Související ver‰e z písem: Efezsk˘m 4:31–32; Mosiá‰ 4:9–16;
4. Nefi 1:15–16; NaS 134:2–4, 7
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Stateãní ve vûci Kristovû

„Jsem milovník vûci Kristovy.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V fiíjnu 1838 dosáhly konflikty mezi Svat˘mi Ïijícími v severní
ãásti státu Missouri a místní lÛzou a milicí kritického bodu. 27.
dne téhoÏ mûsíce vydal guvernér státu Missouri Lilburn W. Boggs
nechvalnû známé nafiízení veliteli státní milice: „S mormony
musí b˘t zacházeno jako s nepfiáteli a musejí b˘t vyhlazeni nebo
vyhnáni ze státu, bude-li to nutné pro vefiejné dobro. Jejich
násilnosti se vymykají ve‰kerému popisu.“1 Tfii dny nato se velká
skupina ozbrojen˘ch pfiíslu‰níkÛ milice utábofiila poblíÏ Far
Westu v Missouri, kde bylo církevní ústfiedí, a pfiipravovala se
zaútoãit na mûsto.

Joseph Smith a ostatní vedoucí Církve mûli velmi váÏné obavy
o bezpeãí Svat˘ch posledních dnÛ, a tak souhlasili s tím, Ïe se 31.
fiíjna setkají s dÛstojníky milice, aby vyjednali mír. KdyÏ se v‰ak
Prorok a jeho spoleãníci pfiiblíÏili k táboru milice, byli náhle
zatãeni. Pak byli odvedeni do tábora a museli leÏet celou noc na
chladné zemi v mrazivé boufii, zatímco na nû stráÏe kfiiãely a
nadávaly jim. KdyÏ se pak dÛstojníci rozhodli, Ïe vûznû odvedou
do Independence v Missouri, Joseph a jeho spoleãníci prosili o
svolení vidût své rodiny.

„Na‰el jsem manÏelku a dûti v slzách,“ napsal Prorok, „báli se,
Ïe nás zastfielili ti, ktefií pfiísahali, Ïe nás pfiipraví o Ïivot a Ïe mû
jiÏ nikdy neuvidí... Kdo dokáÏe pochopit, jak jsem se tehdy cítil,
kdyÏ jsem byl takto odtrÏen od své spoleãnice a zanechal jsem ji
obklopenu nestvÛrami v lidské podobû, a své dûti taktéÏ, aniÏ
bych vûdûl, jak budou zaopatfieny; zatímco jsem mûl b˘t odve-
den daleko od nich, aby mne nepfiátelé mohli zniãit, kdyÏ to
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V Richmondu ve státû Missouri musela skupina uvûznûn˘ch vedoucích Církve naslouchat
hodiny tomu, jak se jejich stráÏe chlubily útoky na Svaté. Náhle Joseph Smith povstal a

prohlásil:„Ve jménu JeÏí‰e Krista vás kárám a pfiikazuji vám, abyste byli zticha.“
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uznají za vhodné? ManÏelka plakala a dûti se mne drÏely, dokud
ode mne nebyly odtrÏeny zbranûmi stráÏí.“2

Po krátkém pobytu ve vazbû v Independence byli Prorok a
nûkolik dal‰ích církevních vedoucích posláni do Richmondu
v Missouri, kde byli zavfieni ve starém srubu, spoutáni k sobû
fietûzy a pfiísnû stfieÏeni. Prorok zÛstal uvûznûn v Richmondu asi
tfii t˘dny a pak byl pfieveden do Ïaláfie v Liberty v Missouri. Aãkoli
jejich situace byla neradostná, Prorok napsal Emmû krátce poté,
co dorazil do Richmondu: „Jsme vûznûni v fietûzech a pfiísnû
stfieÏeni kvÛli Kristu a kvÛli niãemu jinému... Bratr [George W.]
Robinson je pfiipoután fietûzy vedle mû; má upfiímné srdce a pev-
nou mysl. Bratr [Lyman] Wight je dal‰ím v pofiadí, bratr [Sidney]
Rigdon dal‰ím, Hyrum [Smith] dal‰ím, Parley [P. Pratt] dal‰ím,
Amasa [Lyman] dal‰ím, a takto jsme spoleãnû svázáni fietûzy, a
také pouty vûãné lásky. Máme dobrou náladu a radujeme se
z toho, Ïe jsme hodni b˘t pronásledováni kvÛli Kristu.“3

Bûhem jedné chladné a dlouhé noci tito muÏi leÏeli na pod-
laze, a aãkoli bylo jiÏ po pÛlnoci, nemohli spát, protoÏe stráÏe se
chlubily nedávn˘mi útoky na Svaté, vãetnû toho, jak˘ch loupeÏí,
znásilnûní a vraÏd se dopustily. Star‰í Parley P. Pratt zaznamenal:
„Naslouchal jsem tomu, aÏ jsem byl natolik znechucen, ‰okován,
zdû‰en a natolik naplnûn duchem rozhofiãené spravedlnosti, Ïe
jsem se sotva ovládal, abych nepovstal a stráÏe ostfie nepokáral;
ale nic jsem nefiekl, ani Josephovi, ani nikomu jinému, aãkoli
jsem leÏel vedle nûj a vûdûl jsem, Ïe je vzhÛru. On náhle povstal
a promluvil hromov˘m hlasem nebo jako fivoucí lev a pronesl,
nakolik si vzpomínám, tato slova:

,TICHO... Ve jménu JeÏí‰e Krista vás kárám a pfiikazuji vám,
abyste byli zticha; nebudu Ïít uÏ ani minutu a naslouchat tako-
v˘m fieãem. PfiestaÀte takto mluvit, jinak vy nebo já OKAMÎITù
zemfieme!‘

Odmlãel se. Stál vzpfiímenû v ohromující vzne‰enosti. V fietû-
zech a beze zbranû; tich˘, klidn˘ a dÛstojn˘ jako andûl pohlíÏel
na tfiesoucí se stráÏe, kter˘m poklesly nebo upadly zbranû na
zem; kter˘m se tfiásla kolena a ktefií, tlaãíce se v koutû nebo
krãíce se u jeho nohou, Ïadonili o prominutí, a zÛstali v tichosti
aÏ do v˘mûny stráÏí.“4
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Uãení Josepha Smitha

Stateãní se s radostn˘m srdcem snaÏí dûlat v‰e, 
co je v jejich silách, i v obtíÏn˘ch dobách.

KdyÏ se v záfií 1839 Svatí pustili do nároãného vybudování
mûsta Nauvoo ve státû Illinois, Prorok napsal jednomu ãlenovi
Církve v Kirtlandu ve státû Ohio: „Pokud jde o stav Církve zde,
v‰echno jde tak, jak je moÏné rozumnû oãekávat... JiÏ se zde
shromáÏdilo pomûrnû hodnû rodin; a oãekáváme, Ïe to bude
pokraãovat, zvlá‰tû kdyÏ jsme na základû dotazÛ zjistili, Ïe zde
nemáme vût‰í neÏ [obvyklou] míru nemocnosti, nehledû na
zkou‰ky, kter˘mi procházíme, a tûÏkosti, kter˘m jsme vystaveni.
Spoléhajíce se na milosrdenství a moc BoÏí v ná‰ prospûch dou-
fáme, Ïe vytrváme v kaÏdém dobrém a uÏiteãném díle aÏ do
konce, Ïe aÏ budeme zkou‰eni na vahách, nebude se nám niãeho
nedostávat.“5

Prorok napsal níÏe uvedená slova v dopise Církvi v záfií 1842.
Pozdûji byla zaznamenána v Nauce a smlouvách 128:19, 22:
„Nyní, co sly‰íme v evangeliu, které jsme obdrÏeli? Hlas veselí!
Hlas milosrdenství z nebe; a hlas pravdy ze zemû; radostné zvûsti
pro mrtvé; hlas veselí pro Ïijící a mrtvé; radostné zvûsti veliké
radosti... Bratfií, nepÛjdeme dál v tak veliké vûci? Jdûte kupfiedu,
a ne zpátky. Odvahu, bratfií; a dál, dál k vítûzství! NechÈ se srdce
va‰e raduje, a je nesmírnû radostné.“6

V roce 1831 Prorok ohlednû pokroku Církve fiekl: „Je zcela
zfiejmé, Ïe Pán nám dal moc v pomûru k dílu, které má b˘t vyko-
náno, a sílu podle bûhu Ïivota, kter˘ je nám stanoven, a milost a
pomoc podle toho, co jsme potfiebovali.“7

Stateãní milují vûc Kristovu a snaÏí se 
rozvíjet kfiesÈanské vlastnosti.

„Jsem milovník vûci Kristovy a ctnosti, cudnosti a bezúhon-
ného a neochvûjného zpÛsobu jednání a svatého zpÛsobu
Ïivota.“8

„Vûfiím ve vedení ctnostného, bezúhonného a svatého Ïivota
pfied Bohem a cítím jako svou povinnost, Ïe mám pfiesvûdãovat
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v‰echny, které jen mohu, aby ãinili totéÏ, aby mohli upustit od
konání zla a uãit se konat dobro a zpfietrhat své hfiíchy spra-
vedlivostí.“9

„Posilujíce svou víru pfiidáváním kaÏdé dobré vlastnosti, jeÏ
zdobí dûti poÏehnaného JeÏí‰e, se mÛÏeme modlit ve chvíli
modlitby; mÛÏeme milovat své bliÏní jako sami sebe a b˘t vûr-
n˘mi v souÏení vûdouce, Ïe odmûna takov˘ch je vût‰í v krá-
lovství nebeském. Jaká útûcha! Jaká radost! Dovolte mi Ïít
Ïivotem spravedlivého, a nechÈ je má odmûna taková, jako
ta jeho!

... Spravedlivost musí b˘t cílem Svat˘ch ve v‰ech vûcech, a aÏ
bude vydána [Nauka a smlouvy], poznají, Ïe se od nich musejí
oãekávat veliké vûci. Konejte dobro a ãiÀte spravedlivost
s okem upfien˘m na slávu BoÏí, a sklidíte svou odmûnu, aÏ Pán
kaÏdému odplatí podle jeho díla... Ve jménu JeÏí‰e Krista vás
snaÏnû prosíme, abyste Ïili hodni poÏehnání, která poplynou
po mnoh˘ch souÏeních a která nasytí du‰e tûch, ktefií vytrvají
vûrnû do konce.“10

„Od nynûj‰ka nadále, nechÈ pravda a spravedlivost ve vás vítûzí
a pfievládá; a buìte ve v‰ech vûcech stfiídmí; vyvarujte se opilství
a klení a v‰ech neãist˘ch fieãí a v‰eho, co je nespravedlivé nebo
nesvaté; a také nepfiátelství a nenávisti a Ïádostivosti a kaÏdé
nesvaté touhy. Buìte ãestní jeden k druhému, neboÈ se zdá, Ïe
nûkter˘m se tohoto nedostává, a nûktefií jsou nemilosrdní a pro-
jevují nenasytnost... Takové lidi BÛh nemá rád – a poznají svÛj díl
zármutku pfii valení se tohoto velikého kola, neboÈ se valí, a
nikdo mu nemÛÏe bránit. Sion pfiesto oÏije, aãkoli se zdá b˘t
mrtv˘m.“11

„Dovolte mi, abych jako ten, kter˘ si nesmírnû pfieje spasení
lidí, vám v‰em pfiipomnûl, abyste s boÏskou horlivostí usilovali o
ctnost, svatost a dodrÏování pfiikázání Pánû. Buìte dobfií, buìte
moudfií, buìte spravedlní, buìte velkorysí; a pfiedev‰ím buìte
milosrdní a vÏdy opl˘vejte v‰emi dobr˘mi skutky. A kéÏ zdraví,
pokoj a láska Boha, na‰eho Otce, a milost JeÏí‰e Krista, na‰eho
Pána, je a pfieb˘vá s vámi se v‰emi, o to se upfiímnû modlí vá‰
oddan˘ bratr a pfiítel ve vûãném evangeliu.“12
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„Buìte mírní a skromní, upfiímní a ãistí; odplácejte zlé dob-
rem... Buìte pokorní a trpûliví ve v‰ech Ïivotních okolnostech;
zvítûzíme pak s vût‰í slávou.“13

„Pfiejeme si smûle nabádat své bratfií, aby byli pokorní a
naplnûni modlitbou, aby vskutku kráãeli jako dûti svûtla a dne,
aby mohli mít milost pro odolání kaÏdému poku‰ení a pro
pfiekonání kaÏdého zla v úctyhodném jménu na‰eho Pána
JeÏí‰e Krista.“14

„Ten, kter˘ nic nerozhojnil, bude vyvrÏen jako neuÏiteãn˘ sluÏebník, zatímco ten
vûrn˘ se bude tû‰it vûãn˘m poctám.“
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Stateãní usilují o to, aby se bûhem 
tohoto Ïivota zdokonalovali.

„My‰lenka, Ïe kaÏd˘ má získat podle své píle a vytrvalosti na
vinici, by mûla inspirovat kaÏdého, kdo je povolán b˘t sluÏební-
kem tûchto radostn˘ch zvûstí, aby tak zdokonaloval svÛj talent,
aby mohl získat dal‰í talenty, aby, aÏ Mistr zasedne, aby zhodnotil
jednání sv˘ch sluÏebníkÛ, mohlo b˘t fieãeno: To dobfie, sluÏeb-
níãe dobr˘ a vûrn˘, nad málem byl jsi vûrn˘, nad mnohem tebe
nyní ustanovím. VejdiÏ v radost pána svého. [Matou‰ 25:21.]…

... Nic by nám nemûlo zabránit v tom, abychom se osvûdãili
v oãích BoÏích, podle Jeho boÏského poÏadavku. Lidé nezfiídka
zapomínají, Ïe jsou na nebesích závislí kvÛli kaÏdému poÏeh-
nání, které je jim dovoleno mít, a Ïe z kaÏdé pfiíleÏitosti, která je
jim dána, se musejí zodpovídat. Vy víte, bratfií, Ïe kdyÏ pán, ve
Spasitelovû podobenství o správcích, k sobû povolal své sluÏeb-
níky, dal jim nûkolik hfiiven, které mûli rozhojnit, zatímco bude
na krátké období mimo domov, a Ïe kdyÏ se vrátil, poÏadoval po
nich zúãtování. [Viz Matou‰ 25:14–30.] A tak tomu je i nyní. Ná‰
Pán je nepfiítomen pouze na krátké období a na konci nûho
bude od kaÏdého poÏadovat zúãtování; a kde bylo udûleno pût
hfiiven, bude jich vyÏadováno deset; a ten, kter˘ nic nerozhojnil,
bude vyvrÏen jako neuÏiteãn˘ sluÏebník, zatímco ten vûrn˘ se
bude tû‰it vûãn˘m poctám. Prosíme tudíÏ upfiímnû o to, aby na
vás spoãívala milost Otcova skrze JeÏí‰e Krista, Jeho Syna, abyste
neumdlévali v hodinû poku‰ení, ani abyste nebyli pfiemoÏeni
v dobû pronásledování.“15

„Po tomto ponauãení budete zodpovûdni za své vlastní hfiíchy;
je Ïádoucí poctou kráãet pfied na‰ím nebesk˘m Otcem tak, aby-
ste spasili sami sebe; my v‰ichni jsme Bohu zodpovûdni za to, jak
zu‰lechÈujeme ono svûtlo a moudrost danou nám na‰ím Pánem,
aby nám umoÏnil spasit sami sebe.“16

Stateãní vytrvají vûrnû do konce a obdrÏí 
korunu celestiální slávy.

„Svou dÛvûru vkládáme v Boha a jsme rozhodnuti, s pomocí
Jeho milosti, pokraãovat v této vûci a vytrvat ve vûrnosti aÏ do
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konce, abychom mohli b˘t korunováni korunou celestiální slávy
a vejít v odpoãinutí, které je pfiipraveno pro dûti BoÏí.“17

„Bojujte dobr˘ boj víry, abyste mohli získat korunu, která je
uloÏena pro ty, ktefií vûrnû vytrvají do konce své zkou‰ky. [Viz
2. Timoteovi 4:7–8.] DrÏte se tudíÏ pevnû toho, co jste tak ‰tûdfie
obdrÏeli z ruky BoÏí, aby se, aÏ pfiijde období osvûÏení, neuká-
zalo, Ïe jste pracovali nadarmo, ale abyste si mohli odpoãinout
od v‰ech sv˘ch prací a mûli plnost radosti v království BoÏím.“18

„NemÛÏete b˘t dost dobfií. Trpûlivost je nebeská, poslu‰nost je
u‰lechtilá, odpu‰tûní je milosrdné a oslavení je boÏské; a ten,
kter˘ vytrvá vûrnû do konce, nikterak neztratí svou odmûnu.
Dobr˘ ãlovûk vytrpí v‰echny vûci ke cti Kristovû, a dokonce se i
vzdá celého svûta a v‰eho v nûm, aby spasil svou du‰i.“19

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si na stranû 349 o tom, jak Joseph Smith pokáral
stráÏe. Jak tento pfiíbûh ovlivÀuje vá‰ pohled na Josepha
Smitha?

• Joseph Smith fiekl, Ïe evangelium je „hlas veselí“ a prohlásil:
„NechÈ se srdce va‰e raduje, a je nesmírnû radostné.“ (Strana
350.) Jak nám mÛÏe poznání evangelia pomoci radovat se a
b˘t „nesmírnû radostn˘mi“ i v obtíÏném období?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 350. Co podle vás znamená
obdrÏet „moc v pomûru k dílu, které má b˘t vykonáno“? Na
jaké pfiíklady dokládající tuto pravdu byste si vzpomnûli?

• Pfieãtûte si ãtvrt˘ odstavec na stranû 350. Jaké vlastnosti byste
oãekávali od toho, kdo fiíká, Ïe je „milovník vûci Kristovy“?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 350–352.)

• Prostudujte si rady Proroka Josepha uvedené na stranû 353 a
zamyslete se nad tím, co ve svém Ïivotû potfiebujete zlep‰it.
¤eknûte si, co udûláte, abyste pfiijali zodpovûdnost za svou
snahu danou oblast zlep‰it.
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• Projdûte si poslední dva odstavce této kapitoly. (Strana 354.)
Jaké jsou odmûny tûch, ktefií „bojují dobr˘ boj víry“? Jak se nás
nûktefií lidé snaÏí pfiesvûdãovat, abychom nebyli aÏ „pfiíli‰
dobfií“? Jak mÛÏeme reagovat na podobn˘ nátlak?

Související ver‰e z písem: Deuteronomium 31:6; 2. Timoteovi
1:7–8; 2. Nefi 31:19–20; Mosiá‰ 5:15; NaS 59:23
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KdyÏ byl Prorok Joseph Smith uvûznûn v Ïaláfii v Liberty, napsal své rodinû 
a Svat˘m fiadu dopisÛ, v nichÏ svûdãil o tom, Ïe BÛh má moc zvítûzit 

nad zlem a stát pfii sv˘ch Svat˘ch „na vûky vûkÛ“.
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„BÛh bude s tebou 
na vûky vûkÛ“ – 

Prorok v Ïaláfii v Liberty

„Jsme odhodláni, v Jeho v‰emohoucím jménu, 
sná‰et souÏení aÏ do konce jako dobfií vojáci.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

1. prosince 1838 byli Prorok Joseph Smith, jeho bratr Hyrum a
dal‰í bratfií odvedeni z Richmondu ve státû Missouri, kde byli
tehdy vûznûni v roubeném domû, do Ïaláfie v Liberty v tomtéÏ
státû. V Ïaláfii pak pfii ãekání na soudní fiízení t˘kající se neprav-
div˘ch obvinûní vznikl˘ch na základû pronásledování Svat˘ch
v Missouri zÛstali více neÏ ãtyfii mûsíce. Bûhem oné doby vyhá-
nûli pronásledovatelé ãleny Církve z jejich domovÛ v Missouri,
ãímÏ jím zpÛsobovali nesmírné utrpení. Zkou‰ky Svat˘ch byly
pro Proroka a jeho spoleãníky bûhem jejich dlouhého pobytu ve
vûzení pfiíãinou velké úzkosti.

Îaláfi v Liberty byl rozdûlen na horní místnost a spodní vûzení
ãtvercového pÛdorysu o rozloze asi 4 x 4 metry, kde byli vûzni
drÏeni. Prorok popsal jejich situaci takto: „Jsme pfiísnû stfieÏeni,
dnem a nocí, ve vûzení s dvojit˘mi zdmi a dvefimi, a je nám zaká-
záno jednat dle svého svobodného svûdomí. Jídla máme
poskrovnu, je stále stejné a podfiadné; nemáme moÏnost si sami
vafiit; musíme spát na zemi pokryté slámou a nemáme dost
pokr˘vek, které by nás mohly zahfiát; a kdyÏ si rozdûláme oheÀ,
jsme nuceni b˘t témûfi neustále zahaleni v koufii. Soudci nám ãas
od ãasu s váÏnou tváfií fiíkají, Ïe vûdí, Ïe jsme nevinní a Ïe
bychom mûli b˘t propu‰tûni, ale neodvaÏují se, ze strachu z lÛzy,
jednat v na‰í vûci podle zákona.“1
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Místnost nebyla dost vysoká na to, aby tam muÏi mohli stát
zpfiíma, a Alexander McRae, jeden z vûzÀÛ, fiekl, Ïe jídlo bylo
„naprosto podfiadné, a tak ‰pinavé, Ïe jsme ho nemohli jíst,
dokud jsme k tomu nebyli dohnáni hladem“.2

Mercy Fielding Thompsonová, ãlenka Církve, která bratry
v Ïaláfii nav‰tívila, pozdûji napsala: „NedokáÏi popsat své pocity,
kdyÏ nás stráÏce pustil do Ïaláfie a zamkl za námi dvefie. Nemohli
jsme se ubránit pocitÛm zdû‰ení, kdyÏ jsme si uvûdomili, Ïe jsme
zamãeni v oné temné a bezútû‰né kobce vhodné jen pro zloãince
nejtûÏ‰ího kalibru; ale my jsme tam spatfiili Proroka Josepha –
muÏe vyvoleného Bohem, aby v dispensaci plnosti ãasu drÏel
klíãe Jeho království na zemi a s mocí svazovat a rozvazovat tak,
jak to BÛh nafiídí – uvûznûného v ohavném vûzení z Ïádné jiné
pfiíãiny nebo dÛvodu neÏ kvÛli tomu, Ïe prohla‰oval, Ïe je
Bohem inspirován zfiídit mezi lidmi Jeho Církev.“3

Bûhem Prorokova uvûznûní ho jeho manÏelka Emma mohla
nav‰tívit pouze tfiikrát. Jedin˘ dal‰í zpÛsob, kter˘m komuniko-
vali, bylo prostfiednictvím dopisÛ. 4. dubna 1839 Prorok napsal:
„Drahá a milující manÏelko. Je ãtvrtek veãer a já usedám, zrovna
kdyÏ zapadá slunce, které vidíme skrze mfiíÏe tohoto osamûlého
vûzení, abych ti napsal a seznámil tû se svou situací. Myslím, Ïe
je to nyní asi pût mûsícÛ a ‰est dnÛ od chvíle, kdy mne dnem i
nocí hlídají po‰klebující se stráÏe a kdy jsem obklopen zdmi,
mfiíÏemi a vrzajícími Ïelezn˘mi dvefimi osamûlého, temného a
‰pinavého vûzení. Tento dopis pí‰i s pocity, které zná jen BÛh.
To, o ãem pfiem˘‰lím za tûchto okolností, nelze perem ani slovy
ani pomocí andûlÛ popsat nebo vylíãit lidské bytosti, která nikdy
neproÏila to, co proÏíváme my... Pro vysvobození se spoléháme
jen na rámû Jehovy, na nikoho jiného.“4

Z Ïaláfie v Liberty Prorok také psal dopisy Svat˘m, v nichÏ jim
vyjadfioval svou lásku a víru, Ïe BÛh bude vÏdy pomáhat tûm, ktefií
Mu dÛvûfiují. Vût‰ina níÏe uvedeného textu pochází z dopisu ãle-
nÛm Církve z 20. bfiezna 1839, kter˘ obsahoval Prorokovy rady
Svat˘m, jeho prosby smûrované Bohu a BoÏí odpovûdi na jeho
modlitby. âásti tohoto dopisu se pozdûji staly 121., 122. a 123.
oddílem Nauky a smluv.
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Uãení Josepha Smitha

Îádná strast nás nemÛÏe oddûlit od lásky 
BoÏí a od vzájemného pfiátelství.

„Vá‰ pokorn˘ sluÏebník, Joseph Smith ml., vûzeÀ kvÛli Pánu
JeÏí‰i Kristu a kvÛli Svat˘m, zajat˘ a drÏen˘ mocí lÛzovlády, pod
vyhlazovací vládou jeho excelence, guvernéra Lilburna W.
Boggse, ve spoleãnosti sv˘ch spoluvûzÀÛ a milovan˘ch bratfií,
Caleba Baldwina, Lymana Wighta, Hyruma Smitha a Alexandera
McRae, vám v‰em posílá pozdravy.5 KéÏ milost Boha Otce a
na‰eho Pána a Spasitele, JeÏí‰e Krista, na vás v‰ech spoãívá a
pfieb˘vá s vámi na vûky. KéÏ je va‰e poznání rozhojnûno skrze
milosrdenství BoÏí. A kéÏ víra a ctnost, a poznání a umírnûnost,
a trpûlivost a zboÏnost, a bratrská laskavost a pravá láska je ve
vás v hojnosti, abyste nebyli v niãem neúrodní, ani neplodní.
[Viz 2. Petrova 1:5–8.]

NeboÈ vzhledem k tomu, Ïe víme, Ïe vût‰ina z vás je dobfie
obeznámena s bezprávím a se svévolnou nespravedlností a kru-
tostí, které na nás dopadají; jelikoÏ jsme byli uvûznûni a fale‰nû
obvinûni ze v‰ech moÏn˘ch zloãinÛ a uvrÏeni do vûzení, zavfieni
mezi siln˘mi zdmi, obklopeni pfiísn˘mi stráÏci, ktefií nás dnem i
nocí hlídají tak neúnavnû jako ìábel, kter˘ pokou‰í a pokládá
léãky pro lid BoÏí:

TudíÏ, vroucnû milovaní bratfií, jsme pfiipravenûj‰í a ochot-
nûj‰í ãinit si nárok na va‰e pfiátelství a lásku. NeboÈ zámûrem na‰í
situace je probudit na‰eho ducha, aby si pfiipomnûl v‰e
posvátné, a domníváme se, Ïe vá‰ duch je probouzen také, a Ïe
nás tudíÏ nic nemÛÏe odlouãit od lásky BoÏí a od vzájemného
pfiátelství [viz ¤ímanÛm 8:39]; a Ïe kaÏd˘ druh zlovolnosti a kru-
tosti, kter˘ na nás dopadá, jen povede k tomu, Ïe spojí na‰e
srdce a zpeãetí je spoleãnû v lásce.

Není tfieba vám fiíkat, Ïe jsme drÏeni v poutech bezdÛvodnû,
ani není tfieba, abyste vy fiíkali nám: Vyhánûjí nás z domovÛ a bijí
nás bezdÛvodnû. My i vy rozumíme tomu, Ïe kdyby obyvatelé
státu Missouri nechali Svaté na pokoji a kdyby touÏili po míru,
jako oni, byl by do dne‰ního dne v tomto státû mír a klid; nebyli
bychom v tomto pekle,... kde jsme nuceni poslouchat nic jiného
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neÏ jen rouhaãská slova, a b˘t svûdky rouhaãsk˘ch v˘jevÛ a opil-
ství a pokrytectví a prostopá‰nosti nejrÛznûj‰ího druhu. A opût,
náfiek sirotkÛ a vdov by nevystupoval k Bohu proti nim. Ani by
pÛdu státu Missouri neposkvrnila nevinná krev... Je to Ïalostn˘
pfiíbûh; politováníhodn˘ pfiíbûh; ano, smutn˘ pfiíbûh; je toho aÏ
moc na vyprávûní; je toho aÏ moc na uvaÏování; aÏ moc pro lid-
ské bytosti...

[Na‰i pronásledovatelé] toto provádûjí Svat˘m, ktefií jim neu-
dûlali nic ‰patného, ktefií jsou nevinní a ctnostní; ktefií milují
Pána, svého Boha, a jsou ochotni opustit v‰e kvÛli Kristu. Je
stra‰né o tom mluvit, ale je to vskutku pravda. Pohor‰ení musejí
nezbytnû pfiijít, bûda v‰ak tûm, skrze které pfiicházejí. [Viz
Matou‰ 18:7.]“6

Protivenství potrvá jen malou chvilku; pokud vytrváme
dobfie, budeme oslaveni v pfiítomnosti BoÏí.

„Ó BoÏe! kde jsi? A kde je stánek, kter˘ zakr˘vá místo úkrytu
Tvého? Jak dlouho bude ruka Tvá zadrÏována a oko Tvé, ano
ãisté oko Tvé, hledûti z vûãn˘ch nebes na bezpráví na lidu Tvém
a na sluÏebnících Tv˘ch a uchem Tv˘m bude pronikati volání
jejich?

Ano, ó Pane, jak dlouho budou trpûti tímto bezprávím a nezá-
konn˘m útlakem, neÏ srdce Tvé bude vÛãi nim obmûkãeno a
nitro Tvé bude vÛãi nim pohnuto soucitem?

Ó Pane BoÏe V‰emohoucí, TvÛrce nebe, zemû a mofií a v‰ech
vûcí, které v nich jsou, a kter˘ ovládá‰ a podrobuje‰ si ìábla a
temné a setmûlé panství ·eolu! Vztáhni ruku svou; nechÈ oko
Tvé proniká; nechÈ stánek TvÛj je pozvednut; nechÈ skryté místo
Tvé není nadále zakryto; nechÈ ucho Tvé je naklonûno; nechÈ
srdce Tvé je obmûkãeno a nitro Tvé pohnuto soucitem vÛãi nám.
NechÈ hnûv TvÛj je roznícen proti nepfiátelÛm na‰im; a, v prchli-
vosti srdce svého, meãem sv˘m odplaÈ za bezpráví na‰e; pamatuj
na trpící Svaté své, ó BoÏe ná‰! a sluÏebníci Tvoji se budou rado-
vati ve jménu Tvém na vûky...

… Synu mÛj, pokoj buì du‰i tvé; protivenství tvé a strasti tvé
potrvají jen malou chvilku; a potom, jestliÏe v tom vytrvá‰ dobfie,
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BÛh tû oslaví na v˘sosti; zvítûzí‰ nad v‰emi nepfiáteli sv˘mi.“7

[Odstavce v této ãásti se také nacházejí v NaS 121:1–8.]

BoÏí moc je vût‰í neÏ jakékoli zlo, a pravdy 
evangelia nakonec zvítûzí.

„Dovolte mi, abych vám fiekl, bratfií, Ïe nevûdomost, povûrãi-
vost a náboÏenská nesná‰enlivost, které se objevují tam, kde by
nemûly, ãasto pfiekáÏejí v pokroku této Církve, podobnû jako
proud de‰tû z hor, kter˘ zaplavuje nanejv˘‰ ãist˘ a prÛzraãn˘ pra-
men bahnem a hlínou a ‰pínou a zakaluje v‰e, co bylo pfiedtím
prÛzraãné, a v‰e proudí v jedné spoleãné záplavû; ale ãasy se
mûní; a nehledû na to, Ïe nyní se valíme v bahnû záplavy, moÏná,
Ïe dal‰í vlna, jak ãas poplyne, nám pfiinese zfiídlo tak ãisté jako
kfii‰Èál, a tak ryzí jako sníh; zatímco ‰pína, naplavené dfiíví a
odpadky zÛstanou stranou, a voda se cestou vyãistí.

Jak dlouho mohou zÛstati valící se vody neãisté? Jaká moc
zadrÏí nebesa? Stejnû jako mÛÏe ãlovûk vztáhnouti drobné rámû
své, aby zastavil fieku Missouri ve stanoveném toku jejím nebo
aby obrátil proud její vzhÛru, stejnû tak mÛÏe zabrániti
V‰emohoucímu vylíti dolÛ z nebe poznání na hlavu Svat˘ch
posledních dnÛ. [Tento odstavec se také nachází v NaS 121:33.]

âím je [guvernér Lilburn W.] Boggs nebo jeho vraÏedná sku-
pina, neÏ jen vrbou zavrtanou do bfiehu pro zachycování napla-
veného dfiíví? Stejnû tak dobfie bychom mohli tvrdit, Ïe voda
není voda, protoÏe horské potoky sesílají dolÛ bahno a vífií prÛ-
zraãné prameny, i kdyÏ poté jsou ãist‰í neÏ dfiíve; nebo Ïe oheÀ
není oheÀ, protoÏe ho lze uhasit politím proudem vody; jako
kdyÏ fiekneme, Ïe na‰e vûc padla, protoÏe odpadlíci, lháfii, knûÏí,
zlodûji a vraÏedlníci, ktefií se v‰ichni podobnû drÏí sv˘ch lstí a
vyznání, vylili ze své duchovní zlovolnosti na vysok˘ch místech a
ze sv˘ch ìábelsk˘ch pevností záplavu bláta a bahna a neãistoty...
na na‰i hlavu.

Ne! ChraÀ BÛh. Peklo mÛÏe vylévat svÛj vztek jako hofiící láva
z Vesuvu nebo z Etny, nebo z té nejdûsivûj‰í hofiící hory; a ,mor-
monismus‘ pfiesto vytrvá. Voda, oheÀ, pravda a BÛh – to v‰e
jsou skuteãnosti. Pravda je ,mormonismus‘. BÛh je jeho auto-
rem. Je na‰ím ‰títem. Právû díky Nûmu jsme se narodili. Právû
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Jeho hlasem jsme byli povoláni k dispensaci Jeho evangelia na
poãátku plnosti ãasÛ. Právû skrze Nûj jsme obdrÏeli Knihu
Mormonovu; a právû díky Nûmu jsme pfiestáli aÏ do tohoto
dne; a díky Nûmu vytrváme, má-li to b˘t pro na‰i slávu; a jsme
odhodláni, v Jeho v‰emohoucím jménu, sná‰et souÏení aÏ do
konce jako dobfií vojáci.

... AÏ toto budete ãíst, zjistíte – a pokud to nezjistíte, zjistit to
mÛÏete – Ïe zdi a pouta, dvefie a vrzající panty a témûfi k smrti
vydû‰ení stráÏci a Ïaláfiníci... mají ve své podstatû zpÛsobit to, Ïe
se du‰e ãestného ãlovûka cítí silnûji neÏ mocnosti pekelné...

... Jsme va‰i bratfií a spolutrpitelé a vûzni JeÏí‰e Krista kvÛli
evangeliu a kvÛli nadûji slávy, která je v nás.“8

Spasitel rozumí ve‰kerému na‰emu utrpení, 
a bude s námi na vûky vûkÛ.

Pán utû‰il Proroka tûmito slovy: „Konãiny zemû se budou
tázati po jménu tvém a blázni tû budou míti v posmûchu a peklo
bude zufiiti proti tobû; zatímco ãistí v srdci a moudfií a u‰lechtilí
a ctnostní budou neustále usilovati o radu a pravomoc a poÏeh-
nání pod rukou tvou, a lid tvÛj se nikdy neobrátí proti tobû skrze
svûdectví zrádcÛ; a i kdyÏ tû vliv jejich uvrhne do trápení a za
mfiíÏe a zdi, bude‰ chován se ctí; a pouze malá chvilka a hlas tvÛj
bude dûsivûj‰í uprostfied nepfiátel tv˘ch neÏ zufiiv˘ lev, pro spra-
vedlivost tvou; a tvÛj BÛh bude státi pfii tobû na vûky vûkÛ.

JestliÏe bude‰ povolán, abys pro‰el skrze souÏení; jestliÏe
bude‰ v nebezpeãenstvích mezi fale‰n˘mi bratfiími; jestliÏe
bude‰ v nebezpeãenstvích mezi lupiãi; jestliÏe bude‰ v nebez-
peãenstvích na zemi nebo na mofii; jestliÏe bude‰ obviÀován
v‰elik˘mi druhy fale‰n˘ch obvinûní; jestliÏe tû nepfiátelé tvoji
napadnou; jestliÏe tû odtrhnou ze spoleãenství tvého otce a
matky a bratfií a sester; a jestliÏe tû nepfiátelé tvoji s tasen˘m
meãem odtrhnou od srdce manÏelky tvé a potomstva tvého a
star‰í syn tvÛj, i kdyÏ teprve ve vûku ‰esti let, se chytne ‰atu
tvého a fiekne: Otãe mÛj, otãe mÛj, proã nemÛÏe‰ zÛstati s námi?
Ó otãe mÛj, co se chystají tito muÏi s tebou uãiniti? A jestliÏe
potom bude od tebe odstrãen meãem a ty bude‰ odvleãen do
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Spasitel pfied Pilátem. „Syn MuÏe sestoupil pod toto v‰echno; jsi vût‰í neÏ on?“

vûzení a nepfiátelé tvoji se budou krásti kolem tebe jako vlci
dychtící po krvi beránkovû; a jestliÏe bys byl uvrÏen do jámy
nebo do rukou vraÏedníkÛ a byl by nad tebou vynesen rozsudek
smrti; jestliÏe bude‰ uvrÏen do hlubiny; jestliÏe se vzdouvající
vlny spiknou proti tobû; jestliÏe se prudké vûtry stanou nepfiíte-
lem tv˘m; jestliÏe nebesa shromáÏdí temnotu a v‰echny prvky se
spolãí, aby zatarasily cestu; a nade v‰e, jestliÏe by samotn˘ jícen
pekla rozevfiel chfitán dokofián proti tobû, vûz, synu mÛj, Ïe
v‰echny tyto vûci ti dají zku‰enosti a budou pro dobro tvé.

Syn MuÏe sestoupil pod toto v‰echno; jsi vût‰í neÏ on?

TudíÏ, drÏ se cesty své a KnûÏství zÛstane s tebou; neboÈ meze
jejich jsou stanoveny, které nemohou pfiekroãiti. Dny tvé jsou
známy a rokÛ tv˘ch nebude napoãítáno ménû; tudíÏ, neboj se
toho, co ãlovûk mÛÏe uãiniti, neboÈ BÛh bude s tebou na vûky
vûkÛ.“9 [Odstavce v této ãásti se také nacházejí v NaS 122:1–9.]



K A P I T O L A  3 1

364

V hloubi zármutku a úzkosti dodává útûchu 
na‰í du‰i tich˘ a jemn˘ hlas.

Krátce poté, co bylo Prorokovi umoÏnûno, aby sv˘m vûznite-
lÛm ve státû Missouri uprchnul, vzpomínal na to, jak se bûhem
uvûznûní cítil: „Musím fiíci, Ïe bûhem doby, kdy jsem byl
v rukou sv˘ch nepfiátel, aãkoli jsem pociÈoval velikou úzkost
ohlednû své rodiny a pfiátel, s nimiÏ bylo tak nelidsky zacházeno
a ktefií byl tak nelidsky t˘ráni,... pfiesto, pokud se t˘ká mne, jsem
pociÈoval dokonal˘ klid a odevzdal jsem se vÛli svého
Nebeského Otce. Vûdûl jsem, Ïe jsem nevinn˘, i Ïe Svatí jsou
nevinní, a Ïe jsme neudûlali nic, ãím bychom si zaslouÏili takové
zacházení ze strany na‰ich utiskovatelÛ. Díky tomu jsem mohl
hledût k onomu Bohu, kter˘ má Ïivot v‰ech lidí ve sv˘ch rukou,
a kter˘ mne ãasto zachraÀoval od bran smrti, a oãekávat vysvo-
bození; a nehledû na to, Ïe kaÏdá úniková cesta se zdála b˘t
zcela zavfiená, a já jsem hledûl smrti do tváfie, a o mém zahubení
bylo, z hlediska ãlovûka, rozhodnuto, pfiesto jsem od prvního
vstupu do tábora pociÈoval jistotu, Ïe budu, se sv˘mi bratfiími a
s na‰imi rodinami, osvobozen.

Ano, onen tich˘ a jemn˘ hlas, kter˘ mi, v nejhlub‰ím smutku
a trápení, tak ãasto vná‰el útûchu do du‰e, mne vyz˘val, abych
byl dobré mysli, a sliboval mi vysvobození, coÏ mi dodávalo veli-
kou útûchu. A aãkoli pohané bûsnili a lidé si pfiedstavovali po‰e-
tilosti, pfiesto Pán zástupÛ, BÛh JákobÛv, byl m˘m útoãi‰tûm; a
kdyÏ jsem k Nûmu volal v den souÏení, vysvobodil mne [viz Îalm
46:8; 50:15]; za coÏ vyz˘vám svou du‰i, a v‰e, co ve mnû je, aby
velebila a chválila Jeho svaté jméno. NeboÈ aãkoli jsem b˘val ze
v‰ech stran suÏován, neb˘val jsem zdrcen; b˘val jsem bezradn˘,
ale ne zoufal˘; pronásledován, ale ne opu‰tûn; sráÏen, ale ne zni-
ãen. [Viz 2. Korintsk˘m 4:8–9.]“10

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.
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• Projdûte si popis Ïaláfie v Liberty ve státû Missouri. (Strany
357–358.) Pfii studiu této kapitoly a pfii diskusi o ní se zamys-
lete nad tím, v jaké situaci se Prorok nacházel, kdyÏ psal slova
uvedená v této kapitole. Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû
361. Jak zpráva o Prorokovi v Ïaláfii v Liberty dokládá pravdi-
vost toho, co se zde pí‰e?

• Prostudujte si tfietí odstavec na stranû 359. Jak nûkdy obtíÏné
situace dokáÏí „probudit na‰eho ducha, aby si pfiipomnûl v‰e
posvátné“? Jak mohou zkou‰ky a pronásledování „[spojit]
na‰e srdce“ s rodinn˘mi pfiíslu‰níky a s pfiáteli? Co z toho, co
jste proÏili, dokládá pravdivost tûchto slov?

• Joseph Smith prohlásil, Ïe nic nemÛÏe oddûlit jeho a jeho bra-
tfií od lásky BoÏí (strana 359). KdyÏ pfiemítáte o tomto prohlá-
‰ení, jaké my‰lenky a pocity to ve vás vyvolává? Jak se mÛÏeme
zaãít oddûlovat od BoÏí lásky? Co napfiíklad musíme dûlat,
abychom pfieb˘vali v BoÏí lásce?

• Pfieãtûte si odstavec, kter˘ zaãíná dole na stranû 360. Co
mÛÏeme dûlat, abychom obdrÏeli pokoj, kter˘ nám Pán nabízí?
Co získáváte z Pánova uji‰tûní, Ïe protivenství a strasti Josepha
Smitha potrvají „jen malou chvilku“?

• Pfieãtûte si slova Josepha Smitha, kter˘mi uji‰Èoval Svaté, Ïe
nepfiátelé Církve nemohou udûlat nic, co by zadrÏelo moc
BoÏí (strany 361–362). Proã na tuto pravdu nûkdy zapomí-
náme? Co mÛÏeme dûlat, abychom na ni pamatovali?

• Prostudujte si slova Pánû urãená Prorokovi uvedená na stra-
nách 362–363. Jak by se mohl zmûnit ná‰ Ïivot, kdybychom
pamatovali na to, Ïe zkou‰ky nám mohou dát zku‰enosti a
mohou b˘t pro na‰e dobro? Co pro vás znamená poznání, Ïe
Spasitel sestoupil pod v‰echny vûci? Co podle vás znamená
„[drÏet] se cesty své“?

• Pfieãtûte si poslední odstavec v této kapitole (strana 364).
VzpomeÀte si na to, kdyÏ vás Duch Svat˘ utû‰il v nûjaké
obtíÏné dobû. Máte nûjaké podobné záÏitky, o které by bylo
vhodné se podûlit s druh˘mi?

Související ver‰e z písem: Filipensk˘m 3:8–9; Mosiá‰ 23:21–24;
Alma 7:11; 36:3
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Odkazy

1. Dopis Josepha Smitha Isaacu
Gallandovi, 22. bfiezna 1839, Ïaláfi
v Liberty, Missouri, publikován
v Times and Seasons, Feb. 1840, str.
52; interpunkce modernizována.

2. Alexander McRae, citováno v:
History of the Church, 3:257;
z dopisu Alexandera McRae redakto-
rovi Deseret News, 9. fiíjna 1854, Salt
Lake City, Utah, publikováno
v Deseret News, Nov. 2, 1854, str. 1.

3. Mercy Fielding Thompsonová,
„Recollections of the Prophet Joseph
Smith“, Juvenile Instructor, July 1,
1892, str. 398; interpunkce moderni-
zována.

4. Dopis Josepha Smitha Emmû
Smithové, 4. dubna 1839, Ïaláfi
v Liberty, Missouri; Beinecke
Library, Yale University, New Haven,
Connecticut; kopie v Church
Archives, The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints, Salt Lake City,
Utah. KdyÏ v tomto dopise zmínil, Ïe
je vûznûn jiÏ více neÏ pût mûsícÛ,
zapoãítal do toho nejen dobu, kdy byl
vûznûn v Ïaláfii v Liberty, ale i dobu,
kdy byl vûznûn v Independence a
Richmondu ve státû Missouri.

5. Sidney Rigdon byl uvrÏen do Ïaláfie
v Liberty spolu s ostatními bratfiími
1. prosince 1838. 25. ledna 1839, asi
dva mûsíce pfiedtím, neÏ Prorok
napsal tento dopis, dostal Sidney svo-

lení opustit Ïaláfi na kauci, protoÏe byl
váÏnû nemocen. Vzhledem k neustá-
l˘m v˘hrÛÏkám se Sidney obával opus-
tit bezpeãí Ïaláfie a rozhodl se v nûm
zÛstat aÏ do 5. února.

6. History of the Church, 3:289–291;
gramatika modernizována; rozdûlení
do odstavcÛ zmûnûno; z dopisu
Josepha Smitha a dal‰ích Edwardu
Partridgeovi a Církvi, 20. bfiezna
1839, Ïaláfi v Liberty, Missouri; ãásti
tohoto dopisu byly pozdûji zahrnuty
do Nauky a smluv jako 121., 122. a
123. oddíl.

7. History of the Church, 3:291, 293;
pravopis modernizován; rozdûlení
do odstavcÛ zmûnûno. Pfii pfiípravû
ãástí Prorokova dopisu pro publikaci
v Nauce a smlouvách byla provedena
fiada men‰ích gramatick˘ch úprav.
Z tohoto dÛvodu existuje fiada
mal˘ch rozdílÛ mezi Naukou a
smlouvami 121, 122 a 123 a textem
uveden˘m v této kapitole.

8. History of the Church, 3:296–298; pra-
vopis a interpunkce modernizována.

9. History of the Church, 3:300–301;
rozdûlení do odstavcÛ zmûnûno.

10. History of the Church, 3:328–329;
rozdûlení do odstavcÛ zmûnûno;
z „Extract, from the Private Journal of
Joseph Smith Jr.“, Times and Seasons,
Nov. 1839, str. 7–8.
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Reagujte na pronásledování
s vírou a odvahou

„Nebojte se, ale buìte silní v Pánu a v moci síly jeho.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V zimû 1838–1839 mûla státní milice v Missouri pfiíkaz od
guvernéra vyhnat Svaté posledních dnÛ ze státu a Prorok Joseph
Smith byl tehdy uvûznûn v Ïaláfii v Liberty. Bûhem oné zimy a
následného jara se pfiihodily události, které znamenaly nesmírné
utrpení pro tisíce Svat˘ch, ktefií byli pfiinuceni uprchnout ze
svého domova ve státû Missouri. Vût‰inu svého majetku museli
opustit, a pod vedením Brighama Younga a dal‰ích vedoucích
Církve se vydali na více neÏ 300 kilometrovou cestu smûrem na
v˘chod – do západní ãásti státu Illinois. Jen málo Svat˘ch mûlo
kryté vozy v dobrém stavu a konû, a mnozí spali bez pfiístfie‰í, za
de‰tû i za snûhu. Nûktefií Svatí, ktefií nemûli boty, si pfii chÛzi snû-
hem nohy zabalili do hadrÛ.

V únoru 1839 pomohl laskav˘ soused Emmû Smithové naloÏit
její ãtyfii dûti a nûkolik málo zavazadel do krytého vozu vystla-
ného slámou. KdyÏ jejich v˘prava dorazila k zamrzlé fiece
Mississippi, Emma pfie‰la se sv˘mi dûtmi pû‰ky po ledû, a pfiitom
s sebou nesla rukopis Prorokova pfiekladu Bible v dvou látko-
v˘ch vacích, které mûla uvázány kolem pasu pod sukní. Ona i
mnozí dal‰í strádající Svatí nalezli útoãi‰tû v obci Quincy ve státû
Illinois, kde dál trpûli hladem, zimou a nemocemi, aãkoli toto
utrpení zmírnily mnohé laskavé skutky místních obyvatel, ktefií
se o nû starali.

Aãkoli si Prorok Joseph velmi pfiál Svat˘m pomoci, mohl se jen
modlit a udílet pokyny skrze dopisy adresované Brighamu
Youngovi a dal‰ím bratfiím, ktefií v jeho nepfiítomnosti Svaté
vedli. V této zoufalé situaci psal ãlenÛm Církve slova naplnûná
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V únoru 1839, kdyÏ byl Joseph Smith uvûznûn v Ïaláfii v Liberty, Emma Smithová a její
dûti pfie‰ly zamrzlou fieku Mississippi, aby unikly pronásledovatelÛm ze státu Missouri.
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povzbuzením a pokojem: „Vroucnû milovaní bratfií, vesele ãiÀme
v‰echny vûci, jeÏ leÏí v na‰í moci; a potom, kéÏ mÛÏeme v klidu
státi, s naprostou jistotou, abychom vidûli spasení BoÏí, a jak
rámû jeho bude zjeveno.“ (NaS 123:17.)

6. dubna 1839 byli Prorok a jeho spoluvûzni pfiesunuti kvÛli
zmûnû pfiíslu‰ného soudu z Ïaláfie v Liberty do Gallatinu
v kraji Daviess ve státû Missouri. Poté, co tam pfiedstoupili
pfied soud, byl jim opût zmûnûn pfiíslu‰n˘ soud z Gallatinu do
Columbie v kraji Boone v tomtéÏ státû. KdyÏ ale Prorok a
ostatní vûzni byli v polovinû dubna pfieváÏeni do Columbie,
stráÏe jim umoÏnily utéci. Asi za t˘den se bratfií setkali se
Svat˘mi v Quincy ve státû Illinois. Star‰í Wilford Woodruff si do
deníku zapsal o opûtném shledání s Prorokem: „Znovu jsme
mûli ‰Èastnou v˘sadu vzít bratra Josepha za ruku... Pfiivítal se
s námi s velikou radostí. Právû byl vysvobozen z vûzení a
z rukou sv˘ch nepfiátel a vrátil se do lÛna své rodiny a pfiátel...
Joseph byl upfiímn˘, otevfien˘ a pfiirozen˘ jako obvykle. Sestra
Emma byla vskutku ‰Èastná.“1

Prorok pozdûji vzdal hold sv˘m spolubliÏním Svat˘m, ktefií
toho spolu s ním tolik stateãnû vytrpûli kvÛli své vífie ve zno-
vuzfiízené evangelium JeÏí‰e Krista: „Chování Svat˘ch pod tíhou
nahromadûn˘ch kfiivd a utrpení je chvályhodné; jejich odvaha
pfii obranû sv˘ch bratfií pfied drancováním lÛzou; jejich lnutí
k vûci pravdy v nanejv˘‰ zoufalé a tíÏivé situaci, jakou mÛÏe lid-
stvo vÛbec snést; jejich láska jednoho k druhému; jejich ochota
poskytnout pomoc mnû i m˘m bratfiím, ktefií jsme byli drÏeni
v kobce; jejich obûti pfii odchodu z Missouri a to, jak pomáhají
chud˘m vdovám a sirotkÛm a zaopatfiují pro nû obydlí v pohos-
tinnûj‰ím kraji; díky tomu v‰emu získali úctu v oãích v‰ech dob-
r˘ch a ctnostn˘ch lidí a zajistilo jim to pfiízeÀ a uznání Jehovy,
a jméno tak nehynoucí jako samotná vûãnost.“2

Uãení Josepha Smitha

Nepfiítel pravdy se staví na odpor sluÏebníkÛm Pánû,
zvlá‰tû kdyÏ se tito sluÏebníci Pánu pfiibliÏují.

„Pronásledování ãas od ãasu dopadalo na na‰i hlavu... jako
hromobití, kvÛli na‰emu náboÏenství.“3
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„Na‰e náboÏenské zásady jsou pfiedloÏeny svûtu, aby je v‰ichni
lidé mohli zkoumat, a pfiesto jsme si vûdomi toho, Ïe ve‰keré
pronásledování na‰ich pfiátel povstalo v dÛsledku pomluv a
nesprávn˘ch v˘kladÛ, které nejsou zaloÏeny na pravdû a spra-
vedlivosti. Toto jsme vytrpûli podobnû jako v‰echny náboÏenské
spoleãnosti ve svém prvopoãátku.“4

„Nedivte se tudíÏ, jste-li pronásledováni; ale pamatujte na
slova Spasitelova: ,Není sluÏebník vût‰í neÏli Pán jeho; pokud
mne pronásledovali, i vás pronásledovati budou‘ [viz Jan 15:20];
a Ïe ve‰keré strasti, kter˘mi musejí Svatí procházet, jsou naplnû-
ním slov ProrokÛ, ktefií promlouvali od poãátku svûta.“5

„KdyÏ dûlám to nejlep‰í, co mohu – kdyÏ konám to nejvût‰í
dobro, pak proti mnû povstávají ta nejvût‰í zla a zlovolná pode-
zfiení... Nepfiátelé tohoto lidu se nikdy neunaví pfii svém proná-
sledování Církve, dokud nebudou pfiemoÏeni. Oãekávám, Ïe
proti mnû se‰ikují v‰e, co mají v moci ovládat, a Ïe povedeme
dlouhou a dûsivou válku. Proti tomu, kter˘ povede opravdovou
kfiesÈanskou válku proti zkaÏenostem tûchto posledních dnÛ, se
budou neustále se‰ikovávat zlovolní lidé a andûlé ìábla a ve‰keré
pekelné mocnosti temnoty. KdyÏ se zlovololní a zkaÏení lidé sta-
vûjí na odpor, je to mûfiítko, podle kterého lze soudit, zda dan˘
ãlovûk vede kfiesÈanskou válku. KdyÏ o vás v‰ichni lidé fale‰nû a
zlovolnû mluví, jste poÏehnaní, atd. [Viz Matou‰ 5:11.] Má b˘t ãlo-
vûk povaÏován za ‰patného, kdyÏ o nûm lidé zlovolnû mluví?
Nikoli. Pokud ãlovûk stojí proti hfií‰nému svûtu, mÛÏe oãekávat,
Ïe v‰ichni zlovolní a zkaÏení duchové se se‰ikují proti nûmu.

Av‰ak uplyne jen krátk˘ ãas a v‰echny tyto strasti budou od nás
odvráceny, pokud budeme vûrní, a tato zla nás nepfiemohou.
KdyÏ vidíme, jak se poÏehnání obdarování valí kupfiedu a jak se
království rozrÛstá a ‰ífií od mofie k mofii, budeme se radovat, Ïe
nás tyto po‰etilosti nepfiemohly.“6

„Nûktefií se domnívají, Ïe na‰i nepfiátelé by se spokojili s m˘m
zniãením; ale já vám fiíkám, Ïe jakmile prolijí mou krev, budou
Ïíznit po krvi kaÏdého ãlovûka, v jehoÏ srdci pfieb˘vá tfiebas i jen
jediná jiskra ducha plnosti evangelia. Nepfiátelství tûchto lidí je
podnûcováno duchem protivníka ve‰keré spravedlivosti. Nejde o
to zniãit pouze mne, ale kaÏdého muÏe a Ïenu, kter˘ se odvaÏuje
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vûfiit naukám, ke kter˘m mne BÛh inspiroval, abych toto poko-
lení uãil.“7

„Ze zku‰enosti jsem poznal, Ïe nepfiítel pravdy nespí, ani
nepfiestává vynakládat úsilí, aby ovlivÀoval sm˘‰lení vefiejnosti
proti sluÏebníkÛm Pánû tím, Ïe u lidí vyvolává rozhofiãení
ohlednû kaÏdé dÛleÏité nebo zajímavé záleÏitosti.“8

Ti, ktefií milují Boha, budou sná‰et 
pronásledování s odvahou a vírou.

„V‰ichni Svatí! Mûjte uÏitek z tohoto dÛleÏitého Klíãe – abyste
ve v‰ech sv˘ch zkou‰kách, starostech, poku‰eních, strastech,
poutech, uvûznûních a smrti dbali na to, abyste nezradili nebesa;
abyste nezradili JeÏí‰e Krista; abyste nezradili bratfií; abyste
nezradili zjevení BoÏí, aÈ jiÏ v Bibli, v Knize Mormonovû nebo
v Nauce a smlouvách, nebo jakékoli jiné, které kdy bylo nebo
které kdy bude dáno a zjeveno ãlovûku v tomto svûtû nebo ve
svûtû, kter˘ pfiijde. Ano, pfii v‰em svém vzdoru a potácení se
dbejte na to, abyste toto nedûlali, aby na lemu va‰eho ‰atu
nebyla nalezena nevinná krev, a abyste nese‰li do pekla.“9

Na jafie roku 1830 byli Svatí pronásledováni v dÛsledku vydá-
vání Knihy Mormonovy: „Kniha Mormonova (dfievo Jozefovo
v rukou Efraimov˘ch) je jiÏ nûjakou dobu vydávána, a jak pfied-
povûdûl onen dávn˘ prorok, je povaÏována za cosi podivného.
[Viz Ozeá‰ 8:12.] Její vydání vyvolalo nemal˘ rozruch. Ty, ktefií
uvûfiili v její pravdivost, stíhal velk˘ odpor a mnohá pronásledo-
vání. Av‰ak stalo se, Ïe pravda vypuãela ze zemû, a spravedlivost
shlédla z nebe [viz Îalm 85:12; MojÏí‰ 7:62], a tak jsme se nebáli
sv˘ch odpÛrcÛ vûdouce, Ïe máme pravdu i spravedlivost na své
stranû, Ïe máme Otce i Syna, protoÏe máme nauky Kristovy a
zÛstáváme jim vûrní; a tak jsme pokraãovali v kázání a v pfiedávání
znalostí v‰em tûm, ktefií byli ochotni naslouchat.“10

V ãervenci 1839 Wilford Woodruff zaznamenal: „Joseph
k nám pronesl nûkolik slov a fiekl: ,Pamatujte na to, bratfií, Ïe
pokud budete uvûznûni, bratr Joseph byl uvûznûn pfied vámi.
Pokud budete uvrÏeni tam, kde mÛÏete své bratry vidût jen skrze
zamfiíÏované okno a jste v poutech kvÛli evangeliu JeÏí‰e Krista,
pamatujte na to, Ïe bratr Joseph byl v podobné situaci.‘ “11
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Bûhem zimy na pfielomu roku 1838 a 1839 byly tisíce Svat˘ch posledních 
dnÛ pfiinuceny opustit svÛj domov ve státû Missouri a urazit více 

neÏ 300 kilometrÛ na cestû do státu Illinois.

V roce 1841 Joseph Smith a jeho rádci v Prvním pfiedsednic-
tvu napsali: „Pravda, podobnû jako statn˘ dub, stojí neporu‰ena
uprostfied sváfiících se ÏivlÛ, které na ni bu‰í nesmírnou silou.
Velké vody se valí, vlna za vlnou, v rychlém sledu, a nepohlcují ji.
,Pozdvihují svÛj hlas, ó Pane; velké vody pozdvihují svÛj hlas; ale
Pán zástupÛ je mocnûj‰í neÏ mocné vlny mofiské‘ [viz Îalm
93:3–4]; ani plameny pronásledování, s ve‰ker˘m pÛsobením
lÛzy, ji nejsou schopny zniãit; ale zÛstává nestrávena, podobnû
jako MojÏí‰Ûv kefi, a nyní, právû v tomto okamÏiku, pfiedkládá
dÛleÏit˘ v˘jev lidem i andûlÛm.

Kam mÛÏeme obrátit svÛj zrak, abychom vidûli nûco podob-
ného? Máme na mysli lid, kter˘ pfiijal urãit˘ náboÏensk˘ systém,
kter˘ je nepopulární, a kvÛli oddanosti tomuto systému na nûj
opakovanû doléhalo pronásledování. Lid, kter˘ kvÛli své lásce
k Bohu a kvÛli oddanosti Jeho vûci vytrpûl hlad, nedostatek,
nebezpeãí a témûfi kaÏdé strádání. Lid, kter˘ kvÛli svému nábo-
Ïenství musel oplakávat pfiedãasnou smrt rodiãÛ, manÏelÛ, man-
Ïelek a dûtí. Lid, kter˘ dával pfiednost smrti pfied otroctvím a



K A P I T O L A  3 2

373

pokrytectvím, a kter˘ se ctí uchoval svÛj charakter a stál pevnû a
neochvûjnû v dobách, které jsou zkou‰kou pro du‰e lidské.“12

BoÏí nesmírná moc bude pomáhat tûm, ktefií jsou 
pronásledováni kvÛli spravedlivosti.

Joseph Smith, kdyÏ byl uvûznûn v Ïaláfii v Liberty, napsal
Svat˘m: „Nemyslete si, Ïe na‰e srdce umdlévá, jako kdyby se nám
pfiihodilo nûco neobvyklého [viz 1. Petrova 4:12], neboÈ jsme
vidûli v‰echny tyto vûci pfiedem, a byli jsme o nich uji‰tûni, a máme
uji‰tûní o lep‰í nadûji neÏ té, kterou mají na‰i pronásledovatelé.
BÛh tudíÏ roz‰ífiil na‰e bedra pro toto bfiímû. Radujeme se ve
sv˘ch zkou‰kách, protoÏe víme, Ïe BÛh je s námi, Ïe je ná‰ pfiítel
a Ïe spasí na‰i du‰i. Nestaráme se o ty, ktefií mohou zabít tûlo; na‰í
du‰i ublíÏit nemohou. [Viz Matou‰ 10:28.] NeÏádáme o pfiízeÀ
z rukou lÛzy, ani svûta, ani ìábla, ani jeho poslÛ – odpadlíkÛ, ani
tûch, ktefií milují, ãiní a pfiísahají lÏi, aby nás pfiipravili o Ïivot.
Nikdy jsme se nepfietvafiovali, ani nebudeme, abychom si zacho-
vali Ïivot... Víme, Ïe se snaÏíme celou svou myslí, mocí a silou
konat vÛli BoÏí a v‰echny vûci, kterékoli nám pfiikázal...

... Spasitel pravil: ,Musí nezbytnû b˘ti, aby pfiicházela pohor‰ení,
bûda v‰ak tûm, skrze nûÏ pfiicházejí.‘ [Viz Matou‰ 18:7.] A opût:
,Blahoslavení budete, kdyÏ vám zlofieãiti budou a protivenství
ãiniti, a mluviti v‰ecko zlé o vás, lhouce, pro mne; radujte se a
veselte se, nebo odplata va‰e hojná jest v nebesích. TakÈ zajisté
protivili se prorokÛm, ktefiíÏ byli pfied vámi.‘ [Matou‰ 5:11–12.]

Drazí bratfií, pokud kdy lidé mûli právo ãinit si nárok na toto
zaslíbeni, pak jsme to my; neboÈ víme, Ïe nás svût nejen nenávidí,
ale také o nás mluví fale‰nû v‰e zlé, z Ïádného jiného dÛvodu neÏ
jen kvÛli tomu, Ïe se snaÏíme uãit plnosti evangelia JeÏí‰e Krista...

A nyní, drazí a velmi milovaní bratfií – a kdyÏ fiíkáme bratfií, mys-
líme tím ty, ktefií jsou vytrvale vûrní v Kristu, muÏe, Ïeny i dûti –
pfiáli bychom si vás nabádat ve jménu Pána JeÏí‰e, abyste byli silní
ve vífie v novou a vûãnou smlouvu a abyste se niãeho neobávali
od sv˘ch nepfiátel... Vytrvejte dokonce aÏ do smrti; neboÈ ,chtûl-li
by kdo du‰i svou zachovati, ztratíÈ ji; pakli by kdo ztratil du‰i svou
pro mne a pro evangelium, tenÈ ji zachová,‘ praví JeÏí‰ Kristus.
[Viz Marek 8:35.]“13
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Prorok a jeho rádci v Prvním pfiedsednictvu napsali z Ïaláfie
v Liberty vedoucím Církve také toto: „Bratfií, nebojte se, ale
buìte silní v Pánu a v moci síly jeho. Kdo je ãlovûk, Ïe by se ho
mûl sluÏebník BoÏí bát, nebo kdo je syn ãlovûka, Ïe by se mûl
pfied ním tfiást? Ani si nemyslete nic neobvyklého ohlednû palãi-
v˘ch zkou‰ek, kter˘mi jsme zkou‰eni, jako kdyby se nám pfiiho-
dilo nûco neobvyklého. Pamatujte na to, Ïe v‰ichni jsou
podílníky podobn˘ch strastí. [Viz 1. Petrova 4:12–13.] TudíÏ se
radujte ve sv˘ch strastech, kter˘mi jste zdokonalováni a skrze
nûÏ byl vÛdce na‰eho spasení rovnûÏ zdokonalován. [Viz ÎidÛm
2:10.] NechÈ je va‰e srdce i srdce v‰ech Svat˘ch s vámi utû‰eno,
a nechÈ se radují nesmírnû, neboÈ veliká je na‰e odmûna v nebi,
neboÈ takto zlovolní pronásledovali proroky, ktefií byli pfied
námi. [Viz Matou‰ 5:11–12.]“14

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si to, co se popisuje na stranách 367–369. Co vás zau-
jalo na tom, jak Joseph Smith a ostatní Svatí reagovali na pro-
následování? Proã podle va‰eho názoru byli ochotni toto
pronásledování sná‰et?

• Pfieãtûte si strany 369–371, kde Prorok Joseph uãí tomu, Ïe spra-
vedliví lidé budou ãasto ãelit pronásledování. Co myslíte, proã
tomu tak je? V ãem se dne‰ní pronásledování podobá pronásle-
dování v dobû Josepha Smitha? V ãem je dnes jiné?

• Na stranû 371 se Joseph Smith podûlil o urãit˘ klíã, aby
pomohl Svat˘m. Jaké zku‰enosti vám pomohly poznat hod-
notu tohoto klíãe? Co dal‰ího byste poradili tomu, kdo kvÛli
své vífie ãelí pronásledování? (Nûkteré pfiíklady najdete na stra-
nách 371–373.)

• Projdûte si strany 373–374, kde nás Joseph Smith uji‰Èuje, Ïe
Pán nám bude pomáhat, kdyÏ budeme reagovat na pronásle-
dování s vírou a odvahou. Co podle vás znamenají slova, Ïe BÛh
„roz‰ífiil na‰e bedra pro toto bfiímû“? Jak se mÛÏeme „[radovat]
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ve sv˘ch zkou‰kách“ a „[ve sv˘ch] strastech“? Jak nám podle vás
mohou strasti pomáhat, abychom se stali dokonal˘mi?

Související ver‰e z písem: Matou‰ 5:43–44; ¤ímanÛm 8:35–39;
2. Nefi 26:8; Mosiá‰ 24:8–16; 3. Nefi 6:13
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Duchovní dary uzdravování,
jazykÛ, proroctví

a rozli‰ování duchÛ

„Nikdo nemÛÏe b˘t sluÏebníkem JeÏí‰e Krista, ledaÏe 
má svûdectví o JeÏí‰ovi; a toto je duch proroctví.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V prvních mûsících roku 1839 nalezli Svatí nakrátko útoãi‰tû
v Quincy ve státû Illinois a poté se zaãali stûhovat do osady
Commerce, která leÏela asi 80 kilometrÛ na sever. Prorok zaãal po
svém úniku z vûzení ve státû Missouri nakupovat pozemky
v Commerce a v jeho okolí, aby zajistil místo shromaÏìování pro
tisíce ãlenÛ, ktefií utekli z Missouri a nyní potfiebovali místo, kde by
si mohli znovu vybudovat domov. Do ãervence 1839 stovky Svat˘ch
tábofiily ve stanech a v kryt˘ch vozech na v˘chodní stranû fieky
Mississippi v Commerce, a dal‰í na‰li útoãi‰tû v opu‰tûn˘ch vojen-
sk˘ch kasárnách na druhé stranû fieky v Montrose ve státû Iowa. Na
tomto místû, které bylo jejich nov˘m domovem, Svatí zaãali m˘tit a
vysu‰ovat baÏinatou pÛdu poblíÏ fieky. Mnoho ãlenÛ Církve násled-
kem po‰típání od komárÛ váÏnû onemocnûlo malárií i jin˘mi
nemocemi. Nûktefií Svatí zemfieli a dal‰í byli na pokraji smrti.
Joseph a Emma Smithovi vzali do péãe do svého roubeného domu
tolik lidí, Ïe se Prorok vzdal své postele a spal venku ve stanu.

22. ãervence, uprostfied období, kdy byli mnozí postiÏeni
nemocemi, byli Svatí svûdky toho, co star‰í Wilford Woodruff
nazval „dnem BoÏí moci“.1 Onoho dne ráno Prorok vstal, vz˘val
Pána v modlitbû a naplnûn Duchem Pánû zaãal Ïehnat nemoc-
n˘m ve svém domû, venku kolem domu i dole u fieky.
V Montrose, na druhé stranû fieky, nav‰tívil dÛm Brighama
Younga a dal mu uzdravující poÏehnání. Pak, doprovázen
Sidneym Rigdonem, Brighamem Youngem a dal‰ími ãleny
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Dvanácti, pokraãoval ve své misi naplnûné milosrdenstvím mezi
ostatními Svat˘mi ve státû Iowa. Star‰í Woodruff zaznamenal
jeden z nejpozoruhodnûj‰ích pfiípadÛ uzdravení, k nimÏ onoho
dne do‰lo:

„Pfie‰li jsme námûstí a vstoupili jsme do domu bratra [Eliá‰e]
Fordhama. Bratr Fordham jiÏ hodinu umíral a kaÏdou minutu
jsme oãekávali, Ïe to bude jeho minuta poslední. PociÈoval jsem
moc BoÏí, která spoãívala na jeho Prorokovi. KdyÏ jsme vstoupili
do domu, bratr Joseph pfiistoupil k bratru Fordhamovi a vzal ho
za pravou ruku... Vidûl, Ïe bratr Fordham má skelné oãi a Ïe
nemluví a je v bezvûdomí.

Poté, co ho [Prorok] uchopil za ruku, podíval se umírajícímu
muÏi do tváfie a fiekl: ,Bratfie Fordhame, coÏ mne nepoznává‰?‘
Zprvu nic neodpovûdûl; ale my v‰ichni jsme byli svûdky pÛso-
bení Ducha BoÏího, kter˘ na nûm spoãíval.

[Joseph] znovu fiekl: ,Eliá‰i, coÏ mne nepoznává‰?‘ Bratr
Fordham slab˘m hlasem za‰eptal: ,Ano!‘ Prorok poté pravil:
,Nemá‰ snad víru, Ïe mÛÏe‰ b˘t uzdraven?‘

Odpovûì, která byla trochu zfietelnûj‰í neÏ pfiedtím, znûla:
,Obávám se, Ïe je uÏ pfiíli‰ pozdû. Kdybys pfii‰el dfiíve, myslím, Ïe
bych mohl b˘t uzdraven.‘ Vypadal jako ãlovûk, kter˘ se probouzí
ze spánku. Byl to spánek smrti. Joseph pak fiekl: ,Nevûfií‰ snad,
Ïe JeÏí‰ je Kristus?‘ ,Vûfiím, bratfie Josephe,‘ znûla odpovûì.

Poté Prorok BoÏí hlasitû promluvil, jakoby se vzne‰eností
BoÏstva: ,Eliá‰i, pfiikazuji ti ve jménu JeÏí‰e z Nazarétu, abys vstal
a byl uzdraven!‘

Prorokova slova nebyla jako slova ãlovûka, ale jako hlas BoÏí.
Pfiipadalo mi, jako kdyby se dÛm otfiásl v základech. Eliá‰
Fordham vyskoãil z postele jako nûkdo, kdo byl vzkfií‰en z mrt-
v˘ch. Do tváfie se mu vrátila zdravá barva a byl pln˘ Ïivota.
Chodidla mûl zabalená v obkladu [z kukufiiãné mouky]. Obklady
odkopl a jejich obsah se rozsypal, a poté poÏádal o obleãení a
oblékl se. PoÏádal o misku chleba a mléka a pojedl; pak si nasa-
dil klobouk a vy‰el s námi na ulici, abychom nav‰tívili ostatní,
ktefií byli nemocní.“2
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V dobû, kdy toho bylo zoufale zapotfiebí, Svatí zaÏili vylití daru
uzdravování z rukou Proroka.

Uãení Josepha Smitha

Nemocní mohou b˘t uzdraveni skrze víru a 
pouÏití moci knûÏství, podle vÛle Pánû.

„Jaké je znamení uzdravování nemocn˘ch? Vkládání rukou je
oním znamením neboli zpÛsobem oznaãen˘m Jakubem a obyãe-
jem dávn˘ch Svat˘ch, jak to nafiídil Pán, a my nemÛÏeme toto
poÏehnání získat Ïádnou jinou cestou neÏ zpÛsobem, kter˘
oznaãil Pán. [Viz Jakub 5:14–15.]“3

KdyÏ byli v ãervenci 1839 Svatí v Commerce ve státû Illinois
teprve krátce a rozmohly se mezi nimi nemoci, Joseph Smith
zaznamenal: „Mezi bratfiími i mezi místními obyvateli se zaãaly
rozmáhat nemoci, a tak jsem vût‰inu tohoto t˘dne i toho násle-
dujícího strávil tím, Ïe jsem nav‰tûvoval nemocné a Ïehnal jsem
jim; nûktefií mûli dostatek víry a byli uzdraveni; jiní nemûli...

Nedûle, 28. – Konalo se shromáÏdûní jako obvykle... Promluvil
jsem a nabádal jsem ãleny Církve, aby kaÏd˘ jednotlivû dal svÛj
dÛm do pofiádku, aby vyãistil vnitfiek nádoby, a abychom se se‰li
pfií‰tí sabat a pfiijímali svátost, abychom skrze svou poslu‰nost
tûchto obfiadÛ mohli mít schopnost zvítûzit s Bohem nad niãite-
lem, a aby nemocní mohli b˘t uzdraveni. Cel˘ onen t˘den jsem
strávil hlavnû mezi nemocn˘mi, ktefií, pov‰echnû vzato, získávají
sílu a znovu nab˘vají zdraví.“4

„Mnozí spravedliví padnou za obûÈ nemoci, moru, atd. pro
slabost tûla, a pfiesto budou spaseni v království BoÏím. A tak je
nesvatou zásadou fiíci, Ïe ti a ti se dopustili pfiestupkÛ, protoÏe
padli za obûÈ nemoci nebo úmrtí, neboÈ ve‰keré tûlo je podro-
beno smrti; a Spasitel fiekl: ,Nesuìte, abyste nebyli souzeni.‘
[Viz Matou‰ 7:1.]“5

Úãelem daru jazykÛ je uãit druhé evangeliu.

Prorok promluvil na konferenci star‰ích, která se konala
v roce 1834: „Joseph Smith pak podal vysvûtlení t˘kající se daru
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jazykÛ, Ïe tento dar byl zvlá‰tû zfiízen pro kázání evangelia jin˘m
národÛm a jazykÛm, av‰ak nebyl dán pro fiízení Církve.“6

„Pokud jde o dar jazykÛ, mÛÏeme fiíci jedinû to, Ïe na tomto
místû jsme ho obdrÏeli podobnû jako lidé z dávn˘ch dob: pfiáli
bychom si v‰ak, abyste byli opatrní, abyste v tomto nebyli okla-
máni... Nebudete-li opatrní, Satan vás bude ohlednû daru
jazykÛ nepochybnû znepokojovat; nestaãí ho sledovat jen tro-
chu, ani se nestaãí modlit jen trochu. KéÏ vám Pán dá moudrost
ve v‰ech vûcech.“7

„[Na shromáÏdûní konaném 26. prosince 1841] jsem ãetl 13.
kapitolu První epi‰toly Korintsk˘m, také ãást 14. kapitoly, a
poznamenal jsem, Ïe dar jazykÛ je v Církvi nezbytn˘;... dar
jazykÛ mocí Ducha Svatého v Církvi je ku prospûchu sluÏebníkÛ
BoÏích, aby mohli kázat nevûfiícím, jako v den letnic.“8

„Jazyky byly dány za úãelem kázání mezi tûmi, jejichÏ jazyku
nerozumíme; jako v den letnic atd., a není nutné, aby Církev byla
nûjak zvlá‰È uãena právû o jazycích, neboÈ kdokoli má Ducha
Svatého, mÛÏe promlouvat o vûcech BoÏích ve svém jazyce,
stejnû jako mÛÏe promlouvat v jiném; neboÈ víra nepfiichází
skrze znamení, ale skrze sly‰ení slova BoÏího.“9

„Nebuìte tak zvûdaví ohlednû jazykÛ, nemluvte jazyky, ledaÏe
by byl pfiítomen pfiekladatel; hlavním úãelem jazykÛ je mluvit
k cizincÛm, a pokud lidé velmi dychtí po tom, aby projevili svou
inteligenci, nechÈ k tûmto lidem mluví jejich vlastním jazykem.
V‰echny dary BoÏí jsou uÏiteãné na svém místû, ale kdyÏ se pou-
Ïijí k tomu, co BÛh nemá v úmyslu, stávají se újmou, léãkou a
prokletím namísto poÏehnáním.“10

„Mûli jsme také bratry a sestry, ktefií mûli fale‰n˘ dar jazykÛ;
mumlali a mluvili nepfiirozen˘m hlasem, a tûlo mûli zkrou-
cené...; kdeÏto na Duchu BoÏím není nic nepfiirozeného.“11

„Nemluvte darem jazykÛ, aniÏ byste mu rozumûli, nebo bez
pfiekladu. ëábel mÛÏe mluvit jazyky; protivník pfiijde se sv˘mi
skutky; mÛÏe pokou‰et v‰echny druhy lidí; mÛÏe mluvit anglicky
nebo holandsky. NechÈ nikdo nemluví jazyky, ledaÏe by pfiekládal,
vyjma se souhlasem toho, kdo je ustanoven pfiedsedat; on je pak
mÛÏe rozli‰it nebo pfiekládat, nebo to mÛÏe dûlat nûkdo jin˘.“12
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„Dar jazykÛ mocí Ducha Svatého v Církvi je ku prospûchu 
sluÏebníkÛ BoÏích, aby mohli kázat nevûfiícím.“

„Pokud chcete nûco zjevit, nechÈ to je ve va‰em vlastním
jazyce; neoddávejte se pfiíli‰ pouÏívání daru jazykÛ, jinak ìábel
zneuÏije ty, ktefií jsou nevinní a neopatrní. MÛÏete mluvit jazyky
pro svou vlastní útûchu, ale toto stanovuji jako pravidlo, Ïe jest-
liÏe nûkdo nûãemu uãí skrze dar jazykÛ, nemá to b˘t pfiijímáno
jako nauka.“13

Aãkoli pouze jeden mluví jako prorok Církve, duch 
proroctví umoÏÀuje v‰em, aby svûdãili o JeÏí‰i Kristu.

„Nikdo není sluÏebníkem JeÏí‰e Krista, aniÏ by byl prorokem.
Nikdo nemÛÏe b˘t sluÏebníkem JeÏí‰e Krista, ledaÏe má svûdec-
tví o JeÏí‰ovi; a toto je duch proroctví. [Viz Zjevení 19:10.]“14

„Jan Zjevovatel praví, Ïe svûdectví o JeÏí‰ovi je duch proroctví.
[Viz Zjevení 19:10.] Pokud má nûkdo svûdectví o JeÏí‰ovi, nemá
snad ducha proroctví? A pokud má ducha proroctví, ptám se,
není snad prorokem? Pokud je prorokem, nebude snad pfiijímat
zjevení? A kdokoli, kdo pro sebe nepfiijímá zjevení, musí b˘t
zatracen, neboÈ svûdectví o JeÏí‰ovi je duch proroctví. NeboÈ
Kristus praví: proste a obdrÏíte; a pokud se stane, Ïe nûco
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obdrÏí, ptám se, nebude to snad zjevení? A pokud nûkdo nemá
svûdectví o JeÏí‰ovi nebo o duchu BoÏím, není jeho, totiÏ KristÛv.
A pokud není jeho, musí b˘t zatracen.“15

Ná‰tûvník mûsta Nauvoo zaznamenal, Ïe Joseph Smith
bûhem rozhovoru uãil tomuto: „Prorok Joseph [fiekl, Ïe]... aby
ãlovûk mohl b˘t sluÏebníkem JeÏí‰ov˘m, musí o JeÏí‰ovi svûdãit;
a aby ãlovûk mohl o JeÏí‰ovi svûdãit, musí mít ducha proroctví;
neboÈ, podle Jana, svûdectví o JeÏí‰ovi je duch proroctví.

Pokud ãlovûk prohla‰uje, Ïe je sluÏebníkem JeÏí‰ov˘m, a
nemá ducha proroctví, musí b˘t svûdkem fale‰n˘m, neboÈ
nevlastní onen dar, kter˘ ho opravÀuje k tomuto úfiadu; a rozdíl
mezi [Josephem Smithem] a duchovenstvem tohoto pokolení je
v tom, Ïe on prohla‰uje, Ïe vlastní onoho ducha proroctví, kter˘
ho opravÀuje k tomu, aby svûdãil o JeÏí‰ovi a o evangeliu spa-
sení; a duchovenstvo tohoto ducha popírá, ano, ducha proroc-
tví, kter˘ jako jedin˘ by je mohl uãinit prav˘mi svûdky neboli
potvrzovateli Pána JeÏí‰e, a pfiesto tvrdí, Ïe jsou prav˘mi sluÏeb-
níky spasení.“16

„Víra pfiichází skrze sly‰ení slova BoÏího, skrze svûdectví slu-
ÏebníkÛ BoÏích; toto svûdectví vÏdy doprovází Duch proroctví a
zjevení.“17

Dar rozli‰ování duchÛ umoÏÀuje vûrn˘m rozpoznat 
rozdíl mezi vlivem dobr˘ch a zl˘ch duchÛ.

V poãátcích znovuzfiízené Církve ãlenové Církve i ãlenové
jin˘ch náboÏensk˘ch skupin nûkdy jednali pod vlivem zl˘ch
nebo fale‰n˘ch duchÛ, a pfiitom se domnívali, Ïe jednají pod
vlivem Ducha Svatého. Prorok Joseph Smith uãil: „KvÛli nedáv-
n˘m pfiípadÛm, ke kter˘m mezi námi do‰lo, na mnû spoãívá
nevyhnutelná povinnost fiíci nûco ve vztahu k duchÛm, kter˘mi
jsou lidé podnûcováni.

Ze spisÛ apo‰tolÛ [v Novém zákonû] je zfiejmé, Ïe v jejich
dobû existovalo mnoho fale‰n˘ch duchÛ, ktefií ,vy‰li na svût‘, a
Ïe bylo zapotfiebí inteligence, kterou mohl poskytnout jedinû
BÛh, k odhalení fale‰n˘ch duchÛ a k prokázání toho, jací
duchové byli od Boha. [Viz 1. Janova 4:1–4.] Svût je v‰eobecnû
vzato nesmírnû neznal˘ ohlednû této vûci, a proã by tomu mûlo
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b˘t jinak? – ,neboÈ nikdo nezná vûcí BoÏích, jedinû skrze Ducha
BoÏího.‘ [Viz 1. Korintsk˘m 2:11.] …

Zdá se, Ïe vÏdy, v kaÏdé dobû, se nedostávalo poznání t˘kají-
cího se tohoto tématu. V kaÏdé dobû, a témûfi mezi v‰emi lidmi,
se projevují duchové v‰ech moÏn˘ch druhÛ... V‰ichni mají své
duchy, v‰ichni mají nadpfiirozenou moc a v‰ichni tvrdí, Ïe jejich
duchové jsou od Boha. Kdo rozlu‰tí tuto záhadu? ,Zku‰ujte
duchÛ‘, fiíká Jan [1. Janova 4:1], ale kdo to má dûlat? Uãenci, ti,
ktefií jsou v˘mluvní, filozofové, mudrci, duchovní – ti v‰ichni
jsou neznalí... Kdo mÛÏe vynést na denní svûtlo skrytá tajemství
fale‰n˘ch duchÛ, ktefií se tak ãasto projevují mezi Svat˘mi
posledních dnÛ, a odhalit je? Odpovídáme, Ïe nikdo toto
nemÛÏe udûlat bez knûÏství, a aniÏ by znal zákony, jimiÏ jsou tito
duchové fiízeni; neboÈ tak, jako ,nikdo nezná vûcí BoÏích, jedinû
skrze Ducha BoÏího‘, tak nikdo nezná ducha ìáblova a jeho moc
a vliv, jedinû tím, Ïe vlastní inteligenci, která je vy‰‰í neÏ lidská, a
tím, Ïe jsou mu prostfiednictvím knûÏství odhalena tajemná
pÛsobení jeho zámûrÛ...

âlovûk musí umût rozli‰ovat duchy, neÏ mÛÏe vynést na denní
svûtlo toto pekelné pÛsobení a odhalit ho svûtu ve v‰í jeho du‰i
zniãující, ìábelské a hrÛzné podstatû; neboÈ nic nemÛÏe ublíÏit
dûtem lidsk˘m více neÏ to, kdyÏ jsou pod vlivem fale‰ného
ducha, zatímco se domnívají, Ïe mají Ducha BoÏího. Tisíce jiÏ
pocítily vliv jeho stra‰livé moci a zhoubn˘ch úãinkÛ...

Jak jsme jiÏ zmínili, ona velká potíÏ spoãívá v neznalosti
povahy duchÛ, zákonÛ, jimiÏ jsou fiízeni, a znamení, podle nichÏ
je moÏné je poznat; je-li pro poznání vûcí BoÏích zapotfiebí
Ducha BoÏího, a ducha ìáblova lze odhalit jedinû jeho pro-
stfiednictvím, pak z toho pfiirozenû vypl˘vá, Ïe pokud nûkter˘
ãlovûk nebo lidé nemají sdûlení nebo zjevení od Boha, které by
jim odhalilo pÛsobení daného ducha, musí navûky zÛstat neznalí
tûchto zásad; neboÈ tvrdím, Ïe kdyÏ jeden ãlovûk nemÛÏe rozu-
mût tûmto vûcem, jedinû skrze Ducha BoÏího, pak ani deset tisíc
lidí tomu nemÛÏe rozumût; a stejnû tak je to z dosahu moudrosti
uãencÛ, jazyka tûch, ktefií jsou v˘mluvní, schopnosti mocn˘ch. A
nakonec musíme dojít k tomuto závûru, aÈ si myslíme o zjevení
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cokoli, Ïe bez nûho nemÛÏeme nic poznat ani pochopit o Bohu
nebo o ìáblu; a jakkoli neochotn˘ mÛÏe b˘t svût v tom, aby tuto
zásadu uznal, je z rozmanit˘ch vyznání a názorÛ ohlednû této
záleÏitosti patrné, Ïe ohlednû této zásady nechápou nic, a je
stejnû tak jasné, Ïe bez boÏského sdûlení musejí zÛstat v nevû-
domosti...

âlovûk musí umût rozli‰ovat duchy, jak bylo fieãeno v˘‰e, aby
pochopil tyto vûci, a jak má tento dar obdrÏet, pokud Ïádné
dary Ducha neexistují? A jak mÛÏe tyto dary obdrÏet bez zjevení?
,Kristus vystoupil do nebe a dal lidem dary; a dal nûkteré apo-
‰toly, a nûkteré proroky, a nûkteré evangelisty, a nûkteré past˘fie
a uãitele.‘ [Viz Efezsk˘m 4:8, 11.] A jak byli apo‰tolové, proroci,
past˘fii, uãitelé a evangelisté vybírání? Skrze proroctví (zjevení)
a skrze vkládání rukou – skrze boÏské sdûlení a boÏsky urãen˘
obfiad – prostfiednictvím knûÏství zorganizovaného podle fiádu
BoÏího, skrze boÏské povûfiení. Apo‰tolové v dávn˘ch dobách
drÏeli klíãe tohoto knûÏství – tajemství království BoÏího, a
následnû byli schopni odemknout a rozuzlit v‰e, co se t˘ká
vedení Církve, blaha spoleãnosti, budoucího osudu lidí a ãin-
nosti, moci a vlivu duchÛ; neboÈ je mohli podle libosti ovládat,
pfiikazovat jim ve jménu JeÏí‰ovû, aby ode‰li, a odhalovat jejich
zlomyslné a nevyzpytatelné pÛsobení, kdyÏ se snaÏili skr˘vat se
v Církvi pod plá‰tíkem náboÏenství a pÛsobit proti zájmÛm
Církve a ‰ífiení pravdy...

Ná‰ Spasitel, apo‰tolové, a dokonce i ãlenové Církve byli
obdarováni tímto darem, neboÈ Pavel praví: ,Jednomu je dán dar
jazykÛ, jinému vykládání jazykÛ, jinému konání zázrakÛ, jinému
proroctví, jinému rozli‰ování duchÛ.‘ [Viz 1. Korintsk˘m 12:10.]
V‰echny tyto dary vycházely od téhoÏ Ducha BoÏího, a byly to
dary BoÏí... Îádn˘ ãlovûk ani skupina lidí bez fiádnû ustanove-
n˘ch autorit, knûÏství a rozli‰ování duchÛ nemohou odli‰it prav-
divé duchy od tûch fale‰n˘ch.“18

„Na zem vycházejí lÏiví duchové. Nastanou veliké projevy
duchÛ, fale‰n˘ch i pravdiv˘ch... Ne kaÏd˘ duch nebo vidûní nebo
zpûv je od Boha... Dar rozli‰ování duchÛ bude dán pfiedsedají-
címu star‰ímu. Modlete se za nûj, aby tento dar mohl mít.“19
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si to, co se popisuje na stranách 377–378. Jak mÛÏe
tento záÏitek pomoci nositelÛm Melchisedechova knûÏství pfii-
pravit se na Ïehnání nemocn˘m? Jak nám to mÛÏe pomoci,
kdyÏ potfiebujeme knûÏské poÏehnání? Proã bylo podle vás
dÛleÏité, aby bratr Fordham v oné chvíli vyjádfiil svou víru
v JeÏí‰e Krista?

• Projdûte si, ãemu Prorok Joseph uãil na stranû 379. Jaké záÏitky
vám pomohly porozumût moci knûÏství pfii uzdravování
nemocn˘ch? Jak˘mi zásadami se máme fiídit, kdyÏ se dûlíme o
záÏitky t˘kající se uzdravování nemocn˘ch? Proã nûktefií lidé
nejsou uzraveni, i kdyÏ mají víru a obdrÏí knûÏské poÏehnání?

• Joseph Smith fiekl, Ïe dar jazykÛ „byl zvlá‰tû zfiízen pro kázání
evangelia jin˘m národÛm a jazykÛm“. (Viz strany 379–381.)
Jak tento dar pomáhá pfii ‰ífiení evangelia po celém svûtû? Jak
jste vy nebo nûkdo, koho znáte, obdrÏeli dar jazykÛ pro kázání
evangelia?

• Projdûte si, ãemu Prorok uãil ohlednû ducha proroctví (strany
381–382). Co pro vás znamená, kdyÏ víte, Ïe kaÏd˘ ãlen Církve
mÛÏe mít ducha proroctví?

• Projdûte si, ãemu Prorok uãil ohlednû daru rozli‰ování duchÛ
(strany 382–384). Co je to dar rozli‰ování duchÛ? Jak se
mÛÏeme vyvarovat toho, abychom byli oklamáni zlovoln˘mi
vlivy? Jak nám ná‰ souãasn˘ prorok a ostatní vedoucí Církve
pomáhají rozpoznávat zlovolné vlivy?

Související ver‰e z písem: 1. Korintsk˘m 12:1–31; 14:1–6, 22–28;
Jakub 5:14–15; Moroni 10:8–17; NaS 46:1–33; 50:1–36, 40–44;
52:14–19
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Moc odpu‰tûní

„Pojì, drah˘ bratfie, neboÈ válka je jiÏ za námi,
a pÛvodní pfiátelé jsou nakonec znovu pfiáteli.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V létû roku 1839 pojmenoval Prorok místo, kde se Svatí shro-
maÏìovali a které se nacházelo na tom bfiehu Mississippi, jeÏ
leÏel na území státu Illinois, jako Nauvoo. Tento název je
hebrejského pÛvodu a znamená „krásnou polohu nebo místo, a
také v sobû obsahuje ideu odpoãinku“.1 Pod Prorokov˘m vede-
ním zaãali Svatí pfietváfiet vesnici Commerce v krásné mûsto.
Nejprve místo chatrãí a stanÛ postavili pohraniãní roubená
obydlí, a poté se zaãaly objevovat dfievûné i bytelné cihlové
domy. Zasadili ovocné stromy i stinné dfieviny, popínavé rostliny
a kfioviny pro zkrá‰lení sv˘ch rozhlehl˘ch pozemkÛ. Svatí dou-
fali, Ïe ve svém krásném Nauvoo najdou pokojné útoãi‰tû, kde
budou mít klid od pronásledování, kterému byli vystaveni ve
státû Missouri.

Bûhem onoho období budování mûsta se Josephu Smithovi
pfiihodilo nûco, co ukázalo jeho milosrdnou povahu a ochotu
odpou‰tût druh˘m, a tím jim umoÏnit odpoutat se od chyb,
kter˘ch se v minulosti dopustili. Daniel Tyler vyprávûl tuto
pfiíhodu:

„Jist˘ muÏ, kter˘ zastával vysoké postavení v Církvi ve Far
Westu [v Missouri], onemocnûl zimnicí ãi malárií a mûl horeãku.
Zatímco mûl oslabenou mysl a tûlo, nepfiátelsky sm˘‰lející lidé
otrávili jeho mysl a pfiesvûdãili ho, aby opustil Svaté a pfiidal se
k nim. Svûdãil i proti Prorokovi. KdyÏ se Svatí usazovali
v Commerce, pfiestûhoval se, poté co se uzdravil, ze státu
Missouri do Quincy ve státû Illinois. Tam ‰típal palivové dfiíví,
aby si obstaral prostfiedky na to, aby se mohl se svou rodinou
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Spasitel projevuje soucit vÛãi Ïenû, která byla pfiistiÏena pfii cizoloÏství. 
(Viz Jan 8:1–11.) „Kristus fiekl, Ïe pfii‰el volat hfií‰níky k pokání, 

aby je spasil,“ prohlásil Joseph Smith.
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pfiestûhovat do Nauvoo a [dát] nûjak˘ dar onomu muÏi BoÏímu,
kterému ublíÏil, pokud by mu snad odpustil a dovolil mu vrátit
se do stáda... Byl pfiesvûdãen, Ïe nikde jinde pro nûj spasení
není, a pokud by mu toto bylo odepfieno, ztratil by podle svého
názoru v‰e. A tak vyrazil na cestu se zármutkem v srdci a
skleslou hlavou.

KdyÏ [byl tento muÏ] na cestû, Pán fiekl bratru Josephovi, Ïe
tento muÏ pfiichází. Prorok vyhlédl z okna a uvidûl ho, jak jde
ulicí. Jakmile zaboãil, aby otevfiel branku, Prorok vyskoãil ze Ïidle
a vybûhl, aby se s ním setkal na dvorku, a zvolal: ,Bratfie —, jak
rád tû vidím!‘ Objal ho kolem krku a oba plakali jako dûti.

Postaãí fiíci, Ïe do‰lo k pfiíslu‰né nápravû, a onen odpadl˘ muÏ
znovu vstoupil do Církve dvefimi, opût obdrÏel knûÏství, ‰el na
nûkolik dÛleÏit˘ch misií, shromáÏdil se se Svat˘mi v Sionu a
zemfiel s pevnou vírou.“2

George Q. Cannon, kter˘ slouÏil jako rádce v Prvním pfied-
sednictvu, podal dal‰í dÛkaz o Josephovû odpou‰tûjící povaze:
„Joseph, se sv˘m zapfiisáhl˘m obhajováním pravdy a neochvûj-
n˘m lpûním na pfiikázáních BoÏích, byl vÏdy milosrdn˘ ke slab˘m
a chybujícím. Bûhem léta roku 1835 pÛsobil v radách a na shro-
máÏdûních v Kirtlandu a v blízkém okolí a byl vybrán, aby se
zúãastnil fiízení s nûkolika ãleny, ktefií byli souzeni za to, co fiekli
proti pfiedsednictvu Církve. AÈ jiÏ na nûho pfiipadl úkol obhajo-
vat obÏalované nebo vést Ïalobu, i kdyÏ mohl b˘t jedním z tûch,
kter˘m bylo ublíÏeno, jednal s tak velkou jemností a spravedl-
ností, Ïe si získal lásku v‰ech.“3

Uãení Josepha Smitha

Máme pouÏívat zásadu milosrdenství a sv˘m 
bratrÛm a sestrám odpou‰tût.

„Jednou z nejradostnûj‰ích událostí, která se na zemi mÛÏe
pfiihodit, kdyÏ se nûkdo dopustí hfiíchu vÛãi nûkomu jinému, je
tento hfiích odpustit; a pak, podle vzne‰eného a dokonalého
Spasitelova vzoru, se modlit k na‰emu Otci v nebi, aby [hfií‰ní-
kovi] rovnûÏ odpustil.“4
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„VÏdy pouÏívejte zásadu milosrdenství, a buìte ochotni
odpustit svému bratru pfii prvním náznaku pokání a Ïádosti o
odpu‰tûní; a pokud bychom dokonce odpustili svému bratru,
nebo dokonce svému nepfiíteli, je‰tû pfiedtím, neÏ ãiní pokání
nebo poÏádá o odpu‰tûní, ná‰ nebesk˘ Otec bude stejnû tak
milosrdn˘ i vÛãi nám.“5

„Vycházejte s druh˘mi, a mûjte s nimi trpûlivost, neboÈ takto
Pán jedná i s námi. Modlete se za své nepfiátele v Církvi a nepro-
klínejte své nepfiátele mimo Církev: neboÈ odplata je má, praví
Pán, a já odplatím. [Viz ¤ímanÛm 12:19.] KaÏdému vysvûcenému
ãlenovi i v‰em pravíme: buìte milosrdní, a naleznete milosrden-
ství. Pomáhejte zachraÀovat du‰e, ne je niãit: neboÈ vpravdû víte,
Ïe ,radost v nebi nad jedním hfií‰níkem pokání ãinícím je vût‰í,
neÏ nad devadesáti devíti spravedliv˘mi, ktefiíÏ nepotfiebují
pokání‘. [Viz Luká‰ 15:7.]“6

Eliza R. Snowová zaznamenala tato Prorokova slova: „[Svatí]
mají b˘t vyzbrojeni milosrdenstvím, nehledû na nepravosti mezi
námi. ¤ekl, Ïe pomáhá vynést nepravosti na svûtlo – Ïe je to
ponuré a stra‰né pomy‰lení, Ïe tolik lidí se poddává ìáblovu
zavrÏení a smûfiuje k zatracení. S hlubok˘m soucitem fiekl, Ïe jsou
to spolusmrtelníci, které jsme kdysi mûli rádi – nemáme je tedy
povzbuzovat, aby se napravili? [Je‰tû] jsme jim neodpustili sedm-
desátkrát sedmkrát, jak ná‰ Spasitel nafiídil [viz Matou‰
18:21–22]; moÏná jsme jim neodpustili ani jednou. Nyní je pro
nû dnem spasení, pokud budou ãinit pokání a napraví se.“7

„Pfiedpokládejte, Ïe JeÏí‰ Kristus a svatí andûlé by se proti nám
ohrazovali kvÛli malichernostem, co by se z nás stalo? Musíme
b˘t jeden k druhému milosrdní, a pfiehlíÏet maliãkosti.“8

Willard Richards, ãlen Kvora Dvanácti, zaznamenal: „Joseph
poznamenal, Ïe mezi ním a nebesy je v‰e v pofiádku; Ïe nepoci-
Èuje Ïádné nepfiátelství vÛãi nikomu; a Ïe podle modlitby
JeÏí‰ovy, neboli podle jeho vzoru, se modlil i Joseph – ,Otãe,
odpusÈ mi mé pfiestupky, jako i já odpou‰tím tûm, ktefií se
dopou‰tûjí pfiestupkÛ vÛãi mnû‘ [viz Matou‰ 6:12, 14], neboÈ já
ochotnû odpou‰tím v‰em lidem. Máme-li si zajistit lásku druh˘ch
a máme-li pûstovat lásku druh˘ch, musíme mít druhé rádi,
dokonce i své nepfiátele, stejnû jako své pfiátele.“9
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Odpou‰tûní obnovuje pocit jednoty.

„Zarmucuje mne, Ïe zde není pevnûj‰í spoleãenství; pokud
jeden ãlen trpí, v‰ichni to pociÈují; pocitem jednoty získáváme
moc s Bohem. Kristus fiekl, Ïe pfii‰el volat hfií‰níky k pokání, aby
je spasil. Pokryteãtí Îidé odsoudili Krista, protoÏe do svého spo-
leãenství pfiijímal hfií‰níky; pfiijímal je na základû toho, Ïe ãinili
pokání ze sv˘ch hfiíchÛ... Pokud [hfií‰níci] ãiní pokání, jsme
povinni je pfiijmout, a laskavostí je posvûtit a oãistit od ve‰keré
nespravedlivosti skrze svÛj vliv – tím, Ïe nad nimi bdíme... Nic
tak nevede lidi k tomu, aby zanechali hfiíchu, neÏ to, Ïe je vez-
meme za ruku a bdíme nad nimi s nûÏností.“10

Prorok Joseph Smith napsal skupinû vedoucích Církve:
„Bratfií, dovolte mi, abych vám fiekl, Ïe mám sklon k tomu,
abych dával a odpou‰tûl, abych vycházel s druh˘mi a abych je
sná‰el s ve‰kerou shovívavostí a trpûlivostí, s chybami, po‰eti-
lostmi, slabostmi a zlovolností sv˘ch bratfií i lidí celého svûta; a
má dÛvûra a láska vÛãi vám neochabuje, ani neslábne. A nyní,
budete-li vyzváni, abyste s námi mûli trochu strpení ohlednû
nûjaké na‰í slabosti a po‰etilosti, a pokud se vám, spoleãnû
s námi, dostane pokárání, neurazte se... AÏ se vy i já setkáme
tváfií v tváfi, oãekávám bez sebemen‰ích pochybností, Ïe v‰e
mezi námi bude zcela pochopeno, a Ïe dokonalá láska zvítûzí;
a Ïe posvátná smlouva, díky níÏ jsme spojeni, zaujme v na‰em
srdci to nejvy‰‰í místo.“11

Prorok Joseph Smith fiekl na schÛzce se sv˘mi rádci v Prvním
pfiedsednictvu a se ãleny Dvanácti: „Obãas jsem mluvil z náhlého
popudu pfiíli‰ ostfie, a pokud jsem zranil va‰e city, bratfií, Ïádám
vás o odpu‰tûní, neboÈ vás mám rád a budu vás podporovat
cel˘m sv˘m srdcem ve v‰í spravedlivosti, pfied Pánem i pfied v‰emi
lidmi; neboÈ si buìte jisti, bratfií, Ïe jsem ochoten zastavit pfiíval
ve‰kerého odporu, v boufiích i vichfiicích, v hromech i blescích, na
mofii i na zemi, v pustinû i mezi fale‰n˘mi bratfiími nebo lÛzou
nebo kdekoli, kam nás BÛh ve své prozfietelnosti mÛÏe povolat. A
jsem rozhodnut, Ïe ani vysokost ani hlubokost, kníÏectví ani moc-
nosti, vûci souãasné ani vûci budoucí ani kterékoli jiné stvofiení
mne od vás neodlouãí. [Viz ¤ímanÛm 8:38–39.]
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A já s vámi nyní uãiním smlouvu pfied Bohem, Ïe nebudu
naslouchat ani vûfiit jak˘mkoli hanliv˘m zprávám t˘kajícím se
kohokoli z vás, ani vás nebudu odsuzovat na základû jakéhokoli
svûdectví pod nebesy, vyjma onoho svûdectví, které je neomylné,
dokud se s vámi neuvidím tváfií v tváfi a nedozvím se to najisto; a
vkládám neochabující dÛvûru ve va‰e slovo, neboÈ vûfiím, Ïe jste
muÏi pravdy. A totéÏ Ïádám i od vás, kdyÏ vám cokoli fiíkám, aby-
ste vloÏili stejnou dÛvûru v mé slovo, neboÈ vám nefieknu, Ïe vím
nûco, co nevím.“12

Na podzim roku 1835 ProrokÛv bratr William nesouhlasil
s rozhodnutím, které Prorok uãinil, rozhnûval se a zaãal jed-
nat s Prorokem s pohrdáním a podnûcoval ostatní, aby jed-
nali také tak. Toto Williamovo chování Proroka rmoutilo a
napsal mu níÏe uvedená slova: „Pfieji si, bratfie Williame, aby
ses pokofiil. Ochotnû ti odpou‰tím, a ty zná‰ mou neochvûjnou
a nezmûnitelnou povahu; vím, v koho dÛvûfiuji; stojím na
skále; pfiívaly vody mû nemohou pfiemoci, ne, mû nepfiemo-
hou. Ty ví‰, Ïe nauka, které uãím, je pravdivá, ty ví‰, Ïe BÛh mi
Ïehná... Ty ví‰, Ïe mou povinností je napomenout tû, kdyÏ
dûlá‰ to, co není správné. Této v˘sady vÏdy vyuÏiji, a ty má‰
tutéÏ v˘sadu. VyuÏívám moÏnosti tû napomenout, na základû
svého rodného práva; a dávám ti tuto v˘sadu, protoÏe je mou
povinností b˘t pokorn˘ a pfiijmout napomenutí a ponauãení
od bratra nebo od pfiítele...

A nyní, kéÏ je BÛh milosrdn˘ s domem mého otce; kéÏ BÛh
odejme nepfiátelství mezi mnou a tebou; a kéÏ jsou v‰echna
poÏehnání znovuzfiízena, a minulost je na vûky zapomenuta. KéÏ
pokorné pokání pfiivede nás oba k Tobû, ó BoÏe, a k Tvé moci a
ochranû a korunû, abychom se v pokoji na vûky tû‰ili ze spole-
ãenství otce, matky, Alvina, Hyruma, Sophronie, Samuela,
Catherine, Carlose, Lucy, Svat˘ch a v‰ech posvûcen˘ch – o to se
modlí tvÛj bratr.“13

1. ledna 1836 Prorok o své snaze urovnat tyto problémy ve
své rodinû fiekl: „Nehledû na vdûãnost, která mi naplÀuje srdce,
kdyÏ se ohlíÏím za loÀsk˘m rokem, a nehledû na hojná poÏeh-
nání, která byla vloÏena na na‰i hlavu, mû bolí srdce kvÛli obtí-
Ïím, které existují v rodinû mého otce... Jsem rozhodnut, Ïe
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pokud jde o mû, nic nebude bránit tomu, aby se bûhem dne‰ka
daly do pofiádku a po dobrém odstranily a urovnaly ve‰keré
rodinné obtíÏe, aby se následn˘ rok a léta, aÈ jiÏ jich bude málo
ãi mnoho, mohly proÏít ve spravedlivosti pfied Bohem...

Bratfii William a Hyrum a str˘c John Smith pfii‰li za mnou
domÛ a spoleãnû s otcem a star‰ím Martinem Harrisem jsme se
odebrali do pokoje. Otec Smith pak zahájil na‰i schÛzku modlit-
bou, po níÏ se k dané záleÏitosti vyjádfiil velmi rozechvûle a
dojemnû, ba s ve‰ker˘m soucitem otce, jehoÏ city byly hluboce
ranûny kvÛli obtíÏím, které v rodinû existují; a zatímco k nám
promlouval, Duch BoÏí na nás spoãinul s velikou mocí, a na‰e

William W. Phelps, kter˘ je zde zobrazen s Josephem Smithem poté, co se vrátil do
plného spoleãenství se Svat˘mi, napsal o Prorokovi, kter˘ mu tak ochotnû odpustil:

„Chvalte muÏe, jenÏ rozmlouval s Jehovou!“ (Hymns, ã. 27.)
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srdce se obmûkãila. Bratr William uãinil pokorné vyznání a poÏá-
dal mne o odpu‰tûní za uráÏky, kter˘ch se vÛãi mnû dopou‰tûl.
A v tom, v ãem jsem se choval nesprávnû já, jsem i já jeho poÏá-
dal o odpu‰tûní.

„PociÈovali jsme mezi sebou ducha vyznání a odpu‰tûní, a
uzavfieli jsme smlouvu jeden s druh˘m, pfied zrakem Boha a sva-
t˘ch andûlÛ a bratfií, Ïe se od nynûj‰ka budeme snaÏit jeden dru-
hého pozvedat ve spravedlivosti a ve v‰ech vûcech, a Ïe
nebudeme naslouchat zlovoln˘m zvûstem o tom druhém; ale,
vskutku jako bratfii, pÛjdeme za tím druh˘m se svou stíÏností,
v duchu mírnosti, a usmífiíme se, a tím budeme utvrzovat své
‰tûstí i ‰tûstí rodiny a, zkrátka, ‰tûstí a blaho v‰ech. Pak jsme
pozvali mou manÏelku, matku a mého písafie a zopakovali jsme
jim smlouvu, kterou jsme uzavfieli; a zatímco na‰e nitro naplÀo-
vala vdûãnost, z oãí nám tekly slzy. Poté jsem byl poÏádán, abych
na‰i schÛzku ukonãil, coÏ jsem uãinil modlitbou; a byly to
vskutku slavnostní chvíle a chvíle radosti.“14

Tím, Ïe kajícn˘m projevujeme shovívavost, trpûlivost 
a milosrdenství, jim mÛÏeme pomoci pfiivést 

je do „svobody mil˘ch dûtí BoÏích“.

Jedním z tûch, ktefií na konci roku 1838 kfiivû svûdãili proti
Prorokovi a ostatním vedoucím Církve, coÏ vedlo k jejich
zatãení ve státû Missouri, byl i William W. Phelps, kter˘ b˘val
dÛvûryhodn˘m ãlenem Církve. V ãervnu roku 1840 bratr
Phelps napsal Josephu Smithovi a prosil ho o odpu‰tûní. Prorok
Joseph odpovûdûl: „Musím fiíci, Ïe zatímco se ti snaÏím napsat
pár fiádek v odpovûì na tvÛj dopis z 29. [dne minulého mûsíce],
mám neobvyklé pocity; a zároveÀ se raduji z této v˘sady, která
je mi dána.

Asi si dokáÏe‰ do urãité míry pfiedstavit, jaké jsem mûl pocity,
a jaké mûli pocity star‰í Rigdon a bratr Hyrum, kdyÏ jsme ãetli
tvÛj dopis – na‰e srdce vskutku roztálo nûÏností a soucitem,
kdyÏ jsme se dozvûdûli o tv˘ch rozhodnutích, atd. Mohu tû ujis-
tit, Ïe mám sklon jednat ve tvém pfiípadû zpÛsobem, kter˘
zajistí souhlas Jehovy, (jehoÏ sluÏebníkem jsem), a v souladu se
zásadami pravdy a spravedlivosti, jeÏ byly zjeveny; a jelikoÏ
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jednání nebeského Otce vÛãi pokorn˘m a kajícn˘m vÏdy cha-
rakterizuje shovívavost, trpûlivost a milosrdenství, mám sklon
napodobovat tento pfiíklad, pûstovat tytéÏ zásady, a tím b˘t spa-
sitelem sv˘ch bliÏních.

Je pravda, Ïe jsme v dÛsledku tvého chování mnohé vytrpûli –
kalich hofikosti, jiÏ tak dost pln˘, aby z nûj smrtelník pil, byl
vskutku naplnûn tak, Ïe aÏ pfietékal, kdyÏ ses obrátil proti nám,
ten, s nímÏ jsme se ãasto mile radívali a s nímÏ jsme zaÏili mnoho
osvûÏujících chvil od Pána – ,kdyby to byl nepfiítel, snesli bychom
to‘. [Viz Îalm 55:13–15.] ,Stál jsi v ten den na druhé stranû, a
kdyÏ cizinci zajímali vojsko jeho, a kdyÏ cizozemci vcházeli do
bran jeho, a o [Far West] metali losy, ty jsi také byl jako jeden
z nich; ty ses v‰ak nemûl dívat na tento den bratra svého, v den,
kdy se stal cizincem, ani jsi nemûl py‰nû mluvit v den úzkosti.‘
[Viz Abdiá‰ 1:11–12.]

Av‰ak kalich byl vypit, vÛle na‰eho Otce byla vykonána a my
jsme stále naÏivu, za coÏ dûkujeme Pánu. A byv‰e milosrdenstvím
na‰eho Boha vysvobozeni z rukou zlovoln˘ch lidí, pravíme, Ïe je
tvou v˘sadou b˘t vysvobozen z moci protivníka, b˘t pfiiveden do
svobody mil˘ch dûtí BoÏích a znovu zaujmout místo mezi
Svat˘mi Nejvy‰‰ího, a pílí, pokorou a láskou nelíãenou se ode-
vzdat na‰emu Bohu, i tvému Bohu, a Církvi JeÏí‰e Krista.

ProtoÏe vûfiím, Ïe tvé vyznání je opravdové a tvé pokání
upfiímné, rád ti znovu podám pravou ruku pfiátelství, a budu se
radovat z návratu marnotratného.

TvÛj dopis jsme ãetli Svat˘m minulou nedûli, k ãemuÏ se oni
vyjádfiili, a poté bylo jednomyslnû rozhodnuto, Ïe W. W. Phelps
má b˘t pfiijat do spoleãenství.

,Pojì, drah˘ bratfie, neboÈ válka je jiÏ za námi,
a pÛvodní pfiátelé jsou nakonec znovu pfiáteli.‘ “15

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.
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• V této kapitole je uvedeno nûkolik pfiíkladÛ, kdy Joseph Smith
odpustil druh˘m. Projdûte si tyto pfiíklady popsané na stra-
nách 387–389, 392–394 a 394–395. Jak mohou tyto pfiíbûhy
pomoci tomu, kdo má potíÏe s tím, aby druhému odpustil?

• Jaká poÏehnání v Ïivotû získáváme, kdyÏ odpou‰tíme tûm,
ktefií se vÛãi nám provinili? Proã je pro nás nûkdy tûÏké odpus-
tit druh˘m? Co mÛÏeme dûlat, abychom si vypûstovali schop-
nost snadnûji odpou‰tût?

• Na stranû 390 jsou uvedena krátká, ale moudrá prohlá‰ení
t˘kající se odpou‰tûní druh˘m. Napfiíklad: „Vycházejte s dru-
h˘mi a mûjte s nimi trpûlivost, neboÈ tak jedná Pán i s námi.“
„Buìte milosrdní a naleznete milosrdenství.“ „Pomáhejte
zachraÀovat du‰e, ne je niãit.“ „Musíme b˘t jeden k druhému
milosrdní a pfiehlíÏet maliãkosti.“ Jaké ponauãení mÛÏete zís-
kat z kaÏdého tohoto prohlá‰ení?

• Pfieãtûte si, co v prvním odstavci na stranû 391 Prorok Joseph
Smith fiíká o úãinku laskavosti a jemnosti. Proã je podle
va‰eho názoru tato rada pravdivá? Jaké máte zku‰enosti
s tûmito zásadami ve vlastním Ïivotû?

• Projdûte si první odstavec na stranû 392. Jak˘m problémÛm
bychom se mohli vyhnout, kdyÏ budeme následovat tyto
rady? Proã je nûkdy tûÏké tyto rady následovat? Jak mÛÏeme
odolat poku‰ení vûfiit negativním poznámkám o druh˘ch?

• Prorok ve snaze odpustit druh˘m mluvil o své touze „napodo-
bovat... pfiíklad“ Nebeského Otce (strana 395) a Ïít „podle
vzne‰eného a dokonalého Spasitelova vzoru“ (strana 389).
Jaké vlastnosti se máme snaÏit rozvíjet, kdyÏ se snaÏíme násle-
dovat pfiíklad Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista?

Související ver‰e z písem: Îalm 86:5; Matou‰ 18:21–35; 1. Nefi
7:16–21; Mosiá‰ 26:29–31; NaS 64:9–11
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„Zatímco je království BoÏí zaloÏeno na zemi a dávn˘ fiád vûcí znovuzfiízen, 
Pán nám ukázal tuto povinnost a v˘sadu, a je nám pfiikázáno, 

abychom byli kfitûni za své mrtvé.“
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Vykoupení pro mrtvé

„Velik˘ Jehova... zná stav Ïiv˘ch i mrtv˘ch, 
a dostateãnû zajistil jejich vykoupení.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Prorok Joseph Smith získal na zaãátku svého pÛsobení urãitou
zku‰enost, která mu pomohla pfiipravit se na dobu, kdy byla zje-
vena nauka o spasení pro mrtvé. V listopadu 1823 Alvin Smith,
nejstar‰í dítû Lucy Mack Smithové a Josepha Smitha st., náhle
váÏnû onemocnûl a ocitl se blízek smrti. Alvinovi bylo 25 let, a
byl to siln˘ a schopn˘ mladík, jehoÏ usilovná práce byla velk˘m
pfiínosem pro finanãní stabilitu rodiny. Jeho matka ho popsala
jako „mladíka, kter˘ mûl jedineãnû dobrotivou povahu“, jehoÏ
„u‰lechtilost a velkomyslnost“ Ïehnala lidem kolem nûho „kaÏ-
dou hodinu jeho Ïivota“.1

Alvin vûdûl, Ïe umírá, a tak k sobû svolal své bratry a sestry a
s kaÏd˘m sourozencem promluvil. Josephovi, kterému bylo
témûfi 18 let a kter˘ tehdy je‰tû neobdrÏel zlaté desky, Alvin fiekl:
„Chci, abys byl dobr˘m chlapcem a udûlal v‰e, co je v tvé moci,
abys ony záznamy obdrÏel. Vûrnû pfiijímej pokyny a dodrÏuj
kaÏdé pfiikázání, které ti je dáno. TvÛj bratr Alvin tû teì musí
opustit, ale pamatuj na pfiíklad, kter˘ ti dal, a buì dobr˘m pfií-
kladem pro dûti, které jsou mlad‰í neÏ ty.“2

KdyÏ Alvin zemfiel, rodina poÏádala presbyteriánského
duchovního v Palmyfie ve státû New Yorku, aby vykonal pohfieb.
Vzhledem k tomu, Ïe Alvin nebyl ãlenem kazatelovy kongregace,
tento duchovní ve svém kázání prohlásil, Ïe Alvin nemÛÏe b˘t
spasen. William Smith, JosephÛv mlad‰í bratr, vzpomínal:
„[Knûz]… velmi jasnû naznaãil, Ïe [Alvin] ode‰el do pekla, neboÈ
nebyl ãlenem církve – ale byl dobr˘m chlapcem, a mému otci se
to nelíbilo.“3
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V lednu roku 1836, mnoho let po Alvinovû smrti, obdrÏel
Joseph Smith vidûní celestiálního království, v nûmÏ vidûl, Ïe
Alvin i jeho matka a otec jednoho dne toto království zdûdí.
Joseph se „podivoval..., jak to, Ïe [Alvin] obdrÏel dûdictví
v onom království, vûda, Ïe opustil tento Ïivot pfiedtím, neÏ
Pán vztáhl ruku svou, aby shromáÏdil Izrael podruhé, a nebyl
pokfitûn na odpu‰tûní hfiíchÛ“. (NaS 137:6.) Poté pfii‰el
k Josephovi hlas Pánû fikoucí:

„V‰ichni, kdoÏ zemfieli bez poznání tohoto evangelia, kdoÏ
by ho pfiijali, kdyby jim bylo dovoleno zÛstati, budou dûdici
celestiálního království BoÏího; také v‰ichni, jiÏ zemfiou od
nynûj‰ka bez jeho poznání, kdoÏ by ho pfiijali cel˘m srdcem
sv˘m, budou dûdici onoho království; neboÈ já, Pán, budu sou-
diti v‰echny lidi podle skutkÛ jejich, podle pfiání srdce jejich.“
(NaS 137:7–9.)

15. srpna 1840 Prorok Joseph Smith kázal na pohfibu
v Nauvoo a poprvé vefiejnû uãil nauce o spasení pro mrtvé.
Podle slov Simona Bakera, kter˘ byl pfiítomen, Prorok zaãal
svûdectvím o tom, Ïe „evangelium JeÏí‰e Krista pfiineslo
radostné zvûsti veliké radosti“. Pfieãetl vût‰í ãást 15. kapitoly 1.
epi‰toly Korintsk˘m a vysvûtlil, Ïe „apo‰tol mluvil k lidem,
ktefií rozumûli kfitu za mrtvé, neboÈ oni ho praktikovali“. Poté
prohlásil, Ïe „lidé nyní mohou jednat v zastoupení za své pfiá-
tele, ktefií jiÏ tento Ïivot opustili, a Ïe plán spasení má za cíl
spasit v‰echny ty, ktefií jsou ochotni dodrÏovat poÏadavky
zákona BoÏího“.4

Mûsíc po tomto proslovu na pohfibu Prorok nav‰tívil svého
otce, kter˘ byl velmi nemocn˘ a blízek smrti. Prorok mluvil se
sv˘m otcem o nauce o kfitu za mrtvé a otec Smith vzpomínal
na svého milovaného syna Alvina. PoÏádal o to, aby tato práce
byla za Alvina „okamÏitû“ vykonána. Pouh˘ch nûkolik minut
pfied smrtí prohlásil, Ïe Alvina vidûl.5 Pozdûji roku 1840 rodina
Smithov˘ch proÏila radostn˘ okamÏik, kdyÏ Hyrum pfiijal
obfiad kfitu za svého bratra Alvina.
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Spasitel v duchovním svûtû zorganizoval spravedlivé duchy „a povûfiil je, 
aby vy‰li a pfiinesli svûtlo evangelia tûm, jiÏ byli v temnotû“. (NaS 138:30.)

Uãení Josepha Smitha

BÛh miluje v‰echny své dûti a bude soudit v‰echny 
lidi podle zákona, kter˘ obdrÏeli.

„Toto samozvanû moudré a inteligentní pokolení, mezi kter˘m
Ïijeme, jen velmi málo rozumí velik˘m zámûrÛm BoÏím ve
vztahu ke spasení lidské rodiny. Rozmanité a protichÛdné jsou
názory lidí ohlednû plánu spasení, [poÏadavkÛ] V‰emohoucího,
nezbytné pfiípravy na nebe, stavu a situace duchÛ, ktefií jiÏ ode-
‰li z tohoto Ïivota, a ohlednû ‰tûstí ãi ne‰tûstí, které je dÛsled-
kem konání spravedlivosti a nepravosti podle jejich rÛzn˘ch
názorÛ na ctnost a nefiest...

... Zatímco jedna ãást lidské rasy nemilosrdnû soudí a odsu-
zuje druhou, Velik˘ Rodiã vesmíru pohlíÏí na celou lidskou
rodinu s otcovskou péãí a s rodiãovsk˘m ohledem; dívá se na
nû jako na své potomstvo, a bez jak˘chkoli úzkoprs˘ch pocitÛ,
které ovlivÀují dûti lidské, dává ,slunci svému... vzchoditi na
dobré i na zlé, a dé‰È dává na spravedlivé i na nespravedlivé‘.
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[Matou‰ 5:45.] OtûÏe soudu drÏí ve sv˘ch rukou; je moudr˘m
Zákonodárcem, a bude soudit v‰echny lidi, nikoli podle ome-
zen˘ch, úzkoprs˘ch názorÛ lidí, ale ,podle skutkÛ vykonan˘ch
v tûle, aÈ jiÏ byly dobré, nebo zlé‘ nebo aÈ jiÏ tyto skutky byly
vykonány v Anglii, v Americe, ve ·panûlsku, v Turecku, nebo
v Indii. Bude je soudit ,nikoli podle toho, co nemají, ale podle
toho, co mají‘; ti, ktefií Ïili bez zákona, budou souzeni bez
zákona, a ti, ktefií zákon mají, budou souzeni podle tohoto
zákona. Není tfieba pochybovat o moudrosti a inteligenci
Velikého Jehovy; vynese soudy ãi milosrdenství na v‰echny
národy podle jejich rÛzn˘ch zásluh, podle jejich moÏností zís-
kat inteligenci, podle zákonÛ, jimiÏ se fiídí, podle prostfiedkÛ
pro získání správného poznání, které jsou jim poskytnuty, a
podle sv˘ch nevyzpytateln˘ch zámûrÛ ve vztahu k lidské
rodinû; a aÏ se zámûry BoÏí projeví a závoj budoucnosti se
zvedne, my v‰ichni nakonec budeme muset vyznat, Ïe to, co
ãiní Soudce celé zemû, ãiní správnû. [Viz Genesis 18:25.]“6

„BÛh soudí lidi podle toho, jak pouÏívají svûtlo, které jim dává.“7

„Lidé budou zodpovûdni za to, co mají, a nikoli za to, co
nemají... Ve‰keré svûtlo a inteligence, které jsou jim pfiedány
jejich dobroãinn˘m stvofiitelem, aÈ jiÏ je tohoto svûtla a inteli-
gence hodnû nebo málo – tímtéÏ svûtlem a inteligencí budou
spravedlnû souzeni a... poÏaduje se po nich, aby toho byli
poslu‰ni a aby to zuÏitkovali, a pouze to, co jim bylo dáno,
neboÈ ãlovûk není Ïiv jen chlebem, ale kaÏd˘m slovem, které
vychází z úst BoÏích.“8

Spasitel JeÏí‰ Kristus nabízí Ïiv˘m i mrtv˘m 
moÏnost získat odpu‰tûní a vysvobození.

„Stav kfiesÈansk˘ch národÛ po smrti je tématem, na nûjÏ byla
vynaloÏena ve‰kerá moudrost a schopnosti filozofÛ i duchov-
ních, a obvykle je pfiijímán názor, Ïe osud ãlovûka je nenavrati-
telnû zpeãetûn jeho smrtí, a Ïe je uãinûn buì vûãnû ‰Èastn˘m,
nebo vûãnû ne‰Èastn˘m; Ïe kdyÏ ãlovûk zemfie bez poznání
Boha, musí b˘t vûãnû zatracen bez jakéhokoli zmírnûní svého
trestu, bez jakékoli úlevy své bolesti ãi té nejskrytûj‰í nadûje na
vysvobození, zatímco nekoneãné vûky budou plynout dál.
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Jakkoli ortodoxní mÛÏe tato zásada b˘t, zjistíme, Ïe je v roz-
poru se svûdectvím písma svatého, neboÈ ná‰ Spasitel praví, Ïe
ve‰keré druhy hfiíchu a rouhání, kter˘m se lidé rouhají, jim
budou odpu‰tûny; ale rouhání proti Duchu Svatému odpu‰-
tûno nebude, ani v tomto svûtû, ani ve svûtû, kter˘ pfiijde, coÏ
zfietelnû ukazuje, Ïe existují hfiíchy, které mohou b˘t odpu‰tûny
ve svûtû, kter˘ pfiijde, aãkoli hfiích rouhání se [proti Duchu
Svatému] odpu‰tûn b˘t nemÛÏe. [Viz Matou‰ 12:31–32; Marek
3:28–29.]

Také Petr, mluvû o na‰em Spasiteli, fiíká, Ïe ,i tûm, ktefiíÏ jsou
v Ïaláfii, duchÛm, pfii‰ed, kázal, tehdáÏ nepovoln˘m, kdyÏ ono
jednou oãekávala BoÏí sná‰elivost za dnÛ Noé‘. (1. Petrova
3:19, 20.) Zde tedy máme zprávu o tom, Ïe ná‰ Spasitel kázal
duchÛm ve vûzení, duchÛm, ktefií byli drÏeni ve vûzení ode dnÛ
Noémov˘ch; a co jim kázal? Îe tam mají zÛstat? Dozajista ne!
NechÈ vypovídají Jeho vlastní slova. ,Poslal mne... uzdravovati
skrou‰ené srdcem, zvûstovati jat˘m propu‰tûní a slep˘m
vidûní, a propustiti ssouÏené v svobodu.‘ (Luká‰ 4:18.) Izaiá‰ to
fiíká takto – ,Abys... vyvodil z Ïaláfie vûznû, a z vûzení ty, ktefiíÏ
sedí ve tmách.‘ (Izaiá‰ 42:7.) Z tohoto je zcela zfiejmé, Ïe On
jim ‰el nejen kázat, ale také je vysvobodit neboli vyvést je
z vûzení...

Velik˘ Jehova se zam˘‰lel nad v‰emi událostmi spojen˘mi
s touto zemí a t˘kajícími se plánu spasení je‰tû pfiedtím, neÏ
vstoupila do existence, neboli pfiedtím, neÏ ,prozpûvovaly
spolu [radostí] hvûzdy jitfiní‘ [Job 38:7]; minulost, pfiítomnost
a budoucnost byly a jsou u Nûho jedním vûãn˘m ,nyní‘; vûdûl
o pádu Adama, o nepravostech tûch, ktefií Ïili pfied potopou, o
hloubce nepravosti spojené s lidskou rodinou, o jejich slab˘ch
i siln˘ch stránkách, o jejich moci a slávû, odpadlictví, o jejich
zloãinech, jejich spravedlivosti a nepravosti; chápal pád ãlo-
vûka a jeho vykoupení; znal plán spasení a pfiedstavil ho; byl
obeznámen se situací v‰ech národÛ i s jejich osudem; nafiídil
v‰e podle zámûrÛ své vlastní vÛle; zná situaci Ïiv˘ch i mrtv˘ch,
a dostateãnû zajistil jejich vykoupení podle jejich rÛzn˘ch okol-
ností a zákonÛ království BoÏího, aÈ jiÏ v tomto svûtû, nebo ve
svûtû, kter˘ pfiijde.“9
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BÛh je dokonale spravedln˘ a milosrdn˘ 
vÛãi v‰em lidem, Ïiv˘m i mrtv˘m.

„Pfiedstava o spravedlnosti, soudu a milosrdenství BoÏím, kte-
rou nûktefií lidé mají, je pro inteligentního ãlovûka aÏ pfiíli‰ po‰e-
tilá: napfiíklad je bûÏné, Ïe se mnozí na‰i ortodoxní kazatelé
domnívají, Ïe pokud ãlovûk není takzvanû obrácen˘, tak pokud
v tomto stavu zemfie, musí setrvat vûãnû v pekle, bez jakékoli
nadûje. V mukách musí strávit nekoneãné roky a nikdy, nikdy,
nikdy to nemá mít konce; a pfiesto je pr˘ toto vûãné ne‰tûstí
ãasto zpÛsobeno tou nejobyãejnûj‰í nehodou. PfietrÏení tkaniãky
u bot, roztrÏení kabátu tûch, ktefií vykonávají knûÏsk˘ úfiad, nebo
zvlá‰tní místo, na kterém dan˘ ãlovûk Ïije, mÛÏe b˘t nepfiím˘m
dÛvodem jeho zatracení nebo pfiíãinou toho, Ïe nebude spasen.

Uvedu pfiíklad, kter˘ není nijak neobvykl˘: dva muÏi, ktefií jsou
stejnû hfií‰ní, ktefií zanedbávají náboÏenství, oba ve stejné chvíli
onemocní; jeden z nich má ‰tûstí a nav‰tíví ho zboÏn˘ muÏ a pár
minut pfied svou smrtí se obrátí; ten druh˘ po‰le pro tfii rÛzné
zboÏné muÏe – krejãího, ‰evce a klempífie; klempífi musí pfiivafiit
drÏadlo k pánvi, krejãí musí udûlat díru pro knoflík na nûãím
kabátu, kter˘ nûkdo rychle potfiebuje, a ‰vec musí opravit nûãí
botu; nikdo za ním v té chvíli nemÛÏe jít, onen muÏ umírá a jde
do pekla: jeden z nich je oslaven v lÛnû Abrahamovû, usedá v pfií-
tomnosti BoÏí a tû‰í se z vûãného a nepfieru‰ovaného ‰tûstí,
zatímco ten druh˘, stejnû tak dobr˘, se propadá do vûãného
zatracení, neodãinitelného ne‰tûstí a beznadûjného zoufalství,
protoÏe kdosi musel opravit botu, udûlat díru pro knoflík na
kabátu nebo pfiivafiit drÏadlo k pánvi.

Zámûry Jehovy nejsou tak nespravedlné, slova písma svatého
nejsou tak [klamná], ani není plán spasení pro lidskou rodinu
tak nesluãiteln˘ se zdrav˘m rozumem; na takov˘to postup by
BÛh pohlíÏel s nevolí, andûlé by s hanbou skr˘vali svou tváfi, a
kaÏd˘ ctnostn˘ a inteligentní ãlovûk by se odvrátil.

Pokud lidské zákony odmûÀují kaÏdého ãlovûka podle jeho
zásluh a trestají kaÏdého provinilce podle jeho rÛzn˘ch zloãinÛ,
Pán dozajista nebude krutûj‰í neÏ ãlovûk, neboÈ je moudr˘m záko-
nodárcem, a Jeho zákony jsou poctivûj‰í, Jeho nafiízení spravedli-
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vûj‰í a Jeho rozhodnutí dokonalej‰í neÏ ta lidská; a kdyÏ ãlovûk
soudí svého bliÏního podle zákona a trestá ho podle trestu spoje-
ného se zákonem, tak i BÛh nebes soudí ,podle skutkÛ vykona-
n˘ch v tûle‘. [Viz Alma 5:15.] ¤íci, Ïe pohané budou zatraceni,
protoÏe nevûfiili v evangelium, by bylo nesmyslné, a fiíci, Ïe v‰ichni
Îidé, ktefií nevûfií v JeÏí‰e, budou zatraceni, by bylo stejnû tak
absurdní; neboÈ ,kterak mohou vûfiit v toho, o nûmÏ nesly‰eli, a
kterak usly‰í bez kazatele, a kterak on mÛÏe kázat, jestliÏe není
poslán‘ [viz ¤ímanÛm 10:14–15]; v dÛsledku ãehoÏ ani Îidé ani
pohané nemohou b˘t vinni tím, Ïe zavrhují protichÛdné sektáfiské
názory, ani tím, Ïe zavrhují jakékoli svûdectví, vyjma toho, které je
posláno od Boha, neboÈ jako kazatel nemÛÏe kázat, ledaÏe je
vyslán, tak ani posluchaã nemÛÏe uvûfiit, [ledaÏe] si vyslechne
,vyslaného‘ kazatele, a nemÛÏe b˘t odsouzen za to, co nesly‰el, a
byv bez zákona, bude muset b˘t bez zákona souzen.“10

Je na‰í povinností a v˘sadou nechat se pokfitít a 
konfirmovat za ty, ktefií zemfieli bez evangelia.

„KdyÏ mluvíme o poÏehnáních pfiináleÏejících evangeliu a o
dÛsledcích spojen˘ch s neposlu‰ností dan˘ch poÏadavkÛ, je nám
ãasto pokládána otázka, jak je to s na‰imi otci? Budou zatraceni
za to, Ïe nebyli poslu‰ni evangelia, kdyÏ o nûm nikdy nesly‰eli?
Dozajista ne. Ale budou mít tutéÏ v˘sadu, kterou máme my zde,
prostfiednictvím vûãného knûÏství, které pÛsobí nejen na zemi,
ale také v nebi, a skrze moudrou vÛli velikého Jehovy. A tak tyto
lidi, o nichÏ se zmiÀoval Izaiá‰ [viz Izaiá‰ 24:21–22], nav‰tíví
nositelé knûÏství, a oni vyjdou ze svého vûzení na základû téÏe
zásady jako ti, ktefií byli neposlu‰ní ve dnech Noémov˘ch a které
nav‰tívil ná‰ Spasitel [jenÏ vlastnil vûãné Melchisedechovo knûÏ-
ství] a kázal jim evangelium ve vûzení. A aby mohli splnit ve‰keré
[poÏadavky] BoÏí, Ïiví pfiátelé byli pokfitûni za své mrtvé pfiátele,
a tak splnili onen poÏadavek BoÏí, kter˘ fiíká: ,Nenarodí-li se kdo
z vody a z Ducha, nemÛÏ vjíti do království BoÏího.‘ [Jan 3:5.]
Byli samozfiejmû pokfitûni nikoli za sebe, ale za své mrtvé... Pavel,
mluvû o této nauce, fiíká: ,Sic jinak co ãiní ti, ktefiíÏ se kfití za
mrtvé? JestliÏeÈ jistotnû nevstávají mrtví z mrtv˘ch, i proã se kfití
za mrtvé?‘ (1. Kor. 15:29)...
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A nyní, zatímco veliké zámûry BoÏí se spû‰nû uskuteãÀují, a
to, co pravili proroci, se naplÀuje, zatímco je království BoÏí
zaloÏeno na zemi a dávn˘ fiád vûcí znovuzfiízen, Pán nám ukázal
tuto povinnost a v˘sadu, a je nám pfiikázáno, abychom byli
kfitûni za své mrtvé a naplnili tak slova Abdiá‰ova, kter˘ mluvil o
slávû posledních dnÛ: ,I vystoupí spasitelé na horu Sion, aby
soudili zbytek Ezaua, a království bude Pánovo.‘ [Viz Abdiá‰
1:21.] Toto stanovisko odpovídá pravdiv˘m písmÛm, ospravedl-
Àuje zpÛsoby BoÏí vÛãi ãlovûku, staví lidskou rodinu na stejnou
úroveÀ a je v souladu s kaÏdou zásadou spravedlivosti, sprave-
dlnosti a pravdy. Zakonãíme slovy Petra: ,DostiÈ jest zajisté nám
na tom pfiebûhlém ãasu Ïivota, v nûmÏ jsme líbosti pohanÛ
páchali.‘ ,Proto jest zajisté i mrtv˘m kázáno evangelium, aby sou-
zeni byli podlé lidí z strany tûla, ale Ïivi byli podlé Boha
duchem.‘ [1. Petrova 4:3, 6.]“11

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 399–400 a v‰imnûte si, jak nauka o spasení
pro mrtvé pÛsobila na Josepha Smitha a jeho rodinu. Jak tato
nauka pÛsobí na vás a na va‰i rodinu?

• Projdûte si uãení Proroka Josepha t˘kající se Boha Otce a
JeÏí‰e Krista, které je uvedeno na stranách 401–403. Jak toto
uãení ovlivÀuje to, jak nahlíÏíte na Otce v nebi a na Spasitele?
Jak toto uãení souvisí se spasením pro mrtvé?

• Pfieãtûte si to, ãemu Prorok uãil na stranách 401–402 a
404–405. Jak BÛh soudí své dûti?

• Joseph Smith fiekl, Ïe kfiest za mrtvé je „povinnost a [v˘sada]“
(strana 406). V jakém smyslu je tato práce povinností? Jaké
máte osobní záÏitky, pfii nichÏ jste pocítili, Ïe tato práce je
v˘sadou? Co mÛÏete dûlat, abyste podporovali dílo Pánû t˘ka-
jící se tûch, ktefií jiÏ zemfieli? Jak mohou rodiãe pomáhat sv˘m
dûtem, aby se do tohoto díla zapojily?
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• Jak nauka o spasení pro mrtvé dokládá BoÏí spravedlnost?
Jak to dokládá Jeho milosrdenství? Jak byste, po pfieãtûní
této kapitoly, vysvûtlili tuto nauku nûkomu, kdo zastává jiné
náboÏenské pfiesvûdãení?

Související ver‰e z písem: Izaiá‰ 49:8–9; 61:1–3; Jan 5:25; NaS
138:11–37
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Znovu postaven˘ chrám Nauvoo, kter˘ stojí na místû pÛvodního chrámu. 
KdyÏ se stavûl pÛvodní chrám Nauvoo, Prorok Joseph Smith prohlásil: 

„Potfiebujeme chrám více neÏ cokoli jiného.“
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Pfiijmûte obfiady a 
poÏehnání chrámu

Chrám je místem, kde BÛh mÛÏe „zjevovat svému 
lidu obfiady svého domu a slávy svého království, 

a uãit lid cestû spasení“.

Ze Ïivota Josepha Smitha

JiÏ od prvních dnÛ Znovuzfiízení Pán uãil Proroka Josepha
Smitha tomu, jak je dÛleÏité budovat chrámy. Aãkoli byl Prorok
nucen se mnohokrát stûhovat a neustále si na jeho ãas a pozor-
nost ãinily nárok naléhavé záleÏitosti, nikdy neztratil ze zfietele
nutnost vybudovat dÛm Pánû. V Independence ve státû Missouri
byl zasvûcen pozemek pro stavbu chrámu. V Kirtlandu ve státû
Ohio byl postaven a zasvûcen nádhern˘ chrám. Ve Far Westu ve
státû Missouri byly poloÏeny úhelné kameny pro stavbu chrámu,
ale toto místo muselo b˘t opu‰tûno. A tak, kdyÏ se ãlenové
Církve zaãali usazovat v Nauvoo – a mnozí z nich nemûli dosta-
tek potravin ani postaãující pfiístfie‰í ãi zamûstnání – Joseph
Smith vûdûl, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím úkolem Svat˘ch je znovu posta-
vit chrám.

Prorok a Svatí, v odpovûì na PánÛv pfiíkaz, zaãali co nejrych-
leji budovat dÛm Pánû. Prorok si v‰ak uvûdomoval, Ïe stavba
bude trvat roky, a vûdûl, Ïe Svatí potfiebují úplná poÏehnání
chrámu. Z tohoto dÛvodu 4. kvûtna 1842, i kdyÏ chrám je‰tû
nebyl dostavûn, Joseph Smith vykonal obfiad obdarování pro
malou skupinu vûrn˘ch bratfií.

Tato skupina se se‰la v prostorné horní místnosti Prorokova
ãerveného cihlového obchodu, která byla „upravena, aby tak,
jak to okolnosti dovolovaly, pfiedstavovala vnitfiek chrámu“.1

Franklin D. Richards z Kvora Dvanácti apo‰tolÛ napsal: „KdyÏ
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Duch na‰eptal [Josephu Smithovi], Ïe jeho Ïivotní dílo se ch˘lí
ke konci, a kdyÏ Joseph vidûl, Ïe jeho pozemské dny mohou
b˘t seãteny je‰tû pfied dokonãením chrámu, povolal nûkolik
málo vyvolen˘ch a pfiedal jim obfiady svatého obdarování, aby
tak boÏské poklady jeho mysli nezmizely po jeho smrti ze
svûta.“2

V Prorokovû Ïivotopise se pí‰e: „Dne‰ek jsem strávil v horní
ãásti obchodu... na schÛzce s generálem Jamesem Adamsem ze
Springfieldu, patriarchou Hyrumem Smithem, biskupy Newelem
K. Whitneym a Georgem Millerem a presidentem Brighamem
Youngem a star‰ími Heberem C. Kimballem a Willardem Richard-
sem a uãil jsem je zásadám a fiádu knûÏství, vykonal jsem omytí,
pomazání, obdarování a pfiedání klíãÛ pfiináleÏejících k Aronovu
knûÏství, a tak dále aÏ k nejvy‰‰ímu fiádu Melchisedechova knûÏ-
ství, vyloÏil jsem fiád pfiináleÏející ke Starému DnÛ a v‰echny
zámûry a zásady, kter˘mi je kdokoli schopen si zajistit plnost
onûch poÏehnání, která jsou pfiipravena pro Církev
Prvorozeného, a vystoupit a pfieb˘vat v pfiítomnosti Eloheima ve
vûãn˘ch svûtech. Na této schÛzce byl poprvé v tûchto posledních
dnech ustanoven dávn˘ fiád vûcí.

A sdûlení, která jsem tomuto shromáÏdûní pfiedal, se t˘kala
vûcí duchovních, a mají b˘t pfiijata pouze tûmi, ktefií jsou
duchovnû sm˘‰lející: a tûmto muÏÛm nebylo sdûleno nic, co
nebude sdûleno v‰em Svat˘m posledních dnÛ, jakmile se pfii-
praví na to, aby to pfiijali, a jakmile bude pfiipraveno vhodné
místo, kde by jim to bylo sdûleno, dokonce i tûm nejslab‰ím
Svat˘m; proãeÏ nechÈ Svatí pilnû budují chrám a v‰echny
domy, které jim BÛh jiÏ pfiikázal postavit, nebo v budoucnosti
postavit pfiikáÏe.“3

I kdyÏ vût‰ina Svat˘ch pfiijala chrámové obdarování aÏ poté, co
byl postaven chrám Nauvoo, jist˘ omezen˘ poãet muÏÛ a Ïen pfii-
jal toto poÏehnání bûhem mûsícÛ po této schÛzce, která se
konala v kvûtnu roku 1842. Jednou z nich byla i Mercy Fielding
Thompsonová. KdyÏ pfiijímala obdarování, Prorok jí fiekl: „Toto
tû vyvede z temnoty do podivuhodného svûtla.“4
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Uãení Josepha Smitha

BÛh Svat˘m pfiikázal, aby budovali chrámy.

V lednu 1833, v Kirtlandu ve státû Ohio, Prorok napsal: „Pán
nám v Kirtlandu pfiikázal, Ïe máme postavit dÛm BoÏí;... toto je
slovo Pánû urãené nám, a my musíme uposlechnout, ano,
s pomocí Pánû, uposlechneme: neboÈ pod podmínkou na‰í
poslu‰nosti nám slíbil veliké vûci; ano, dokonce i náv‰tûvu
z nebes, aby nás poctil svou vlastní pfiítomností. Velice se pfied
Pánem obáváme, abychom nepfii‰li o tuto velikou poctu, kterou
nám ná‰ Mistr zam˘‰lí udûlit; usilujeme o pokoru a velikou víru,
abychom v Jeho pfiítomnosti nebyli zahanbeni.“5

V záfií 1840 Prorok a jeho rádci v Prvním pfiedsednictvu
prohlásili, Ïe nade‰el ãas postavit chrám Nauvoo: „Vzhledem
k tomu, Ïe se domníváme, Ïe jiÏ nade‰el ãas, kdy je nutné zbu-
dovat dÛm modlitby, dÛm pofiádku, dÛm pro uctívání na‰eho
Boha [viz NaS 88:119], kde budou moci b˘t vykonávány
obfiady v souladu s Jeho boÏskou vÛlí, v této ãásti zemû – pro
uskuteãnûní ãehoÏ musí b˘t vynaloÏeno znaãné úsilí a co bude
vyÏadovat urãité prostfiedky – a vzhledem k tomu, Ïe tato
práce se musí uspí‰it ve spravedlivosti, pfiíslu‰í Svat˘m, aby ve
své mysli zváÏili dÛleÏitost tûchto vûcí ve v‰ech jejich dÛsled-
cích, a poté podnikli takové kroky, které jsou nutné k tomu,
aby je uskuteãnili; a aby se, obrniv‰e se odvahou, rozhodli
udûlat v‰e, co je v jejich silách, a aby pocítili, Ïe jsou do toho
natolik zapojeni, jako kdyby ve‰kerá práce závisela jen na nich
samotn˘ch. Tímto budou napodobovat slavné skutky otcÛ a
zajistí si poÏehnání nebe pro sebe i pro své potomstvo aÏ do
nejposlednûj‰ího pokolení.“6

V lednu 1841 Prorok a jeho rádci v Prvním pfiedsednictvu
napsali: „Chrám Pánû, kam Svatí budou pfiicházet uctívat Boha
sv˘ch otcÛ podle fiádu Jeho domu a podle mocí svatého knûÏství,
je zde [v Nauvoo] ve v˘stavbû, a bude postaven tak, aby umoÏ-
Àoval náleÏitû vykonávat ve‰keré funkce knûÏství, a kde budou
pfiijímána ponauãení od Nejvy‰‰ího, a z tohoto místa se budou
‰ífiit do dalek˘ch zemí. Soustfieìme tudíÏ ve‰kerou svou moc... a
snaÏme se napodobit jednání dávn˘ch otcÛ a patriarchÛ, ktefií
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uzavfieli smlouvu s Bohem, v tom, co je tak nesmírnû dÛleÏité
pro toto i pro kaÏdé následné pokolení.“7

Na zaãátku roku 1841, podle záznamu Williama P.
McIntira, uãil Joseph Smith tomuto: „Joseph fiekl, Ïe Pán pra-
vil, Ïe máme zbudovat dÛm jeho jménu, abychom mohli b˘t
kfitûni za mrtvé. Pokud bychom to v‰ak neudûlali, byli bychom
zavrÏeni, a na‰i mrtví s námi, a tato Církev by nebyla pfiijata.
[Viz NaS 124:32.]“8

V dubnu 1842 Prorok fiekl: „Církev není plnû zorganizována,
v náleÏitém pofiádku, a ani nemÛÏe b˘t, dokud není dokonãen
chrám, kde budou zaopatfiena místa pro vykonávání obfiadÛ
knûÏství.“9

V ãervenci 1842 Prorok prohlásil: „Pán nám pravil, abychom
postavili chrám [Nauvoo]...; a tento pfiíkaz je pro nás tak
závazn˘, jako jak˘koli jin˘; a ten, kter˘ se tohoto neúãastní, je
stejnû tak pfiestupník, jako kdyby poru‰il jakékoli jiné pfiikázání;
neãiní BoÏí vÛli, ani nenaplÀuje Jeho zákony.“10

V fiíjnu 1843 Prorok nabádal Svaté: „Urychlete práci v chrámu,
obnovte své úsilí, abyste nesli vpfied ve‰keré dílo posledních dnÛ,
a kráãejte pfied Pánem s rozváÏností a ve spravedlivosti.“11

V bfieznu 1844 se Prorok setkal s Dvanácti a s v˘borem pro
chrám Nauvoo, aby diskutovali o tom, na co vynaloÏit skrovné
církevní prostfiedky. Na této schÛzce Prorok fiekl: „Potfiebujeme
chrám více neÏ cokoli jiného.“12

V chrámu se uãíme tomu, co se t˘ká vûãnosti, a pfiijímáme
obfiady spasení pro sebe i pro své pfiedky.

„Co bylo cílem shromaÏìování... lidu BoÏího v kterémkoli
vûku svûta? ... Hlavním cílem bylo postavit Pánu dÛm, ve kterém
by mohl zjevovat svému lidu obfiady svého domu a slávy svého
království, a uãit lid cestû spasení; neboÈ jsou urãité obfiady a
zásady, které, kdyÏ jsou vyuãovány a provádûny, musí b˘t konány
na místû nebo v domû zbudovaném k tomuto úãelu.

... Obfiady ustanovené v nebesích pfied zaloÏením svûta,
v knûÏství, pro spasení lidí, nelze upravovat ani mûnit. V‰ichni
musejí b˘t spaseni podle stejn˘ch zásad.
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Z téhoÏ dÛvodu BÛh shromaÏìuje svÛj lid v posledních dnech,
aby postavil Pánu dÛm, aby je pfiipravil na obfiady a obdarování,
om˘vání a pomazání, atd. Jedním z obfiadÛ domu Pánû je kfiest za
mrtvé. BÛh nafiídil pfied zaloÏením svûta, Ïe tento obfiad má b˘t
vykonáván v kfititelnici pfiipravené pro tento úãel v domû Pánû...

Nauka o kfitu za mrtvé se jasnû uvádí v Novém zákonû;... a
právû z toho dÛvodu JeÏí‰ pravil ÎidÛm: ,Kolikrát jsem chtûl
shromáÏditi dítky tvé, tak jako slepice shromaÏìuje kufiátka svá
pod kfiídla, a nechtûli jste!‘ [Matou‰ 23:37] – aby se mohli úãast-
nit obfiadÛ kfitu za mrtvé i ostatních obfiadÛ knûÏství, a pfiijímat
zjevení z nebe a b˘t zdokonalováni ve vûcech království BoÏího –
ale oni nechtûli. To byl i pfiípad dne letnic: onûch poÏehnání,
která byla pfii oné pfiíleÏitosti vylita na uãedníky. BÛh stanovil, Ïe
spasí mrtvé, a uãiní to tím, Ïe shromáÏdí svÛj lid...

... Proã shromáÏdit lid na tomto místû? Ze stejného dÛvodu,
z jakého chtûl JeÏí‰ shromáÏdit Îidy – aby mohli pfiijmout
obfiady, poÏehnání a slávy, které má BÛh pfiipravené pro své
Svaté. Nyní se zeptám tohoto shromáÏdûní a v‰ech Svat˘ch, zda
nyní zbudujete tento dÛm a pfiijmete obfiady a poÏehnání, které
má BÛh pro vás pfiipravené; nebo Pánu tento dÛm nezbudujete
a necháte Ho, aby vás minul a udûlil tato poÏehnání jinému
lidu?“13

„Jakmile bude chrám [Nauvoo] a kfititelnice pfiipravena,
zam˘‰líme pfiedat star‰ím Izraele omytí a pomazání, a vykonat
ony poslední a pÛsobivûj‰í obfiady, bez nichÏ nemÛÏeme dosáh-
nout celestiálních trÛnÛ. Pro tento úãel v‰ak musí b˘t pfiipraveno
svaté místo. Bûhem doby pokládání základÛ chrámu jiÏ bylo
v tomto smyslu proneseno prohlá‰ení, a je zaji‰tûno, aby, dokud
tato práce nebude dokonãena, mohli lidé obdrÏet své obdaro-
vání a mohli b˘t uãinûni králi a knûÏími Boha nejvy‰‰ího...
Nicménû musí b˘t zbudováno místo vyloÏenû pro tento úãel, a
pro to, aby lidé mohli b˘t pokfitûni za své mrtvé...

Pán ve vztahu k této záleÏitosti stanovil zákon: musí existovat
urãité místo pro spasení na‰ich mrtv˘ch. Já vpravdû vûfiím, Ïe
takové místo bude, a tak muÏi, ktefií chtûjí spasit své mrtvé,
mohou pfiijít a pfiivést své rodiny, a vykonat svou práci tím, Ïe
budou pokfitûni a vykonají dal‰í obfiady za své mrtvé.“14
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„âasto je kladena tato otázka: ,CoÏ nemÛÏeme b˘t spaseni,
aniÏ bychom pro‰li v‰emi tûmito obfiady, atd.?‘ Rád bych odpo-
vûdûl: Ne, nemÛÏeme získat plnost spasení. JeÏí‰ fiekl: ,V domû
Otce mého pfiíbytkové mnozí jsou, a já pÛjdu a pfiipravím pro vás
místo.‘ [Viz Jan 14:2.] DÛm by mûl zde b˘t pfieloÏen jako králov-
ství; a kdokoli, kdo je oslaven v tom nejvy‰‰ím pfiíbytku, musí
dodrÏovat celestiální zákon, a rovnûÏ i cel˘ zákon.“15

„Pokud muÏ získá plnost knûÏství BoÏího, musí ho získat tímtéÏ
zpÛsobem, kter˘m ho obdrÏel i JeÏí‰ Kristus, a to bylo dodrÏová-
ním v‰ech pfiikázání a poslu‰ností v‰ech obfiadÛ domu Pánû...

V‰ichni lidé, ktefií se stanou dûdici BoÏími a spoludûdici
s JeÏí‰em Kristem, budou muset pfiijmout plnost obfiadÛ jeho
království; a ti, ktefií v‰echny obfiady nepfiijmou, o plnost této
slávy pfiijdou.“16

„Kdybychom mohli pfieãíst, a kdybychom dokázali pochopit
v‰e, co bylo ode dnÛ Adamov˘ch napsáno ohlednû vztahu mezi
ãlovûkem a Bohem a andûly v budoucím stavu, dozvûdûli
bychom se o tom jen velmi málo. KdyÏ ãteme o zku‰enostech
druh˘ch nebo o zjevení, které bylo dáno jim, nikdy nám to

Chrám Cardston v Albertû. Ve svat˘ch chrámech Pán zjevuje svému 
lidu „slávy svého království“ a „[cestu] spasení“.



K A P I T O L A  3 6

415

nemÛÏe poskytnout zevrubn˘ pohled na ná‰ stav a skuteãn˘
vztah s Bohem. Poznání tûchto vûcí lze získat pouze postfiednic-
tvím zku‰enosti skrze obfiady, které BÛh ustanovil pro tento úãel.
Pokud byste mohli hledût do nebe pût minut, poznali byste toho
více, neÏ kdybyste pfieãetli v‰e, co bylo na toto téma napsáno...
Uji‰Èuji Svaté, Ïe pravdu... lze a je moÏné poznat skrze zjevení od
Boha prostfiednictvím Jeho obfiadÛ a prostfiednictvím odpovûdi
na modlitbu.“17

„¤ád domu BoÏího byl, a vÏdy bude, tent˘Ï, dokonce i poté,
co Kristus pfiijde; i po skonãení tisíce let bude tent˘Ï; a nakonec
vstoupíme do celestiálního království BoÏího a budeme se z nûj
tû‰it na vûky.“18

Chrám je místo svatosti, kde pfiijímáme ta nejvût‰í 
poÏehnání, která má BÛh pro své dûti.

Pfii zasvûcování chrámu Kirtland se Prorok ve své modlitbû,
která mu byla dána zjevením a která byla pozdûji zazname-
nána v Nauce a smlouvách 109, modlil: „A nyní, Svat˘ Otãe,
prosíme tû,... aby sláva tvá mohla spoãinouti na lidu tvém a na
tomto domû tvém, kter˘ nyní zasvûcujeme tobû, aby mohl b˘ti
posvûcen a zasvûcen, aby byl svat˘ a aby svatá pfiítomnost tvá
mohla b˘ti neustále v tomto domû; a aby v‰ichni lidé, ktefií
vstoupí na práh Pánova domu, mohli pociÈovati moc tvou a cítili
se nuceni pfiiznati, Ïe ty jsi ho posvûtil a Ïe je domem tv˘m, mís-
tem svatosti tvé.

A dej, Svat˘ Otãe, aby v‰ichni ti, jiÏ budou uctívati v tomto
domû, mohli b˘ti uãeni slovÛm moudrosti z nejlep‰ích knih a
aby mohli usilovati o vûdomosti, dokonce studiem a také vírou,
jak jsi pravil; a aby mohli rÛsti v tobû a obdrÏeti plnost Ducha
Svatého a b˘ti zorganisováni podle zákonÛ tv˘ch a b˘ti pfiipra-
veni, aby získali kaÏdou nutnou vûc; a aby tento dÛm mohl b˘ti
domem modlitby, domem pÛstu, domem víry, domem slávy a
Boha, vpravdû domem tv˘m...

A my tû prosíme, Svat˘ Otãe, aby sluÏebníci tvoji mohli vyjíti
z tohoto domu ozbrojeni mocí tvou a aby jméno tvé mohlo b˘ti
na nich a sláva tvá byla kolem nich a andûlé tvoji o nû peãovali;
a z tohoto místa mohli nésti nesmírnû veliké a slavné zvûsti,
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v pravdû, do konãin zemû, aby mohly vûdûti, Ïe toto je dílo tvé a
Ïe jsi vztáhl ruku svou, abys naplnil to, co jsi promlouval ústy
prorokÛ ohlednû posledních dnÛ.

Prosíme tû, Svat˘ Otãe, abys utvrdil lid, kter˘ bude uctívati a
úctyhodnû uchovávati jméno a postavení v tomto domû tvém,
ve v‰ech generacích a po vûãnost; aby Ïádná zbraÀ zhotovená
proti nim neuspûla; aby ten, kdo kope pro nû jámu, sám do ní
padl; aby Ïádné spolãení zlovolnosti nemûlo moc povstati a zví-
tûziti nad lidem tv˘m, na nûjÏ v tomto domû bude vloÏeno
jméno tvé.“19

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si poslední dva odstavce na stranû 410. V jakém
smyslu nás chrámová práce vyvádí „z temnoty do podivuhod-
ného svûtla“? Co podle vás znamená b˘t „duchovnû sm˘‰le-
jící“? Proã musíme b˘t duchovnû sm˘‰lejícími, abychom mohli
obdrÏet svûtlo, které je nám k dispozici v chrámu?

• KdyÏ Svatí v Nauvoo pracovali na stavbû chrámu, Prorok
Joseph Smith jim fiekl: „Potfiebujeme chrám více neÏ cokoli
jiného.“ (Strana 412.) Projdûte si strany 409–412 a vyhledejte,
proã jsou tato slova pravdivá. V jakém smyslu jsou Prorokova
slova pravdivá i ve va‰em Ïivotû?

• Prostudujte si, ãemu Joseph Smith uãil o pfiíkazu budovat
chrámy (strany 411–412). Proã by podle vás Církev nebyla
„plnû zorganizována“ bez chrámÛ a chrámov˘ch obfiadÛ? Co
mÛÏeme v dne‰ní dobû dûlat, abychom „[urychlili] práci
v chrámu“? Proã je tfieba, abychom „zváÏili dÛleÏitost“ chrá-
mové práce?

• Projdûte si, ãemu Prorok uãil o posvátn˘ch chrámov˘ch obfia-
dech, a co se z jeho slov dozvídáme (strany 412–415). Co
z toho, ãemu Prorok uãí, vám zvlá‰È pomáhá porozumût dÛle-
Ïitosti chrámov˘ch obfiadÛ?
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• Pfieãtûte si odstavec, kter˘ zaãíná dole na stranû 414. Pokud
jste jiÏ obdrÏeli chrámové obfiady, zamyslete se nad tím, ãemu
jste se díky sv˘m záÏitkÛm nauãili o svém stavu a skuteãném
vztahu s Bohem. Pokud jste v chrámu je‰tû nebyli nebo jste
tam nebyli del‰í dobu, zamyslete se, jak se mÛÏete na ná‰tûvu
chrámu pfiipravit.

• MÛÏete jmenovat nûkterá poÏehnání, která mÛÏeme obdrÏet,
kdyÏ nav‰tûvujeme chrám? (Nûkteré pfiíklady najdete na stra-
nách 415–416.) Co mÛÏete na základû toho, co jste ãetli v této
kapitole, udûlat, aby va‰e náv‰tûvy chrámu byly smysluplnûj‰í?

Související ver‰e z písem: Îalm 24:3–5; Izaiá‰ 2:2–3; NaS
124:25–28, 39–41
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Pravá láska – 
ãistá láska Kristova

„Láska je jednou z hlavních vlastností BoÏství, 
a ti, jiÏ usilují o to, aby byli syny BoÏími, 

by ji mûli projevovat.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Pán ve zjevení daném v roce 1841 prostfiednictvím Josepha
Smitha urãil kÛl v Nauvoo ve státû Illinois „úheln˘m kamenem
Sionu, kter˘ bude vyle‰tûn s vytfiíbeností, která je ku podoben-
ství paláce“. (NaS 124:2.) Pod Prorokov˘m vedením se Nauvoo
stalo kvetoucím stfiediskem obchodu, vzdûlání a umûní. Mnozí
pracovali na farmách a ti, ktefií mûli pozemek o rozloze necelé
poloviny hektaru ve mûstû, pûstovali ovoce a zeleninu v zahra-
dách u domu. Ve mûstû vznikaly pily, cihelny, tiskárny, ml˘ny a
pekárny, a také dílny pro tesafie, hrnãífie, klempífie, klenotníky,
kováfie a truhláfie. Svatí mohli v Nauvoo nav‰tûvovat divadlo,
plesy a koncerty. ·koly v obci nav‰tûvovaly stovky studentÛ, a plá-
novalo se zaloÏení university.

Nauvoo se rychle rozrÛstalo, a nûkolik cihelen vyrábûlo ãer-
vené cihly, díky nimÏ mûly budovy charakteristick˘ vzhled.
Jednou takovou budovou byl i ProrokÛv ãerven˘ cihlov˘ obchod.
Obchod byl postaven proto, aby slouÏil jako kanceláfi pro
Proroka a První pfiedsednictvo, a také jako místo podnikání,
které Prorokovi pomáhalo zaopatfiovat rodinu. Událost, která se
stala v tomto obchodû, dokládá dobroãinnou povahu Proroka,
díky níÏ ho lidé mûli tak rádi.

James Leach byl Angliãan, kter˘ do Nauvoo dorazil se svou
sestrou Agnes, která byla obrácena do Církve, a s jejím manÏelem
Henrym Nightingalem. Poté, co James a Henry neúspû‰nû hledali
práci, rozhodli se poÏádat o pomoc Proroka. James vzpomínal:
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Zrekonstruovan˘ ãerven˘ cihlov˘ obchod v Nauvoo. Tato budova slouÏila jako kanceláfi
pro Proroka Josepha Smitha a také jako místo podnikání, které mu pomáhalo zaopat-

fiovat rodinu. V obchodû se ãasto konala církevní shromáÏdûní a spoleãenské akce.
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„Na‰li... jsme [Proroka] v obchÛdku, jak nûjaké paní prodává
zboÏí. Bylo to poprvé, kdy jsem mûl moÏnost mu b˘t nablízku a
dobfie si ho prohlédnout. Mûl jsem pocit, Ïe má vzne‰eného
ducha. Byl jin˘ neÏ kdokoli, koho jsem dosud potkal; a v srdci
jsem si fiekl, Ïe je vskutku Prorokem Boha nejvy‰‰ího.

Nebyl jsem ãlenem Církve, a proto jsem chtûl, aby ho o práci
poÏádal Henry, ale on to neudûlal, a tak jsem to musel udûlat já.
¤ekl jsem: ,Pane Smithe, budete-li tak laskav, nemáte nûjakou
práci, kterou byste mohl dát nám obûma, abychom mohli získat
nûjaké prostfiedky?‘ Podíval se na nás s úsmûvem a velmi laskavû
fiekl: ,NuÏe, chlapci, co umíte?‘ ¤ekli jsme mu, jaké bylo na‰e
zamûstnání, neÏ jsme opustili svou rodnou zemi.

On fiekl: ,DokáÏete vykopat pfiíkop?‘ Odvûtili jsme, Ïe se
budeme snaÏit, jak nejlépe dovedeme. ,Dobfie, chlapci,‘ fiekl a
vzal mûfiicí pásmo: ,Pojìte se mnou.‘

Vzal nás nûkolik metrÛ od obchodu, podal mi krouÏek pásma,
abych ho podrÏel, a pak celé mûfiicí pásmo natáhl a oznaãil nám
ãáru, podél které jsme mûli kopat. ,A teì, chlapci,‘ fiekl, ,doká-
Ïete podél této ãáry vykopat pfiíkop tfii stopy ‰irok˘ a dva a pÛl
stopy hlubok˘?‘

¤ekli jsme, Ïe se budeme snaÏit, jak nejlépe dovedeme, a on
ode‰el. Pustili jsme se do práce, a kdyÏ jsme ji dokonãili, ‰el jsem
za ním a fiekl mu, Ïe je to hotovo. Pfii‰el se na to podívat a fiekl:
,Chlapci, kdybych to dûlal sám, nedokázal bych to udûlat lépe.
Teì pojìte se mnou.‘

Zavedl nás do zadní ãásti obchodu a fiekl nám, abychom si
vybrali tu nejlep‰í ‰unku nebo kus vepfiového. JelikoÏ jsem
ponûkud ost˘chav˘, fiekl jsem, Ïe bychom radûji, aby nám nûco
dal sám. A tak kaÏdému z nás vybral dva nejvût‰í a nejlep‰í kusy
masa a pytel mouky a zeptal se nás, zda to staãí. ¤ekli jsme mu,
Ïe jsme ochotni za to udûlat dal‰í práci, ale on fiekl: ,Pokud jste
spokojeni, chlapci, jsem také spokojen.‘

Pûknû jsme mu podûkovali a cestou domÛ jsme se radovali
z laskavého srdce Proroka na‰eho Boha.“

James Leach byl pokfitûn tent˘Ï rok a zaznamenal, Ïe „mûl
ãasto pfiíleÏitost vidût [Prorokovu] vzne‰enou tváfi, jak je ozáfiena
Duchem a mocí BoÏí“.1
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Uãení Josepha Smitha

âlovûk naplnûn˘ láskou BoÏí dychtí Ïehnat druh˘m.

„Láska je jednou z hlavních vlastností BoÏství, a ti, jiÏ usilují o
to, aby byli syny BoÏími, by ji mûli projevovat. âlovûk naplnûn˘
láskou BoÏí se nespokojí s tím, Ïe Ïehná pouze své rodinû, ale
prochází cel˘m svûtem a dychtí Ïehnat celé lidské rase.“2

Lucy Meserve Smithová zaznamenala: „[Joseph Smith] fiekl:
,Bratfií a sestry, mûjte rádi jeden druhého; mûjte rádi jeden dru-
hého a buìte milosrdní ke sv˘m nepfiátelÛm.‘ Opakoval tato
slova velmi dÛraznû a s hlasit˘m amen.“3

V ãervenci 1839 Prorok promluvil ke skupinû vedoucích
Církve: „Poté jsem k nim promluvil a pfiedal jim mnohá ponau-
ãení... dot˘kaje se mnoh˘ch témat, která jsou dÛleÏitá a hod-
notná pro ty, ktefií si pfiejí kráãet pfied Pánem v pokofie, a zvlá‰tû
jsem je uãil, aby dbali na pravou lásku, moudrost a pocit souná-
leÏitosti, a mûli lásku jeden k druhému ve v‰ech vûcech a za
v‰ech okolností.“4

Máme zvlá‰tní povinnost mít rádi ty, 
ktefií jsou v nouzi, a peãovat o nû.

„Existuje povinnost, kterou by mûl kaÏd˘ Svat˘ ochotnû pro-
kazovat sv˘m bratfiím – vÏdy je mít rád a vÏdy jim pomáhat.
Abychom byli pfied Bohem ospravedlnûni, musíme mít rádi
jeden druhého: musíme pfiekonávat zlo; musíme nav‰tûvovat ty,
ktefií jsou bez otce, a vdovy v jejich strastech, a musíme se ucho-
vávat neposkvrnûn˘mi od svûta; neboÈ tyto ctnosti plynou z vel-
kého pramene ãistého náboÏenství. [Viz Jakub 1:27.]“5

„[âlen Církve] má sytit hladové, odívat nahé, peãovat o vdovy,
osu‰ovat slzy sirotkÛ, utû‰ovat ztrápené, aÈ jiÏ jsou z této církve,
nebo z nûjaké jiné, nebo vÛbec z Ïádné, aÈ jiÏ je najde kdekoli.“6

„Bohatí nemohou b˘t spaseni bez dobroãinnosti, aniÏ by sytili
chudé podle toho, kdy a jak to BÛh poÏaduje.“7

„PovaÏte stav ztrápen˘ch a snaÏte se ulevit jejich utrpení;
nechÈ vá‰ chléb nasytí hladové a vá‰ odûv zakryje nahé; nechÈ
va‰e ‰tûdrost vysu‰í slzy sirotkÛ a utû‰í sklíãené vdovy; nechÈ va‰e
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modlitby a pfiítomnost a laskavost uleví bolesti zarmoucen˘ch a
nechÈ va‰e ‰tûdrost pfiispûje na jejich potfieby; ãiÀte dobro v‰em
lidem, zvlá‰tû ãlenÛm rodiny víry, abyste mohli b˘t bezúhonn˘mi
a nevinn˘mi, syny BoÏími bez pokárání. DodrÏujte pfiikázání
BoÏí – v‰echna, která dal, dává nebo dá, a svatozáfi slávy bude
osvûcovat va‰i stezku; chudí povstanou a budou vás velebit;
v‰ichni dobfií lidé vás budou ctít a budou si vás váÏit; a va‰e
stezka bude stezkou spravedln˘ch, která záfií jasnûji a jasnûji aÏ
k dokonalému dni. [Viz Pfiísloví 4:18.]“8

„Duch Svat˘... se bude vÏdy vylévat na va‰i hlavu, kdyÏ budete
Ïít podle onûch zásad spravedlivosti, které jsou v souladu s myslí
BoÏí, a kdyÏ budete mít patfiiãnou lásku jeden k druhému, a
budete v‰emoÏnû dbát na to, abyste pamatovali na ty, ktefií jsou
pro dobro va‰e v zajetí, a mají tûÏkosti a velké strasti. A jsou-li
mezi vámi takoví, ktefií se snaÏí o vlastní vzestup a usilují o
vlastní bohatství, zatímco jejich bratfií sténají v chudobû a pod-
stupují bolestivé zkou‰ky a poku‰ení, nemohou mít uÏitek z pfií-
mluv Svatého Ducha, kter˘ se za nás pfiimlouvá dnem i nocí
lkáním nevysloviteln˘m [viz ¤ímanÛm 8:26].

Mûli bychom vÏdy velmi dbát na to, aby toto pov˘‰ené sm˘‰-
lení nikdy nemûlo místo v na‰em srdci; ale mûli bychom se cho-
vat blahosklonnû k lidem nízkého postavení, a s ve‰kerou
shovívavostí sná‰et slabosti slab˘ch.“9

Pravá láska je shovívavá, milosrdná a laskavá.

Eliza R. Snowová zaznamenala proslov, kter˘ pronesl
Prorok: „Poté zaãal ãíst 13. kapitolu [1. epi‰toly Korintsk˘m] –
,Bych jazyky lidsk˘mi mluvil i andûlsk˘mi, a lásky kdybych
nemûl, uãinûn jsem mûd zvuãící aneb zvonec znûjící‘; a fiekl:
Neomezujte se ve svém vnímání ctnosti svého bliÏního, ale vyva-
rujte se farizejství a omezujte se v odhadech sv˘ch vlastních
ctností, a nemyslete si, Ïe jste spravedlivûj‰í neÏ druzí; chcete-li
ãinit to, co ãinil JeÏí‰, musíte roz‰ífiit svou du‰i vÛãi druh˘m a
nést své spolubliÏní do lÛna Abrahamova. ¤ekl, Ïe vÛãi Církvi i
vÛãi sv˘m nepfiátelÛm projevoval shovívavost, sná‰enlivost a
trpûlivost; a my musíme vzájemnû sná‰et své poklesky, podobnû
jako shovívav˘ rodiã sná‰í slabosti sv˘ch dûtí.
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... Zatímco budete rÛst v nevinnosti a ctnosti, zatímco budete
rÛst v dobrotivosti, nechÈ se va‰e srdce rozprostfie, nechÈ se ote-
vfie vÛãi ostatním; musíte b˘t shovívaví a sná‰et chyby a omyly
lidí. Jak drahocenné jsou du‰e lidské! …

... Nebuìte Ïádostiví nádherného odûvu a prchavé okázalosti
hfií‰níkÛ, neboÈ jsou v ne‰Èastné situaci; ale do té míry, do jaké to
dokáÏete, k nim buìte milosrdní, neboÈ nebudou-li ãinit pokání
a neobrátí-li se k Bohu, BÛh je zakrátko zniãí.“10

„Moudfií lidé by mûli mít dost poznání na to, aby nad druh˘mi
vítûzili laskavostí. ,Odpovûd mûkká odvracuje hnûv,‘ praví mou-
dr˘ muÏ [Pfiísloví 15:1]; a Svat˘m posledních dnÛ bude velmi ke
cti, kdyÏ budou projevovat lásku BoÏí tím, Ïe se budou nyní las-
kavû chovat k tûm, ktefií moÏná nevûdomky jednají nesprávnû;
neboÈ vpravdû pravil JeÏí‰: Modlete se za nepfiátele své [viz
Matou‰ 5:44].“11

„Nedlím na va‰ich chybách, a vy nebudete dlít na tûch m˘ch.
Pravá láska pfiikr˘vá mnoÏství hfiíchÛ [viz 1. Petrova 4:8], a já
jsem ãasto pfiikryl v‰echny chyby mezi vámi; ale nejlep‰í je nemít
chyby Ïádné. Mûli bychom rozvíjet mírného, tichého a pokoj-
ného ducha.“12

Eliza R. Snowová zaznamenala dal‰í proslov, kter˘ Prorok
pronesl: „Projeví-li mi lidé sebenepatrnûj‰í laskavost a lásku, ó,
jak mocnû to pÛsobí na mou mysl, zatímco opaãné chování má
sklon vzbudit ve‰keré trpké pocity a sklíãit lidskou mysl.

KdyÏ vidíme, jak se vytrácejí láskyplné pocity a jak ve svûtû
chybí pravá láska, je to jeden z dÛkazÛ, Ïe lidé nejsou obezná-
meni se zásadami boÏskosti. Moc a sláva boÏskosti spoãívá ve vel-
korysé zásadû – rozprostírat plá‰È pravé lásky. BÛh nepohlíÏí na
hfiích se shovívavostí, av‰ak kdyÏ lidé zhfie‰í, musí se na nû brát
ohled... âím více se pfiibliÏujeme k na‰emu nebeskému Otci, tím
více máme sklon pohlíÏet se soucitem na hynoucí du‰e; pfiejeme
si je vzít na svá bedra a odhodit jejich hfiíchy za sebe...

... Jak ãasto se moudfií muÏi a Ïeny snaÏili diktovat bratru
Josephovi, co má dûlat, slovy: ,Kdybych já byl bratrem Josephem,
udûlal bych to ãi ono‘; ale kdyby byli v situaci bratra Josepha,
zjistili by, Ïe muÏe ani Ïeny nelze nutit do království BoÏího, ale
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musí se s nimi jednat se shovívavostí, a nakonec je spasíme. To,
jak lze udrÏet v‰echny Svaté pohromadû a zajistit, aby se dílo
valilo kupfiedu, je ãekat s ve‰kerou shovívavostí, dokud BÛh
nepfiivede tyto jedince ke spravedlnosti. Nemá zde b˘t Ïádné
oprávnûní k páchání hfiíchu, ale milosrdenství má jít ruku v ruce
s pokáráním.“13

Pravou lásku vyjadfiujeme prost˘mi skutky 
naplnûn˘mi sluÏbou a laskavostí.

„Jsem va‰ím sluÏebníkem, a jen skrze Ducha Svatého pro vás
mohu konat dobro... Nevystupujeme pfied vámi jako nikdo jin˘
neÏ jen jako va‰i pokorní sluÏebníci, ochotní vûnovat v‰e ve
sluÏbû vám a b˘t touto sluÏbou pohlceni.“14

Edwin Holden zaznamenal: „V roce 1838 Joseph a nûkolik
mlad˘ch muÏÛ hráli venku rÛzné hry, vãetnû pálkované.
Postupnû se zaãali nudit. KdyÏ to Joseph vidûl, svolal je a fiekl:
,Pojìme postavit srub.‘ A tak se Joseph a ti mladí muÏi pustili do
práce a postavili pro jednu ovdovûlou Ïenu srub. Takov˘ byl
Joseph – vÏdy pomáhal, kdekoli mohl.“15

Lucy Mack Smithová, matka Proroka Josepha Smitha, fiekla o
dobû, kdy se Svatí zaãali usazovat v Commerce ve státû Illinois,
které se pozdûji pfiejmenovalo na Nauvoo: „âas pokroãil a bra-
tfií, ktefií se zde usadili, zaãali pociÈovat následky sv˘ch tûÏkostí,
coÏ spoleãnû s nezdrav˘m prostfiedím zpÛsobilo, Ïe dostali zim-
nici a Ïluãníkovou horeãku v takovém rozsahu, Ïe v nûkter˘ch
pfiípadech nebyl v celé rodinû nikdo, kdo by byl schopen dát
druhému napít studené vody ãi dokonce pomoci sám sobû.
Vût‰ina ãlenÛ Hyrumovy rodiny byla nemocná. Má nejmlad‰í
dcera Lucy byla také velmi nemocná, a kromû nûkolika málo
místních obyvatel vlastnû nikdo nebyl zdráv.

Joseph a Emma nechali nemocné pfiinést k nim domÛ a peão-
vali o nû. A nechali je k sobû pfiiná‰et, jakmile onemocnûli,
dokud jejich dÛm, sestávající ze ãtyfi pokojÛ, nebyl tak pfiepl-
nûn˘, Ïe museli na dvorku rozbít stan, aby v nûm ubytovali tu
ãást rodiny, která dosud dokázala stát na vlastních nohou. Joseph
a Emma vûnovali bûhem tohoto strastiplného období ve‰ker˘
svÛj ãas a pozornost péãi o nemocné.“16
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„A tak se Joseph a ti mladí muÏi pustili do práce a postavili pro jednu 
ovdovûlou Ïenu srub. Takov˘ byl Joseph – vÏdy pomáhal, kdekoli mohl.“

John L. Smith, ProrokÛv bratranec, zaznamenal níÏe uvede-
nou událost, která se pfiihodila bûhem téhoÏ období: „Nav‰tívili
nás Prorok Joseph a bratranec Hyrum, jeho bratr. Kromû matky
jsme v‰ichni onemocnûli horeãkou a zimnicí a otec vût‰inu ãasu
blouznil. KdyÏ Joseph spatfiil na‰i nuznou situaci, zul si boty a
obul je otci, neboÈ byl bos, a odjel domÛ bez bot. Pak poslal pro
otce a vzal ho k sobû domÛ a zachránil mu Ïivot, a dodával nám
mnoho útûchy, takÏe jsme se uzdravili.“17

Elizabeth Ann Whitneyová vzpomínala: „Brzy z jara roku
1840 jsme ode‰li do Commerce, jak se nadále naz˘vala hofiej‰í
ãást mûsta Nauvoo. Pronajali jsme si dÛm patfiící Hiramu
Kimballovi... Tam jsme v‰ichni onemocnûli zimnicí a horeãkou a
byli jsme stûÏí schopni jen lézt po zemi a starat se jeden o dru-
hého. Za tûchto tíÏiv˘ch okolností se mi narodilo deváté dítû.
KdyÏ nás Joseph nav‰tívil a vidûl, jak se na‰e situace zmûnila,
naléhal na nás, abychom ihned ‰li a ubytovali se u nûho. Mûli
jsme dojem, Ïe ovzdu‰í, voda i strádání, které jsme sná‰eli, by jiÏ
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o moc déle nebylo k vydrÏení; tudíÏ jsme vyuÏili této nabídky a
ode‰li jsme bydlet do malé chaty na pozemku Proroka Josepha;
zanedlouho se nám zdraví vrátilo a dûti zaãaly b˘t takové, jako
obvykle. ManÏel byl zamûstnán v obchodû, kter˘ Joseph postavil,
a obstarával zboÏí, které lidé zrovna potfiebovali.

Jednou, kdyÏ jsem vy‰la z domu na dvorek, probleskla mi hla-
vou jako elektrická rána vzpomínka na proroctví, které mi
Joseph Smith dal, kdyÏ bydlel u nás v Kirtlandu; bylo to toto: Ïe
díky tomu, co jsme udûlali pro nûho tím, Ïe jsme otevfieli dvefie
jemu i jeho rodinû, kdyÏ se ocitl bez domova, právû tak nás
v budoucnu pfiijme i on k sobû domÛ.“18

Mosiah L. Hancock zaznamenal níÏe uveden˘ záÏitek, kter˘
se pfiihodil v Nauvoo v dobû jeho mládí: „Letos v létû [1841]
jsem poprvé hrál pálkovanou s Prorokem. Stfiídavû jsme odpalo-
vali míã a utíkali jsme za ním, a kdyÏ zápas skonãil, Prorok fiekl:
,Bratfií, zapfiáhnûte konû,‘ coÏ jsme udûlali a v‰ichni jsme vyrazili
do lesa. Já jsem fiídil ná‰ povoz s jedním konûm a stál jsem na
pfiední kolébce podvozku a bratr Joseph a otec jeli na zadních
vzpûrách povozu. Skupina ãítala 39 povozÛ, a sbírali jsme dfiíví,
dokud jsme nemûli povozy naloÏené. KdyÏ jsme povozy naloÏili,
bratr Joseph se nabídl, Ïe si dá s k˘mkoli zápas v pfietahování
s klackem – a nad kaÏd˘m soupefiem postupnû zvítûzil – nad
k˘mkoli, kdo s ním chtûl zápasit.

Poté Prorok poslal povozy na rÛzná místa, k lidem, ktefií potfie-
bovali pomoc; a fiekl jim, aby Svat˘m, ktefií to potfiebují, dfiíví
na‰típali. KaÏd˘ s radostí udûlal to, co Prorok fiekl, a i kdyÏ jsme
byli nemocní, a v‰ude kolem nás ãíhala smrt, lidé se usmívali a
snaÏili se kaÏdého rozveselit.“19

5. ledna 1842 Prorok napsal níÏe uveden˘ dopis Edwardu
Hunterovi, kter˘ pozdûji slouÏil jako pfiedsedající biskup:
„Ná‰ sortiment [v ãerveném cihlovém obchodû] je pomûrnû
dobr˘ – velmi dobr˘, uváÏíme-li, jak rÛzní lidé v rÛzn˘ch chví-
lích rÛznû nakupují, a za okolností, které do urãité míry ome-
zují jejich v˘bûr; ale raduji se z toho, Ïe jsme byli schopni to
zvládat tak dobfie, jak to zvládáme, neboÈ srdce mnoh˘ch chu-
d˘ch bratfií a sester se zaraduje díky pohodlí, které je jim nyní
k dispozici.
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Obchod je aÏ pfieplnûn˘, a já jsem stál cel˘ den za pultem a
vydával jsem zboÏí tak nepfietrÏitû, jako Ïádn˘ jin˘ prodavaã, kte-
rého jsi kdy vidûl, abych vyhovûl tûm, ktefií se museli obejít bez
obvyklého vánoãního a novoroãního obûda kvÛli nedostatku
cukru, sirupu, rozinek, atd., atd.; a abych také potû‰il sám sebe,
neboÈ velmi rád o Svaté peãuji, a jsem pro v‰echny sluÏebníkem
doufaje, Ïe budu moci b˘t v pfiíhodn˘ ãas Pánû oslaven.“20

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii].

• Proãtûte si pfiíbûhy zaznamenané na stranách 419–421 a
425–428 a zamyslete se nad sv˘mi pocity vÛãi Proroku
Josephu Smithovi. Co se o nûm z tûchto pfiíbûhÛ dozvídáte?
Jak podle vás jeho jednání ovlivÀovalo lidi kolem nûho? Jak
vás v Ïivotû ovlivnila laskavost druh˘ch?

Bûhem období, kdy v Commerce v Illinois onemocnûlo mnoho ãlenÛ, 
Joseph a Emma Smithovi vzali nemocné k sobû domÛ a tam o nû peãovali.
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• Projdûte si první tfii odstavce na stranû 422. Proã podle vás ãlo-
vûk naplnûn˘ láskou BoÏí dychtí Ïehnat celému lidstvu? Jak
mohou projevy lásky a laskavosti Ïehnat v‰em lidem?

• Jaké jsou, napfiíklad, na‰e zodpovûdnosti pfii péãi o potfiebné?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 422–423.) Jak se tyto
zodpovûdnosti t˘kají ãasn˘ch potfieb tûchto lidí? Jak se t˘kají
potfieb duchovních? Jaké znáte pfiíklady tûch, ktefií peãují o
potfiebné?

• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 423. Co mÛÏeme dûlat,
abychom si více váÏili ctností ostatních lidí? Proã bychom se,
podle va‰eho názoru, mûli vyvarovat „farizejství a [omezovat]
se v odhadech sv˘ch vlastních ctností“?

• Prorok Joseph vyjádfiil obavy t˘kající se toho, jak „se vytrácejí
láskyplné pocity... ve svûtû“. (Strana 424.) ¤ekl, Ïe máme nao-
pak „roz‰ífiit svou du‰i vÛãi druh˘m“, a také fiekl: „NechÈ se
va‰e srdce rozprostfie, nechÈ se otevfie vÛãi ostatním.“ (Strany
423–424.) Co podle vás znamená roz‰ífiit své srdce a du‰i vÛãi
ostatním?

• Pfieãtûte si pát˘ odstavec na stranû 424. Jak mÛÏeme uplatÀo-
vat toto uãení, kdyÏ jednáme se ãleny své rodiny?

Související ver‰e z písem: 1. Korintsk˘m 13:1–13; Mosiá‰ 4:14–16,
26–27; Eter 12:33–34; Moroni 7:45–48; NaS 121:45–46
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WentworthÛv dopis

WentworthÛv dopis je zpráva sepsaná Prorokem 
Josephem Smithem t˘kající se „vzniku, pokroku, 
pronásledování a víry Svat˘ch posledních dnÛ“, 

která obsahuje prohlá‰ení známá jako âlánky víry.

Ze Ïivota Josepha Smitha

Joseph Smith mûl v Nauvoo kromû toho, Ïe byl presidentem
Církve, mnoho dal‰ích zodpovûdností. V kvûtnu 1842 se stal sta-
rostou mûsta Nauvoo, coÏ znamenalo, Ïe byl také vrchním soud-
cem mûstského soudu v Nauvoo. Byl také generálporuãíkem a
velitelem Legie Nauvoo. A v únoru 1842 se zhostil role editora
církevního periodika Times and Seasons [âasy a období], které
bylo vydáváno dvakrát mûsíãnû. Periodikum Times and Seasons
umoÏnilo vedoucím Církve komunikovat se Svat˘mi, publikovat
zjevení a dÛleÏitá kázání a podílet se o novinky z Církve. John
Taylor, ãlen Kvora Dvanácti, byl povûfien, aby se pod Prorokov˘m
vedením staral o mnohé záleÏitosti t˘kající se vydávání tohoto
periodika.

Prorok v prvním vydání, které bylo publikováno, kdyÏ byl
redaktorem, napsal, Ïe toto periodikum bude obsahovat ãlánky
t˘kající se „dÛleÏit˘ch událostí, k nimÏ kolem nás dennû dochází;
rychlého pokroku pravdy; mnoh˘ch sdûlení, která dennû pfiijí-
máme od star‰ích v zahraniãí; aÈ jiÏ v této zemi, v Anglii, z evrop-
ského kontinentu a ostatních ãástí svûta; nepokojného stavu
národÛ; epi‰tol a uãení Dvanácti; a zjevení, která pfiijímáme od
Nejvy‰‰ího“.1

KdyÏ Prorok pÛsobil jako redaktor, v Times and Seasons byly
publikovány velmi dÛleÏité dokumenty. V bfieznu 1842 byl vydán
text knihy Abrahamovy a dvû faksimile, pfiiãemÏ tfietí faksimile
bylo publikováno v kvûtnu. V bfieznu Prorok zaãal také vydávat
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„Na Ïádost pana Johna Wentwortha,... jsem napsal následující nástin t˘kající 
se vzniku, pokroku, pronásledování a víry Svat˘ch posledních dnÛ, 

které mám tu ãest, podle BoÏí vÛle, b˘t zakladatelem.“
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„History of Joseph Smith“ [Îivotopis Josepha Smitha] – záznam,
z nûhoÏ pozdûji vze‰el dokument History of the Church
[Historie Církve].

Ve vydání Times and Seasons z 1. bfiezna 1842 Prorok publi-
koval dopis, kter˘ se pozdûji stal znám˘ jako WentworthÛv dopis.
KdyÏ Prorok popisoval své dÛvody pro vytvofiení tohoto doku-
mentu, vysvûtlil: „Na Ïádost pana Johna Wentwortha, redaktora
a majitele listu Chicago Democrat, jsem napsal následující nástin
t˘kající se vzniku, pokroku, pronásledování a víry Svat˘ch
posledních dnÛ, které mám tu ãest, podle BoÏí vÛle, b˘t zakla-
datelem. Pan Wentworth fiíká, Ïe si pfieje poskytnout tento doku-
ment panu [Georgi] Barstowovi, svému pfiíteli, kter˘ sepisuje
historii státu New Hampshire. Vzhledem k tomu, Ïe pan Barstow
podnikl pfiíslu‰né kroky k tomu, aby obdrÏel správné znalosti,
v‰e, co od nûj Ïádám, je to, aby publikoval tuto zprávu celou, bez
pfiíkras a bez zkreslení.“2

George Barstow nakonec Prorokovu zprávu do své knihy
nezahrnul, protoÏe se rozhodl pokr˘t pouze to, co se pfiihodilo
do konce roku 1819.3 WentworthÛv dopis má v‰ak pro Svaté
posledních dnÛ nesmírnou hodnotu. Je to pÛvodní zpráva, kte-
rou napsal Joseph Smith a v níÏ svûdãí o svém posvátném povo-
lání od Boha, o sv˘ch vidûních a o své sluÏbû a uãení. Líãí vznik
a rÛst Církve a pronásledování Svat˘ch. Obsahuje prorocké pro-
hlá‰ení o úspû‰né budoucnosti Církve na zemi, pod ochrannou
rukou velikého Jehovy. Také obsahuje nûkolik dÛleÏit˘ch detailÛ,
které nelze najít v Ïádném jiném Prorokovû uãení, vãetnû popisu
zlat˘ch desek a nástinu obsahu Knihy Mormonovy. Je v˘znamné,
Ïe v tomto dokumentu sám Joseph Smith poprvé publikoval
zprávu o svém Prvním vidûní.

Tento dokument, kter˘ konãí 13 prohlá‰eními o nauce Církve,
jeÏ se nyní naz˘vají âlánky víry, je mocn˘m svûdectvím boÏského
povolání Proroka Josepha Smitha.
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Uãení Josepha Smitha

Josephu Smithovi se v odpovûì na jeho modlitbu 
ukázali BÛh Otec a JeÏí‰ Kristus.

„Narodil jsem se v Sharonu, v kraji Windsor, ve státû
Vermont, 23. prosince l. P. 1805. KdyÏ [mi] bylo deset let,
rodiãe se pfiestûhovali do Palmyry ve státû New York, kde jsme
bydleli asi ãtyfii roky, a odtud jsme se pfiestûhovali do mûsta
Manchester. MÛj otec byl farmáfi a uãil mû rolnictví. KdyÏ mi
bylo asi ãtrnáct let, zaãal jsem pfiem˘‰let o tom, jak je dÛleÏité
b˘t pfiipraven na budoucí stav, a kdyÏ jsem se dotazoval [po]
plánu spasení, zjistil jsem, Ïe v náboÏensk˘ch postojích jsou
veliké rozpory; kdyÏ jsem se obrátil na jedno spoleãenství,
pfiedloÏili mnû jeden plán, a jiné spoleãenství jin˘; a kaÏdé
oznaãovalo své konkrétní vyznání jako summum bonum doko-
nalosti. KdyÏ jsem uváÏil, Ïe v‰ichni nemohou mít pravdu a Ïe
BÛh nemÛÏe b˘t pÛvodcem tak velikého zmatku, rozhodl jsem
se prozkoumat tuto záleÏitost ve vût‰í mífie, s vírou, Ïe pokud
by BÛh mûl Církev, nebyla by roz‰tûpená na ãásti, a pokud by
uãil jedno spoleãenství uctívat jedním zpÛsobem a vykonávat
jednu fiadu obfiadÛ, pak by jiné neuãil zásadám, které byly
naprosto protichÛdné.

S vírou ve slovo BoÏí jsem dÛvûfioval Jakubovu prohlá‰ení –
,JestliÏe se komukoli z vás nedostává moudrosti, nechÈ prosí
Boha, kter˘Ï dává v‰em lidem ‰tûdfie a nekárá; a bude dána
jemu.‘ [Viz Jakub 1:5.] Uch˘lil jsem se na skryté místo v lesna-
tém háji a zapoãal jsem vz˘vat Pána; zatímco jsem takto nalé-
havû vzná‰el své prosby, byl jsem v mysli odveden od toho, co
mne obklopovalo, a byl jsem zahalen nebesk˘m vidûním a
vidûl jsem dvû bytosti naplnûné slávou, obû se sobû pfiesnû
podobaly v rysech a v podobû, obklopené oslniv˘m svûtlem,
které zastiÀovalo polední slunce. ¤ekly mi, Ïe v‰echny nábo-
Ïenské denominace vûfií nesprávn˘m naukám a Ïe Ïádnou
z nich BÛh neuznává jako svou Církev a království: a bylo mi
v˘slovnû nafiízeno, abych ,je nenásledoval‘, a zároveÀ mi bylo
slíbeno, Ïe plnost evangelia mi bude v urãitém budoucím ãase
oznámena.
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Kniha Mormonova byla napsána v dávn˘ch dobách 
na zlat˘ch deskách, a Josephu Smithovi 

ji pfiedal Bohem seslan˘ posel.

Veãer, 21. záfií l. P. 1823, kdyÏ jsem se modlil k Bohu a snaÏil
jsem se rozvíjet víru v ona drahocenná zaslíbení z písem, náhle
v pokoji zazáfiilo svûtlo podobné svûtlu dennímu, jen mnohem
ãist‰ího a nádhernûj‰ího jasu a záfie; na první pohled se vskutku
zdálo, jako kdyby byl dÛm naplnûn stravujícím ohnûm; tento jev
vyvolal otfies, kter˘ zasáhl celé mé tûlo; v okamÏiku pfiede mnou
stála bytost obklopená nádherou, která byla je‰tû vût‰í neÏ ta,
kterou jsem byl jiÏ obklopen já. Tento posel se prohlásil za
andûla BoÏího, seslaného pfiinést radostné zvûsti, Ïe smlouva,
kterou BÛh uãinil s dávn˘m Izraelem, má b˘t brzy naplnûna, Ïe
pfiípravné dílo pro druh˘ pfiíchod Mesiá‰e má rychle zapoãít; Ïe
ãas je nadosah, kdy evangelium, ve v‰í své plnosti, bude hlásáno
s mocí v‰em národÛm, aby lidé mohli b˘t pfiipraveni na mileni-
ální vládu. Bylo mi sdûleno, Ïe jsem byl vybrán, abych byl nástro-
jem v rukou BoÏích, abych uskuteãnil nûkteré Jeho zámûry v této
slavné dispensaci.

Byl jsem také zpraven o domorod˘ch obyvatelích této zemû
a bylo mi ukázáno, kdo byli a odkud pfii‰li; byl mi zjeven
struãn˘ nástin jejich pÛvodu, pokroku, civilisace, zákonÛ,
vlád, jejich spravedlivosti a nepravosti a toho, jak jim byla,
jako lidu, nakonec odÀata poÏehnání BoÏí; také mi bylo
fieãeno, kde byly uloÏeny jakési desky, na nichÏ bylo vyryto
zkrácení záznamÛ dávn˘ch prorokÛ, ktefií Ïili na tomto konti-
nentû. Tento andûl se mi oné noci zjevil tfiikrát a vyloÏil mi
totéÏ. Poté, co mne mnohokrát nav‰tívili andûlé BoÏí, ktefií zje-
vovali majestátnost a slávu událostí, které se pfiihodí v posled-
ních dnech, ráno 22. záfií l. P. 1827 mi andûl Pánû pfiedal
záznamy do vlastních rukou.

Tyto záznamy byly vyryty na deskách, které vypadaly jako zlaté;
jednotlivé desky byly ‰est palcÛ [15 centimetrÛ] ‰iroké a osm
palcÛ [20 centimetrÛ] dlouhé a slab‰í neÏ obyãejn˘ plech. Byly
zaplnûny rytinami – egyptsk˘mi znaky – a svázány k sobû do
svazku jako listy v knize, pfiiãemÏ cel˘m svazkem procházely tfii
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„Ráno 22. záfií l. P. 1827 mi andûl Pánû pfiedal záznamy do vlastních rukou.“

kruhy. Svazek byl ‰irok˘ témûfi ‰est palcÛ [15 centimetrÛ], a ãást
byla zapeãetûna. Znaky na nezapeãetûné ãásti byly malé a krásnû
vyryté. Celá kniha vykazovala sv˘m provedením mnohé známky
starobylosti, a velkou zruãnost v ryteckém umûní. U záznamÛ se
nacházel zvlá‰tní nástroj, kterému lidé v dávn˘ch dobách fiíkali
,Urim a Thumim‘ a kter˘ se skládal ze dvou prÛhledn˘ch
kamenÛ, jeÏ byly zasazeny do okraje spony a pfiipevnûny k náprs-
níku. Prostfiednictvím Urimu a Thumimu jsem záznam pfieloÏil
darem a mocí BoÏí.
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... V této knize... se vypráví o tom, Ïe Spasitel se zjevil na tomto
kontinentu po svém Vzkfií‰ení; Ïe zde zasadil evangelium ve ve‰-
keré jeho plnosti a hojnosti a moci a poÏehnání; Ïe zde mûli apo-
‰toly, proroky, past˘fie, uãitele a evangelisty, tent˘Ï fiád, totéÏ
knûÏství, tytéÏ obfiady, dary, moci a poÏehnání, stejnû jako na
v˘chodním kontinentu; Ïe tito lidé byli odfiíznuti následkem
sv˘ch pfiestupkÛ; Ïe poslednímu z jejich prorokÛ, kter˘ mezi nimi
Ïil, bylo pfiikázáno sepsat zkrácení jejich proroctví, historie, atd. a
ukr˘t ho v zemi, a Ïe toto má vyjít a b˘t sjednoceno s Biblí pro
dosaÏení zámûrÛ BoÏích v posledních dnech. Pro podrobnûj‰í
vysvûtlení bych odkázal na Knihu Mormonovu, kterou lze zakou-
pit v Nauvoo nebo od kteréhokoli na‰eho cestujícího star‰ího.

Jakmile byly zvefiejnûny zprávy o tomto objevu, rozletûla se do
v‰ech stran, jakoby na kfiídlech vûtru, fale‰ná oznámení, zkres-
lená sdûlení a pomluvy; dÛm ãasto obléhali ãlenové lÛzy a lidé
se zl˘mi úmysly. Nûkolikrát na mû stfiíleli, a já jsem jen stûÏí
unikl, a byl pouÏit kaÏd˘ prostfiedek, aby mi byly desky odÀaty;
ale doprovázela mne moc a poÏehnání BoÏí a nûktefií lidé zaãali
mému svûdectví vûfiit.

Aãkoli pronásledování Církve mÛÏe bûsnit, 
nic nemÛÏe zastavit pokrok pravdy.

6. dubna 1830 byla v mûstû Fayette, v kraji Seneca, ve státû
New York, poprvé zorganizována ,Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ‘. Nûktefií byli povoláni a vysvûceni Duchem zje-
vení a proroctví a zaãali kázat tak, jak jim Duch dával promlou-
vat, a i kdyÏ byli slabí, pfiesto byli posilováni mocí BoÏí, a mnozí
byli pfiivedeni k pokání, byli ponofieni do vody a naplnûni
Duchem Svat˘m vkládáním rukou. Vidûli vidûní a prorokovali,
ìáblové byli vymítáni a nemocní uzdravováni vkládáním rukou.
Od oné chvíle se toto dílo valilo kupfiedu udivující rychlostí, a
ve státech New York, Pensylvánie, Ohio, Indiana, Illinois a
Missouri zaãaly zanedlouho vznikat církve; v poslednû jmenova-
ném státû vzniklo v˘znamné osídlení v kraji Jackson: fiada lidí
vstoupila do Církve, a rychle jsme se rozrÛstali; zakoupili jsme
velké mnoÏství pozemkÛ, na‰e farmy pfiekypovaly hojností, a Ïili
jsme v pokoji a ‰tûstí v domácím kruhu i po celém sousedství;
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av‰ak vzhledem k tomu, Ïe jsme se nemohli druÏit se sv˘mi sou-
sedy (z nichÏ mnozí byli lidé té nejhlub‰í spodiny, ktefií uprchli
pfied tváfií civilizované spoleãnosti do pohraniãí, aby unikli ruce
spravedlnosti) v jejich pÛlnoãních zábavách, v jejich poru‰ování
sabatu, v koÀsk˘ch závodech a hazardních hrách; nejprve se
nám zaãali vysmívat, poté nás pronásledovali a nakonec se orga-
nizovaná lÛza shromáÏdila a zapalovala nám domy, natfiela
mnohé na‰e bratry dehtem a polepila pefiím, zmrskala je, a
nakonec, v rozporu se zákonem, spravedlností a lidskostí, je
vyhnala z jejich domÛ; a ti pak, bez pfiíbytku a bez domova,
museli putovat bezútû‰nou prérií, aÏ na ní dûti zanechaly své
krvavé stopy. Toto se stalo v mûsíci listopadu, a oni v tomto
nepfiíznivém roãním období nemûli na pfiikrytí nic neÏ jen
nebesk˘ baldach˘n; vláda nad tímto poãinem pfiimhoufiila oko,
a aãkoli jsme mûli právní záruky na své pozemky a neporu‰ili
jsme Ïádn˘ zákon, Ïádné nápravy jsme se nedovolali.

Mnozí z tûch, ktefií byli tak nelidsky vyhnáni ze svého domova,
byli nemocní a museli sná‰et ve‰keré toto hrubé zacházení, a
museli se snaÏit najít domov kde to jen ‰lo. V˘sledkem toho bylo,
Ïe velik˘ poãet tûch, kter˘m bylo odepfieno pohodlí Ïivota a
nezbytná péãe, zemfiel; z mnoha dûtí se stali sirotci, z manÏelek
vdovy a z manÏelÛ vdovci; na‰e farmy zabrali ãlenové lÛzy, zabrali
mnoho tisíc kusÛ dobytka, ovcí, koní a vepfiÛ, a majetek z na‰ich
domácností a obchodÛ a tiskafisk˘ lis a sazba byly rozbity,
zabrány nebo jinak zniãeny.

Mnozí na‰i bratfií se pfiestûhovali do kraje Clay, kde zÛstali tfii
roky, do roku 1836; Ïádné násilí je tam nepostihlo, ale bylo jim
násilím vyhroÏováno. Av‰ak v létû roku 1836 tyto v˘hrÛÏky zaãaly
nab˘vat na váÏnosti, od v˘hrÛÏek do‰lo ke svolávání vefiejn˘ch
shromáÏdûní, byla pfiijata usnesení, bylo vyhroÏováno mstou a
zniãením, a to, co se dûlo, vyvolávalo u Svat˘ch opût obavy; kraj
Jackson byl dostateãn˘m precedentem, a vzhledem k tomu, Ïe
pfiedstavitelé vefiejné správy v onom kraji nezasáhli, oni [pfied-
stavitelé kraje Clay] se holedbali tím, Ïe nezasáhnou ani v tomto
kraji; pfiiãemÏ jsme zjistili, poté, co jsme se na tyto pfiedstavitele
obrátili, Ïe to je pravda, a po mnoh˘ch strádáních a ztrátû
majetku jsme byli opût vyhnáni ze sv˘ch domovÛ.
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Pak jsme se usadili v krajích Caldwell a Davies, kde jsme zalo-
Ïili velké a rozsáhlé osady domnívajíce se, Ïe se zbavíme útisku,
kdyÏ se usadíme v nov˘ch krajích, kde je jen velmi málo obyva-
tel; ale ani tam nám nebylo umoÏnûno Ïít v pokoji, a v roce 1838
na nás lÛza opût útoãila, guvernér Boggs vydal vyhlazovací nafií-
zení a s posvûcením zákona se po celé zemi potulovali organizo-
vaní bandité, kradli nám dobytek, ovce, vepfie, atd. a mnoho
na‰ich lidí bylo chladnokrevnû zavraÏdûno, ctnost na‰ich Ïen
byla znesvûcena a my jsme byli nuceni podepsat, zatímco na nás
mífiil hrot meãe, Ïe se svého majetku vzdáváme; a poté, co jsme
vytrpûli kaÏdou moÏnou potupu, kterou nám mohla zpÛsobit
nelidská a bezboÏná tlupa rabovaãÛ, bylo dvanáct aÏ patnáct tisíc
du‰í – muÏÛ, Ïen a dûtí – vyhnáno od sv˘ch krbÛ a z pozemkÛ,
na které mûli právní záruky, a byli ponecháni bez pfiíbytku, bez
pfiátel a bez domova (uprostfied zimy), aby bloudili jako
vyhnanci na zemi nebo aby se snaÏili najít azyl v pfiívûtivûj‰ím
prostfiedí a mezi ménû barbarsk˘mi lidmi. Mnoho lidí onemoc-
nûlo a zemfielo vlivem zimy a tûÏkostí, které museli vytrpût;
z mnoha manÏelek se staly vdovy a z dûtí sirotci, a byly bez pro-
stfiedkÛ. Trvalo by déle, neÏ kolik je mi zde vymezeno, kdybych
mûl popsat nespravedlnost, kfiivdy, vraÏdy, krveprolití, krádeÏe,
utrpení a bûdu, kterou zpÛsobily barbarské, nelidské a nezá-
konné postupy státu Missouri.

Ve v˘‰e zmínûné situaci jsme v roce 1839 dorazili do státu
Illinois, kde jsme na‰li pohostinn˘ lid a pfiátelsk˘ domov: lidi,
ktefií byli ochotni dodrÏovat zásady práva a lidskosti. V kraji
Hancock jsme se pustili do budování mûsta nazvaného ,Nauvoo‘.
Îije nás zde ‰est aÏ osm tisíc a dal‰í velké mnoÏství je v okolí,
v tomto kraji, i v témûfi kaÏdém kraji tohoto státu. Byla nám udû-
lena zakládací listina pro mûsto a listina pro legii, která nyní ãítá
1500 pfiíslu‰níkÛ. Máme také zakládací listinu pro universitu,
pro zemûdûlskou a prÛmyslovou spoleãnost, máme vlastní
zákony a jejich vykonavatele a vlastníme ve‰keré v˘sady, z nichÏ
se mohou tû‰it ostatní svobodní a osvícení obãané.

Pronásledování nezastavilo pokrok pravdy, ale jen pfiililo
oleje do ohnû, pravda se ‰ífií vût‰í rychlostí. Star‰í této Církve,
hrdí na vûc, kterou pfiijali, a vûdomi si na‰í nevinnosti a pravdy
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svého náboÏenství, uprostfied pomluv a potupy, vy‰li vpfied a
zasadili evangelium témûfi v kaÏdém státû Unie; proniklo na‰imi
mûsty, roz‰ífiilo se do na‰ich vesnic a zpÛsobilo, Ïe tisíce na‰ich
inteligentních, u‰lechtil˘ch a vlasteneck˘ch obãanÛ dodrÏují
jeho boÏská nafiízení a Ïijí podle jeho posvátn˘ch pravd.
Evangelium se také ‰ífií v Anglii, Irsku, Skotsku a Walesu, kam
bylo v roce 1840 vysláno nûkolik na‰ich misionáfiÛ, a ke
Korouhvi pravdy se jich pfiipojilo více neÏ pût tisíc; fiady dal‰ích
se nyní pfiipojují v kaÏdé zemi.

Na‰i misionáfii se vydávají mezi rÛzné národy, a v Nûmecku,
v Palestinû, v Novém Holandsku [Austrálie], ve v˘chodní Indii a
na dal‰ích místech Korouhev pravdy byla vztyãena; Ïádná bez-
boÏná ruka nemÛÏe zastavit pokrok tohoto díla; pronásledování
mÛÏe bûsnit, nepfiátelé se mohou spiknout, armády se mohou
shromáÏdit, pomluvy mohou hanobit, ale BoÏí pravda pÛjde
smûle, vzne‰enû a nezávisle dál, dokud nepronikne kaÏd˘ svûta-
díl, nenav‰tíví kaÏd˘ kraj, nezaplaví kaÏdou zemi a dokud neza-
zní v kaÏdém uchu, dokud nebude dosaÏeno BoÏích zámûrÛ a
velk˘ Jehova nefiekne, Ïe dílo je dokonáno.

âlánky víry popisují základní nauky 
a zásady na‰eho náboÏenství.

„Vûfiíme v Boha, vûãného Otce, a v Jeho Syna, JeÏí‰e Krista, a
v Ducha Svatého.

Vûfiíme, Ïe lidé budou potrestáni za své vlastní hfiíchy, a ne za
pfiestupek AdamÛv.

Vûfiíme, Ïe skrze usmífiení Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno ve‰keré
lidstvo, skrze poslu‰nost zákonÛ a obfiadÛ evangelia.

Vûfiíme, Ïe první zásadou a prvními obfiady evangelia jsou:
1) víra v Pána JeÏí‰e Krista; 2) pokání; 3) kfiest ponofiením na
odpu‰tûní hfiíchÛ; 4) vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.

Vûfiíme, Ïe muÏ musí b˘ti povolán Bohem, skrze proroctví a
skrze vkládání rukou tûch, ktefií mají pravomoc, aby kázal evan-
gelium a vykonával jeho obfiady.

Vûfiíme v tutéÏ organisaci, jeÏ existovala v prvotní Církvi, totiÏ:
v apo‰toly, proroky, past˘fie, uãitele, evangelisty, atd.
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Vûfiíme v dar jazykÛ, proroctví, zjevení, vidûní, uzdravování,
vykládání jazykÛ, atd.

Vûfiíme, Ïe Bible je slovo BoÏí, nakolik je pfieloÏena správnû;
také vûfiíme, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏí.

Vûfiíme v‰emu, co BÛh zjevil, v‰emu, co nyní zjevuje, a vûfiíme,
Ïe je‰tû zjeví mnohé veliké a dÛleÏité vûci t˘kající se království
BoÏího.

Vûfiíme v doslovné shromáÏdûní Izraele a ve znovuzfiízení
deseti kmenÛ; Ïe Sion bude vybudován na tomto [americkém]
kontinentu; Ïe Kristus bude vládnouti osobnû na zemi; a Ïe
zemû bude obnovena a obdrÏí svou rajskou slávu.

Domáháme se v˘sady uctívati V‰emohoucího Boha podle pfií-
kazÛ svého vlastního svûdomí a dopfiáváme v‰em lidem stejnou
v˘sadu, nechÈ uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.

Vûfiíme, Ïe máme b˘ti podfiízeni králÛm, presidentÛm, vlád-
cÛm a vefiejn˘m zástupcÛm, Ïe máme b˘ti poslu‰ni zákona, Ïe ho
máme ctíti a podporovati.

Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní, pravdiví, cudní, dobrotiví,
ctnostní a Ïe máme ãiniti dobro v‰em lidem; vskutku, mÛÏeme
fiíci, Ïe následujeme nabádání Pavlovo: Vûfiíme v‰em vûcem, dou-
fáme ve v‰echny vûci, sná‰eli jsme mnohé vûci a doufáme, Ïe
budeme schopni snésti v‰echny vûci. Je-li cokoli ctnostné, milé
nebo dobropovûstné nebo chvályhodné, o to usilujeme. [Viz
âlánky víry 1:1–13.]

S úctou, atd.

JOSEPH SMITH.“4

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Joseph Smith napsal WentworthÛv dopis na Ïádost Johna
Wentwortha a George Barstowa (strana 433). Kdy se vás lidé
zeptali na nûco, co se t˘ká historie Církve nebo toho, ãemu
Církev vûfií? KdyÏ studujete tuto kapitolu, nebo kdyÏ o ní dis-
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kutujete, zamyslete se nad tím, jak byste mohli na podobné
dotazy odpovûdût pfií‰tû. âemu se mÛÏeme nauãit z toho, co
Joseph Smith uvedl ve Wentworthovû dopise o tom, jak na
tyto otázky reagovat?

• Pfieãtûte si, co Prorok fiekl o svém Prvním vidûní (strana 434).
AÏ budete pfií‰tû nûkomu vyprávût o Prvním vidûní, jak mÛÏete
pomoci tomuto ãlovûku porozumût Prvnímu vidûní a tomu,
co pro vás znamená?

• Pfieãtûte si, jak Prorok popisuje pfiíchod Knihy Mormonovy
(strany 435–437). Jak Kniha Mormonova ovlivnila nebo ovliv-
Àuje vá‰ Ïivot? Jak napfiíklad mÛÏeme sdílet své svûdectví o
Knize Mormonovû?

• Na stranách 437–440 Joseph Smith popisuje struãnou historii
zaãátkÛ Církve a poté svûdãí o osudu Církve. Jaké my‰lenky
vás napadají, kdyÏ studujete druh˘ odstavec na stranû 440?
Proã podle va‰eho názoru pronásledování není schopno zasta-
vit pokrok Církve? Jaké vás napadají pfiíklady lidí, ktefií postu-
povali kupfiedu navzdory odporu? (Zamyslete se nad pfiíklady
z písem, z historie Církve i ze svého Ïivota.)

• Projdûte si âlánky víry (strany 440–441). Jak vám âlánky víry
pomáhají? Proã podle va‰eho názoru po dûtech v Primárkách
poÏadujeme, aby se je nauãily nazpamûÈ? ZvaÏte, zda byste si
mohli udûlat urãit˘ rozpis, kter˘ by vám pomohl âlánky víry
studovat a nauãit se je nazpamûÈ.

Související ver‰e z písem: Joseph Smith–Îivotopis 1:1–75

Odkazy

1. „To Subscribers“, úvodní ãlánek publi-
kovan˘ v Times and Seasons, Feb. 15,
1842, str. 696; psaní velk˘ch písem
modernizováno; Joseph Smith byl
redaktorem tohoto periodika.

2. History of the Church, 4:535–536;
z dopisu napsaného Josephem
Smithem na Ïádost Johna Wentwortha
a George Barstowa v Nauvoo, Illinois,
publikovaného v Times and Seasons,
Mar. 1, 1842, str. 706. Pfiíjmení pana
Barstowa je v History of the Church a
v Times and Seasons nesprávnû
zaznamenáno jako „Bastow“.

3. Aãkoli John Wentworth ani George
Barstow tento dopis zfiejmû nikdy
nepublikovali, tent˘Ï dokument,
s urãit˘mi dodatky a revizemi, byl
celostátnû publikován v roce 1844
I. Danielem Ruppem v „Latter Day
Saints“, He Pasa Ekklesia [The Whole
Church]: An Original History of the
Religious Denominations at Present
Existing in the United States, str.
404–410.
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4. History of the Church, 4:536–541;
slovo „po“ v hranat˘ch závorkách
v prvním odstavci na str. 438 je
v pÛvodním textu; slovo v hranat˘ch
závorkách v osmém odstavci na str.
445 je v pÛvodním textu; gramatika
modernizována; z dopisu napsaného
Josephem Smithem na Ïádost Johna
Wentwortha a George Barstowa
v Nauvoo, Illinois, publikovaného
v Times and Seasons, Mar. 1, 1842,
str. 706–710. Prorok Joseph Smith
napsal nebo nadiktoval podrobnou
zprávu o Prvním vidûní pfii nûkolika

pfiíleÏitostech. Zpráva zaznamenaná
ve Wentworthovû dopise je jedním
z tûchto pfiípadÛ. Oficiální záznam,
kter˘ je souãástí písem, se nachází
v Drahocenné perle v knize Joseph
Smith–Îivotopis. Pfii pfiípravû âlánkÛ
víry pro vydání Drahocenné perly
v roce 1981 bylo také provedeno
nûkolik nepodstatn˘ch zmûn.
Z tohoto dÛvodu existuje nûkolik
mal˘ch rozdílÛ mezi souãasnou verzí
âlánkÛ víry a verzí uvedenou v této
kapitole.



444

17
. b

fie
zn

a 
18

42
 P

ro
ro

k 
Jo

se
ph

 S
m

ith
 z

or
ga

ni
zo

va
l P

om
oc

né
 s

dr
uÏ

en
í Ï

en
 v

Na
uv

oo
. „

Cí
rk

ev
 n

eb
yl

a 
do

ko
na

le
 z

or
ga

ni
zo

vá
na

, d
ok

ud
 n

eb
yl

y 
ta

kt
o 

zo
rg

an
iz

ov
án

y 
Ïe

ny
,“ 

pr
oh

lá
si

l P
ro

ro
k.



445

K A P I T O L A  3 9

Pomocné sdruÏení – 
boÏská organizace pro Ïeny

„Budete-li Ïít podle sv˘ch v˘sad, andûlÛm nebude moÏné
zabránit v tom, aby nebyli va‰imi spoleãníky.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Na jafie roku 1842 byli ãlenové Církve v Nauvoo plnû zapo-
jeni do práce na stavbû zdej‰ího chrámu. Mezi nimi byly i dvû
ãlenky – Sarah Granger Kimballová a její ‰vadlena, Margaret A.
Cooková – které se jednou pfii rozhovoru rozhodly, Ïe spojí své
úsilí, aby pomohly tûm, ktefií na chrámu pracovali. Sestra
Kimballová fiekla, Ïe opatfií látku, aby sestra Cooková mohla
u‰ít ko‰ile pro muÏe. Tyto dvû Ïeny se rozhodly vyzvat i dal‰í
sestry, aby se k nim pfiipojily a aby zaloÏily dámskou spoleãnost
a dále rozvíjely své dobroãinné úsilí. Sarah Granger Kimballová
zaznamenala: „Sestry ze sousedství se se‰ly u mû v salonu a roz-
hodly se, Ïe se zorganizují. Byla jsem povûfiena zajít za sestrou
Elizou R. Snowovou a poÏádat ji, aby pro nás sepsala stanovy a
pfiedpisy, a pfiedat je pfied na‰í pfií‰tí ãtvrteãní schÛzkou presi-
dentu Josephu Smithovi.“

KdyÏ se Prorok podíval na navrÏené stanovy a pfiedpisy, pro-
hlásil, Ïe lep‰í nevidûl, ale pak fiekl: „,Tohle není to, co si pfiejete.
Vyfiiìte sestrám, Ïe jejich obûÈ je Pánem pfiijata a Ïe má pro nû
nûco lep‰ího neÏ psané stanovy. Zvu je v‰echny, aby se setkaly se
mnou a s nûkolika bratfiími... pfií‰tí ãtvrtek odpoledne.‘“1

A tak se 17. bfiezna Prorok, doprovázen star‰ími Johnem
Taylorem a Willardem Richardsem, setkal s 20 Ïenami rÛzného
vûku v horní místnosti ãerveného cihlového obchodu. Prorok
oficiálnû zorganizoval Pomocné sdruÏení Ïen v Nauvoo a uãil pfií-
tomné o cílech této nové organizace. Sestry si zvolily Emmu
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Smithovou jako presidentku Pomocného sdruÏení, a Emma si
vybrala dvû rádkynû. Prorok pak pfieãetl zjevení, které obdrÏel o
12 let dfiíve a v nûmÏ Pán povûfiil Emmu, aby vybrala náboÏenské
písnû pro publikování, a kde ji nazval „vyvolenou paní“ (NaS
25:3). Emma Smithová pak povstala a promluvila, pfiiãemÏ zdÛ-
raznila nesmírné moÏnosti tohoto sdruÏení: „Chystáme se vyko-
nat nûco neobyãejného... Oãekáváme neobyãejné pfiíleÏitosti a
naléhavé v˘zvy.“2

Emma Smithová, první generální presidentka Pomocného
sdruÏení, mûla vÏdy velkou touhu slouÏit druh˘m a budovat
BoÏí království – jednou prohlásila, Ïe chce b˘t „poÏehnáním
pro v‰echny ty, ktefií ode mne jak˘mkoli zpÛsobem budou cokoli
potfiebovat“.3 Ve státû New York u‰ila obleãení pro ãtyfii misio-
náfie, ktefií byli povoláni kázat evangelium LamanitÛm.
V Kirtlandu spoleãnû s dal‰ími Ïenami shromaÏìovala pfiikr˘vky,
potraviny a obleãení pro úãastníky Sionské v˘pravy, ktefií je vzali
trpícím Svat˘m ve státû Missouri. Pomáhala pfiipravovat jídlo a
zhotovovat punãochy, kalhoty a kabáty pro dûlníky pracující na
chrámu Kirtland. Ubytovala u nich doma tolik dûlníkÛ pracují-
cích na chrámu, takÏe musela i s Josephem spát na podlaze.
V prvních dnech budování mûsta Nauvoo zasvûtila vût‰inu svého
ãasu a pozornosti péãi o mnoho nemocn˘ch, ktefií mûli malárii a
ktefií tábofiili u jejich domu na bfiehu fieky Mississippi. V tûchto i
v jin˘ch pfiípadech byla pfiíkladem toho, jak v tehdej‰í dobû
mnohé sestry slouÏily. Polly Angellová vzpomínala na to, Ïe
Prorok, kdyÏ uvidûl skupinu Ïen, které ‰ily závoje pouÏívané pro
rozãlenûní prostoru v chrámu Kirtland, fiekl: „NuÏe, sestry, …
jste vÏdy po ruce. Sestry jsou vÏdy první a nejpfiednûj‰í ve v‰ech
dobr˘ch skutcích.“4

Od onûch prvních dnÛ Pomocného sdruÏení jsou Ïeny v Církvi
i nadále ohromnou silou ve vûci dobra. Na shromáÏdûní, které se
konalo t˘den po zorganizování Pomocného sdruÏení, Lucy Mack
Smithová, Prorokova matka, dala sestrám radu, která platí i pro
miliony Ïen v dne‰ní Církvi: „Musíme se o sebe vzájemnû starat,
bdít nad sebou, vzájemnû se utû‰ovat a získávat ponauãení, aby-
chom mohly v‰echny spoleãnû zasednout v nebi.“5
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Uãení Josepha Smitha

Pomocné sdruÏení, zorganizované pod vedením knûÏství 
a podle jeho vzoru, je nezbytnou souãástí Církve.

Sarah Granger Kimballová zaznamenala, Ïe krátce pfiedtím,
neÏ Prorok Joseph Smith zorganizoval Pomocné sdruÏení, fiekl:
„Zorganizuji Ïeny pod vedením knûÏství, podle vzoru knûÏství...
Církev nebyla dokonale zorganizována, dokud nebyly takto zor-
ganizovány Ïeny.“6

V Prorokovû Ïivotopise, v záznamu z 24. bfiezna 1842, se pí‰e:
„Organizace [Pomocného sdruÏení Ïen] byla dnes dokonãena. Paní
Emma Smithová se zhostila kfiesla presidentky; paní Elizabeth Ann
Whitneyová a Sarah M. Clevelandová jsou jejími rádkynûmi; sleãna
Elvira [Cowlesová] je pokladnicí a na‰e proslulá a talentovaná bás-
nífika, sleãna Eliza R. Snowová, je tajemnicí.“7

Eliza R. Snowová zaznamenala: „President Joseph Smith
povstal. Promluvil o organizaci Pomocného sdruÏení Ïen; fiekl,
Ïe má velk˘ zájem na tom, aby toto sdruÏení bylo zfiízeno ke
slávû Nejvy‰‰ího pfiijateln˘m zpÛsobem.“8

Eliza R. Snowová také zaznamenala: „[Joseph Smith] vyzval
sestry, aby vÏdy soustfieìovaly svou víru a modlitby na... ony
vûrné muÏe, jeÏ BÛh postavil do vedení Církve, aby vedli Jeho
lid, a aby v nû vÏdy vkládaly dÛvûru; Ïe je máme vÏdy sv˘mi mod-
litbami posilovat a podporovat... Bude-li toto SdruÏení naslou-
chat radám V‰emohoucího skrze vedoucí Církve, budou mít ve
svém stfiedu moc vládnout královnám.“9

„Toto SdruÏení má získávat pokyny skrze fiád, kter˘ ustanovil
BÛh – prostfiednictvím tûch, ktefií jsou ustanoveni jako vedoucí –
a nyní vám pfiedávám klíã ve jménu BoÏím, a toto SdruÏení se
bude radovat, a poznání a inteligence od nynûj‰ka bude plynout
shÛry – toto je poãátek lep‰ích dnÛ pro toto SdruÏení.“10

Pomocné sdruÏení umoÏÀuje Ïenám jednat podle 
jejich dobroãinné povahy a peãovat o potfiebné.

„Toto je dobroãinné SdruÏení, a je dobroãinné podle va‰í
povahy; pro Ïeny je pfiirozené, Ïe mají smysl pro dobroãinnost a
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„Toto je dobroãinné SdruÏení... Nyní jste v situaci, kdy mÛÏete jednat 
podle tûchto náklonností, které vám BÛh zasadil do srdce.“ 

laskavost. Nyní jste v situaci, kdy mÛÏete jednat podle tûchto
náklonností, které vám BÛh zasadil do srdce.“11

„JeÏí‰ pravil: ,Budete konat to, co mne ãiniti vidíte.‘ [Viz
2. Nefi 31:12.] Toto jsou velká klíãová slova, podle nichÏ má toto
sdruÏení jednat.“12

Willard Richards zaznamenal: „Na shromáÏdûní [Pomocného
sdruÏení Ïen] promluvil president Joseph Smith, aby objasnil
úãel SdruÏení – Ïe toto SdruÏení sester mÛÏe podnûcovat bratry
k dobr˘m skutkÛm tím, Ïe se bude starat o potfieby chud˘ch –
hledajíc pfiíleÏitosti k dobroãinnosti a slouÏíc jejich potfiebám – a
Ïe bude pomáhat napravovat mravy a posilovat ctnosti tohoto
spoleãenství.“13

„Nav‰tívil jsem, na poÏádání, Pomocné sdruÏení Ïen, jehoÏ
cílem je pomáhat chud˘m, strádajícím, vdovám a sirotkÛm a
naplÀovat ve‰keré dobroãinné úãely... Zorganizování tohoto
sdruÏení i následn˘ch shromáÏdûní se úãastnilo velmi mnoho
Ïen, z nichÏ nûkteré jsou nanejv˘‰ inteligentní, soucitné, lidu-
milné a úctyhodné dámy; jsme si zcela jisti, díky tomu, Ïe známe
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ony ãisté zásady dobroãinnosti, které spontánnû plynou z jejich
soucitného a lidumilného nitra, Ïe s prostfiedky, které budou
moci pouÏívat, pfiispûchají na pomoc cizincÛm; nalijí olej a víno
na zranûné srdce strádajících; osu‰í slzy sirotkÛm a rozradostní
srdce vdov.

Na‰e Ïeny se vÏdy vyznaãovaly sv˘mi dobroãinn˘mi a laska-
v˘mi skutky;... uprostfied pronásledování, kdyÏ jejich bezmoc-
n˘m ratolestem utrhávali chléb od úst krutí utiskovatelé, byly
vÏdy ochotny otevfiít dvefie znaven˘m poutníkÛm, rozdûlit se o
skrovnou almuÏnu s hladov˘mi a ze svého vyloupeného a oÏe-
braãeného ‰atníku se rozdûlit s tûmi, ktefií byli je‰tû nuznûj‰í a
chud‰í; a nyní, kdyÏ Ïijí v pfiíznivûj‰ím kraji a mezi ménû barbar-
sk˘mi lidmi a mají prostfiedky, které aÏ dosud nemûly, jsme pfie-
svûdãeni, Ïe díky jejich soustfiedûnému úsilí se stav utrpení
chud˘ch, cizincÛ i tûch, ktefií jsou bez otce, zlep‰í.“14

Pomocné sdruÏení povzbuzuje Ïeny, aby jednaly 
ve svatosti a aby se vzájemnû pouãovaly.

„Úãelem Pomocného sdruÏení dam není pouze ulehãit chu-
d˘m, ale spasit du‰e.“15

„Milované sestry,... pfiejeme si, abyste konaly svou ãást díla, a
my budeme konat tu svou, neboÈ si pfiejeme dodrÏovat pfiiká-
zání BoÏí ve v‰ech vûcech, tak jak jsou nám pfiedávána pfiímo
z nebe, a Ïít kaÏd˘m slovem, které vychází z úst Pánû. KéÏ BÛh
pfiidá poÏehnání na va‰i hlavu a vede vás stezkou ctnosti, ãistoty
a milosti.“16

„[Pomocnému] sdruÏení se dafií dobfie: jejich zásadou je jed-
nat ve svatosti. BÛh vás miluje, a va‰e modlitby za mne zmohou
mnoho: nechÈ za mne nepfiestávají neustále stoupat k Bohu.“17

„Musíte potlaãit nepravost a sv˘m dobr˘m pfiíkladem povzbu-
zovat star‰í k dobr˘m skutkÛm.“18

Willard Richards zaznamenal: „President Joseph Smith pfieãetl
z knihy Nauky a smluv [NaS 25] zjevení dané Emmû Smithové; a
fiekl, Ïe má... v‰em vysvûtlovat písma; a uãit Ïenskou ãást spole-
ãenství; a Ïe nejen ona sama, ale i ostatní mohou dosáhnout t˘chÏ
poÏehnání.“19
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Eliza R. Snowová zaznamenala: „Vzhledem k tomu, Ïe [Prorok
Joseph Smith] mûl tuto pfiíleÏitost, chystal se pouãit dámy tohoto
SdruÏení a nastínit jim, jak se mají chovat, aby mohly jednat
podle vÛle BoÏí...

Budete-li Ïít podle tûchto zásad, jak veliká a slavná bude va‰e
odmûna v celestiálním království! Budete-li Ïít podle sv˘ch
v˘sad, andûlÛm nebude moÏné zabránit v tom, aby nebyli va‰imi
spoleãníky. Jsou-li Ïeny ãisté a nevinné, mohou pfiijít do pfií-
tomnosti BoÏí; neboÈ co je Bohu pfiíjemnûj‰ího neÏ nevinnost;
musíte b˘t nevinné, jinak nemÛÏete pfiedstoupit pfied Boha:
máme-li pfiedstoupit pfied Boha, musíme se uchovat ãist˘mi,
jako i On je ãist˘.“20

Pomocné sdruÏení povzbuzuje Ïeny, aby následovaly
pfiíklad Spasitele a aby, podobnû jako On, projevovaly

ostatním milosrdenství a vyh˘baly se sporÛm.

„Chcete-li, aby k vám byl BÛh milosrdn˘, buìte milosrdné
jedna k druhé... Jsme naplnûni sobectvím; ìábel nám lichotí, Ïe
jsme velmi spravedliví, kdyÏ se paseme na chybách druh˘ch.
MÛÏeme Ïít jen tak, Ïe budeme uctívat na‰eho Boha; kaÏd˘ to
musí dûlat sám za sebe; nikdo to nemÛÏe udûlat za jiného.
Spasitel jednal s Petrem velmi jemnû, kdyÏ fiekl: ,Ty nûkdy obrátû
se, potvrzuj bratfií sv˘ch.‘ [Luká‰ 22:32.] Pfii jiné pfiíleÏitosti mu
fiekl: ,Miluje‰-li mne?‘, a kdyÏ Petr odpovûdûl, fiekl: ,PasiÏ ovce
mé.‘ [Jan 21:15–17.] Pokud sestry [milují] Pána, nechÈ ovce
pasou, a nechÈ je neniãí...

Sestry tohoto sdruÏení, mají b˘t mezi vámi spory? To nedo-
pustím. Musíte ãinit pokání a získat lásku BoÏí. Pryã s farizej-
stvím. Nejlep‰ím mûfiítkem nebo zásadou, kterou mÛÏeme
chudé pfiivést k pokání, je zaopatfiit jejich potfieby.“21

Eliza R. Snowová zaznamenala tato Prorokova slova:
„Aãkoli jsou mezi námi nehodní, ti ctnostní nemají z dom˘‰li-
vosti tyto ne‰Èastníky zbyteãnû trápit a utiskovat – dokonce i oni
mají b˘t povzbuzováni, aby napfií‰tû Ïili tak, aby je toto sdruÏení,
které je tou nejlep‰í ãástí tohoto spoleãenství, chovalo v úctû.
¤ekl, Ïe ãlenkám tohoto sdruÏení doporuãuje dvû vûci, dvojná-
sobnû stfieÏit svÛj jazyk: Ïádná organizovaná skupina bez toho
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nemÛÏe vÛbec existovat... Cílem je napravit ty, ktefií nejsou tak
dobfií, a vrátit je na stezku ctnosti, aby mohli b˘t poãítáni mezi ty
dobré...

... Zkoumejte sami sebe – jazyk je neukáznûná ãást tûla – drÏte
jazyk za zuby ohlednû toho, co je nedÛleÏité – jedna malá
pomluva mÛÏe zachvátit ohnûm cel˘ svût.“22

„Li‰ky maliãké ‰kodí vinicím – maliãká zla Církvi ubliÏují nej-
více. Chováte-li zlé pocity a mluvíte-li o nich mezi sebou, má to
sklon dûlat zlou krev.“23

„NekaÏte nikomu povûst. Pokud se budou ãlenky SdruÏení
chovat nevhodnû, projednejte to s nimi a uchovejte ve‰keré své
jednání ve svém nitru, a povaÏujte povûst kaÏdé ãlenky za posvát-
nou.“24

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si slova Emmy Smithové uvedená nahofie na stranû
446. Proã jsou podle va‰eho názoru sestry z Pomocného sdru-
Ïení schopny dosáhnout neobyãejn˘ch vûcí? Jak jste byli vy a
va‰e rodina poÏehnáni díky úsilí sester z Pomocného sdru-
Ïení? Pfieãtûte si rady Lucy Mack Smithové, které jsou uvedeny
dole na stranû 446. Jak sestry z Pomocného sdruÏení následují
tyto rady v dne‰ní dobû?

• Prorok Joseph Smith zorganizoval Pomocné sdruÏení „pod
vedením knûÏství, podle vzoru knûÏství“ (strana 447). Jak se
díky tomuto odli‰ují od ostatních organizací na svûtû, které
mají také za cíl slouÏit? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranû
447.) Proã podle vás Církev „nebyla dokonale zorganizována“,
dokud Joseph Smith nezorganizoval Pomocné sdruÏení?

• V ãem se dne‰ní zodpovûdnosti sester z Pomocného sdruÏení
podobají úkolÛm, které sestry dostaly od Josepha Smitha?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 447–449.) Pfieãtûte si
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druh˘ odstavec na stranû 448. Jak nám pfiíleÏitosti ke sluÏbû
pomáhají stát se více takov˘mi, jako je Spasitel?

• Pfieãtûte si tfietí odstavec na stranû 449. Co podle vás znamená
spasit du‰i? Jak ãlenky Pomocného sdruÏení, aÈ jiÏ z hlediska
ãasného nebo duchovního, naplÀují tuto zodpovûdnost?

• Projdûte si tfietí odstavec na stranû 448 a pfiedposlední odsta-
vec na stranû 449. Jak mohou sestry z Pomocného sdruÏení
povzbuzovat nositele knûÏství k dobr˘m skutkÛm? Jak mohou
nositelé knûÏství podporovat sestry z Pomocného sdruÏení
v jejich práci?

• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 449. Co se z tûchto slov
dozvídáme o tom, jaké má kaÏdá sestra zodpovûdnosti a pfií-
leÏitosti?

• Prorok varoval pfied tím, abychom se „[pásli] na chybách dru-
h˘ch“ (strana 450). Co si myslíte, Ïe to znamená? Jak tento
postoj mÛÏe brzdit úsilí Pomocného sdruÏení – nebo jakého-
koli kvora nebo skupiny v Církvi? Co mÛÏeme dûlat pro to,
abychom pásli Pánovy ovce, a nepásli se na jejich chybách?

Související ver‰e z písem: Pfiísloví 31:10–31; 1. Korintsk˘m 13:8;
NaS 25:1–16; 88:125
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22. History of the Church, 5:20; z kázání
proneseného Josephem Smithem 26.
kvûtna 1842 v Nauvoo, Illinois; zazna-
menala Eliza R. Snowová; viz také
dodatek, strana 562, bod ã. 3.

23. History of the Church, 5:140; z kázání
proneseného Josephem Smithem 31.
srpna 1842 v Nauvoo, Illinois; zazna-
menala Eliza R. Snowová.

24. Kázání pronesené Josephem Smithem
17. bfiezna 1842 v Nauvoo, Illinois;
zaznamenal Willard Richards, v Relief
Society, Minute Book Mar. 1842–Mar.
1844, str. 10, Church Archives.
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Hyrum Smith byl pro svého bratra Josepha stál˘m zdrojem síly a podpory. 
„Bratfie Hyrume,“ prohlásil Prorok, „jak vûrné srdce má‰!“



455

K A P I T O L A  4 0

Jak nádherní jsou vûrní,
spravedlní a opravdoví pfiátelé

„Pfiátelství je jednou z velk˘ch stûÏejních zásad 
,mormonismu‘... Sjednocuje lidskou rodinu 

sv˘m vlivem naplnûn˘m ‰tûstím.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

V srpnu 1842 se pfiedstavitelé vefiejné správy státu Missouri
opakovanû snaÏili Proroka Josepha Smitha zajmout. Prorok mûl
obavy, Ïe kdyby byl zatãen a odveden do Missouri, byl by zabit, a
tak se skr˘val. 11. srpna poslal vzkaz nûkolika vûrn˘m rodinn˘m
pfiíslu‰níkÛm a pfiátelÛm, aby se s ním setkali na ostrovû upro-
stfied fieky Mississippi, nedaleko od Nauvoo. Oné noci se Emma
Smithová, Hyrum Smith, Newel K. Whitney a dal‰í se‰li na bfiehu
fieky a pfieplavili se malou loìkou na urãené místo setkání.
Prorok si s kaÏd˘m radostnû podal ruku a byl vdûãn˘ za pomoc
a útûchu plynoucí z opravdového pfiátelství. Pozdûji v deníku
podrobnû popsal své pocity vdûãnosti za rodinné pfiíslu‰níky a
pfiátele. Nûkteré tyto zápisy z deníku jsou uvedeny v této kapi-
tole. O nûkolik t˘dnÛ pozdûji Prorok zakonãil svÛj dopis Svat˘m
slovy, která vyjadfiovala, jaké k nim chová pocity: „Jsem, jako
vÏdy, pokorn˘m sluÏebníkem va‰ím a nikdy se neodklánûjícím
pfiítelem, Joseph Smith.“ (NaS 128:25.)

Svatí Prorokovy city opûtovali a povaÏovali ho nejen za
Proroka, ale i za pfiítele. Benjamin F. Johnson, blízk˘ pfiítel a
osobní tajemník Josepha Smitha, vzpomínal: „ ,Prorok Joseph‘ –
jako pfiítel byl vûrn˘, shovívav˘, u‰lechtil˘ a opravdov˘... Jako
spoleãník, ze spoleãenského hlediska, byl velmi nadan˘ – byl las-
kav˘, ‰tûdr˘, mûl rád veselí... Obãas pro zábavu zápasil s pfiítelem
nebo je‰tû ãastûji mûfiil sílu s druh˘m tím, Ïe si oba sedli na pod-
lahu, opfieli se o sebe chodidly a chytili se oba klacku. Nikdy ale
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nena‰el nikoho, kdo by se mu vyrovnal. Vtipy, rébusy, dvojver‰í,
atd. – toto nebylo nic neobvyklého. Ale je‰tû ãastûji druhé vyz˘-
val ke zpûvu jedné nebo více jeho oblíben˘ch písní... A pfiestoÏe
byl tak spoleãensk˘ a obãas dokonce i Ïoviální, nepfiipustil Ïád-
nou nadutost nebo nepfiístojné chování.“1

Tak jako byl Joseph Smith spoleãensk˘, stejnû tak mûl i sou-
citné srdce, jak na to vzpomínal jeden mlad˘ muÏ: „Byl jsem u
Josephova domu; byl doma, a na hrazení sedûlo nûkolik muÏÛ.
Joseph vy‰el ven a mluvil s námi. Zanedlouho k nám pfii‰el
nûjak˘ muÏ a fiekl, Ïe jednomu chudému bratrovi, kter˘ bydlel
trochu dál od mûsta, shofiel pfiede‰lou noc dÛm. Témûfi v‰ichni
fiíkali, Ïe je jim onoho muÏe líto. Joseph sáhl rukou do kapsy,
vytáhl pût dolarÛ a fiekl: ,Je mi líto tohoto bratra do v˘‰e pûti
dolarÛ; jak moc je ho líto vám v‰em?‘ “2

MoÏná, Ïe kvÛli tomu, Ïe Joseph choval tak velkou lásku vÛãi
sv˘m pfiátelÛm, zrada, které se na nûm nûktefií tito pfiátelé
dopustili, byla pro nûj obzvlá‰È tûÏká. Pfiátelé, kter˘m Prorok
dÛvûfioval, se v Nauvoo obrátili proti nûmu. Nicménû mnozí pfiá-
telé Prorokovu vûrnost opláceli a stáli mu po boku aÏ do konce.

Jedním z nich byl i Willard Richards, ãlen Kvora Dvanácti,
kter˘ byl uvûznûn spolu s Josephem a Hyrumem Smithov˘mi a
s Johnem Taylorem v Carthage ve státû Illinois. KdyÏ byli drÏeni
v Ïaláfii, bylo jim dovoleno pfiemístit se z cely v pfiízemí do poho-
dlnûj‰í místnosti pro spaní v prvním patfie Ïaláfie. Krátce pfied
jejich muãednickou smrtí pak Ïaláfiník podotkl, Ïe by vûzni byli
ve vût‰ím bezpeãí v zamfiíÏované cele vedle místnosti pro spaní.
Joseph se zeptal star‰ího Richardse, kterému pfiátelé fiíkali „dok-
tor“, protoÏe provozoval lékafiskou praxi: „,Pokud pÛjdeme do
cely, pÛjde‰ tam s námi?‘ Doktor odpovûdûl: ,Bratfie Josephe, ty
jsi mne neÏádal, abych s tebou pfiekroãil fieku – neÏádal jsi mne,
abych pfii‰el do Carthage – neÏádal jsi mne, abych ‰el s tebou do
Ïaláfie – myslí‰ si, Ïe tû nyní opustím? Ale povím ti, co udûlám;
bude‰-li odsouzen k obû‰ení za velezradu, nechám se povûsit
místo tebe a ty bude‰ svobodn˘.‘ Joseph fiekl: ,To nemÛÏe‰.‘ A
doktor odvûtil: ,Já to udûlám.‘ “3
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Uãení Josepha Smitha

Opravdoví pfiátelé si vzájemnû ulehãují v trápení 
a zÛstávají si vûrni i v dobách protivenství.

Joseph Smith napsal o rodinn˘ch pfiíslu‰nících a pfiátelích,
ktefií ho nav‰tívili 11. srpna 1842, kdyÏ se skr˘val, toto: „Jak
dobré a nádherné mi pfiipadá najít ãisté a svaté pfiátele, ktefií jsou
vûrní, spravedlní a opravdoví a jejichÏ srdce neochabuje; a ktefií
mají kolena pevná a neklop˘tají, zatímco ãekají na Pána a starají
se o mé potfieby – v dobû, kdy byl na mne vylit hnûv m˘ch nepfiá-
tel...

Jak nádhernû jsem se cítil, kdyÏ jsem se setkal s touto vûrnou
a pfiátelskou druÏinou, oné noci jedenáctého, ve ãtvrtek, na
ostrovû u ústí moãálu, mezi Zarahemlou a Nauvoo: s jak˘m nev˘-
slovn˘m potû‰ením a s pocity radosti tryskajícími z mého nitra
jsem vzal onoho veãera za ruku svou milovanou Emmu – tu, která
byla mou manÏelkou, dokonce manÏelkou mé mladosti, a vyvo-
lenou mého srdce. Hlavou mi probûhlo mnoho vzpomínek, kdyÏ
jsem se na chvíli zamyslel nad mnoha situacemi, kter˘mi jsme byli
povoláni projít, nad vyãerpáním a námahou, zármutkem a utrpe-
ním a radostí a útûchou, kter˘mi, ãas od ãasu, byly protkávány
na‰e cesty a kter˘mi nám bylo Ïehnáno. Ó, jaká harmonie my‰le-
nek vyplnila na okamÏik mou mysl, ona je opût zde... neohro-
Ïená, pevná a neochvûjná – nemûnná láskyplná Emma!

Byl tam i bratr Hyrum, kter˘ mû jako dal‰í vzal za ruku – rodn˘
bratr. Pomyslel jsem si: Bratfie Hyrume, jak vûrné srdce má‰! Ó,
kéÏ vûãn˘ Jehova korunuje tvou hlavu vûãn˘mi poÏehnáními
jako odmûnu za péãi, se kterou se stará‰ o mou du‰i! Ó, kolik
trápení jsme spolu sdíleli; a opût se shledáváme spoutáni
neúprosnou rukou útisku. Hyrume, jméno tvé bude zapsáno
v Knize zákona Pánû, aby na nûj mohli hledût ti, ktefií pfiijdou po
tobû, a aby se mohli fiídit vzorem tv˘ch skutkÛ.

¤ekl jsem si: Je zde také bratr Newel K. Whitney. Kolik událostí
naplnûn˘ch souÏením nás potkalo na na‰í spoleãné cestû; a pfie-
sto se znovu setkáváme, abychom souÏení sdíleli opût. Jsi vûrn˘m
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pfiítelem, jemuÏ mohou strápení synové lid‰tí dÛvûfiovat s nanej-
v˘‰ dokonalou jistotou. KéÏ poÏehnání Vûãného rovnûÏ korunuje
jeho hlavu. Jak vfielé je ono srdce! jak starostlivá je ona du‰e! – za
blaho toho, kdo byl vyvrÏen a kdo je nenávidûn témûfi v‰emi
lidmi. Bratfie Whitney, ty neví‰, jak silná jsou pouta, která pfiivinují
mou du‰i a srdce k tobû...

Nemám v úmyslu se zmiÀovat podrobnû o událostech oné
posvátné noci, kterou si budu na vûky pamatovat; pfieji si v‰ak na
tomto místû zaznamenat jména onûch vûrn˘ch. Setkal jsem se
s nimi v blahobytu, a byli m˘mi pfiáteli; a nyní se s nimi setkávám
v protivenství, a oni jsou m˘mi pfiáteli je‰tû vfielej‰ími. Tito milují
Boha, jemuÏ slouÏím; milují pravdu, kterou rozhla‰uji; milují
ony ctnostné a ony svaté nauky, které ochraÀuji ve svém nitru
s tûmi nejvroucnûj‰ími pocity v srdci; a s takovou horlivostí, kte-
rou nelze popfiít...

... Doufám, Ïe [své pfiátele] znovu uvidím, abych se pro nû
mohl lopotit a abych jim také mohl dodávat útûchu. Dokud Ïiji,
pfiítel jim chybût nebude; srdce mé je bude milovat, a ruce mé se
budou lopotit pro ty, ktefií mne milují a lopotí se pro mne, a
budu sv˘m pfiátelÛm vÏdy vûrn˘. Mám snad b˘t nevdûãn˘?
Vpravdû nikoli! ChraÀ BÛh!“4

23. srpna 1842 Prorok pokraãoval: „Mé pocity... vÛãi m˘m
pfiátelÛm se oÏivují, kdyÏ se zam˘‰lím nad ctnostmi a dobr˘mi
vlastnostmi a rysy onûch nûkolika vûrn˘ch, které nyní zazname-
návám v Knize zákona Pánû – tûch, ktefií mi stáli po boku v kaÏdé
hodinû nebezpeãí bûhem tûchto uplynul˘ch dlouh˘ch patnácti
let – vezmûme napfiíklad mého zestárlého a milovaného bratra
Josepha Knighta st., kter˘ byl mezi prvními, kdo se staral o mé
potfieby, kdyÏ jsem se na poãátku snaÏil vynést dílo Pánû na
svûtlo svûta a poloÏit základy Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ. JiÏ patnáct let je vûrn˘m a opravdov˘m, nestrann˘m a
pfiíkladn˘m, ctnostn˘m a laskav˘m, a nikdy se neodchyluje
napravo ani nalevo. Vizte, je spravedliv˘m muÏem, kéÏ BÛh
V‰emohoucí prodlouÏí dny tohoto starého muÏe; a kéÏ je jeho
chvûjící se, ztrápené a rozlámané tûlo obnoveno, a kéÏ je poÏeh-
nán silou zdraví, neustále, je-li to Tvá vÛle, ó BoÏe; a synové
Sion‰tí, dokud z nich nûkter˘ zbude, o nûm budou fiíkat, Ïe
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tento muÏ byl vûrn˘m muÏem v Izraeli; tudíÏ jeho jméno
nebude nikdy zapomenuto...

... I kdyÏ vzpomínám na tûch nûkolik vûrn˘ch, ktefií nyní Ïijí, rád
bych také vzpomnûl na mé vûrné pfiátele, ktefií jsou mrtvi, neboÈ
jich je mnoho; a mnoho je skutkÛ laskavosti – otcovské a bratrské
laskavosti – které mi projevili; a od chvíle, kdy mne pronásledují
obyvatelé Missouri, se mi v mysli vybavuje mnoho událostí...

Je mnoho du‰í, které miluji láskou silnûj‰í neÏ smrt. A jim jsem
svou vûrnost jiÏ dokázal – a jsem odhodlán dokazovat jim svou
vûrnost, dokud mne BÛh nepovolá, abych odevzdal svÛj dech.“5

Pfiátelství sjednocuje lidskou rodinu, 
zahání nenávist a nedorozumûní.

„NezáleÏí mi na tom, jakou má ãlovûk povahu; pokud je m˘m
pfiítelem – opravdov˘m pfiítelem, budu i já pfiítelem jemu a budu
mu kázat evangelium spasení, budu mu dávat dobré rady a budu
mu pomáhat dostat se z tûÏkostí.

Pfiátelství je jednou z velk˘ch stûÏejních zásad ‚mormonismu‘;
[je urãeno k tomu, aby] zpÛsobilo pfievrat ve svûtû a zcivilizo-
valo ho a aby ukonãilo války a rozbroje a aby z lidí uãinilo pfiá-
tele a bratry...

... Pfiátelství je jako kdyÏ bratr [Theodore] Turley ve své
kovárnû pfiikovává Ïelezo k Ïelezu; pfiátelství sjednocuje lidskou
rodinu sv˘m vlivem naplnûn˘m ‰tûstím.“6

„Pfiátelství, které by inteligentní bytosti pfiijali za upfiímné,
musí vycházet z lásky, a tato láska vyrÛstá ze ctnosti, coÏ je právû
tak souãástí náboÏenství, jako je svûtlo souãástí Jehovy. Proto
JeÏí‰ pravil: ,Vût‰ího milování nad to Ïádn˘ nemá, neÏ aby du‰i
svou poloÏil za pfiátely své.‘ [Jan 15:13.]“7

KdyÏ byli v bfieznu 1839 Prorok Joseph Smith a nûkolik jeho
spoleãníkÛ uvûznûni v Ïaláfii v Liberty ve státû Missouri,
Prorok napsal ãlenÛm Církve: „Vãera veãer jsme dostali nûkolik
dopisÛ – jeden od Emmy, jeden od Dona C. Smitha [JosephÛv
bratr] a jeden od biskupa [Edwarda] Patridge – v‰echny vyzafio-
valy laskavého a utû‰ujícího ducha. Jejich obsah nás velmi potû-
‰il. Byli jsme dlouhou dobu beze zpráv; a kdyÏ jsme tyto dopisy
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ãetli, obãerstvily na‰i du‰i jako jemn˘ vánek, av‰ak na‰e radost
se mísila se zármutkem kvÛli utrpení chud˘ch Svat˘ch, kter˘m
bylo velmi ublíÏeno. A není tfieba vám fiíkat, Ïe se zvedla stavidla
na‰eho srdce a na‰e oãi byly fontánou slz, ale ti, ktefií dosud
nebyli bez pfiíãiny ãi bez podnûtu zavfieni mezi vûzeÀsk˘mi
zdmi, nemohou mít ani nejmen‰í tu‰ení, jak sladk˘ je hlas pfií-
tele; i jedin˘ projev pfiátelství z jakéhokoli zdroje probouzí a
povolává k ãinu ve‰keré pocity naplnûné sympatiemi; v oka-
mÏiku vyvolává v‰e, co se stalo v minulosti; zmocÀuje se pfií-
tomnosti s dychtivostí blesku; chápe se budoucnosti s divokostí
tygra; Ïene mysl tam i zpût, od jedné vûci ke druhé, dokud ve‰-
keré nepfiátelství, zloba a nenávist a minulé neshody, nedorozu-
mûní a pfiehmaty nejsou vítûznû poraÏeny u nohou nadûje.“8

Svatí BoÏí jsou opravdov˘mi pfiáteli jeden druhému.

Prorok napsal v srpnu 1835 jednomu ãlenovi Církve níÏe uve-
den˘ vzkaz: „Pamatujeme na va‰i rodinu, i na v‰echny první
rodiny v Církvi, které jako první pfiijaly pravdu. Pamatujeme na
va‰e ztráty i souÏení. To, co nás zprvu spojovalo, není rozlomeno;
úãastníme se toho s vámi, ve zlém i v dobrém, v souÏeních i
v radostech. Na‰e jednota, na‰e dÛvûra, je silnûj‰í neÏ smrt, a
nikdy nebude zpfietrhána.“9

Prorok fiekl o hostinû, které se úãastnil v lednu 1836
v Kirtlandu: „Nav‰tívil jsem skvostnou hostinu u biskupa
Newela K. Whitneyho. Tato hostina byla pfiipravena podle fiádu
Syna BoÏího – byli pozváni chromí, kulhaví a slepí, podle
pokynÛ Spasitelov˘ch [viz Luká‰ 14:12–13]... Spoleãnost byla
velká, a neÏ jsme se pustili do jídla, zazpívali jsme si nûkolik písní
Sionu; a na‰e srdce bylo potû‰eno náznakem onûch radostí,
které budou vylity na hlavu Svat˘ch, aÏ se spoleãnû shromáÏdí na
hofie Sion, aby se navÏdy tû‰ili ze vzájemného spoleãenství, ano,
v‰ech nebesk˘ch poÏehnání, aÏ zde nebude nikdo, kdo by nás
obtûÏoval nebo zastra‰oval.“10

Sestra Presendia Huntington Buellová se pokusila nav‰tívit
Josepha Smitha, kdyÏ byl v roce 1839 vûznûn v Ïaláfii v Liberty,
ale Ïaláfiník ji odehnal. Prorok jí pozdûji napsal: „Ó, jakou
radostí by pro nás bylo vidût na‰e pfiátele! Potû‰ilo by mne u
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Mnozí Svatí, ktefií dorazili k pfiístavi‰ti v Nauvoo, vzpomínali na to, jak je Prorok
Joseph Smith, kdyÏ vystupovali z lodi, pfii‰el pfiivítat v jejich novém domovû.

srdce, kdybych mûl v˘sadu si s vámi pohovofiit, ale spoãívá na nás
ruka tyranie... Rád bych, abyste [vá‰ manÏel] i vy vûdûli, Ïe jsem
va‰ím opravdov˘m pfiítelem... Îádn˘ jazyk nedokáÏe vypovûdût,
jak nevyjádfiitelnou radost to ãlovûku, kter˘ je pût mûsícÛ drÏen
mezi zdmi vûzení, pfiiná‰í, kdyÏ vidí tváfi nûkoho, kdo je pfiíte-
lem. Zdá se mi, Ïe mé srdce bude po tomto uvûznûní citlivûj‰í
neÏ kdy dfiíve. Mé srdce neustále krvácí, kdyÏ se zam˘‰lím nad
strastmi Církve. Ó, kéÏ bych mohl b˘t s nimi! Nevyh˘bal bych se
lopocení a tûÏkostem, abych jim dodal posílení a útûchu. Pfieji si
znovu mít to poÏehnání pozvedat svÛj hlas uprostfied Svat˘ch.
Vylil bych svou du‰i Bohu, abych je mohl uãit.“11

KdyÏ do Nauvoo ve státû Illinois pfiijíÏdûlo mnoho ãlenÛ
Církve, ktefií mûli jen málo svûtského majetku, Prorok zde uãil:
„Mûli bychom pûstovat soucit vÛãi tûm, ktefií jsou mezi námi strá-
peni. Je-li na zemi místo, kde by lidé mûli pûstovat tohoto ducha
a vlévat olej a víno v nitro tûch, ktefií jsou strápení, pak je to zde;
a tento duch se zde projevuje; a aãkoli [je nûkdo] cizincem a je
strápen, kdyÏ sem dorazí, najde zde bratra a pfiítele ochotného
postarat se o jeho potfieby.
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Kdybych byl na tomto svûtû strápen˘, povaÏoval bych za jedno
z nejvût‰ích poÏehnání, kdyby mne osud zavedl tam, kde kolem
sebe mohu najít bratry a pfiátele.“12

George A. Smith, ProrokÛv bratranec, vzpomínal: „Na konci
rozhovoru mne Joseph objal, pfiitiskl mne k hrudi a fiekl: ,Georgi
A., mám tû rád jako svÛj vlastní Ïivot.‘ Byl jsem tak dojat, Ïe jsem
stûÏí mohl mluvit.“13

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si první odstavec na stranû 455. Pak si pfieãtûte strany
457–459 a v‰imnûte si, za jaké vlastnosti, které mûli Emma
Smithová, Hyrum Smith, Newel K. Whitney a Joseph Knight
st., byl Joseph Smith vdûãn˘. Proã, podle vás, mu jejich pfiá-
telství bûhem onoho tûÏkého období dodávalo takovou útû-
chu? KdyÏ jste ãelili protivenství, jak pomáhali pfiátelé vám? Jak
mÛÏeme pomáhat druh˘m, kdyÏ procházejí zkou‰kami?

• Vût‰ina pfiíbûhÛ v této kapitole se t˘ká hodnoty opravdového
pfiátelství v období tûÏkostí. V odstavci, kter˘ zaãíná dole na
stranû 455, ale Benjamin F. Johnson vypráví o tom, jak byl
Joseph Smith pfiátelsk˘ i v poklidn˘ch dobách. Co se dozví-
dáte z jeho slov? Jak se upevÀuje na‰e pfiátelství a rodinné
vztahy, kdyÏ si najdeme ãas na spoleãnou hru nebo na to, aby-
chom se nûãemu spoleãnû zasmáli?

• Prostudujte si pát˘ odstavec na stranû 459. Proã, podle va‰eho
názoru, Joseph Smith fiekl, Ïe pfiátelství je „jednou z velk˘ch
stûÏejních zásad ,mormonismu‘“? Jak mÛÏe znovuzfiízené
evangelium pomoci lidem, aby na sebe vzájemnû nahlíÏeli
jako na pfiátele? Jak byli i jiní presidenti Církve pfiíkladem
v navazování pfiátelství se v‰emi lidmi?

• Pfieãtûte si ‰est˘ odstavec na stranû 459. âím se pfiátelství
podobá pfiikování Ïeleza k Ïelezu?



K A P I T O L A  4 0

463

• Pfieãtûte si poslední odstavec na stranû 461, a také první odsta-
vec na stranû 462. V‰imnûte si zmínky o „oleji a vínû“ z podo-
benství o milosrdném Samaritánovi (Luká‰ 10:34). Co
konkrétnû mÛÏeme napfiíklad dûlat, abychom následovali tuto
Prorokovu radu? Jak mÛÏeme následovat pfiíklad milosrdného
Samaritána?

Související ver‰e z písem: 1. Samuelova 18:1; Pfiísloví 17:17;
2. Nefi 1:30; Mosiá‰ 18:8–10; Alma 17:2; NaS 84:77; 88:133
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Kfititelnice v novû postaveném chrámu Nauvoo. V takov˘ch kfititelnicích 
Svatí pfiijímají obfiad kfitu za ty, ktefií jiÏ zemfieli.
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StaÀte se spasiteli 
na hofie Sion

„Jak se mají stát spasiteli na hofie Sion? 
Tím, Ïe budou stavût chrámy, budovat kfititelnice 

a pÛjdou a pfiijmou v‰echny obfiady... v zastoupení 
za v‰echny své pfiedky, ktefií jsou mrtví.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Hlavním zájmem ãlenÛ Církve, ktefií Ïili v Nauvoo ve 40. letech
19. století, bylo vykonávání zástupné práce za jejich zesnulé pfií-
buzné. Od doby, kdy byly v této dispensaci v roce 1840 poprvé
vykonány zástupné kfity, Svatí vyhledávají genealogické informace
t˘kající se jejich pfiedkÛ a mnozí v zastoupení za své zesnulé
blízké vstupují do vod kfitu.

Zpoãátku se kfity za mrtvé vykonávaly v fiece Mississippi nebo
v místních vodních tocích. Av‰ak v lednu roku 1841, kdyÏ se Svatí
chystali stavût chrám Nauvoo, Pán prohlásil: „Kfiticí nádrÏ není
na zemi, aby oni, svatí moji, mohli b˘ti kfitûni za ty, jiÏ jsou mrtvi
– neboÈ tento obfiad náleÏí domu mému a nemÛÏe b˘ti pro mne
pfiijateln˘, leda ve dnech chudoby va‰í, v nichÏ nejste schopni
postaviti pro mne dÛm.“ (NaS 124:29–30.)

Zástupné kfity v fiece se pfiestaly provádût 3. fiíjna 1841, kdy
Prorok oznámil: „Kfity za mrtvé se jiÏ nebudou vykonávat, dokud
se tento obfiad nebude moci provádût v domû Pánû... NeboÈ tak
praví Pán!“1 Svatí zaãali rychle stavût doãasnou dfievûnou kfititel-
nici v novû vyhloubeném suterénu chrámu Nauvoo. Kfititelnice,
vyrobená z wisconsinské borovice, spoãívala na hfibetu 12 dfievû-
n˘ch volÛ. Byla zasvûcena 8. listopadu, aby se pouÏívala, „dokud
nebude chrám dokonãen, a kdy její místo zaujme kfititelnice trvan-
livûj‰í“.2 21. listopadu 1841 vykonalo ‰est ãlenÛ Kvora Dvanácti
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kfity za 40 lidí, ktefií jiÏ zemfieli – byly to první kfity za mrtvé, které
se vykonaly ve kfititelnici.

První zku‰enosti Svat˘ch se kfity za mrtvé je uãily tomu, jak je
v Pánovû Církvi dÛleÏité vedení záznamÛ. Aãkoli byly zástupné
kfity v místních fiekách vykonány správnou knûÏskou pravomocí,
nebyly oficiálnû zaznamenány. KvÛli tomu musely b˘t tyto kfity
vykonány znovu. 31. srpna 1842 Prorok ve svém proslovu vysvût-
lil: „V‰ichni ti, ktefií jsou kfitûni za mrtvé, musejí mít pfiítomného
zapisovatele, aby mohl b˘t oãit˘m svûdkem zápisu a mohl svûd-
ãit o pravdivosti a platnosti svého zápisu... NechÈ se tudíÏ od
nynûj‰ka nadále peãlivû provádí zapisování a dosvûdãování kfitÛ
za mrtvé.“3 Prorok se o této záleÏitosti ob‰írnûji zmínil v dopise,
kter˘ napsal Svat˘m následujícího dne, a také v jiném dopise,
kter˘ napsal 6. záfií. Tyto dva dopisy nyní tvofií oddíly 127 a 128
Nauky a smluv.

Ve 127. oddíle Prorok zaznamenal následující pokyny od Pána:
„KdyÏ je kdokoli z vás kfitûn za mrtvé va‰e, nechÈ je zapisovatel a
nechÈ je oãit˘m svûdkem kfitÛ va‰ich; nechÈ sly‰í u‰ima sv˘ma,
aby mohl svûdãiti v pravdû, praví Pán; aby, ohlednû ve‰kerého
zaznamenávání va‰eho, to mohlo b˘ti zaznamenáno v nebi... A
opût, nechÈ ve‰keré záznamy jsou vedeny fiádnû, aby mohly b˘ti
uloÏeny do archivÛ svatého chrámu mého, aby byly chovány
v pamûti z pokolení na pokolení.“ (NaS 127:6–7, 9.)

Svatí postupovali s touto posvátnou prací kupfiedu, a jak
zaznamenal star‰í George A. Smith, ãlen Kvora Dvanácti, „brzy
bylo zjevné, Ïe nûktefií mají dlouhé záznamy o sv˘ch zemfiel˘ch,
za které si pfiáli obfiady vykonat“. „Bylo zfiejmé, Ïe toto je pouh˘
zaãátek nesmírného díla, a Ïe vykonat v‰echny obfiady evangelia
pro zástupy mrtv˘ch není lehk˘m úkolem. Nûktefií ãlenové
Dvanácti se ptali Josepha, zda neexistuje nûjak˘ krat‰í zpÛsob jak
vykonat obfiady za tolik lidí. Joseph odpovûdûl v podstatû takto:
,Zákony Pánû jsou nemûnné; musíme jednat v dokonalém sou-
ladu s tím, co nám je zjeveno. Není tfieba oãekávat, Ïe tuto
nesmírnou práci za mrtvé vykonáme zakrátko.‘ “4



K A P I T O L A  4 1

467

Uãení Josepha Smitha

Nauka o spasení pro mrtvé je dÛkazem 
veliké BoÏí moudrosti a soucitu.

„V‰ichni ti, ktefií nemûli pfiíleÏitost sly‰et evangelium a pfii-
jmout obfiady od nûkoho inspirovaného v tûle, ji musí mít na
onom svûtû, neÏ budou nakonec souzeni.“5

„Není o nic neuvûfiitelnûj‰í, Ïe BÛh spasí mrtvé, neÏ Ïe
vzkfiísí mrtvé.

Duch není nikdy pfiíli‰ star˘ na to, aby pfiistoupil k Bohu.
V‰ichni ti, ktefií nespáchali neprominuteln˘ hfiích, kter˘ nelze
odpustit v tomto svûtû ani ve svûtû, kter˘ pfiijde, jsou v dosahu
promíjejícího milosrdenství. Existuje zpÛsob, jak osvobodit
duchy mrtv˘ch; totiÏ mocí a pravomocí knûÏství – svázáním a roz-
vázáním na zemi. Tato nauka se jeví jako nádherná, neboÈ uka-
zuje velikost boÏského soucitu a blahovÛle v rámci plánu
lidského spasení.

Zámûrem této nádherné pravdy je roz‰ífiit porozumûní a
pomáhat du‰i procházející trápeními, tûÏkostmi a strastmi. Pro
znázornûní vezmûme pfiíklad dvou muÏÛ, bratrÛ, ktefií jsou
stejnû inteligentní, vzdûlaní, ctností a milí a ktefií kráãejí zpfiíma
a s ãist˘m svûdomím do té míry, do jaké jsou schopni rozpoznat,
co se slu‰í, od bahnitého proudu tradic nebo od poskvrnûné
stránky z knihy pfiírody.

Jeden umírá a je pohfiben, aniÏ by kdy sly‰el evangelium usmí-
fiení; druhému je sesláno poselství spasení, on ho sly‰í a pfiijímá
a je uãinûn dûdicem vûãného Ïivota. Stane se ten jeden podílní-
kem slávy, a bude ten druh˘ odsouzen k beznadûjnému zatra-
cení? CoÏpak není Ïádná moÏnost, jak by mu mohl uniknout?
Sektáfiství odpovídá: ,Îádná‘. …

Tato nauka v jasném svûtle pfiedkládá moudrost a milosr-
denství BoÏí v tom, Ïe je pfiipraven obfiad pro spasení mrtv˘ch
tím, Ïe jsou pokfitûni v zastoupení, jejich jména jsou zazname-
nána v nebi a jsou souzeni podle skutkÛ vykonan˘ch v tûle.
Tato nauka byla základním bodem písem. Ti Svatí, ktefií tuto
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práci v zájmu sv˘ch zesnul˘ch pfiíbuzn˘ch zanedbávají, tím ris-
kují své vlastní spasení.“6

V prosinci 1840 Joseph Smith napsal ãlenÛm Kvora
Dvanácti a dal‰ím vedoucím knûÏství, ktefií v té dobû slouÏili
na misii ve Velké Británii: „Pfiedpokládám, Ïe se nauka ,kfitu
za mrtvé‘ jiÏ donesla k va‰emu sluchu a moÏná ve va‰í mysli
vyvolala urãité otázky, které se jí t˘kají. V tomto dopise vám
nemohu na toto téma poskytnout ve‰keré informace, které
byste si pfiáli; ale... fiekl bych, Ïe ho dozajista praktikovala cír-
kev v dávné dobû; a sv. Pavel se z nûho snaÏí dokázat nauku o
vzkfií‰ení a fiíká: ,Jinak co ãiní ti, ktefiíÏ se kfití za mrtvé?
JestliÏeÈ jistotnû nevstávají mrtví z mrtv˘ch, i proã se kfití za
mrtvé?‘ [1. Korintsk˘m 15:29.]

Poprvé jsem se o této nauce vefiejnû zmínil, kdyÏ jsem kázal
na pohfibu bratra Seymoura Brunsona; a od té doby jsem dal
v Církvi na toto téma v‰eobecné pokyny. Svatí mají v˘sadu
nechat se pokfitít za ty své pfiíbuzné, ktefií jsou mrtví... AniÏ bych
o tomto tématu pojednával podrobnûji, nepochybnû poznáte
jeho nerozpornost a rozumnost; a pfiedkládá evangelium
Kristovo pravdûpodobnû v ‰ir‰ím mûfiítku, neÏ jak si ho nûktefií
pfiedstavovali.“7

Spasiteli na hofie Sion se stáváme tím, Ïe 
vykonáváme spásné obfiady za mrtvé.

„MÛÏeme-li, pravomocí knûÏství Syna BoÏího, pokfitít ãlovûka
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, na odpu‰tûní hfiíchÛ, je
právû tak na‰í v˘sadou jednat jako zástupci a dát se pokfitít na
odpu‰tûní hfiíchÛ za na‰e zemfielé pfiíbuzné, ktefií nesly‰eli evan-
gelium nebo jeho plnost, a v jejich zastoupení.“8

„Bible praví: ,Já po‰li vám Eliá‰e proroka, prvé neÏli pfiijde
den HospodinÛv velik˘ a hrozn˘, aby obrátil srdce otcÛ
k [dûtem] a srdce [dûtí] k otcÛm jejich, abych pfiijda, neranil
zemû prokletím.‘ [Malachiá‰ 4:5–6.]

Slovo obrátit zde má b˘t pfieloÏeno jako svázat neboli zpeãe-
tit. Jak˘ je v‰ak cíl tohoto dÛleÏitého poslání? Nebo jak se má
naplnit? Klíãe mají b˘t doruãeny, duch Eliá‰Ûv má pfiijít, evange-
lium má b˘t utvrzeno, Svatí BoÏí mají b˘t shromáÏdûni, Sion má
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„Tou nejvût‰í zodpovûdností, kterou nám BÛh na 
tomto svûtû uloÏil, je vyhledávat své mrtvé.“

b˘t vybudován a Svatí mají vystoupit na horu Sion jako spasitelé.
[Viz Abdiá‰ 1:21.]

Jak se ale mají stát spasiteli na hofie Sion? Budováním chrámÛ,
stavûním kfititelnic a tím, Ïe pÛjdou vpfied a budou pfiijímat
v‰echny obfiady, kfity, konfirmace, om˘vání, pomazání, vysvûcení
a peãeticí moci na svou hlavu, v zastoupení v‰ech sv˘ch pfiedkÛ,
ktefií jsou mrtví, a vykoupí je, aby mohli vyjít v prvním vzkfií‰ení
a b˘t s nimi oslaveni na trÛnech slávy; a v tomto spoãívá fietûz,
kter˘ váÏe srdce otcÛ k dûtem a dûtí k otcÛm, coÏ naplÀuje
poslání Eliá‰ovo...

Svatí nemají pfiíli‰ mnoho ãasu na to, aby spasili a vykoupili
své zemfielé, a aby shromáÏdili své Ïijící pfiíbuzné, aby mohli b˘t
také spaseni, neÏ bude zemû stiÏena a stanovená záhuba
dopadne na svût.

Rád bych poradil v‰em Svat˘m, aby vy‰li s mocí a shromáÏdili
v‰echny své Ïijící pfiíbuzné v [chrámu], aby mohli b˘t zpeãetûni
a spaseni, aby se mohli pfiipravit na den, kdy niãící andûl vyjde;
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a pokud celá Církev vyjde s mocí, aby spasila své zemfielé, zpe-
ãetila své potomky a shromáÏdila své Ïijící pfiátele, a nebude
vûnovat Ïádn˘ ãas ve prospûch svûta, stûÏí to stihnou, neÏ pfiijde
noc, kdy jiÏ nikdo nebude moci pracovat.“9

„Existuje kfiest, atd., kter˘ mají pouÏívat ti, ktefií jsou naÏivu, a
kfiest za mrtvé, ktefií zemfieli bez znalosti evangelia... Je nejen
nezbytné, abyste byli pokfitûni za své zemfielé, ale budete za nû
muset projít v‰emi obfiady, t˘miÏ obfiady, kter˘mi jste pro‰li, aby-
ste se spasili vy sami...

... Má existovat místo, kam v‰echny národy budou ãas od ãasu
pfiicházet, aby pfiijaly své obdarování; a Pán pravil, Ïe tímto mís-
tem je místo pro kfity za mrtvé. KaÏd˘, kdo byl pokfitûn a náleÏí
ke království, má právo b˘t pokfitûn za ty, ktefií jiÏ ode‰li; a jak-
mile jsou zde jejich pfiátelé, ktefií jednají jako jejich zástupci,
poslu‰ni zákona evangelia, Pán tam má vykonavatele, ktefií je
osvobodí. âlovûk mÛÏe jednat jako zástupce pro své pfiíbuzné; ti
pak naplÀují obfiady evangelia, které byly stanoveny pfied zalo-
Ïením svûta, a my mÛÏeme b˘t pokfitûni za ty, se kter˘mi nás spo-
juje velké pfiátelství.“10

„V‰ichni ti, ktefií umírají ve vífie, odcházejí do vûzení duchÛ,
aby kázali mrtv˘m podle tûla, ktefií jsou ale Ïiví v duchu; a tito
duchové káÏí duchÛm [ktefií jsou ve vûzení], aby mohli Ïít podle
Boha v duchu, a lidé za nû vykonávají sluÏbu v tûle;... tímto zpÛ-
sobem jsou uãinûni ‰Èastn˘mi. [Viz 1. Petrova 4:6.] TudíÏ ti, ktefií
jsou kfitûni za své zemfielé, jsou spasiteli na hofie Sion, a musejí
za své zemfielé pfiijmout omytí a pomazání, totéÏ, které pfiijali
pro sebe.“11

BÛh nám uloÏil velkou zodpovûdnost
vyhledávat své mrtvé.

„Otevfiu vám oãi ohlednû mrtv˘ch. Cokoli se Bohu v jeho
nekoneãné moudrosti zdá vhodn˘m a správn˘m nám zjevit,
zatímco dlíme ve smrtelnosti, ohlednû na‰eho smrtelného tûla,
je nám to zjeveno abstraktnû a bez ohledu na na‰i spfiíznûnost
s touto smrtelnou schránkou, ale je to na‰emu duchu zjeveno
pfiesnû tak, jako kdybychom Ïádné tûlo vÛbec nemûli; a ona
zjevení, která spasí na‰eho ducha, spasí i na‰e tûlo. BÛh nám to
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zjevuje s ohledem na to, Ïe neexistuje vûãn˘ rozklad tohoto
tûla neboli schránky. Z toho plyne zodpovûdnost, ohromná
zodpovûdnost, která na nás spoãívá, pokud jde o na‰e zemfielé;
neboÈ v‰ichni duchové, ktefií nebyli poslu‰ni evangelia v tûle,
buì ho musejí b˘t poslu‰ni v duchu, nebo b˘t zatraceni.
ZávaÏná my‰lenka! – dûsivá my‰lenka! CoÏ s tím nelze nic udû-
lat? – Ïádná pfiíprava – Ïádné spasení pro na‰e otce a pfiátele,
ktefií zemfieli, aniÏ by mûli pfiíleÏitost b˘t poslu‰ni nafiízení Syna
MuÏe? …

Jaká jsou dána zaslíbení, pokud jde o téma spasení mrtv˘ch? A
jací lidé mohou b˘t spaseni, i kdyÏ jejich tûlo tleje a rozkládá se
v hrobû? KdyÏ nás uãí Jeho pfiikázání, je to z pohledu vûãnosti;
neboÈ BÛh na nás pohlíÏí, jako kdybychom byli ve vûãnosti; BÛh
dlí ve vûãnosti a nepohlíÏí na vûci tak jako my.

Tou nejvût‰í zodpovûdností, kterou nám BÛh na tomto svûtû
uloÏil, je vyhledávat své mrtvé. Apo‰tol praví: ,Oni bez nás nemo-
hou pfiijít k dokonalosti‘ [viz ÎidÛm 11:40]; neboÈ je nezbytné,
abychom mûli v rukou peãeticí moc, která zpeãetí na‰e dûti a
na‰e zemfielé pro plnost dispensace ãasÛ – pro dispensaci, kdy
se setkáme se zaslíbeními, která uãinil JeÏí‰ Kristus pro spasení
ãlovûka pfied zaloÏením svûta.

... Je nezbytné, aby ti, ktefií jdou pfied námi, a ti, ktefií pfiichá-
zejí po nás, byli spaseni spoleãnû s námi; a tak to BÛh uloÏil ãlo-
vûku jako závazek. Proto BÛh fiekl: ,Já po‰li vám Eliá‰e proroka,
prvé neÏli pfiijde den HospodinÛv velik˘ a hrozn˘, aby obrátil
srdce otcÛ k [dûtem], a srdce [dûtí] k otcÛm jejich, abych pfiijda,
neranil zemû prokletím.‘ [Malachiá‰ 4:5–6.]“12

Prorok Joseph Smith napsal níÏe uvedená slova v dopise
Svat˘m. Toto bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách
128:15–18, 22, 24: „A nyní, moji vroucnû milovaní bratfií a sestry,
dovolte mi, abych vás ujistil, Ïe toto jsou zásady ve vztahu k mrt-
v˘m a Ïijícím, jeÏ se nemohou lehkováÏnû pfiejíti, co se t˘ká spa-
sení na‰eho. NeboÈ spasení jejich je nutné a nezbytné pro
spasení na‰e, jak Pavel praví ohlednû otcÛ – Ïe oni bez nás
nemohou b˘ti uãinûni dokonal˘mi – ani my nemÛÏeme bez mrt-
v˘ch sv˘ch b˘ti uãinûni dokonal˘mi.
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A nyní, ve vztahu ke kfitu za mrtvé, dám vám dal‰í citát Pavla,
1. Korintsk˘m 15:29: Jinak co budou ãiniti ti, ktefií jsou kfitûni
za mrtvé, jestliÏe mrtví vÛbec nevstávají? Proã jsou potom
kfitûni za mrtvé?

A opût, ve spojení s tímto citátem vám dám citát od jednoho
z prorokÛ, jenÏ mûl oãi své upnuty na znovuzfiízení knûÏství, na
slávy, jeÏ budou zjeveny v posledních dnech, a obzvlá‰tû na tuto
nejslavnûj‰í ze v‰ech vûcí pfiináleÏející k vûãnému evangeliu, totiÏ
na kfiest za mrtvé; neboÈ Malachiá‰ praví, poslední kapitola, ver‰e
5. a 6.: Vizte, po‰lu vám Eliá‰e, proroka, pfied pfiíchodem velikého
a hrozného dne Pánû; A on obrátí srdce otcÛ k dûtem a srdce dûtí
k otcÛm jejich, abych nepfii‰el a nestihl zemi prokletím.

Mohl jsem k tomuto podati jasnûj‰í pfieklad, ale je to dosta-
teãnû jasné, aby to vyhovûlo zámûru mému tak, jak stojí. Je
postaãující vûdûti, v tomto pfiípadû, Ïe zemû bude stiÏena pro-
kletím, pokud nebude stmelující ãlánek nûjakého druhu nebo
jiného mezi otci a dûtmi, ohlednû nûjaké vûci nebo jiné – a vizte,
co je onou vûcí? Je to kfiest za mrtvé. NeboÈ my bez nich nemÛ-
Ïeme b˘ti uãinûni dokonal˘mi; ani oni bez nás nemohou b˘ti
uãinûni dokonal˘mi...

... NechÈ se srdce va‰e raduje, a je nesmírnû radostné. NechÈ
zemû propukne v zpûv. NechÈ mrtví proná‰ejí chorály vûãné
chvály Králi Immanuelovi, jenÏ ustanovil, dfiíve neÏ byl svût, to,
co nám umoÏní vykoupiti je z vûzení jejich; neboÈ vûzÀové
pÛjdou svobodní...

... Obûtujme, tudíÏ, jako církev a lid, a jako Svatí posledních
dnÛ, Pánovi obûÈ ve spravedlivosti; a pfiedloÏme v svatém
chrámu jeho, aÏ bude dokonãen, knihu obsahující záznamy o
mrtv˘ch sv˘ch, která bude hodna ve‰kerého pfiijetí.“13

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 465–466 a v‰imnûte si toho, jak se Josephu
Smithovi a prvním Svat˘m postupnû prohlubovalo porozu-
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mûní nauce o kfitu za mrtvé. Zamyslete se nad tím, jaké asi
mûli Svatí pocity, kdyÏ se poprvé dozvûdûli o spasení pro
mrtvé. Jak jste se cítili, kdyÏ jste se poprvé úãastnili obfiadÛ za
mrtvé?

• Pfieãtûte si tfietí a ãtvrt˘ odstavec na stranû 467. Jak nauka o
spasení pro mrtvé dokládá BoÏí soucit a milosrdenství? Jak
mÛÏe tato nauka „roz‰ífiit porozumûní“ a „pomáhat du‰i“?

• Co to znamená b˘t spasitelem na hofie Sion? (Nûkteré pfiíklady
najdete na stranách 468–470.) Proã podle vás není moÏné, aby
byli na‰i zesnulí pfiedkové uãinûni dokonal˘mi bez nás? Proã
podle vás není moÏné, abychom my byli uãinûni dokonal˘mi
bez nich?

• Projdûte si, ãemu Prorok Joseph Smith uãil o na‰í velké zod-
povûdnosti „vyhledávat své mrtvé“ (strany 470–472). Jaké
záÏitky jste mûli pfii hledání informací o sv˘ch pfiedcích? Jak se
posiluje va‰e láska k rodinû a va‰e víra v Boha, kdyÏ poznáváte
své pfiedky? Jak˘ vliv má vykonávání chrámov˘ch obfiadÛ za
va‰e pfiedky na to, jak˘ vztah k nim máte?

• Co mÛÏeme dûlat, abychom pomohli dûtem váÏit si odkazu
jejich rodiny? Co mÛÏeme dûlat, abychom dûtem pomáhali
úãastnit se chrámové práce a práce na rodinné historii?

Související ver‰e z písem: ¤ímanÛm 14:9; NaS 128:8–11
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Rodina – nejkrásnûj‰í 
svazek na ãas a vûãnost

„Ná‰ dÛm prostupovala ta nejkrásnûj‰í jednota a ‰tûstí.
Ná‰ pokoj nenaru‰ovala Ïádná neshoda ani nesoulad a

v na‰em stfiedu vládl klid.“ (Lucy Mack Smithová)

Ze Ïivota Josepha Smitha

V roce 1843 nebyl chrám Nauvoo je‰tû dokonãen, ale Prorok
jiÏ oznámil nauku o spasení pro mrtvé a skupinû vûrn˘ch
Svat˘ch pfiedal chrámové obdarování. Av‰ak jednu dÛleÏitou
ãást posvátné chrámové práce je‰tû bylo nutné zavést. 16.
kvûtna 1843 Prorok cestoval z Nauvoo to Ramusu ve státû
Illinois, kde zÛstal u svého blízkého pfiítele Benjamina F.
Johnsona. Onoho veãera uãil bratra a sestru Johnsonovy a nûko-
lik blízk˘ch pfiátel o „nové a vûãné smlouvû manÏelství“.
Vysvûtlil jim, Ïe tato smlouva je „fiád knûÏství“ nezbytn˘ pro
dosaÏení nejvy‰‰ího stupnû v celestiálním království. (Viz NaS
131:1–4.) Také uãil, Ïe pokud muÏ a Ïena neuzavfiou tuto
smlouvu vûãného manÏelství, „pfiestanou se, aÏ zemfiou, rozrÛs-
tat; to jest, nebudou mít po vzkfií‰ení Ïádné dûti“. Ti, ktefií tuto
smlouvu uzavfiou a zÛstanou vûrní, „se budou nadále rozrÛstat
a mít dûti v celestiální slávû“.1

O dva mûsíce pozdûji, 12. ãervence 1843, v horní kanceláfii ãer-
veného cihlového obchodu, Prorok nadiktoval Williamu
Claytonovi zjevení t˘kající se nauky o vûãném manÏelství (viz NaS
132). Prorok tuto nauku jiÏ nûjakou dobu znal a uãil jí. V tomto
zjevení Pán prohlásil, Ïe pokud manÏel a manÏelka nejsou zpeãe-
tûni mocí svatého knûÏství, „nemohou b˘ti roz‰ífieni, ale zÛstávají
oddûlenû a osamocenû, bez oslavení, ve svém spaseném stavu po
celou vûãnost“. (Viz NaS 132:15–18.) Aby manÏel a manÏelka
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mohli obdrÏet oslavení, musejí b˘t zpeãetûni knûÏskou mocí a
pak zÛstat vûrn˘mi sv˘m smlouvám:

„Vpravdû pravím vám, jestliÏe se muÏ oÏení s manÏelkou
skrze slovo mé, coÏ je zákon mÛj, a skrze novou a vûãnou
smlouvu, a je to na nû zpeãetûno Svat˘m Duchem zaslíbení
skrze toho, kdo je pomazán, jemuÏ jsem urãil tuto moc a klíãe
tohoto knûÏství;... bude se jim naplÀovati ve v‰ech vûcech
v‰echno, co sluÏebník mÛj na nû vloÏil, v ãase a po celou vûã-
nost; a bude to míti plnou platnost, aÏ budou mimo svût; a pro-
jdou kolem andûlÛ a bohÛ, ktefií tam jsou rozmístûni, ke svému
oslavení a slávû ve v‰ech vûcech, jak bylo zpeãetûno na hlavu
jejich, kteráÏto sláva bude plností a pokraãováním semene na
vûky vûkÛ.

Potom budou bohy, protoÏe nemají Ïádného konce; tudíÏ
budou od vûãnosti do vûãnosti, protoÏe pokraãují; potom
budou nade v‰ím, protoÏe jsou jim poddány v‰echny vûci. Potom
budou bohy, protoÏe mají ve‰kerou moc, a andûlé jim jsou pod-
dáni. Vpravdû, vpravdû, pravím vám, pokud se nefiídíte zákonem
m˘m, nemÛÏete dosáhnouti této slávy.“ (NaS 132:19–21.)

KdyÏ se star‰í Parley P. Pratt z Kvora Dvanácti dozvûdûl o této
nauce, prohloubilo to jeho lásku, kterou pociÈoval ke své
rodinû: „Byl to Joseph Smith, kdo mû uãil, jak si cenit mil˘ch
vztahÛ otce a matky, manÏela a manÏelky; bratra a sestry, syna a
dcery. Právû od nûho jsem se dozvûdûl, Ïe lze zajistit, aby man-
Ïelka mého srdce byla se mnou na ãas a celou vûãnost; a Ïe
vytfiíbené sympatie a náklonnosti, díky nimÏ jsme si byli navzá-
jem milí, vyzafiují z pramene boÏské vûãné lásky. Právû od nûho
jsem se dozvûdûl, Ïe tyto náklonnosti mÛÏeme pûstovat a Ïe
v nich mÛÏeme rÛst a stoupat po celou vûãnost; zatímco v˘sled-
kem na‰eho nekoneãného spojení bude potomstvo tak poãetné
jako hvûzdy nebeské nebo jako písek na bfiehu mofiském...
Miloval jsem jiÏ pfiedtím, ale nevûdûl jsem proã. Nyní jsem v‰ak
miloval – s ryzostí – s intenzitou povznesen˘ch, oslaven˘ch citÛ,
jeÏ pozvedaly mou du‰i z pomíjejících vûcí tohoto nízkého svûta
a rozpínaly ji jako oceán... Zkrátka nyní jsem mohl milovat
s duchem a také s porozumûním.“2
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Uãení Josepha Smitha

ManÏelé a manÏelky ctí jeden druhého tím, Ïe si 
projevují lásku, laskavost a náklonnost.

„ManÏelství [je] nebeskou institucí zaloÏenou v zahradû Eden.“3

„Je povinností manÏela milovat, opatrovat a podporovat svou
manÏelku a lnout k ní a k nikomu jinému [viz NaS 42:22]; má ji
ctít jako sám sebe a má k jejím pocitÛm pfiistupovat s nûÏností,
neboÈ ona je jeho tûlo a jeho kost, a má mu b˘t pomocnicí, jak
v ãasn˘ch, tak v duchovních vûcech; tou, do jejíhoÏ nitra mÛÏe
vylévat bez v˘hrad v‰echny své stesky, tou, která je ochotna (a je
k tomu urãena) sdílet ãást jeho bfiemene, a sv˘m jemn˘m hlasem
konej‰it a povzbuzovat jeho city.

MuÏovo místo je stát v ãele své rodiny,... nikoli aby panoval
nad svou manÏelkou jako tyran ani jako nûkdo, kdo je bojácn˘
nebo Ïárliv˘ kvÛli tomu, Ïe by jeho manÏelka mohla opustit své
místo a bránit mu ve vykonávání jeho pravomoci. Je jeho povin-
ností, aby byl muÏem BoÏím (neboÈ muÏ BoÏí je muÏem mou-
drosti), ochotn˘m obdrÏet vÏdy z písem, ze zjevení a z v˘sosti
taková ponauãení, která jsou nezbytná pro vzdûlávání a spasení
své rodiny.“4

Na shromáÏdûní sester z Pomocného sdruÏení Joseph Smith
fiekl: „Není tfieba, abyste si dobírali svého manÏela kvÛli jeho
skutkÛm, ale nechÈ lze pocítit váhu va‰í nevinnosti, laskavosti a
náklonnosti, která je mocnûj‰í neÏ ml˘nsk˘ kámen zavû‰en˘
kolem krku; ne válka, ne ha‰tefiení, ne spor, ne rozepfie, ale mír-
nost, láska, ãistota – to je to, co vás má zvelebovat v oãích v‰ech
dobr˘ch muÏÛ...

... KdyÏ muÏe tíÏí nûjaké trápení, kdyÏ na nûj doléhají starosti
a tûÏkosti, jestliÏe se mÛÏe setkat s úsmûvem, místo s hádkou
nebo s reptáním – jestliÏe se mÛÏe setkat s mírností, uti‰í to jeho
du‰i a ukonej‰í jeho pocity; kdyÏ si mysl zoufá, potfiebuje útûchu
naplnûnou náklonností a laskavostí... KdyÏ pfiicházíte domÛ,
nikdy na svého manÏela nemluvte rozzlobenû nebo nelaskavû,
ale nechÈ laskavost, pravá láska a láska korunují va‰e skutky od
nynûj‰ka nadále.“5
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Eliza R. Snowová zaznamenala: „[Prorok Joseph Smith]
vyzval sestry, aby vÏdy soustfiedily svou víru a modlitby na svého
manÏela, jehoÏ jim BÛh urãil, aby ho ctily, a aby ve svého man-
Ïela vÏdy vkládaly dÛvûru.“6

Dûti ctí své rodiãe tím, Ïe jim vyjadfiují vdûãnost 
a Ïe je cel˘ Ïivot chovají v lásce.

V fiíjnu 1835 Prorok, po nûkolik dnÛ za sebou, nav‰tûvoval
svého váÏnû nemocného otce a staral se o nûj „s velikou
úzkostí“. V Prorokovû deníku se pí‰e: „Peãoval jsem znovu o
svého otce, kter˘ byl velmi nemocn˘. Ráno, v dÛvûrné mod-
litbû, Pán pravil: ,MÛj sluÏebníku, tvÛj otec bude Ïít.‘ Peãoval
jsem o nûj cel˘ dne‰ek a srdce jsem pozvedal k Bohu ve jménu
JeÏí‰e Krista, aby mu navrátil zdraví, a abych já mohl b˘t poÏeh-
nán jeho spoleãností a radami, pfiiãemÏ jsem povaÏoval za
jedno z nejvût‰ích pozemsk˘ch poÏehnání b˘t poÏehnán spo-
leãností rodiãÛ, ktefií, díky sv˘m zral˘m letÛm a zku‰enostem,
byli schopni udílet nanejv˘‰ prospû‰né rady. Veãer pfii‰el bratr
David Whitmer. Vz˘vali jsme Pána v mocné modlitbû ve jménu
JeÏí‰e Krista, vloÏili jsme na nûj ruce, a onu nemoc jsme poká-
rali. A BÛh vysly‰el na‰e modlitby a zodpovûdûl je – k veliké
radosti a uspokojení na‰í du‰e. Ná‰ zestárl˘ otec vstal a oblékl
se, a jásal a chválil Pána.“7

„PoÏehnána je má matka, neboÈ její du‰e je vÏdy naplnûna
dobroãinností a lidumilností; a nehledû na svÛj vûk pfiesto
obdrÏí sílu a bude utû‰ena mezi ãleny své rodiny, a bude mít
vûãn˘ Ïivot. A poÏehnán je mÛj otec, neboÈ ruka Pánû bude nad
ním, neboÈ uvidí, jak strasti jeho dûtí pominou; a aÏ hlava jeho
uzraje, uzfií sám sebe jako olivovník, jehoÏ ratolesti se proh˘-
bají pod mnoh˘m ovocem; i on bude vlastnit pfiíbytek na
v˘sostech.“8

„Vzpomínal jsem na události ze svého dûtství. Myslel jsem na
otce, kter˘ jiÏ zemfiel... Byl u‰lechtilého vzrÛstu a mûl vzne‰enou
a svatou a oslavenou a ctnostnou mysl. Jeho du‰e se vzná‰ela
vysoko nad podl˘mi a nízk˘mi zásadami, které jsou tak pfiirozené
pro lidské srdce. Pravím nyní, Ïe pokud vím, nikdy ve svém
Ïivotû nespáchal ‰patn˘ skutek, o nûmÏ by bylo moÏné fiíci, Ïe
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byl ne‰lechetn˘. Mám rád svého otce a jeho památku; a tato
památka na jeho vzne‰ené skutky spoãívá velikou vahou na mé
mysli, a mnohá jeho laskavá a rodiãovská slova, která mi fiekl,
jsou zapsána na deskách mého srdce.

Posvátné jsou pro mû my‰lenky, které si uchovávám o prÛ-
bûhu svého Ïivota a které se prolínaly mou myslí a v‰típily se tam
díky tomu, Ïe jsem si jich v‰ímal, od chvíle, kdy jsem se narodil.
Posvátn˘ je pro mû jeho prach a místo, kde je uloÏen. Posvátn˘
je pro mû jeho náhrobek, kter˘ jsem zhotovil, aby se klenul nad
jeho hlavou. NechÈ na vûky Ïije památka mého otce... KéÏ BÛh,
kterého miluji, shlédne dolÛ shÛry a zachrání mne pfied m˘mi
zdej‰ími nepfiáteli, a vezme mû za ruku, abych mohl stát na hofie
Sion, a kéÏ mne tam s m˘m otcem korunuje na vûky.

Slovem ani jazykem nelze vyjádfiit vdûãnost, kterou dluÏím
Bohu za to, Ïe mi dal tak úctyhodné rodiãe.

Má matka je také jednou z neju‰lechtilej‰ích a nejlep‰ích Ïen.
KéÏ BÛh dopfieje, aby její i mé dny byly prodlouÏeny, abychom
mohli Ïít a tû‰it se dlouho ze vzájemné spoleãnosti.“9

„KdyÏ se zam˘‰líme nad tím, s jakou péãí a s jakou neochabu-
jící pílí se nad námi na‰i rodiãe snaÏili bdít, a kolik hodin napl-
nûn˘ch starostmi a úzkostí proÏili nad na‰í kolébkou a u lÛÏka,
kdyÏ jsme byli nemocní, jak moc bychom mûli dbát na jejich city
v jejich stáfií! ¤ekneme-li nebo udûláme-li cokoli, co pfiivede
‰ediny jejich s bolestí do hrobu, nemÛÏe to pro nás b˘t zdrojem
krásn˘ch vzpomínek.“10

Láska mezi bratry a sestrami mÛÏe b˘t krásná a trvalá.

Prorok o sv˘ch dvou bratrech, ktefií oba zemfieli jako mladí
muÏi, napsal: „Alvin, mÛj nejstar‰í bratr – dobfie si vzpomínám
na bolestiv˘ zármutek, kter˘ naplÀoval mé mladistvé nitro a
témûfi zlomil mé kfiehké srdce, kdyÏ zemfiel. Byl nejstar‰ím a
neju‰lechtilej‰ím ãlenem rodiny mého otce. Byl jedním
z neju‰lechtilej‰ích synÛ lidsk˘ch... Nebylo v nûm Ïádné lsti. Od
doby, kdy byl dítûtem, Ïil bez poskvrny... Byl jedním z nejrozváÏ-
nûj‰ích muÏÛ, a kdyÏ umíral, v jeho posledních chvílích ho
nav‰tívil andûl Pánû...
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Joseph Smith vyrÛstal v rodinû, v níÏ se rodiãe a dûti mûli vzájemnû rádi 
a kde se vzájemnû respektovali. Tato ilustrace znázorÀuje opûtné shlednání 

rodiny Smithov˘ch s jejich otcem v roce 1816 – poté, co se otec Smith 
jako první pfiestûhoval do Palmyry ve státû New York.

MÛj bratr Don Carlos Smith... byl také u‰lechtil˘m chlapcem;
nikdy jsem na nûm nenalezl Ïádnou chybu; nikdy jsem v tomto
dítûti nevidûl ani nepatrn˘ nemorální skutek, ani nepatrn˘ bez-
boÏn˘ nebo ne‰lechetn˘ sklon, od chvíle, kdy se narodil, aÏ do
chvíle, kdy zemfiel. Bylo to milé, dobrosrdeãné, laskavé a
ctnostné a vûrné, upfiímné dítû; a tam, kam jeho du‰e ode‰la,
nechÈ ta má odejde také.“11
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Joseph Smith napsal níÏe uvedená slova v dopise svému star-
‰ímu bratru Hyrumovi: „MÛj velice milovan˘ bratfie Hyrume,
mám o tebe velkou starost, ale vÏdy na tebe pamatuji ve sv˘ch
modlitbách a volám k Bohu, aby tû uchovával v bezpeãí navzdory
lidem ãi ìáblÛm... BÛh tû ochraÀuj.“12

Prorok o Hyrumovi napsal: „Mohl bych se v srdci modlit, aby
v‰ichni moji bratfií byli takoví, jako je mÛj milovan˘ bratr Hyrum,
kter˘ vlastní mírnost beránka a bezúhonnost Joba, a krátce
fieãeno, mírnost a pokoru Krista; a já ho mám rád onou láskou,
která je silnûj‰í neÏ smrt.“13

Rodiãe, ktefií milují své dûti, pomáhají jim a modlí se za nû,
pfiiná‰ejí do Ïivota sv˘ch dûtí nesmírná poÏehnání.

Poté, co Joseph Smith v záfií roku 1823 nav‰tívil pahorek
Kumora, podûlil se o tento záÏitek se svou rodinou a poté je
informoval i o dal‰ích sv˘ch záÏitcích. Prorokova matka
zaznamenala: „KaÏd˘ veãer jsme svolali své dûti. Myslím, Ïe na
nás byl ze v‰ech rodin, které kdy Ïily na zemi, ten nejpodivnûj‰í
pohled, kdyÏ jsme v‰ichni sedûli v kruhu – otec, matka, synové a
dcery – a naslouchali jsme dychtivû a se zatajen˘m dechem nábo-
Ïenskému uãení chlapce, kterému bylo [sedmnáct] let...

Byli jsme pfiesvûdãeni, Ïe BÛh se chystá vynést na svûtlo
nûco, o co bychom se mohli v duchu opfiít, nûco, ãemu
bychom mohli porozumût jasnûji neÏ tomu, ãemu jsme aÏ
dosud byli uãeni, a radovali jsme se z toho nesmírnû velikou
radostí. Ná‰ dÛm prostupovala ta nejkrásnûj‰í jednota a ‰tûstí.
Ná‰ pokoj nenaru‰ovala Ïádná neshoda ani nesoulad a
v na‰em stfiedu vládl klid.“14

V ãervnu roku 1834, ke konci pochodu Sionské v˘pravy, one-
mocnûli Joseph a Hyrum Smithovi, podobnû jako mnozí dal‰í,
cholerou. Jejich matka vyprávûla o tom, co proÏili: „Hyrumova
a Josephova... radost z toho, Ïe se s námi znovu ve zdraví se‰li,
byla nesmírnû veliká a bezmezná, vzhledem k nebezpeãím, kte-
r˘m bûhem své nepfiítomnosti unikli. Posadili se, kaÏd˘ po mém
boku, Joseph mû drÏel za jednu ruku a Hyrum za druhou, a
vyprávûli mi toto: …
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„KaÏd˘ veãer jsme svolali své dûti,“ vzpomínala Lucy Mack Smithová, 
„otec, matka, synové a dcery – a naslouchali jsme dychtivû a se zatajen˘m 

dechem náboÏenskému uãení chlapce, kterému bylo [sedmnáct] let.“

,Nemoc se nás okamÏitû zmocnila, a za nûkolik minut jsme
mûli hrozné bolesti. Dali jsme si vzájemnû znamení beze slov a
opustili jsme dÛm, abychom se mohli odebrat na nûjaké neru-
‰ené místo, abychom se spoleãnû pomodlili, aby nás BÛh
vysvobodil z tohoto hrozného vlivu. NeÏ jsme se v‰ak dokázali
dostat do dostateãné vzdálenosti, kde bychom si byli jisti, Ïe
nás nikdo nevyru‰í, byli jsme stûÏí schopni stát na nohou a byli
jsme velmi znepokojeni a báli jsme se, Ïe zemfieme v této
západní pustinû, tak daleko od sv˘ch rodin, bez moÏnosti
poÏehnat na‰im dûtem nebo jim dát na rozlouãenou nûjakou
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radu. Hyrum zvolal: „Josephe, co budeme dûlat? CoÏ musíme
b˘t odfiíznuti z tváfie zemû takovou stra‰nou kletbou?“
„Pokleknûme,“ fiekl [Joseph], „a pomodleme se k Bohu, aby
odÀal kfieãe a dal‰í bolesti a navrátil nám zdraví, abychom se
mohli vrátit ke sv˘m rodinám.“ Uãinili jsme tak, ale nic to nepo-
mohlo, a stále se to zhor‰ovalo...

Zanedlouho jsme dospûli k pfiedsevzetí, Ïe budeme opût volat
k Bohu o milosrdenství a Ïe se nezvedneme z kolen, dokud
jeden nebo druh˘ nezíská svûdectví, Ïe budeme uzdraveni...
Nûjakou chvíli jsme se modlili, nejprve jeden a pak druh˘, a
zanedlouho jsme si v‰imli, Ïe kfieãe zaãínají povolovat. A krátce
na to Hyrum vyskoãil a zvolal: „Josephe, my se vrátíme, neboÈ
jsem mûl zfietelné vidûní, v nûmÏ jsem vidûl matku, jak kleãí pod
jabloní a modlí se za nás, a dokonce právû nyní Ïádá v slzách
Boha, aby u‰etfiil ná‰ Ïivot, aby nás mohla znovu vidût v tûle. A
Duch mi dosvûdãuje, Ïe její i na‰e modlitby budou vysly‰eny.“ A
od onoho okamÏiku jsme byli uzdraveni a vyrazili jsme s radostí
na cestu.‘

,Ó, maminko,‘ fiekl Joseph, ,jak ãasto nám pomohly tvé mod-
litby, kdyÏ nás obklopovaly stíny smrti!‘ “15

Láska, kterou Lucy Mack Smithová chovala ke sv˘m synÛm,
je zjevná i z jejího vyprávûní o tom, jak byli v listopadu roku
1838 Prorok a jeho bratr Hyrum odvádûni jako vûzni z Far
Westu v Missouri do Independence a poté do Richmondu
v témÏe státû, kde mûli b˘t uvûznûni. Rodina Smithov˘ch se
obávala, Ïe Joseph a Hyrum budou zabiti: „KdyÏ k nám dorazila
zpráva, Ïe na‰i synové budou odvedeni pryã, posel nám fiekl, Ïe
chceme-li je‰tû vidût své syny Ïivé, musíme jít za nimi, protoÏe jiÏ
byli ve voze, v nûmÏ mûli odjet, a za nûkolik minut budou pryã.
MÛj manÏel byl tehdy pfiíli‰ nemocn˘ na to, aby byl schopen jít,
ale já a Lucy [dcera] jsme se vydaly na cestu samy, neboÈ jsme
byly jediné z rodiny, kdo byl zdráv.

KdyÏ jsme se pfiiblíÏily k vozu asi na vzdálenost 400 yardÛ
[necel˘ch 370 metrÛ], nemohly jsme jít dál kvÛli muÏÛm, ktefií
stáli kolem nich. ,Jsem Prorokova matka,‘ zvolala jsem ,coÏ mi
Ïádn˘ gentleman nepomÛÏe projít zástupem k vozu, abych
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mohla naposled vidût své dûti a je‰tû jednou s nimi promluvit,
neÏ zemfiou?‘ Jeden ãlovûk se nabídl, Ïe mi prorazí cestu mezi
vojáky, a my jsme procházely mezi ‰avlemi, ruãnicemi, pistolemi
a bajonety, které nám na kaÏdém kroku hrozily smrtí, dokud
jsme nedorazily k vozu. MuÏ, kter˘ mne doprovázel, promluvil
s Hyrumem, kter˘ sedûl vpfiedu, a fiekl mu, Ïe je zde jeho matka,
která si pfieje, aby se natáhl a podal jí ruku. On to udûlal, ale
nebylo mi dovoleno ho vidût, neboÈ plachta vozu byla zhoto-
vena z velmi tûÏké látky, která byla napnuta aÏ k pfiední ãásti
vozu a pfiibita pevnû po stranách...

Ná‰ pfiítel nás pak dovedl k zadní ãásti vozu, kde byl Joseph, a
fiekl mu: ,Pane Smithe, jsou zde va‰e matka a sestra a chtûjí si
s vámi podat ruku.‘ Joseph protáhl ruku mezi vozem a plachtou
v místû, kde byla pfiibitá k zadnímu prknu. Chytly jsme ho za
ruku, ale on nic nefiíkal. Nemohla jsem snést pomy‰lení, Ïe bych
mûla odejít, aniÏ bych sly‰ela jeho hlas. ,Ach Josephe,‘ fiekla
jsem, ,promluv je‰tû jednou se svou nebohou matkou. Nemohu
odejít, dokud tû neusly‰ím promluvit.‘

,BÛh ti Ïehnej, matko,‘ fiekl, a pak se ozvalo zvolání a vÛz se
rychle rozjel a odtrhl mého syna právû ve chvíli, kdy mu Lucy tis-
kla ruku, aby mu naposledy dala sestersk˘ polibek, neboÈ jsme
vûdûly, Ïe byli odsouzeni k zastfielení.

Podafiilo se nám vrátit domÛ, aãkoli jsme byly stûÏí schopny
se udrÏet na nohou... Po urãitou dobu se v domû oz˘val jen
náfiek a sténání, neboÈ jsme si tehdy myslely, Ïe jsme vidûly
Josepha a Hyruma naposledy. Uprostfied svého zármutku jsem
v‰ak na‰la pokoj, kter˘ pfiekonal ve‰kerou pozemskou útûchu.
Byla jsem naplnûna Duchem BoÏím a obdrÏela jsem skrze dar
proroctví toto: ,NechÈ srdce tvé ohlednû dûtí tv˘ch je utû‰eno,
neboÈ jim nezkfiíÏí ani vlas na hlavû.‘ ... ,Dûti mé,‘ fiekla jsem, ,jiÏ
neplaãte. LÛza je nezabije, neboÈ Pán mi dal najevo, Ïe je vysvo-
bodí z rukou jejich nepfiátel.‘ To pro nás v‰echny bylo velkou
útûchou, a poté jsme jiÏ nemûli takovou starost o to, zda nepfii-
jdou o Ïivot.“16
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si, co star‰í Parley P. Pratt napsal o tom, jak poznání
nauky o vûãném manÏelství poÏehnalo jeho Ïivotu (strana
477). Jak mÛÏe tato nauka ovlivnit postoj, kter˘ máme ke své
rodinû? Jak mÛÏe ovlivnit to, jak se k sobû doma chováme?

• Pfieãtûte si rady Josepha Smitha urãené pro manÏele a man-
Ïelky. (Strany 478–479.) Zamyslete se nad tím, jak se nûkteré
rady t˘kají Ïen i muÏÛ. Proã je pro otce i matky dÛleÏité, aby
studovali písma a získávali zjevení pro vedení rodiny? Co
mÛÏe muÏ dûlat, kdyÏ vidí, Ïe jeho manÏelku „tíÏí nûjaké trá-
pení“? Proã musejí manÏelé i manÏelky dbát na to, aby nemlu-
vili „rozzlobenû nebo nelaskavû“?

• Prorok Joseph i jako dospûl˘ rád pob˘val se sv˘mi rodiãi, tázal
se jich na radu a ctil je. (Strany 479–480.) Jaká Prorokova slova
o jeho rodiãích vás obzvlá‰tû zaujala? Jaké pfiíklady trvalého a
dobrého vlivu rodiãÛ na dûti znáte? Pfiem˘‰lejte o tom, co
mÛÏete dûlat, abyste své rodiãe lépe ctili.

• Pfieãtûte si, co Prorok fiekl o sv˘ch bratrech Alvinovi, Donu
Carlosovi a Hyrumovi. (Strany 480–482.) Proã podle va‰eho
názoru mohou b˘t vztahy mezi sourozenci tak trvalé a pevné?
Co mohou rodiãe dûlat, aby povzbuzovali své syny a dcery, aby
byli dobr˘mi pfiáteli? Co mohou sourozenci dûlat, aby mezi
sebou pûstovali pfiátelství?

• Pfieãtûte si vzpomínky Lucy Mack Smithové na to, jak její syn
Joseph uãil celou rodinu. (Strana 482.) O jaké vzpomínky na
chvíle, kdy jste pocítili „[jednotu] a ‰tûstí“ se sv˘mi rodinn˘mi
pfiíslu‰níky, byste se mohli podûlit? âemu se mohou rodiãe
nauãit z vyprávûní o tom, jak se Joseph a Hyrum uzdravili
z cholery? (Viz strany 483–484.)

Související ver‰e z písem: Exodus 20:12; 1. Korintsk˘m 11:11;
Efezsk˘m 6:1–4; Mosiá‰ 4:14–15; MojÏí‰ 3:18, 21–24
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„Lidé... rádi naslouchali [Proroku Josephu Smithovi], protoÏe byl naplnûn zjevením,“
prohlásil Lorenzo Snow. „Podle zaslíbení Pánû ti, ktefií pfiijali zásady, 

kter˘m uãil, obdrÏeli od Pána svûdectví o jejich pravdivosti.“
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„Byl to prorok BoÏí“ –
souãasníci Josepha Smitha

svûdãí o jeho 
prorockém poslání

„VÏdy, kdyÏ pomyslím na to, Ïe jsem vÛbec kdy poznal
Josepha Smitha, Proroka,... chce [se mi] volat aleluja.“

(Brigham Young)

Ze Ïivota Josepha Smitha

V Nauvoo se Svatí ãasto scházeli, aby si vyslechli slova Proroka
Josepha Smitha. Vzhledem k tomu, Ïe v Nauvoo nebyla budova,
která by byla dostateãnû velká na to, aby se do ní ve‰li v‰ichni
Svatí, Prorok ãasto mluvil pod ‰ir˘m nebem. âasto promlouval
v lesnatém háji západnû od chrámu, kde se mohly shromáÏdit
tisíce lidí. Pro církevní vedoucí a fieãníky bylo postaveno pfie-
nosné pódium a shromáÏdûní sedûli na trávû, na kládách nebo
na cihlách. Prorok také mluvil na jin˘ch místech v Nauvoo –
v dosud nedokonãeném chrámu i v soukrom˘ch obydlích.
Náv‰tûvník mûsta Nauvoo na zaãátku roku 1843 zaznamenal, Ïe
vidûl shromáÏdûní, která se konala „na nedokonãené podlaze
chrámového suterénu, kde Prorok ãasto kázal“.1

KdyÏ Prorok kázal pod ‰ir˘m nebem, ãasto zaãínal svÛj pro-
slov prosbou, aby se Svatí modlili za to, aby vítr nebo dé‰È ustal,
dokud proslov neskonãí. Na konferenci, která se konala 8.
dubna 1843 v Nauvoo, Prorok zaãal svÛj proslov tûmito slovy:
„Mám pro shromáÏdûné tfii Ïádosti: tou první je, aby v‰ichni,
kdo mají víru, tuto víru pouÏili a modlili se k Pánu, aby uti‰il
vítr; neboÈ pokud bude vát tak, jak nyní, nebudu moci mluvit
dlouho, aniÏ bych si váÏnû nepo‰kodil zdraví; dále bych chtûl
poÏádat o va‰e modlitby, aby mi Pán posílil plíce, abych mohl
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mluvit tak, abyste mû v‰ichni sly‰eli; a za tfietí, abyste se mod-
lili, aby na mne spoãinul Duch Svat˘, abych byl schopen fiíci to,
co je pravdivé.“2

Prorokovy proslovy byly pro ãleny Církve velmi dÛleÏité, a
nûkdy mluvil ke shromáÏdûním ãítajícím nûkolik tisíc lidí.
„Nikdo, kdo mu naslouchal, nikdy nebyl jeho kázáním una-
ven,“ vzpomínal Parley P. Pratt. „Dokonce vím, Ïe si dokázal po
mnoho hodin udrÏet shromáÏdûní ochotn˘ch a dychtiv˘ch
posluchaãÛ, uprostfied chladného poãasí ãi sluneãného dne,
de‰tû ãi vûtru, pfiiãemÏ v jednom okamÏiku se smáli a v dal‰ím
plakali.“3 Alvah J. Alexander, kter˘ byl v oné dobû v Nauvoo
chlapcem, vzpomínal: „Îádná zábava ani hry pro mû nebyly tak
zajímavé, jako sly‰et ho mluvit.“4

Amasa Potter vzpomínal na to, jak byl pfiítomen mocnému
kázání, které Prorok Joseph Smith pronesl k velké skupinû
Svat˘ch v Nauvoo:

„KdyÏ [Prorok] mluvil asi tfiicet minut, zvedl se velk˘ vítr a
pfii‰la boufie. Prach byl tak hust˘, Ïe jsme témûfi nevidûli jeden
druhého, a nûktefií zaãali odcházet, kdyÏ v tom na nû Joseph
zavolal, aby se zastavili a aby své modlitby vznesli k Bohu
V‰emohoucímu, aby se vítr uti‰il a dé‰È pfiestal, a Ïe se tak
stane. Za nûkolik málo minut vítr a dé‰È ustal a Ïivly se zklid-
nily a byly klidné jako letní jitro. Boufie se rozdûlila a ode‰la
smûrem na sever a na jih od mûsta a my jsme v dálce vidûli
stromy a kefie, jak se k˘vají ve vûtru, pfiiãemÏ tam, kde jsme
byli my, byl hodinu klid, a bûhem oné doby bylo proneseno
jedno z nejvût‰ích kázání, které kdy vy‰lo z Prorokov˘ch úst,
na vzne‰ené téma mrtv˘ch.“5

Svatí, ktefií sly‰eli Proroka Josepha Smitha hovofiit, vydávali
mocné a pÛsobivé svûdectví o jeho prorockém poslání. Mnozí
z nich zaznamenali své vzpomínky na kázání, která od Proroka
vyslechli, a to, co s ním zaÏili, protoÏe si pfiáli, aby následné
generace vûdûly, podobnû jako oni, Ïe Joseph Smith je vskutku
prorokem BoÏím.
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Svûdectví o Josephu Smithovi

Podobnû jako první Svatí i my mÛÏeme vûdût, 
Ïe Joseph Smith je prorok, skrze nûhoÏ 

Pán znovuzfiídil plnost evangelia.

Brigham Young, druh˘ president Církve: „VÏdy, kdyÏ pomys-
lím na to, Ïe jsem vÛbec kdy poznal Josepha Smitha, Proroka,
kterého Pán vzbudil a vysvûtil a kterému dal klíãe a moc vybu-
dovat království BoÏí na zemi a podporovat ho, se mi chce volat
aleluja. Tyto klíãe jsou svûfieny tomuto lidu, a my máme moc
pokraãovat v díle, které Joseph zapoãal.“6

Eliza R. Snowová, generální presidentka Pomocného sdru-
Ïení v letech 1866–1887: „Ve vûci pravdy a spravedlivosti – ve
v‰em, co by bylo pfiínosem pro jeho bliÏního, byla jeho bezú-
honnost pevná jako pilífie nebes. Vûdûl, Ïe BÛh ho povolal
k tomuto dílu, a v‰echny mocnosti zemû a pekla dohromady ho
ani neodradily ani neodklonily od jeho zámûru. S pomocí BoÏí a
sv˘ch bratfií poloÏil základy toho nejvût‰ího díla, které kdy ãlovûk
zaloÏil – díla, které se sv˘m rozsahem t˘ká nejen v‰ech Ïiv˘ch a
v‰ech budoucích pokolení, ale také mrtv˘ch.

Stateãnû a odváÏnû ãelil fale‰n˘m tradicím, povûrám, nábo-
Ïenstvím, nesná‰enlivosti a nevûdomosti svûta – prokázal vûr-
nost kaÏdé z nebe zjevené zásadû – vûrnost sv˘m bratfiím a
vûrnost Bohu, a poté zpeãetil své svûdectví vlastní krví.“7

Bathsheba W. Smithová, generální
presidentka Pomocného sdruÏení
v letech 1901–1910: „Vím, Ïe je tím, k˘m
prohla‰oval, Ïe je – opravdov˘m proro-
kem BoÏím, a Pán skrze nûj znovuzfiídil
vûãné evangelium a kaÏd˘ obfiad a
obdarování, které nás povede do celes-
tiálního království.“8

Wilford Woodruff, ãtvrt˘ president
Církve: „Chtûlo se mnû radovat

nesmírnû z toho, jak jsem znal bratra Josepha, neboÈ ve svém
vefiejném i soukromém Ïivotû s sebou nesl Ducha

Bathsheba W. Smithová
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V‰emohoucího, a projevoval takovou velikost du‰e, kterou jsem
nikdy v nikom jiném nevidûl.“9

Daniel D. McArthur, jeden z prvních ãlenÛ Církve, kter˘ poz-
dûji vedl jednu z prvních v˘prav ruãních vozíkÛ do Salt Lake
City: „Mám svûdectví o tom, Ïe byl opravdov˘m Prorokem Ïijí-
cího Boha; a ãím více jsem naslouchal jeho slovÛm a vidûl jeho
skutky, tím více jsem byl pfiesvûdãen, Ïe opravdu vidûl Boha Otce
a Jeho Syna JeÏí‰e Krista, a také svaté andûly BoÏí... VÏdy jsem
mûl pocit, Ïe kdybych na této zemi nevûdûl vÛbec nic, urãitû
jsem vûdûl to, Ïe je Prorokem.“10

Alexander McRae, jeden ze spoluvûzÀÛ Josepha Smitha
v Ïaláfii v Liberty: „Na‰e dÛvûra v [Josepha Smitha] jako Proroka
byla taková, Ïe kdyÏ fiekl: ,Tak praví Pán,‘ byli jsme si jisti, Ïe se
stane, jak fiekl; a ãím více jsme to zkou‰eli, tím vût‰í dÛvûru jsme
mûli, neboÈ se nikdy nestalo, Ïe by se jeho slovo v jediném pfií-
padû nenaplnilo.“11

Lyman O. Littlefield, ãlen Sionské v˘pravy: „Ve‰kerá energie
jeho du‰e byla pohlcena v tomto slavném díle posledních dnÛ,
k nûmuÏ ho povolal jeho BoÏsk˘ Mistr.“12

Mary Alice Cannon Lambertová,
anglická obrácená, která emigrovala
do Nauvoo v roce 1843: „Poprvé jsem
vidûla Josepha Smitha na jafie roku
1843. KdyÏ loì, na které jsme se plavili
po fiece Mississippi, dorazila do pfiísta-
vi‰tû v Nauvoo, nûkolik vedoucích bra-
tfií tam vítalo skupinu Svat˘ch, ktefií na
lodi pfiipluli. Mezi tûmito bratfiími byl i
Prorok Joseph Smith. Poznala jsem ho
okamÏitû, jakmile jsem ho zahlédla, a

v onom okamÏiku jsem obdrÏela svûdectví, Ïe je Prorokem
BoÏím... Nikdo mi ho neukázal. Poznala jsem ho mezi v‰emi
ostatními muÏi, a i kdyÏ jsem byla jen dítû (bylo mi pouh˘ch ãtr-
náct), vûdûla jsem, Ïe vidím Proroka BoÏího.“13

Angus M. Cannon, ãlen Církve, kter˘ své mládí proÏil
v Nauvoo, a pozdûji se stal presidentem kÛlu v Salt Lake City:

Mary Alice Cannon
Lambertová
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„Na bratra Josepha si zvlá‰È vzpomínám v souvislosti s jednou
událostí, kdyÏ promlouval ke shromáÏdûn˘m Svat˘m na jafie
roku 1844. Bylo to pod nûkolika velk˘mi duby, v mûlkém údolí
na jih od chrámu, poblíÏ ulice Parley. Kázal o tom, Ïe BÛh, pfii
zaloÏení své Církve, stanovil, Ïe jen jeden muÏ je Bohem opráv-
nûn pfiijímat zjevení, která budou závazná pro Církev... Pfii téÏe
pfiíleÏitosti jsem sly‰el Proroka prohlásit, Ïe obdrÏel
Melchisedechovo knûÏství skrze sluÏbu Petra, Jakuba a Jana.

Dojem, kter˘ tato inspirovaná slova Josepha Smitha zane-
chala v mé mladé mysli, mne provází po cel˘ mÛj dal‰í Ïivot; a
kdyÏ mou mysl zastírá temnota, jeho svûdectví pfiede mnou
Ïivû vystupuje a dává mi dÛkaz, Ïe Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ je zaloÏena a fiízena oãividnou mocí a pravo-
mocí BoÏí.“14

Hyrum Smith, ProrokÛv bratr a patriarcha Církve: „Existovali
proroci i dfiíve, ale Joseph má ducha a moc v‰ech prorokÛ.“15

Joseph Smith byl v rozvíjení kfiesÈanského charakteru
pfiíkladem, kter˘ mÛÏeme následovat.

Parley P. Pratt, ãlen Kvora Dvanácti
apo‰tolÛ v letech 1835–1857: „President
Joseph Smith mûl vysokou a urostlou
postavu, byl siln˘ a ãinorod˘; mûl svût-
lou barvu pleti, svûtlé vlasy, modré oãi,
velmi málo vousÛ a charakteristick˘
v˘raz... V˘raz jeho tváfie byl vÏdy vlídn˘,
pfiívûtiv˘, vyzafiující inteligenci a blaho-
sklonnost; spojen˘ s pohledem prozra-
zujícím zájem a s mimovoln˘m

úsmûvem nebo veselostí, a zcela bez jakékoli odmûfienosti nebo
strojené váÏnosti; a nûco bylo na jeho vyrovnaném a pevném pro-
nikavém pohledu, jako kdyby pronikal nejhlub‰ím zákoutím lid-
ského srdce, hledûl do vûãnosti, pronikal nebesy a obsáhl
v‰echny svûty. Vlastnil vzne‰enou smûlost a nezávisl˘ charakter;
jeho chování bylo nenucené a neformální; jeho pokárání stra‰livé
jako lev; jeho blahosklonnost bezbfiehá jako oceán; jeho inteli-
gence univerzální.“16

Parley P. Pratt
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John Needham, jeden z prvních anglick˘ch obrácen˘ch:
„Joseph Smith je v˘znaãn˘m muÏem, muÏem zásadov˘m,
muÏem pfiím˘m; Ïádn˘ pfiehnanû poboÏn˘ chlapík s váÏn˘m a
zasmu‰il˘m obliãejem, ale právû naopak. Pro nûkteré je vskutku
kamenem úrazu to, Ïe je tak pfiím˘, otevfien˘, vesel˘ muÏ, ale já
ho díky tomu mám rád je‰tû víc.“17

Emmeline B. Wellsová, generální presidentka Pomocného
sdruÏení v letech 1910–1921: „Svûdãím... o tom, Ïe byl tím
nejvût‰ím muÏem a nejvût‰ím prorokem a nejvût‰í osobností
tohoto pokolení, tím nejvût‰ím, neváhám fiíci, ode dnÛ
Spasitelov˘ch. Vzne‰enost jeho vzezfiení byla zcela úÏasná.
Mûli jste dojem, Ïe je mnohem vy‰‰í a mnohem mohutnûj‰í,
neÏ jak˘m ve skuteãnosti byl. Mnozí z vás si moÏná v‰imli lidí,
ktefií vyvolávají takov˘ dojem, kdyÏ vstanou a jdou. Takov˘ byl
i Prorok Joseph. Nevím o Ïádn˘ch jeho dochovan˘ch portré-
tech, které by dokázaly zachytit krásu a vzne‰enost plynoucí
z jeho pfiítomnosti.“18

Mary Alice Cannon Lambertová: „Lásku, kterou k nûmu Svatí
chovali, nelze vyjádfiit. Byli ochotni za nûj poloÏit Ïivot. KdyÏ se
chystal promluvit, v‰e se odloÏilo stranou, aby mohli naslouchat
jeho slovÛm. Nebyl to obyãejn˘ muÏ. Svatí i hfií‰níci pociÈovali
moc a vliv, které ho doprovázely, a dokázali je rozpoznat. Bylo
nemoÏné se s ním setkat a nepociÈovat sílu jeho osobnosti a
vlivu.“19

John M. Bernhisel, lékafi, kter˘ byl
nûkolik mûsícÛ v letech 1843 a 1844
ubytován u Josepha a Emmy v Nauvoo:
„Joseph Smith je od pfiirozenosti muÏ
velké du‰evní síly, a má hodnû energie a
pevn˘ charakter, je velmi bystr˘ a má
hlubokou znalost lidské povahy. Je to
muÏ klidného úsudku, ‰irokého náh-
ledu na vûc, a nápadnû se vyznaãuje
svou láskou ke spravedlnosti. Je laskav˘

a ochotn˘, velkorys˘ a dobrotiv˘, spoleãensk˘ a vesel˘ a má hlou-
bavou a pfiem˘‰livou mysl. Je ãestn˘, upfiímn˘, nebojácn˘ a nezá-

John M. Bernhisel
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visl˘, a je prost pfietváfiky jako nikdo jin˘... Jako náboÏenského
uãitele i jako ãlovûka ho jeho lid chová ve velké lásce.“20

Jesse N. Smith, bratranec Josepha Smitha: „Mezi v‰emi lidmi,
které jsem kdy vidûl, [byl Prorok] ãlovûkem, kter˘ byl Bohu zda-
leka nejvíce podobn˘m... Vím, Ïe svou povahou nebyl schopen
lhát a podvádût a Ïe mûl nanejv˘‰ laskavou a vzne‰enou povahu.
V jeho pfiítomnosti jsem mûl pocit, Ïe ve mnû mÛÏe ãíst skrz na-
skrz. Vím, Ïe byl v‰ím, ãím prohla‰oval, Ïe je.“21

William Clayton, anglick˘ obrácen˘,
kter˘ slouÏil jako tajemník Josepha
Smitha: „âím více jsem s ním, tím ho
mám radûji; ãím více ho znám, tím vût‰í
dÛvûru v nûj mám.“22

Joseph F. Smith, ‰est˘ president
Církve: „Opl˘val tou nejvzne‰enûj‰í a
nejãist‰í lidskou povahou, která se
ãasto projevovala pfii nevinné zábavû –
kdyÏ hrál pálkovanou, kdyÏ zápasil

s bratry, kdyÏ se s nimi ‰kádlil a kdyÏ se bavil; nebyl jako
nûkdo, kdo by byl upjatû strnul˘, a s tváfií odlitou z bronzu,
která by se neusmívala a která by nepociÈovala radost v srdci.
On v‰ak byl pln˘ radosti; byl pln˘ veselí; byl pln˘ lásky a kaÏdé
dal‰í u‰lechtilé vlastnosti, díky níÏ jsou lidé vzne‰ení a dobfií,
a zároveÀ byl prost˘ a nevinn˘, takÏe se mohl sníÏit do tûch
nejniÏ‰ích pomûrÛ; a mûl také moc, skrze milost BoÏí, chápat
zámûry V‰emohoucího. Taková byla povaha Proroka Josepha
Smitha.“23

Joseph Smith, jako prorok, skrze nûjÏ bylo 
znovuzfiízeno evangelium, uãil BoÏímu 
plánu spasení srozumitelnû a s mocí.

Brigham Young: „Znamenitostí slávy charakteru bratra
Josepha Smitha bylo, Ïe umûl zredukovat nebeské vûci pro chá-
pání smrtelníkÛ. KdyÏ kázal lidu – zjevoval vûci BoÏí, vÛli BoÏí,
plán spasení, zámûry Jehovovy, vztah, ve kterém se nalézáme
vÛãi nûmu a v‰em nebesk˘m bytostem – zredukoval své uãení
tak, aby odpovídalo chápavosti kaÏdého muÏe, Ïeny a dítûte, a

William Clayton
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uãil naukám tak jasnû, jako je jasná dobfie vy‰lapaná stezka. To
mûlo kaÏdého ãlovûka, kter˘ o nûm sly‰el, pfiesvûdãit o jeho
boÏské pravomoci a moci, neboÈ nikdo jin˘ nebyl schopen uãit
tak, jak to umûl on, a nikdo nemÛÏe zjevovat vûci BoÏí, vyjma
skrze zjevení od JeÏí‰e Krista.“24

Howard Coray, tajemník Josepha Smitha: „Studoval jsem
evangelium, které zjevil Joseph Smith, a pfiem˘‰lel jsem, zda
by bylo moÏné, aby nûkdo, bez pomoci Ducha BoÏího, mohl
zjevit obdobn˘ systém spasení a oslavení pro ãlovûka. Do‰el
jsem k tomu, Ïe nikoli. Mnohokrát, kdyÏ jsem sedával a
naslouchal jeho kázání na stupínku v Nauvoo, jsem byl zcela
unesen jeho nepopsatelnou fieãnickou v˘mluvností – schop-
ností se vyjádfiit – kdyÏ mluvil tak, jak jsem nikdy nikoho
jiného mluvit nesly‰el.“25

Joseph L. Robinson, rádce v biskup-
stvu v Nauvoo: „JiÏ dlouho vûfiíme a
vpravdû víme, Ïe Joseph Smith je pra-
v˘m a pokorn˘m Prorokem BoÏím, ale
nyní ho vidíme na vlastní oãi, a na
vlastní u‰i sly‰íme jeho hlas, kter˘ je
jako hlas mocn˘ch nebesk˘ch hromÛ, a
pfiesto je jeho fieã mírná a pouãná a
velmi vzdûlávající. V jeho slovech a
kázání je ale moc a vzne‰enost, kterou

jsme nikdy dfiíve u nikoho nevidûli, neboÈ on je mocn˘m
Prorokem, svat˘m muÏem BoÏím. Byl vskutku vzdûlán ve vûcech
pfiináleÏejících království BoÏímu a byl nav˘sost naplnûn
Duchem Svat˘m, kter˘ byl neustál˘m spoleãníkem.“26

Orson Spencer, baptistick˘ duchovní, kter˘ v roce 1841 vstoupil
do Církve: „V nauce pan Smith nesmírnû dbá na písma. Nikdy
jsem nebyl svûdkem toho, Ïe by popíral nebo znevaÏoval jedinou
pravdu ze Starého a Nového zákona; vÏdy jsem byl ale svûdkem
toho, Ïe je mistrovsky vysvûtluje a obhajuje. Vzhledem k tomu, Ïe
je pomazán Bohem za úãelem v˘uky a zdokonalování církve, je
tfieba, aby vûdûl, jak dát do pofiádku to, ãeho se nedostává, aby
vynesl na svûtlo svûta vûci nové i staré, jako dobfie pouãen˘ písafi.
Zdá se, Ïe tento úfiad a apo‰tolství zvelebuje; na jeho pokyn dávní

Joseph L. Robinson
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proroci oÏívají, a krása a moc jejich zjevení vzbuzují uchvacující
zájem v‰ech tûch, ktefií naslouchají.“27

Jonah R. Ball, ãlen Církve, kter˘ Ïil v Nauvoo: „·el jsem na
shromáÏdûní. Sly‰el jsem Proroka kázat v prostorách chrámu.
Pfii‰lo si ho vyslechnout nûkolik tisíc lidí. Není v tom Ïádné
m˘lky. To, jak odkr˘vá písma, pfiesahuje vypoãítavost nebo pole-
miku. Jeho tématem byla 1. kapitola 2. epi‰toly Petrovy. Vysvûtlil
ji tak jasnû, jako je jasné [polední] slunce.“28

William Clayton: „Mûli jsme tu v˘sadu mluvit s Josephem
Smithem ml., a jsme potû‰eni jeho spoleãností... Je to... muÏ
zdravého úsudku a vlastní hojnost inteligence, a kdyÏ naslou-
cháte jeho slovÛm, obdrÏíte inteligenci, která roz‰ifiuje va‰i
mysl a zpÛsobuje, Ïe va‰e srdce se raduje. Je velmi pfiátelsk˘ a
je pro nûj potû‰ením uãit chudé svaté. Mohu s ním mluvit tak
snadno, jako mluvím s tebou, a pokud jde o jeho ochotu sdí-
let ponauãení, fiíká: ,Pfiijímám je zdarma, a budu je zdarma
dávat.‘ Je ochoten odpovûdût na jakoukoli otázku, kterou mu
poloÏím, a je potû‰en, kdyÏ mu otázky pokládáme. Zdá se, Ïe
je velmi zbûhl˘ v písmech, a kdyÏ mluví o nûjakém tématu,
vychází najevo takové svûtlo a krása, které jsem dosud nevidûl.
Kdybych mûl pfiijít z Anglie jen proto, abych s ním nûkolik dní
pohovofiil, mûl bych pocit, Ïe jsem bohatû odmûnûn za obtíÏe
s tím spojené.“29

Mercy Fielding Thompsonová, brit-
ská obrácená, jejíÏ manÏel, Robert B.
Thompson, slouÏil jako tajemník
Josepha Smitha: „Naslouchala... jsem
jeho jasnému a mistrovskému vysvût-
lení hlubok˘ch a obtíÏn˘ch otázek. V‰e
se mu zdálo jednoduché a snadno
pochopitelné, a proto je mohl jedno-
du‰e vysvûtlovat druh˘m jako nikdo
jin˘, koho jsem kdy sly‰ela.“30Mercy Fielding Thompsonová
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Podobnû jako první Svatí mÛÏeme i my uchovávat 
v srdci jako poklad slova Josepha Smitha a Ïít 

podle zásad, kter˘m uãil.

Emmeline B. Wellsová: „Mûla jsem za
to, Ïe jsem v Proroku Josephu Smithovi
rozpoznala velikou duchovní moc, která
Svat˘m pfiiná‰ela radost a útûchu... Moc
BoÏí na nûm spoãívala do takové míry, Ïe
pfii mnoha pfiíleÏitostech se zdálo, jako
kdyby byl promûnûn. Jeho v˘raz, kdyÏ
byl uvolnûn˘, byl vlídn˘ a témûfi dûtsk˘;
a kdyÏ promlouval k lidem, ktefií, jak se
zdálo, ho milovali a témûfi zboÏÀovali,

nádhera jeho tváfie byla nepopsatelná. Pfii jin˘ch pfiíleÏitostech se
zdálo, jako kdyby veliká moc jeho vystupování, vût‰í neÏ moc jeho
hlasu (kter˘ byl podle mû úÏasnû v˘mluvn˘), tfiásla místem, na
nûmÏ stál, a pronikala do nitra du‰e jeho posluchaãÛ, a jsem si
jista, Ïe by tehdy poloÏili Ïivot za to, aby ho chránili. VÏdy jsem
okouzlenû naslouchala kaÏdému jeho slovu – tomuto vyvolenému
BoÏímu v této poslední dispensaci.“31

Lorenzo Snow, pát˘ president
Církve: „Poprvé jsem vidûl Proroka
Josepha, kdyÏ jsem byl chlapcem [asi
sedmnáctilet˘m]. Promlouval k malé
skupinû. Vyprávûl jim o náv‰tûvách
andûla... Lidé mu rádi naslouchali, pro-
toÏe byl naplnûn zjevením... Podle zaslí-
bení Pánû ti, ktefií pfiijali zásady, kter˘m
uãil, obdrÏeli od Pána svûdectví o jejich
pravdivosti.“32

Edward Stevenson, ãlen Sedmdesáti v letech 1844–1897:
„Poprvé jsem ho vidûl v roce 1834 v Pontiacu [ve státû Michigan]
a dojem, kter˘ ve mnû tehdy zanechal, mnû nyní pfiiná‰í velké
potû‰ení, kdyÏ o tom mohu vyprávût jeho mnoha pfiátelÛm.
Láska k nûmu, jako k pravému Proroku BoÏímu, se mi nesmaza-
telnû vryla do mysli, a od oné doby jsem ji vÏdy pociÈoval, aãkoli

Lorenzo Snow

Emmeline B. Wellsová
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od té doby uplynulo jiÏ témûfi ‰edesát let. V témÏe roce, 1834,
uprostfied mnoha velk˘ch shromáÏdûní, Prorok svûdãil s velikou
mocí o náv‰tûvû Otce a Syna a o svém rozhovoru s nimi. Nikdy
dfiíve jsem nepociÈoval takovou moc, jaká byla patrná pfii tûchto
pfiíleÏitostech.“33

Mary Ann Stearns Wintersová, nevlastní dcera star‰ího
Parleyho P. Pratta: „Stála jsem poblíÏ Proroka, kdyÏ kázal indiá-
nÛm v lesnatém háji u chrámu. Svat˘ Duch mu ozafioval tváfi, aÏ
záfiila jako svatozáfi, a jeho slova pronikala do srdce v‰ech, ktefií
mu naslouchali...

Vidûla jsem mrtvá tûla bratrÛ Josepha a Hyruma, kdyÏ leÏeli
v Mansion House poté, co je pfiivezli z Carthage, a také jsem
vidûla obleãení, které mûli na sobû, zbarvené krví jejich Ïivota.
Vím, Ïe to byli muÏi BoÏí, Prorok a Patriarcha, opravdoví a vûrní.
KéÏ jsme hodni setkat se s nimi ve svûtû, kter˘ pfiijde!“34

Wilford Woodruff zaznamenal kázání pronesené 6. dubna
1837: „President Joseph Smith ml. povstal a promlouval ke
shromáÏdûn˘m po dobu tfií hodin, odûn mocí, duchem a podo-
bou BoÏí. Vyjevil svou mysl a pocity v domû sv˘ch pfiátel.
PfiedloÏil mysli star‰ích Izraele mnoho nesmírnû dÛleÏit˘ch vûcí.
Ó, kéÏ nám mohou b˘t zapsány do srdce, jakoby rydlem Ïelez-
n˘m, aby tam zÛstaly na vûky, abychom je mohli pouÏívat ve
svém Ïivotû [viz Job 19:23–24]. Onen zdroj svûtla, zásad a
ctnosti, kter˘ vycházel ze srdce a z úst Proroka Josepha, jehoÏ
du‰e, podobnû jako du‰e Enochova, se rozestfiela do‰iroka jako
vûãnost – pravím, Ïe tyto dÛkazy, pfiedloÏené tak pfiesvûdãiv˘m
zpÛsobem, by mûly z mysli posluchaãÛ zahnat do zapomnûní
kaÏdou ãásteãku nevíry a pochybností, neboÈ taková fieã, postoj,
zásada a duch nemÛÏe plynout z temnoty. Joseph Smith ml. je
prorok BoÏí, vzbuzen˘ pro vysvobození Izraele, tak prav˘, jako je
mé srdce, které nyní hofií v mém nitru.“35

Brigham Young: „Od prvního okamÏiku, kdy jsem vidûl
Proroka Josepha, jsem nikdy nezapomnûl ani na jedno slovo,
které z nûho vze‰lo ohlednû království. A toto je klíã k poznání,
které dnes mám, Ïe jsem naslouchal slovÛm Josephov˘m, a
uchovával je jako poklad ve svém srdci, ukládal jsem je a Ïádal
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jsem Otce ve jménu Jeho Syna JeÏí‰e, aby mi je podle potfieby
pfiipomínal. Uchovával jsem jako poklad vûci BoÏí, a toto je klíã,
kter˘ dnes mám. Dychtil jsem po tom, abych se uãil od Josepha
a od Ducha BoÏího.“36

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si svûdectví o Proroku Josephu Smithovi na stranách
491–493. Co vás na tûchto svûdectvích zaujalo? Na jakém
základû je postaveno va‰e osobní svûdectví o Josephu
Smithovi? Jak jste toto svûdectví získali? MoÏná by bylo
vhodné, abyste si své svûdectví napsali do deníku nebo se o
nûj podûlili s rodinou.

• Na stranách 493–495 se pí‰e o tom, jak Joseph Smith vypadal, a
popisuje se zde jeho osobnost a charakter. Jak tato slova ovliv-
Àují vá‰ pohled na Josepha Smitha? Zamyslete se nad tím, jak
byste si mohli osvojit nûkteré z tûchto charakterov˘ch rysÛ.

• Prostudujte si svûdectví o tom, jak Prorok Joseph uãil evange-
liu a jak vysvûtloval písma (strana 495–497). Jak nám tato svû-
dectví mohou pomoci pfii studiu i v˘uce evangelia?

• Projdûte si poslední oddíl této kapitoly (strany 498–500). Jak
mÛÏete pfii studiu této pfiíruãky následovat pfiíklad Wilforda
Woodruffa a Brighama Younga? Jak mÛÏete následovat jejich
pfiíklad pfii studiu uãení Ïijících prorokÛ? Co podle vás zna-
mená umoÏnit pravdû, aby nám byla „[zapsána] do srdce,
jakoby rydlem Ïelezn˘m“?

Související ver‰e z písem: 2. Nefi 3:6–19; NaS 24:1–9; 124:1
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Znovuzfiízení v‰ech vûcí –
dispensace plnosti ãasÛ

„[Toto je] vpravdû dispensace plnosti ãasÛ,
kdy v‰echny vûci, které jsou v Kristu JeÏí‰i,

aÈ jiÏ v nebi ãi na zemi, budou shromáÏdûny v Nûm,
a kdy v‰echny vûci budou znovuzfiízeny.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Prorok Joseph Smith miloval chrám Nauvoo a velmi si pfiál
vidût ho dokonãen˘. Martha Corayová, obyvatelka mûsta
Nauvoo, byla pfiítomna proslovu, pfii nûmÏ vidûla, jak Prorok
natáhl ruku smûrem k chrámu a posteskl si: „Bude-li to... vÛle
BoÏí, abych se mohl doÏít toho, Ïe spatfiím tento chrám dosta-
vûn˘ a dokonãen˘ od základÛ aÏ po nejvy‰‰í kámen, pak
fieknu: ,Ó Pane, to staãí. Pane, nech sluÏebníka svého odejít
v pokoji.‘ “1

George Q. Cannon, kter˘ se pozdûji stal rádcem v Prvním
pfiedsednictvu, prohlásil: „Prorok Joseph pfied svou smrtí proje-
voval velikou touhu vidût chrám [Nauvoo] dokonãen˘, jak vût-
‰ina z vás, ktefií jste byli v Církvi za jeho Ïivota, dobfie víte.
,Urychlete práci, bratfií,‘ fiíkával – ,dostavme chrám; Pán má pro
vás pfiipravené veliké obdarování, a já si velmi pfieji, aby bratfií
mûli své obdarování a pfiijali plnost knûÏství.‘ Nabádal Svaté, aby
stále smûfiovali kupfiedu, a kázal jim, jak je dÛleÏité dokonãit
tuto budovu, aby se v ní mohly vykonávat obfiady Ïivota a spa-
sení pro v‰echny lidi, ale zvlá‰tû pro kvora svatého knûÏství;
,pak,‘ fiekl, ,bude království utvrzeno, a nezáleÏí mi na tom, co
se se mnou stane.‘ “2

Podle projektu mûl b˘t chrám Nauvoo vût‰í a je‰tû krásnûj‰í
neÏ chrám Kirtland. Byl situován na vrcholu v˘ãnûlku nad
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Prorok Joseph Smith si velmi pfiál vidût chrám Nauvoo dokonãen˘. „ ,Pospû‰te s prací,
bratfií,‘ fiíkával – ,dostavme chrám; Pán má pro vás pfiipravené veliké obdarování.‘ “
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fiekou Mississippi, a kdyÏ byl chrám dokonãen, stal se jednou
z nejvelkolepûj‰ích budov ve státû Illinois. Byl postaven
z vápence získaného z lomÛ poblíÏ Nauvoo a z dfieva, které
bylo plaveno po fiece z borovicov˘ch lesÛ ve státû Wisconsin.
Dokonãen˘ chrám byl 39 metrÛ dlouh˘, 27 metrÛ ‰irok˘ a pfies
50 metrÛ vysok˘, mûfieno k vrcholku vûÏe. Exteriér byl ozdo-
ben detailnû opracovan˘mi kameny pfiedstavujícími mûsíc,
slunce a hvûzdy, pfiiãemÏ interiér osvûtlovaly sluneãní paprsky
pronikající skrze mnoho oken.

Joseph Smith se dokonãení chrámu Nauvoo nedoÏil, ale po
jeho smrti zde tisíce Svat˘ch obdrÏely posvátné obfiady pod vede-
ním Brighama Younga. Poté, co byli Svatí donuceni opustit
Nauvoo, jejich nádhern˘ chrám byl zniãen. V roce 1848 byl vypá-
len a v roce 1850 tornádo srovnalo se zemí nûkteré jeho zdi.
Zb˘vající zdi byly natolik nestabilní, Ïe musely b˘t zbourány. Asi
o 150 let pozdûji se na témÏe místû zaãalo se stavbou nového
chrámu Nauvoo. Znovupostaven˘ chrám byl zasvûcen 27. ãervna
2002 a stal se jedním z více neÏ sta chrámÛ rozeset˘ch po celém
svûtû. KaÏd˘ chrám je symbolem toho, Ïe plnost poÏehnání,
které BÛh má pro své dûti, Ïijící i mrtvé, byla v této poslední dis-
pensaci znovuzfiízena.

Prorok Joseph Smith byl povolán Bohem, aby na zemi tato
veliká poÏehnání znovuzfiídil a aby stál v ãele dispensace plnosti
ãasÛ. Bûhem jeho sluÏby byly znovuzfiízeny v‰echny vûci
nezbytné pro poloÏení základÛ nejv˘znamnûj‰í dispensace v‰ech
dob. Bylo znovuzfiízeno knûÏství s jeho nezbytn˘mi klíãi; byla
pfieloÏena Kniha Mormonova; byla zorganizována Církev; a byly
zjeveny nauky, obfiady a smlouvy, vãetnû obfiadÛ a smluv pfiiná-
leÏejících k obdarování a k peãetûní manÏelÛ. Pán prohlásil, Ïe
Josephu Smithovi svûfiil „klíãe svého království a dispensaci evan-
gelia pro poslední ãasy; a pro plnost ãasÛ, v níÏ shromáÏdím
v jedno v‰echny vûci, jak ty, které jsou na nebi, tak ty, které jsou
na zemi“. (NaS 27:13.)
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Uãení Josepha Smitha

V této poslední dispensaci byla znovuzfiízena ve‰kerá
pravomoc, obfiady a poznání z dispensací pfiedchozích.

„Je podle fiádu nebesk˘ch vûcí, Ïe BÛh vÏdy posílá do svûta
novou dispensaci, kdyÏ lidé odpadnou od pravdy a ztratí knûÏ-
ství.“3

6. záfií 1842 Prorok Joseph Smith napsal níÏe uvedená slova
Svat˘m. Toto bylo pozdûji zaznamenáno v Nauce a smlouvách
128:18: „Je nutné pfii uvádûní dispensace plnosti ãasÛ, kteráÏto
dispensace nyní poãíná b˘ti uvádûna, aby úplné a naprosté a
dokonalé spojení a stmelení dispensací a klíãÛ a mocí a sláv
nastalo a bylo zjeveno ode dnÛ Adamov˘ch aÏ do nynûj‰í doby.
A nejen toto, ale ony vûci, které nikdy nebyly zjeveny od zalo-
Ïení svûta, ale byly uchovávány skryty pfied moudr˘mi a rozváÏ-
n˘mi, budou zjeveny nemluvÀatÛm a kojencÛm v této
dispensaci plnosti ãasÛ.“4

„Toto je vpravdû den, na kter˘ budou Svatí posledních dnÛ
dlouho vzpomínat – den, v nûmÏ BÛh nebes zapoãal znovuzfii-
zovat dávn˘ fiád svého království sv˘m sluÏebníkÛm a svému
lidu – den, v nûmÏ se v‰echny vûci sbíhají, aby dospûly k dokon-
ãení plnosti evangelia, plnosti dispensace dispensací, ano,
plnosti ãasÛ; den, v nûmÏ se BÛh zapoãal projevovat a dávat ve
své Církvi do pofiádku ty vûci, jeÏ byly, a ty vûci, které si dávní
proroci a mudrcové pfiáli vidût, ale zemfieli, aniÏ by je vidûli;
den, v nûmÏ se zaãínají projevovat ony vûci, jeÏ byly skryty od
zaloÏení svûta a jeÏ Jehova slíbil oznámit ve svém vlastním pfií-
hodném ãase sv˘m sluÏebníkÛm, aby pfiipravil zemi na návrat
své slávy, vskutku celestiální slávy, a království knûÏí a králÛ
Bohu a Beránku navûky na hofie Sion.“5

„Dispensace plnosti ãasÛ vynese na svûtlo vûci, které byly zje-
veny ve v‰ech pfiedchozích dispensacích; a také dal‰í vûci, které
dosud zjeveny nebyly. On po‰le Proroka Eliá‰e, atd., a znovuzfiídí
v‰echny vûci v Kristu.“6

„ ,Oznámiv nám tajemství vÛle své podlé dobré líbosti své,
kterouÏ pfieduloÏil byl sám v sobû, Aby v [dispensaci] plnosti
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ãasÛ v jedno shromáÏdil v‰ecko v Kristu, buì nebeské vûci, buì
zemské.‘ [Efezsk˘m 1:9–10.]

Jeho zámûr t˘kající se závûreãn˘ch událostí poslední dispensace
spoãívá v tom, Ïe v‰echny vûci pfiináleÏející této dispensaci mají b˘t
spravovány pfiesnû v souladu s dispensacemi pfiedcházejícími.

A opût. BoÏím zámûrem je, aby k vûãné plnosti nedo‰lo do té
doby, dokud kaÏdá dispensace nebude naplnûna a shromáÏ-
dûna v jedno, a aby v‰echny vûci, které mají b˘t shromáÏdûny
v jedno v onûch dispensacích k téÏe plnosti a vûãné slávû, byly
v Kristu JeÏí‰i...

... V‰echny obfiady a povinnosti, které kdy byly knûÏstvím vyÏa-
dovány na základû nafiízení a pfiikázání V‰emohoucího v kterékoli
dispensaci, budou v‰echny existovat v poslední dispensaci, tudíÏ
v‰echny vûci, které existovaly pod pravomocí knûÏství v jakémkoli
dfiívûj‰ím období, budou existovat znovu, uskuteãÀujíce znovu-
zfiízení, o nûmÏ bylo promlouváno ústy v‰ech svat˘ch prorokÛ.“7

Joseph Smith drÏí klíãe dispensace plnosti ãasÛ.

„Já... drÏím klíãe posledního království, v nûmÏ je dispensace
plnosti v‰ech vûcí, o ãemÏ bylo promlouváno ústy v‰ech svat˘ch
prorokÛ od poãátku svûta, pod peãeticí mocí Melchisedechova
knûÏství.“8

„KaÏd˘ muÏ, kter˘ má povolání slouÏit obyvatelÛm svûta, byl
právû k tomuto úãelu vysvûcen ve velké radû na nebesích dfiíve,
neÏli byl tento svût. Pfiedpokládám, Ïe jsem byl právû k tomuto
úfiadu vysvûcen v oné velké radû. To je to svûdectví, které si pfieji,
Ïe já jsem sluÏebník BoÏí, a Ïe tento lid je Jeho lidem. Dávní pro-
roci prohla‰ovali, Ïe v posledních dnech BÛh nebes zaloÏí krá-
lovství, které nebude nikdy zniãeno ani ponecháno jinému lidu...

Mám v úmyslu b˘t jedním z nástrojÛ pro zaloÏení království
Danielova podle slova Pánû, a hodlám poloÏit základy, jeÏ zpÛ-
sobí pfievrat celého svûta.“9

„Mám pfied sebou cel˘ plán království, a nikdo jin˘ ho nemá.“10

Lucy Mack Smithová byla pfiítomna tomu, kdyÏ Joseph Smith
v roce 1832 kázal v Kirtlandu ve státû Ohio. Vzpomínala na
tato Prorokova slova: „Já sám drÏím klíãe této poslední dispen-
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sace, a budu je drÏet na vûky, v ãase i ve vûãnosti. Upokojte tudíÏ
své srdce, neboÈ v‰e je dobré.“11

Tato poslední dispensace je tak nesmírnû dÛleÏitá, 
Ïe vyÏaduje úplnou a nesobeckou oddanost Svat˘ch.

V záfií roku 1840 Joseph Smith a jeho rádcové v Prvním pfied-
sednictvu uãinili níÏe uvedené prohlá‰ení urãené ãlenÛm
Církve: „Dílo Pánû v tûchto posledních dnech je nesmírnû
závaÏné a témûfi se vymyká chápání smrtelníkÛ. Jeho slávy jsou
nepopsatelné a jeho majestátnost nepfiekonatelná. Je to téma,
které roznûcovalo nitro prorokÛ a spravedliv˘ch lidí od stvofiení
svûta, pfies kaÏdé následné pokolení, aÏ do souãasné doby; a je
to vpravdû dispensace plnosti ãasÛ, kdy v‰echny vûci, které jsou
v Kristu JeÏí‰i, aÈ jiÏ v nebi ãi na zemi, budou shromáÏdûny
v Nûm, a kdy v‰echny vûci budou znovuzfiízeny, jak bylo pro-
mlouváno v‰emi svat˘mi proroky od poãátku svûta; neboÈ v ní se
uskuteãní ono slavné naplnûní zaslíbení uãinûn˘ch otcÛm, pfii-
ãemÏ projevy moci Nejvy‰‰ího budou veliké, slavné a vzne‰ené...

... Pfiejeme si jít kupfiedu a sjednotit své síly pro budování krá-
lovství a zaloÏení knûÏství v jeho plnosti a slávû. Dílo, které musí
b˘t vykonáno v posledních dnech, je nesmírnû dÛleÏité, a povo-
lává k ãinu sílu, dovednosti, talenty a schopnosti Svat˘ch, aby se
mohlo valit kupfiedu s takovou slávou a majestátností, jakou
popsal prorok [viz Daniel 2:34–35, 44–45]; a v dÛsledku bude
vyÏadováno soustfiedûní Svat˘ch, aby se naplnila díla tak závaÏná
a velkolepá.

Dílo shromaÏìování, o nûmÏ se mluví v písmech, bude
nezbytné pro uskuteãnûní sláv této poslední dispensace...

Drazí bratfií, protoÏe máme touhu uskuteãÀovat zámûry BoÏí,
ke kterémuÏto dílu jsme byli povoláni; a b˘t Jeho spolupracov-
níky v této poslední dispensaci; máme pocit, Ïe je nezbytné, aby
po celé této zemi i na ostrovech mofisk˘ch Svatí cel˘m sv˘m srd-
cem spolupracovali. Bude nezbytné, aby Svatí poslouchali rady a
obrátili svou pozornost k Církvi, k zaloÏení království, a odloÏili
kaÏdou sobeckou zásadu, v‰e ne‰lechetné a nízké; a stáli sta-
teãnû ve vûci pravdy a pomáhali celou svou mocí tûm, jimÏ byl
dán vzor a plán...
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Misionáfii na pln˘ úvazek v Misionáfiském v˘cvikovém stfiedisku v Provu ve státû
Utah. Joseph Smith prohlásil, Ïe v poslední dispensaci „bude nezbytné, 

aby Svatí poslouchali rady a... stáli stateãnû ve vûci pravdy“.

Toto je tudíÏ, milovaní bratfií, dílo, jehoÏ uskuteãÀování je
hodno archandûlÛ – dílo, které vrhne stín na to, co bylo aÏ dosud
vykonáno; dílo, o které králové a proroci a spravedliví lidé v dfií-
vûj‰ích dobách usilovali, jeÏ oãekávali a jeÏ si dychtivû pfiáli vidût,
ale zemfieli, aniÏ by ho zahlédli; a dobfie na tom budou ti, ktefií
budou pomáhat uvádût v ãinnost mocná díla Jehovy.“12

„Budování Sionu je vûcí, která zajímala lid BoÏí v kaÏdé dobû; je
to téma, kter˘m se proroci, knûÏí a králové zaobírali se zvlá‰tním
potû‰ením; s radostn˘m oãekáváním vzhlíÏeli ke dni, v nûmÏ
Ïijeme; a podníceni nebesk˘m a radostn˘m oãekáváním zpívali a
psali a prorokovali o tomto na‰em dni; av‰ak zemfieli, aniÏ by ho
zahlédli; my jsme tím poctûn˘m lidem, kter˘ BÛh vyvolil, aby
uskuteãnil slávu posledních dnÛ; nám je dáno, abychom vidûli
slávu posledních dnÛ, podíleli se na ní a pomáhali jí, aby se valila
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kupfiedu, ,dispensace plnosti ãasÛ, kdy BÛh shromáÏdí v‰echny
vûci, které jsou v nebi, a v‰echny vûci, které jsou na zemi, dokonce
v jedno‘ [viz Efezsk˘m 1:10], kdy Svatí BoÏí budou shromáÏdûni
v jedno z kaÏdého národa a pokolení a lidu a jazyku, kdy Îidé
budou shromáÏdûni v jedno, zlovolní budou také shromáÏdûni,
aby byli zniãeni, jak je to promlouváno proroky; Duch BoÏí bude
také dlít s Jeho lidem a bude odÀat zbyl˘m národÛm, a v‰echny
vûci, aÈ jiÏ v nebi nebo na zemi, budou v jedno, dokonce v Kristu.

Nebeské knûÏstvo se sjednotí s tím pozemsk˘m, aby uskuteã-
nilo tyto veliké zámûry; a zatímco jsme takto sjednoceni v této
jedné spoleãné vûci, valit kupfiedu království BoÏí, nebeské
knûÏstvo není neãinn˘m divákem, Duch BoÏí bude vylit dolÛ
z v˘sosti a bude dlít v na‰em stfiedu. PoÏehnání Nejvy‰‰ího
budou spoãívat na na‰ich schránkách, a na‰e jméno bude pfie-
dáváno budoucím vûkÛm; na‰e dûti povstanou a budou nás bla-
hoslavit; a pokolení dosud nezrozená se budou se zvlá‰tním
potû‰ením zab˘vat událostmi, kter˘mi procházíme, strádáním,
které sná‰íme, neochabující horlivostí, kterou projevujeme,
v‰emi tûÏkostmi, vyjma tûch nepfiekonateln˘ch, které pfiekoná-
váme pfii pokládání základÛ díla, jeÏ pfiineslo slávu a poÏehnání,
které oni získají; díla, které BÛh a andûlé s potû‰ením pfiedvídali
po celá minulá pokolení; které roznûcovalo du‰i dávn˘ch patri-
archÛ a prorokÛ; díla, které je pfiedurãeno k tomu, aby usku-
teãnilo zniãení mocností temnoty, obnovení zemû, slávu BoÏí a
spasení lidské rodiny.“13

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Projdûte si strany 503–505. Proã jsou pro uskuteãnûní Pánova
díla chrámy tak dÛleÏité?

• Proã podle vás dávní proroci a mudrci vyhlíÏeli ná‰ den?
(Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 506–507.) Zamyslete se
nad tím, jakou v˘sadou je b˘t ãlenem Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ v dispensaci plnosti ãasÛ.
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• Prostudujte si ‰est˘ odstavec na stranû 507. KdyÏ pfiemítáte o
tomto prohlá‰ení, jaké my‰lenky a pocity to ve vás, ve vztahu
k va‰emu povolání slouÏit v Církvi, vyvolává?

• Pfieãtûte si poslední tfii odstavce na stranû 507. Jak tato slova
posilují va‰e svûdectví o poslání Proroka Josepha Smitha?

• Prorok Joseph Smith fiekl: „Dílo Pánû v tûchto posledních
dnech je nesmírnû závaÏné.“ (Strana 508.) Prostudujte si
strany 508–510 a zamyslete se nad na‰í zodpovûdností pomá-
hat uskuteãÀovat Pánovo dílo v této poslední dispensaci. Proã
musíme „sjednotit své síly“, máme-li toto dílo uskuteãnit? Proã
musíme „[odloÏit] kaÏdou sobeckou zásadu“? Zamyslete se
nad tím, jak mÛÏete pouÏívat svou „sílu, dovednosti, talenty a
schopnosti“, abyste pomáhali na Pánovû díle.

Související ver‰e z písem: NaS 27:12–13; 90:2–3; 112:30–32;
124:40–41
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Náhled Josepha Smitha na 
jeho prorocké poslání

„Nemám jiné pfiání neÏ konat v‰em lidem dobro.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Îivot Proroka Josepha Smitha se jiÏ od poãátku jeho pÛsobení
ãasto ocital v ohroÏení. Aãkoli ho Pán mnohokrát vysvobodil
z rukou nepfiátel, Prorok vûdûl, Ïe aÏ své pozemské poslání
dokonãí, mÛÏe zemfiít. „Nûktefií se domnívají, Ïe bratr Joseph
nemÛÏe zemfiít,“ fiekl na pohfibu v Nauvoo v roce 1842, „ale to je
omyl: je pravda, Ïe byly chvíle, kdy mi bylo slíbeno, Ïe budu Ïít,
abych uskuteãnil to ãi ono, ale nyní, kdyÏ jsem to uskuteãnil,
nemám v souãasnosti Ïádné pfiísliby t˘kající se doby trvání mého
Ïivota. Podléhám smrti stejnû jako ostatní.“1

Prorok si byl dobfie vûdom toho, Ïe jemu i v‰em Svat˘m Ïijí-
cím v Nauvoo hrozí ãím dál tím vût‰í nebezpeãí. Tím, jak se
Nauvoo rozrÛstalo, nûktefií lidé Ïijící v této oblasti se zaãali obá-
vat rostoucího politického a ekonomického vlivu Svat˘ch, a lÛza
je zaãala opût napadat. Prorok byl ve zvlá‰È nebezpeãné situaci,
protoÏe pfiedstavitelé vefiejné správy státu Missouri se ho opako-
vanû snaÏili dopadnout, a odpadlíci od Církve zaãali projevovat
ãím dál vût‰í nepfiátelství a snaÏili se ho zniãit. 6. srpna 1842
Prorok prohlásil, Ïe pfiijde ãas, kdy ãlenové Církve budou pfiinu-
ceni Nauvoo opustit:

„Prorokoval jsem, Ïe Svatí budou i nadále trpût velik˘m sou-
Ïením a budou vyhnáni do Skalist˘ch hor, mnozí odpadnou, jiní
budou usmrceni na‰imi pronásledovateli nebo pfiijdou o Ïivot
v dÛsledku toho, Ïe budou vystaveni ranám osudu nebo nemo-
cem, a nûktefií z vás se doÏijí toho, Ïe pÛjdete a budete pomáhat
zakládat osady a stavût mûsta a budete svûdky toho, jak se Svatí
stanou mocn˘m lidem uprostfied Skalist˘ch hor.“2
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Joseph Smith si na‰el ãas na to, aby projevoval o Svaté osobní zájem. 
Margarette McIntire Burgessová vzpomínala na to, jak Prorok, kterého naz˘vala 

„milovan˘m pfiítelem dûtí“, pomohl jí a jejímu bratrovi, kdyÏ uvízli v blátû.
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V kázáních a spisech z posledních let Prorokova Ïivota je
v jeho slovech patrn˘ pocit naléhavosti. Vûdûl, Ïe jeho ãas se
krátí, a proto se usilovnû snaÏil uãit Svaté tomu, co mu BÛh zje-
vil, a povzbuzoval je, aby se pfiipravili tyto pravdy pfiijmout. Také
vyjadfioval svou velkou lásku ke Svat˘m, a dokonce prohlásil, Ïe
je ochoten poloÏit za nû Ïivot: „Jsem pfiipraven b˘t pfiinesen
jako obûÈ takov˘m zpÛsobem, aby to pfiineslo ten nejvût‰í pro-
spûch a dobro.“3

Je pozoruhodné, Ïe i kdyÏ Prorok sná‰el takové pronásledo-
vání a byl pod tlakem neustál˘ch nárokÛ spojen˘ch s rostoucí
Církví, na‰el si ãas na to, aby projevoval svÛj zájem o ãleny Církve
osobnû. Mnozí Svatí v pozdûj‰ích letech vzpomínali na lásku a
laskavost, kterou jim Prorok Joseph projevil.

Aroet L. Hale vzpomínal: „Prorok … ãasto vycházel z domu
Mansion [House] a hrával s námi, s chlapci, pálkovanou, pfiiãemÏ
jeho syn Joseph byl témûfi stejnû star˘ jako já. [Prorok] Joseph se
vÏdy pfiizpÛsobil pravidlÛm. Chytal míã, dokud na nûj nepfii‰la
fiada na pálce, a pak, protoÏe byl velmi statn˘, odpálil míã tak
daleko, Ïe jsme vÏdy volali na chlapce, kter˘ za míãem vyrazil,
aby cestou poveãefiel. To Proroka Josepha vÏdy rozesmálo.
Joseph mûl vÏdy dobrou náladu a mûl smysl pro zábavu.“4

Margarette McIntire Burgessová vzpomínala na jin˘ záÏitek
s Prorokem v Nauvoo: „·li jsme se star‰ím bratrem do ‰koly,
poblíÏ budovy známé jako JosephÛv cihlov˘ obchod.
Pfiedchozího dne pr‰elo, a kvÛli tomu byla cesta velmi roz-
bahnûná, obzvlá‰tû na této ulici. MÛj bratr Wallace a já jsme
oba uvázli v blátû a nemohli jsme ven, a samozfiejmû, jak to dûti
dûlají, jsme se rozplakali, protoÏe jsme mysleli, Ïe tam budeme
muset zÛstat. KdyÏ jsem se ale podívala nahoru, spatfiila jsem,
jak k nám pfiichází milovan˘ pfiítel dûtí, Prorok Joseph. Hned
nás vytáhl nahoru, na su‰‰í zem. Pak se sehnul, oãistil nám na‰e
malé botky obtûÏkané blátem, vytáhl z kapsy kapesník a otfiel
nám uplakané tváfie. ¤ekl nám nûco laskavého a povzbudivého
a poslal nás rozradostnûné do ‰koly. MÛÏe se nûkdo divit tomu,
Ïe jsem mûla tak ráda tohoto velkého, dobrého a u‰lechtilého
muÏe BoÏího?“5
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Uãení Josepha Smitha

Proroci uãí tomu, co jim BÛh zjevuje; my se pak snaÏíme
rozumût jejich slovÛm a vûnovat jim pozornost.

„Cel˘ den hloubám nad tím, a je to dÛleÏitûj‰í neÏ pokrm a
pití, abych poznal, jak mám umoÏnit Svat˘m BoÏím porozumût
vidûním, která se odvíjejí pfied mou myslí jako valící se vlny. Ó,
jak rád bych vám pfiednesl to, na co jste nikdy nepomysleli! Ale
chudoba a svûtské starosti tomu brání...

Hosanna, hosanna, hosanna V‰emohoucímu Bohu, Ïe paprsky
svûtla nás poãínají osvûcovat dokonce jiÏ nyní. NedokáÏi nalézt
slova, abych se vyjádfiil. Nejsem uãen˘, ale mám stejnû tak dobré
pocity jako kdokoli jin˘. Ó, kéÏ bych mûl jazyk archandûla, abych
jednou dokázal vyjádfiit své pocity sv˘m pfiátelÛm! Neoãekávám
v‰ak, Ïe by to bylo v tomto Ïivotû.“6

„Je velmi tûÏké vpravit cokoli do hlavy lidí tohoto pokolení. Je
to jako ‰típat suk jedlovce klínem z kukufiiãného chleba a d˘ní
jako palicí. Dokonce i Svatí jsou pomalí v porozumûní.

SnaÏím se jiÏ fiadu let pfiipravovat mysl Svat˘ch, aby byli
schopni pfiijmout vûci BoÏí; ale my jsme ãasto svûdky toho, jak
nûktefií, poté, co vytrpûli pro dílo BoÏí v‰e, co vytrpûli, se rozletí
na kousky jako sklo, jakmile se setkají s nûãím, co se pfiíãí jejich
tradicím: nedokáÏí vÛbec vystát oheÀ zkou‰ek. Nejsem schopen
fiíci, kolik jich bude schopno fiídit se celestiálním zákonem, pro-
jít tím v‰ím a obdrÏet své oslavení, neboÈ mnozí jsou povoláni,
ale málo je vyvolen˘ch. [Viz NaS 121:40.]“7

„Nejsem jako ostatní. Má mysl se neustále zaobírá kaÏdoden-
ními záleÏitostmi, a musím se zcela spoléhat na Ïijícího Boha ve
v‰em, co mám fiíci pfii takov˘ch pfiíleÏitostech, jako je tato [na
pohfibu]...

Kdybych mûl inspiraci, zjevení a plíce na to, abych sdûlil to, o
ãem pfiemítala moje du‰e v dobách minul˘ch, pak by v tomto
shromáÏdûní nebylo jediné du‰e, která by ne‰la domÛ a neza-
vfiela ústa ve vûãném mlãení na téma náboÏenství, dokud by se
nûãemu nenauãila.
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Proã jste si tak jisti tím, Ïe chápete vûci BoÏí, kdyÏ je pro vás
v‰echno tak nejisté? Zvu vás, abyste pfiijali ve‰keré poznání a
inteligenci, kterou vám mohu pfiedat.“8

„Nûktefií fiíkají, Ïe jsem padl˘m Prorokem, protoÏe nevyná‰ím
na svûtlo svûta dal‰í slovo Pánû. Proã to nedûlám? Jsme schopni
ho pfiijmout? Nikoli! Nikdo, kdo je v této místnosti.“9

„âas od ãasu vám zjevím vûci, které jsou mi zjevovány Duchem
Svat˘m. V‰echny lÏi, které jsou nyní osnovány proti mnû, jsou od
ìábla, a vliv ìábla a jeho sluÏebníkÛ bude pouÏíván proti krá-
lovství BoÏímu. SluÏebníci BoÏí neuãí niãemu jinému neÏ zása-
dám vûãného Ïivota, podle skutkÛ jejich poznáte je. Dobr˘
ãlovûk bude promlouvat dobré vûci a svaté zásady a zl˘ ãlovûk
vûci zlé. Chtûl bych, ve jménu Pánû, pokárat v‰echny takové
‰patné zásady, lháfie, atd., a upozorÀuji vás v‰echny, abyste dávali
pozor na to, koho následujete. Nabádám vás, abyste vûnovali
pozornost v‰em ctnostem a uãení, které vám dávám...

Nakazuji vám, abyste se nad tím zamysleli – pfiidejte ke své vífie
ctnost, lásku, atd. Pravím, ve jménu Pánû, Ïe pokud tyto vûci
budou ve vás, budete pfiiná‰et ovoce [viz 2. Petrova 1:5–8].
Svûdãím o tom, Ïe nikdo nemá moc to zjevit, vyjma mû – vûci
v nebi, na zemi a v pekle... Odevzdávám vás v‰echny Bohu, aby-
ste mohli zdûdit v‰echny vûci; a kéÏ BÛh pfiipojí své poÏehnání.“10

Aãkoli jsou proroci lidé s lidsk˘mi slabostmi, 
jsou povoláni Bohem, aby uãili a vedli Jeho lid.

V Prorokovû deníku se v zápise z 6. listopadu 1835 pí‰e: „Ráno
jsem byl seznámen s nûjak˘m muÏem z v˘chodu. Poté, co usly‰el
mé jméno, poznamenal, Ïe nejsem niãím jin˘m neÏ pouh˘m ãlo-
vûkem, a tímto v˘razem naznaãil, Ïe pfiedpokládal, Ïe osoba,
které Pán povaÏuje za vhodné zjevovat svou vÛli, musí b˘t nûãím
víc neÏ jen ãlovûkem. Zdálo se, Ïe zapomnûl na slova vyfiãená ústy
sv. Jakuba, Ïe [Eliá‰] byl ãlovûkem podroben˘m stejn˘m pohnut-
kám jako my, a pfiesto mûl u Boha takovou moc, Ïe BÛh, v odpo-
vûì na jeho modlitby, uzavfiel nebesa, takÏe vÛbec nepr‰elo po
dobu tfií let a ‰esti mûsícÛ; a opût, v odpovûì na jeho modlitbu,
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nebesa vydala dé‰È a zemû vydala ovoce [viz Jakub 5:17–18].
Taková je vskutku temnota a nevûdomost tohoto pokolení, Ïe
pokládají za neuvûfiitelné, Ïe by ãlovûk mohl mít nûjaké [spojení]
se sv˘m TvÛrcem.“11

„Kdy jsem od tohoto stupínku uãil nûãemu ‰patnému? Kdy
jsem byl zmaten? NeÏ odtud odejdu a jiÏ mû nebude moÏné spat-
fiit, chtûl bych zvítûzit v Izraeli. Nikdy jsem vám nefiekl, Ïe jsem
dokonal˘; ale ve zjeveních, kter˘m jsem uãil, nejsou chyby
Ïádné. Musím b˘t tudíÏ odmítán jako cosi nicotného?“12

„Aãkoli dûlám chyby, nedûlám chyby, z nichÏ jsem obviÀován;
chyby, kter˘ch se dopou‰tím, vypl˘vají ze slabosti lidské povahy,
podobnû jako u ostatních lidí. Nikdo neÏije bez vady. Myslíte, Ïe
kdyby zde byl dokonce i JeÏí‰, Ïe by byl ve va‰ich oãích bez vady?
Jeho nepfiátelé proti Nûmu promlouvali v‰eliké zlo – v‰ichni
v Nûm hledali nepravost.“13

V deníku Josepha Smitha se v zápisu z 29. fiíjna 1842 pí‰e:
„Za‰el jsem... do obchodu [v Nauvoo, Illinois], kde se shromáÏ-
dil urãit˘ poãet bratfií a sester, ktefií dnes ráno dorazili z okolí
New Yorku... ¤ekl jsem jim, Ïe jsem pouh˘m ãlovûkem, a Ïe
nesmûjí oãekávat, Ïe jsem dokonal˘; pokud by ode mne oãeká-
vali dokonalost, já bych oãekával dokonalost i od nich; ale
pokud budou sná‰et mé slabosti a slabosti bratfií, já budu
podobnû sná‰et slabosti jejich.“14

Proroci naplÀují Bohem daná poslání 
navzdory protivenství.

„Jsem rád a jsem vdûãn˘, Ïe mám tu v˘sadu b˘t pfiítomen této
pfiíleÏitosti. Na‰i nepfiátelé vyvinuli velké úsilí, aby mne odvedli
do Missouri a pfiipravili mû o Ïivot; ale Pán jim pfiehradil cestu,
a oni svého úãelu je‰tû nedosáhli. BÛh mi umoÏnil, abych se
nedostal do jejich rukou. Bojoval jsem dobr˘ boj...

Nad nepfiáteli sv˘mi zvítûzím: zaãal jsem nad nimi vítûzit doma,
a zvítûzím i mimo domov. V‰ichni ti, ktefií proti mnû povstávají,
dozajista pocítí bfiímû své nepravosti na své vlastní hlavû.“15

„Mluvím smûle a vûrnû a s pravomocí... Vím, co fiíkám; rozu-
mím svému poslání a úkolÛm. BÛh V‰emohoucí je m˘m ‰títem;
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a co mÛÏe uãinit ãlovûk, je-li BÛh m˘m pfiítelem? Nebudu obû-
tován, dokud nepfiijde mÛj ãas; pak budu obûtován ochotnû...
Dûkuji Bohu za to, Ïe mû ochraÀuje pfied m˘mi nepfiáteli;
nemám jiné nepfiátele neÏ kvÛli pravdû. Nemám jiné pfiání neÏ
konat v‰em lidem dobro. Mám sklon modlit se za v‰echny lidi.“16

„Kdybych se ve skuteãnosti nezapojil do tohoto díla a nebyl
povolán Bohem, odstoupil bych od toho. Já ale odstoupit
nemohu: nemám Ïádn˘ch pochybností o pravdû.“17

„Jsem neotesan˘ kámen. Dokud mne Pán nevzal za ruku, zvuk
kladiva a dláta u mne nezaznûl. TouÏím po poznání a moudrosti
pfiímo z nebes.“18

„Prorokuji a vydávám dnes ráno svûdectví, Ïe ve‰keré moc-
nosti zemû a pekla dohromady nikdy nesvrhnou ani nepfiemo-
hou, a ani nemohou, tohoto chlapce, neboÈ mám zaslíbení od
vûãného Boha. Pokud jsem zhfie‰il, zhfie‰il jsem navenek; ale
dozajista jsem pfiemítal o vûcech BoÏích.“19

„KdyÏ lidé vyjdou a stavûjí na základech jin˘ch lidí, dûlají to na
vlastní zodpovûdnost, bez pravomoci od Boha; a kdyÏ pfiijdou
pfiívaly vod a zvedne se vítr, ukáÏe se, Ïe jejich základy jsou písek,
a celá jejich stavba se rozpadne na prach.

Stavûl jsem snad na základech nûjakého jiného ãlovûka? Mám
ve‰kerou pravdu, kterou vlastnil kfiesÈansk˘ svût, a navíc nezá-
vislé zjevení, a BÛh mû pfiivede k vítûzství.“20

Proroci mají rádi ty, kter˘m slouÏí, a pfiejí si je vést
správnû, i kdyÏ to znamená, Ïe je musejí kárat.

„Není vût‰í lásky neÏ té, kdyÏ ãlovûk poloÏí Ïivot svÛj za pfiá-
tele své [viz Jan 15:13]. Zji‰Èuji, Ïe stovky a tisíce m˘ch bratfií jsou
ochotni obûtovat za mne svÛj Ïivot.

Bfiemena, která se na mû kupí, jsou velmi veliká. Moji proná-
sledovatelé mi nedopfiávají odpoãinku, a já zji‰Èuji, Ïe uprostfied
povinností a starostí je duch ochotn˘, ale tûlo je slabé. Aãkoli
mne mÛj Nebesk˘ Otec povolal poloÏit v této dispensaci základ
tohoto velikého díla a království a svûdãit o Jeho zjevené vÛli roz-
pt˘lenému Izraeli, jsem podroben stejn˘m pohnutkám jako
ostatní lidé, jako proroci za star˘ch dob...
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„Má slova jsou urãena v‰em, bohat˘m i chud˘m, poroben˘m i svobodn˘m, 
velk˘m i mal˘m... Mám rád v‰echny lidi, a zvlá‰tû tyto své bratry a sestry.“

Nevidím Ïádné chyby v Církvi, proãeÏ nechÈ jsem vzkfií‰en se
Svat˘mi, aÈ jiÏ vystoupím na nebe nebo sestoupím do pekla,
nebo pÛjdu na nûjaké jiné místo. A kdyÏ pÛjdeme do pekla,
vystrãíme ìábly dvefimi a udûláme z nûho nebe. Kde je tento lid,
tam je dobrá spoleãnost.“21

„Svatí si kvÛli tomu, Ïe se k nim chovám nenucenû a rád si
hraji a jsem vesel˘, nemusejí myslet, Ïe si nejsem vûdom toho, co
se dûje. Nepravost jakéhokoli druhu nemÛÏe b˘t v Církvi pod-
porována, a kde jsem já, tam se jí nebude dobfie dafiit; neboÈ
jsem rozhodnut, Ïe dokud povedu Církev, povedu ji správnû.“22

„Mám-li takové ‰tûstí, Ïe jsem tím, kdo chápe Boha a kdo
vysvûtluje nebo oznamuje tyto zásady va‰emu srdci, aby je Duch
mohl na vás zpeãetit, pak nechÈ kaÏd˘ muÏ a Ïena od nynûj‰ka
usednou v tichosti, poloÏí si ruce na ústa a jiÏ nikdy nepozved-
nou svou ruku ãi hlas, ani nefieknou nic proti muÏi BoÏímu nebo
sluÏebníkÛm BoÏím... Pfiivádím-li vás k poznání Boha, ve‰keré
pronásledování proti mnû má ustat. Pak poznáte, Ïe jsem Jeho
sluÏebníkem; neboÈ mluvím jako ten, kdo má pravomoc...
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... Mohu okou‰et zásady vûãného Ïivota, a stejnû je mÛÏete
okou‰et i vy. Jsou mi dávána skrze zjevení od JeÏí‰e Krista; a já
vím, Ïe kdyÏ vám sdûluji tato slova vûãného Ïivota, která jsou mi
dávána, vy je okou‰íte, a já vím, Ïe jim vûfiíte. Pravíte, Ïe med je
sladk˘, a totéÏ pravím i já. Mohu také okou‰et ducha vûãného
Ïivota. Vím, Ïe je dobr˘; a kdyÏ vám sdûluji tyto vûci, které mi
byly dány skrze inspiraci od Svatého Ducha, máte povinnost je
pfiijmout jako sladké, a radovat se ãím dál více...

Má slova jsou urãena v‰em, bohat˘m i chud˘m, poroben˘m i
svobodn˘m, velk˘m i mal˘m. NepociÈuji Ïádné nepfiátelství vÛãi
nikomu. Mám vás v‰echny rád; ale nenávidím nûkteré va‰e skutky.
Jsem va‰ím nejlep‰ím pfiítelem, a pokud lidé minou cíl, je to jejich
chyba. Pokud nûkoho pokárám, a on mne nenávidí, je to po‰eti-
lec; neboÈ mám rád v‰echny lidi, a zvlá‰tû tyto své bratry a sestry.

... Neznáte mû; nikdy jste neznali mé srdce. Nikdo nezná mÛj
pfiíbûh. Nemohu ho vyprávût: toho se nikdy neodváÏím.
Nevyãítám nikomu, Ïe mému pfiíbûhu nevûfií. Kdybych byl neza-
Ïil to, co jsem zaÏil, sám bych tomu nevûfiil. Od chvíle, kdy jsem
se narodil na svût, jsem nikdy nikomu neublíÏil. MÛj hlas je vÏdy
hlasem pokoje.

Nemohu ulehnout, dokud ve‰keré mé dílo nebude dokon-
ãeno. Nikdy nezam˘‰lím zlo, ani nedûlám nic, co by ublíÏilo
mému bliÏnímu. AÏ budu povolán pozounem archandûla a zvá-
Ïen na vahách, pak mne v‰ichni poznáte. Nefieknu nic více. BÛh
vám v‰em Ïehnej.“23

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si na stranû 513 o pronásledování, kterému Joseph
Smith ãelil v Nauvoo. Pak si nalistujte stranu 515 a pfieãtûte si
pfiíbûhy o tom, jak slouÏil dûtem v Nauvoo a jak si s nimi hrá-
val. Proã byl podle vás schopen udrÏovat si vesel˘ a dobrosr-
deãn˘ postoj? Pfiem˘‰lejte o tom, co mÛÏete dûlat, abyste i
v dobách zkou‰ky zÛstali ‰Èastn˘mi a láskypln˘mi.
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• Pfieãtûte si tfietí a ãtvrt˘ odstavec na stranû 516 a v‰imnûte si,
jak byl Prorok Joseph zklamán, kdyÏ Svatí nebyli pfiipraveni
pfiijmout to, ãemu je chtûl uãit (viz strany 516–517). Co mÛÏe
stát v cestû na‰í schopnosti pfiijímat více pravdy? Co mÛÏeme
dûlat, abychom se pfiipravili a „byli schopni pfiijmout vûci BoÏí?

• Pfieãtûte si odstavec, kter˘ zaãíná dole na stranû 517, a dva
odstavce, které po nûm následují. Co byste mohli fiíci
nûkomu, kdo odmítá následovat církevního vedoucího, pro-
toÏe tento vedoucí má nûjakou charakterovou vadu? Pfieãtûte
si ãtvrt˘ odstavec na stranû 518 a zamyslete se nad tím, jak se
tato slova t˘kají v‰ech na‰ich vztahÛ s druh˘mi.

• Joseph Smith vyjádfiil víru v to, Ïe BÛh ho bude ochraÀovat a
umoÏní mu dokonãit jeho Ïivotní poslání (strany 518–519).
Jaké jste mûli záÏitky, pfii nichÏ vám BÛh pomohl plnit va‰e
zodpovûdnosti v rodinû nebo v církevním povolání?

• Prostudujte si první dva odstavce na stranû 521. Kdy jste oku-
sili, jak je pravda sladká? Proã se mÛÏeme radovat ze slov pro-
roka nebo jiného vedoucího Církve i v pfiípadû, Ïe nás pokárá
za na‰e pfiestupky?

• Projdûte si zbûÏnû celou kapitolu a vyhledejte jedno nebo dvû
prohlá‰ení, která vám osobnû zvlá‰tû pomáhají. âeho si ceníte
na prohlá‰eních, která jste vybrali? Jak tato kapitola ovlivnila
va‰e svûdectví t˘kající se Proroka Josepha Smitha?

Související ver‰e z písem: Daniel 2:44–45; 2. Timoteovi 4:6–8;
Jákob 1:17–19; Mosiá‰ 2:9–11; Mormon 9:31
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27. ãervna 1844 odpoledne zaútoãila na Ïaláfi v Carthage ve státû Illinois 
lÛza a zabila Proroka Josepha Smitha a Hyruma Smitha.
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Muãednická smrt – 
Prorok peãetí své 

svûdectví vlastní krví

„Îil jako velik˘ a zemfiel jako velik˘ v oãích
BoÏích i svého lidu.“

Ze Ïivota Josepha Smitha

Zima a jaro v letech 1843–1844 bylo obdobím velkého napûtí
v Nauvoo, neboÈ nepfiátelé Josepha Smitha stupÀovali své úsilí
zniãit jeho i Církev. Prorok vûdûl, Ïe jeho sluÏba ve smrtelnosti
brzy dospûje ke konci, a proto se ãasto setkával se ãleny Kvora
Dvanácti apo‰tolÛ, aby jim pfiedával ponauãení a dal jim klíãe
knûÏství nutné pro vedení Církve. Tyto pfiípravy se zavr‰ily na set-
kání s apo‰toly a s nûkolika dal‰ími blízk˘mi spolupracovníky
v bfieznu roku 1844. Bûhem tohoto mimofiádného setkání
Prorok povûfiil ãleny Dvanácti, aby fiídili Církev po jeho smrti, a
vysvûtlil jim, Ïe jim pfiedal v‰echny obfiady, pravomoc a klíãe,
které jsou k tomu zapotfiebí. „Pfiená‰ím bfiímû a zodpovûdnost za
vedení této církve ze sv˘ch ramen na ta va‰e,“ prohlásil.
„Posilnûte ramena svá a neste ho jako muÏi; neboÈ Pán mi
dopfieje chvíli odpoãinku.“1

10. ãervna 1844, Joseph Smith, kter˘ byl starostou Nauvoo, a
mûstská rada Nauvoo nafiídili zniãit Nauvoo Expositor a tiskafisk˘
lis, na nûmÏ se tiskl. Nauvoo Expositor byly noviny zamûfiené
proti mormonÛm, které hanobily Proroka a dal‰í Svaté a poÏa-
dovaly zru‰ení zakládací listiny mûsta Nauvoo. Pfiedstavitelé
mûsta se obávali toho, Ïe tato publikace povede k zásahu ze
strany lÛzy. V dÛsledku tohoto zákroku starosty a mûstské rady
pfiedstavitelé vefiejné správy státu Illinois obÏalovali bezdÛvodnû
Proroka, jeho bratra Hyruma a dal‰í pfiedstavitele mûsta Nauvoo
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z v˘trÏností. Guvernér státu Illinois, Thomas Ford, nafiídil, aby se
tito muÏi podrobili soudu ve mûstû Carthage ve státû Illinois,
které bylo administrativním stfiediskem kraje, a slíbil jim
ochranu. Joseph vûdûl, Ïe kdyÏ pÛjde do Carthage, jeho Ïivot
bude váÏnû ohroÏen ze strany lÛzy, která mu vyhroÏovala.

Joseph a Hyrum byli pfiesvûdãeni o tom, Ïe lÛza má zájem
pouze o nû, a tak se rozhodli uprchnout na západ, aby si zachrá-
nili Ïivot. 23. ãervna se dostali pfies fieku Mississippi, ale pozdûji
téhoÏ dne bratfií z Nauvoo Proroka vyhledali a fiekli mu, Ïe
pokud se nevzdá pfiedstavitelÛm vefiejné správy v Carthage,
mûsto Nauvoo napadnou vojenské jednotky. Prorok s tím sou-
hlasil v nadûji, Ïe tím vládní pfiedstavitele i lÛzu upokojí. 24.
ãervna se Joseph a Hyrum Smithovi rozlouãili s rodinami a odjeli
spolu s dal‰ími pfiedstaviteli mûsta Nauvoo do Carthage, kde se
následujícího dne dobrovolnû vydali pfiedstavitelÛm kraje. Poté,
co byli bratfii z pÛvodního obvinûní propu‰tûni na kauci, byli
kfiivû obÏalováni z vlastizrady státu Illinois, byli zatãeni a uvûz-
nûni v Ïaláfii v Carthage, kde mûli ãekat na soudní líãení. Star‰í
John Taylor a Willard Richards, jediní ãlenové Dvanácti, ktefií
v oné dobû neslouÏili na misii, se k nim dobrovolnû pfiipojili.

27. ãervna 1844 odpoledne sedûla skupinka bratfií v tichosti a
sklíãenû v Ïaláfii. Jeden z nich poÏádal star‰ího Taylora, kter˘ mûl
syt˘ tenor, aby jim zazpíval. Zakrátko zaznûl jeho zpûv: „Jeden
chud˘ ãlovûk pfiesmutnû sám ãasto cestou míjel mne. O pomoc
prosil pokornû, Ïe nemohl jsem fiíci ne.“2 Star‰í Taylor pozdûji
vzpomínal, Ïe tato píseÀ „byla do znaãné míry v souladu s tím,
jak jsme se tehdy cítili, neboÈ duch kaÏdého z nás byl sklíãen˘,
sklesl˘ a chmurn˘“.3

Krátce po páté hodinû odpolednû zaútoãila na Ïaláfi velká
skupina útoãníkÛ, ktefií zaãali stfiílet na muÏe uvnitfi Ïaláfie.
V nûkolika málo minutách byl hanebn˘ ãin dokonán. Hyrum
Smith byl zastfielen jako první a zemfiel témûfi okamÏitû. Star‰í
Richards zázrakem utrÏil pouze povrchové zranûní a star‰í
Taylor, aãkoli byl váÏnû zranûn, pfieÏil a pozdûji se stal tfietím
presidentem Církve. Prorok Joseph bûÏel k oknu a byl smrtelnû
postfielen. Prorok Znovuzfiízení a jeho bratr Hyrum zpeãetili své
svûdectví vlastní krví.
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Uãení Josepha Smitha

BÛh ochraÀoval Josepha Smitha, dokud jeho 
pozemské poslání nebylo dokonãeno.

Joseph Smith v srpnu 1842 fiekl: „V souãasné dobû mám pocit,
Ïe vzhledem k tomu, Ïe mne Pán V‰emohoucí zachoval aÏ do
dne‰ního dne, bude mne i nadále zachovávat díky spojené vífie a
modlitbám Svat˘ch, dokud zcela nenaplním své poslání v tomto
Ïivotû a dokud tak pevnû nezaloÏím dispensaci plnosti knûÏství
v tûchto posledních dnech, Ïe ve‰keré mocnosti zemû a pekla ji
nebudou moci nikdy pfiemoci.“4

V fiíjnu 1843 Prorok fiekl: „Vyz˘vám cel˘ svût, aby zniãil dílo
BoÏí; a prorokuji, Ïe nikdy nebudou mít moc mû zabít, dokud
mé dílo nebude dokonãeno a já nebudu pfiipraven zemfiít.“5

V kvûtnu 1844 Prorok fiekl: „BÛh mne bude vÏdy ochraÀovat,
dokud se mé poslání nenaplní.“6

V ãervnu 1844 Prorok fiekl: „Neberu ohled na svÛj Ïivot. Jsem
pfiipraven b˘t pfiinesen jako obûÈ za tento lid; neboÈ co mohou
na‰i nepfiátelé udûlat? Pouze zabít tûlo, a jejich moc tím pak
konãí. StÛjte pevnû, pfiátelé moji; nikdy necouvnûte. NesnaÏte si
zachránit Ïivot, neboÈ ten, kdo se bojí zemfiít za pravdu, ztratí
vûãn˘ Ïivot. Vytrvejte do konce, a budeme vzkfií‰eni a staneme se
takov˘mi, jako jsou Bohové, a budeme vládnout v celestiálních
královstvích, kníÏectvích a vûãn˘ch panstvích.“7

Na zaãátku dne 27. ãervna 1844 napsal Joseph Smith v Ïaláfii
v Carthage ve spûchu dopis Emmû Smithové: „Odevzdávám se
do znaãné míry svému osudu vûda, Ïe jsem ospravedlnûn a Ïe
jsem udûlal to nejlep‰í, co mohlo b˘t udûláno. Pozdravuj ode
mne dûti a v‰echny mé pfiátele... ; a pokud jde o vlastizradu, vím,
Ïe jsem Ïádnou nespáchal, a oni nemohou dokázat ani zdání
nûãeho podobného, takÏe nemusí‰ mít Ïádné obavy, Ïe by nám
z toho dÛvodu mohla b˘t zpÛsobena nûjaká újma. KéÏ vám v‰em
BÛh Ïehná. Amen.“8
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Wilford Woodruff zaznamenal, Ïe Prorok Joseph Smith „strávil poslední zimu 
svého Ïivota, asi tfii nebo ãtyfii mûsíce, s kvorem Dvanácti, a uãil je... 

[Trávil tak] den po dnu, t˘den po t˘dnu a mûsíc po mûsíci.“

Joseph Smith pfied svou smrtí pfiedal Dvanácti apo‰tolÛm
kaÏd˘ knûÏsk˘ klíã a moc, kterou na nûj Pán zpeãetil.

Wilford Woodruff, ãtvrt˘ president Církve, vzpomínal: „[Joseph
Smith] strávil poslední zimu svého Ïivota, asi tfii nebo ãtyfii mûsíce,
s kvorem Dvanácti, a uãil je. Nejednalo se pouze o to, Ïe by jim
nûkolik hodin pfiedával obfiady evangelia; ale trávil den po dnu,
t˘den po t˘dnu a mûsíc po mûsíci tím, Ïe uãil je a nûkolik dal‰ích
vûcem království BoÏího.“9



K A P I T O L A  4 6

529

Wilford Woodruff fiekl o setkání Josepha Smitha s apo‰toly
v bfieznu 1844 toto: „Pamatuji si na vÛbec poslední fieã, kterou
k nám [Joseph Smith] pronesl pfied svou smrtí... Stál pfiitom na
nohou asi tfii hodiny. Místnost byla naplnûna jakoby stravujícím
ohnûm, jeho tváfi byla jasná jako jantar a byl odûn mocí BoÏí.
PfiedloÏil nám na‰e povinnosti. PfiedloÏil nám plnost tohoto veli-
kého díla BoÏího; a ve své fieãi k nám fiekl: ,Mám na svou hlavu
zpeãetûn kaÏd˘ klíã, kaÏdou moc, kaÏdou zásadu Ïivota a spa-
sení, kterou kdy BÛh dal komukoli, kdo kdy Ïil na tváfii zemû. A
tyto zásady a toto knûÏství a moc pfiináleÏejí této veliké a
poslední dispensaci, kterou BÛh nebes svou rukou ustanovil na
zemi. Nyní,‘ fiekl mluvû k Dvanácti, ,jsem na va‰i hlavu zpeãetil
kaÏd˘ klíã, kaÏdou moc a kaÏdou zásadu, kterou Pán zpeãetil na
hlavu mou.‘ A pokraãoval slovy: ,Îiji jiÏ dlouho – aÏ do souãasné
doby – uprostfied tohoto lidu a v tomto velikém díle a práci
vykoupení. Pfieji si doÏít se toho, abych vidûl tento chrám posta-
ven˘. Já se v‰ak nedoÏiji toho, abych ho vidûl dokonãen˘; ale vy
ano – vy ano.‘ …

Poté, co k nám takto promlouval, fiekl: ,Pravím vám, Ïe bfiímû
tohoto království nyní spoãívá na va‰ich bedrech; musíte ho nést
po celém svûtû, a pokud to neudûláte, budete zatraceni.‘ “10

âlenové Kvora Dvanácti zaznamenali: „My, [ãlenové
Dvanácti],... jsme byli pfiítomni na radû konané ke konci uply-
nulého mûsíce bfiezna [1844] ve mûstû Nauvoo...

Na této radû se Joseph Smith zdál ponûkud sklíãen˘ v duchu,
a vyuÏil této pfiíleÏitosti, aby nám otevfiel své srdce... ,Bratfií, Pán
mû pobízí, abych uspí‰il dílo, do nûhoÏ jsme zapojeni...
Zanedlouho se má stát nûco dÛleÏitého. MoÏná, Ïe mû moji
nepfiátelé zabijí. A v pfiípadû, Ïe mne zabijí, a klíãe a moc, které
na mnû nyní spoãívají, vám nebudou pfiedány, budou ze zemû
ztraceny. Pokud se mi ale jen podafií vloÏit je na va‰i hlavu, pak
nechÈ padnu za obûÈ vraÏedn˘m rukám, strpí-li to BÛh, a budu
moci odejít zcela radostnû a spokojenû vûda, Ïe mé dílo je doko-
náno a Ïe základy, na nichÏ má b˘t postaveno království BoÏí
v této dispensaci plnosti ãasÛ, jsou poloÏeny.
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Na bedrech Dvanácti musí od nynûj‰ka spoãívat zodpovûdnost
za vedení této církve, dokud nepovûfiíte dal‰í, ktefií nastoupí po
vás. Va‰i nepfiátelé vás nemohou zabít v‰echny najednou, a
pokud by byl kdokoli z vás zabit, mÛÏete vloÏit ruce na jiné a své
kvorum doplnit. A tak mohou b˘t tato moc a tyto klíãe na zemi
zachovány.‘ …

Nikdy nezapomeneme na jeho pohnutí ãi na jeho slova pfii
této pfiíleÏitosti. Poté, co takto promluvil, kráãel dál po místnosti
a fiekl: ,Od chvíle, kdy jsem odvalil toto bfiímû ze sv˘ch beder,
cítím se lehk˘ jako korek. Mám pocit, Ïe jsem voln˘. Dûkuji
svému Bohu za toto vysvobození.‘ “11

Parley P. Pratt, ãlen Kvora Dvanácti, napsal: „Tento velik˘ a
dobr˘ muÏ byl pohnut k tomu, aby pfied svou smrtí ãas od ãasu
svolával ãleny Dvanácti a pouãoval je ve v‰ech vûcech t˘kajících se
království, obfiadÛ a BoÏí správy. âasto poznamenal, Ïe pokládá
základy, ale Ïe bude úkolem Dvanácti tuto stavbu dokonãit. ¤ekl:
,Nevím proã, ale z nûjakého dÛvodu jsem nutkán uspí‰it své pfií-
pravy a pfiedat Dvanácti v‰echny obfiady, klíãe, smlouvy, obdaro-
vání a peãeticí obfiady knûÏství, a pfiedloÏit jim tak vzor ve v‰ech
vûcech t˘kajících se svatostánku [chrámu] a obdarování, které se
tam vykonává.‘

KdyÏ toto uãinil, nesmírnû se radoval; neboÈ, fiekl, Pán se
chystá vloÏit toto bfiímû na va‰e bedra a dopfieje mi na chvíli
odpoãinek; a pokud mne zabijí, pokraãoval, království BoÏí se
bude valit dál, neboÈ jsem nyní dokonãil dílo, které mi bylo ulo-
Ïeno, tím, Ïe jsem vám svûfiil v‰echny vûci t˘kající se budování
království podle nebeského vidûní a vzoru, kter˘ mi byl ukázán
z nebe.“12

Brigham Young, druh˘ president Církve, uãil: „Joseph pfiedal
na na‰i hlavu v‰echny klíãe a moci pfiináleÏející apo‰tolství, které
on sám vlastnil, neÏ byl odÀat ze zemû, a Ïádn˘ ãlovûk ani sku-
pina lidí se nemohou v tomto svûtû ani ve svûtû, kter˘ pfiijde,
dostat mezi Josepha a ãleny Dvanácti. Joseph velmi ãasto fiíkal
Dvanácti: ,Já jsem poloÏil základy, a vy na nich musíte stavût,
neboÈ království spoãívá na va‰ich bedrech.‘ “13
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Prorok Joseph Smith a jeho bratr Hyrum Ïili jako velicí a
zemfieli jako velicí kvÛli svému svûdectví o evangeliu.

John Taylor, kdyÏ slouÏil jako ãlen Kvora Dvanácti, napsal
níÏe uvedená slova, která jsou také zaznamenána v Nauce a
smlouvách 135:1–6: „Abychom zpeãetili svûdectví o této knize a
o Knize Mormonovû, oznamujeme muãednickou smrt Josepha
Smitha, Proroka, a Hyruma Smitha, patriarchy. Byli zastfieleni
v Ïaláfii v Carthage 27. ãervna 1844 asi v pût hodin odpoledne
ozbrojenou lÛzou – ãernû nalíãenou – ãítající od 150 do 200
osob. Hyrum byl stfielen první a padl klidnû zvolav: Jsem mrtev!
Joseph vyskakoval z okna, a pfii tomto pokusu byl zastfielen zvo-
lav: Ó Pane, BoÏe mÛj! Na oba bylo stfiíleno poté, co zemfieli,
zvûrsk˘m zpÛsobem, a kaÏd˘ dostal ãtyfii kulky.

John Taylor a Willard Richards, dva z Dvanácti, byli v té dobû
jedin˘mi osobami v místnosti; první byl bestiálním zpÛsobem
zranûn ãtyfimi kulkami, ale potom se uzdravil; druh˘, skrze pro-
zfietelnost BoÏí, unikl dokonce bez jediné díry v ‰atu svém.

Joseph Smith, Prorok a Vidoucí Pánû, uãinil, kromû JeÏí‰e
samotného, pro spasení lidí na tomto svûtû více, neÏ kter˘koli
jin˘ ãlovûk, jenÏ na nûm kdy Ïil. Za krátkou dobu dvaceti let
pfiinesl Knihu Mormonovu, kterou pfieloÏil darem a mocí BoÏí,
a byl nástrojem jejího vydání na dvou svûtadílech; vyslal plnost
vûãného evangelia, které ona obsahuje, do ãtyfi stran zemû;
pfiinesl zjevení a pfiikázání, která tvofií tuto knihu Nauka a
smlouvy, a mnoho dal‰ích moudr˘ch dokumentÛ a pokynÛ
k prospûchu dûtí lidsk˘ch; shromáÏdil mnoho tisícÛ Svat˘ch
posledních dnÛ, zaloÏil veliké mûsto a zanechal vûhlas a
jméno, jeÏ nemohou b˘ti zniãeny. Îil jako velik˘ a zemfiel jako
velik˘ v oãích BoÏích i svého lidu; a jako vût‰ina Pánov˘ch
pomazan˘ch v dávn˘ch ãasech zpeãetil své poslání a svá díla
svou vlastní krví; a stejnû tak jeho bratr Hyrum. V Ïivotû nebyli
rozdûleni a ve smrti nebyli odlouãeni!

KdyÏ ‰el Joseph do Carthage, aby se vydal pfiedstíran˘m poÏa-
davkÛm zákona, dva nebo tfii dny pfied sv˘m úkladn˘m zavraÏ-
dûním, fiekl: ,Jdu jako beránek k zabití; ale jsem klidn˘ jako letní



K A P I T O L A  4 6

532

jitro; mám svûdomí bez provinûní vÛãi Bohu a vÛãi v‰em lidem.
Zemfiu nevinen, a je‰tû o mne bude fieãeno – byl chladnokrevnû
zavraÏdûn.‘ – TéhoÏ rána poté, co se Hyrum pfiipravil, aby ‰el –
má b˘ti fieãeno k zabití? ano, neboÈ tak to bylo – ãetl tento odsta-
vec poblíÏ konce dvanácté kapitoly z Etera v Knize Mormonovû
a pfiehnul si u nûho list:

A stalo se, Ïe jsem se modlil k Pánu, aby dal pohanÛm
milost, aby mohli míti pravou lásku. A stalo se, Ïe Pán mi pra-
vil: Nebudou-li míti pravou lásku, tobû na tom nemusí záleÏeti,
ty jsi byl vûrn˘; proãeÏ ‰at tvÛj bude oãi‰tûn. A protoÏe jsi vidûl
slabost svou, bude‰ uãinûn siln˘m, dokonce tak, Ïe usedne‰ na
místû, které jsem pfiipravil v pfiíbytcích svého Otce. A nyní já....
se louãím s pohany, ano, a také se sv˘mi bratfiími, které miluji,
dokud se nesetkáme pfied soudcovskou stolicí Kristovou, kde
v‰ichni lidé budou vûdûti, Ïe mÛj ‰at není poskvrnûn va‰í krví.
[Eter 12:36–38.] Testátofii jsou nyní mrtvi, a jejich testament je
v platnosti.

Hyrum Smith byl v únoru 1844 stár ãtyfiicet ãtyfii let a
Josephu Smithovi bylo v prosinci 1843 tfiicet osm; a od nynûj-
‰ka nadále budou jejich jména zafiazena mezi muãedníky
náboÏenství; a ãtenáfii v kaÏdém národu tak bude pfiipomí-
náno, Ïe Kniha Mormonova a tato kniha Nauka a smlouvy cír-
kve stály nejlep‰í krev devatenáctého století, aby je pfiinesla
pro spasení poru‰eného svûta; a Ïe mÛÏe-li oheÀ ublíÏiti zele-
nému stromu pro slávu BoÏí, jak snadné bude spáliti suché
stromy pro oãi‰tûní vinice od zkaÏenosti. Oni Ïili pro slávu;
oni zemfieli pro slávu; a sláva je jejich vûãnou odmûnou. Jejich
jména budou od vûku do vûku pfiecházeti na potomstvo jako
drahokamy pro posvûcené.“14

Joseph Smith naplnil své pozemské poslání 
a zpeãetil své svûdectví vlastní krví.

Brigham Young prohlásil: „Aãkoli mûl nepfiítel moc zabít
na‰eho proroka, totiÏ zabít jeho tûlo, nedosáhl snad prorok
v‰eho, ãeho mûl v úmyslu ve své dobû dosáhnout? Dle mého
spolehlivého poznání toho dosáhl.“15
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Brigham Young také uãil: „Kdo
vysvobozoval Josepha Smitha z rukou
jeho nepfiátel aÏ do dne jeho smrti? Byl
to BÛh; aãkoli byl znovu a znovu pfiivá-
dûn na okraj smrti, takÏe z pohledu
v‰ech lidí nebyla Ïádná pravdûpodob-
nost jeho záchrany. KdyÏ byl v Ïaláfii
v Missouri, a nikdo neoãekával, Ïe by
nûkdy unikl z jejich rukou, mûl jsem
víru Abrahamovu a fiekl jsem bratfiím:
JakoÏe BÛh Ïije, dostane se z jejich

rukou. I kdyÏ prorokoval, Ïe se nedoÏije 40 let, pfiesto jsme
v‰ichni chovali nadûji, Ïe to bude proroctví fale‰né a Ïe si ho mezi
sebou udrÏíme navûky. Mysleli jsme si, Ïe na‰e víra to dokáÏe, ale
m˘lili jsme se – nakonec padl jako muãedník svého náboÏenství.
¤ekl jsem, Ïe je v‰e v pofiádku; svûdectví nyní nabylo úplné plat-
nosti; zpeãetil ho vlastní krví.“16

Wilford Woodruff svûdãil: „Míval jsem ohlednû jeho smrti a
toho, jak mu byl odÀat Ïivot, zvlá‰tní pocity. Mûl jsem pocit, Ïe
kdyby se... Josephovi mohlo splnit jeho pfiání, byl by prÛkopní-
kem cesty do Skalist˘ch hor. Ale od té doby jsem se plnû smífiil
se skuteãností, Ïe se to stalo podle daného plánu, Ïe bylo od nûj,
jako vedoucího této dispensace, vyÏadováno, aby zpeãetil své
svûdectví vlastní krví, a aby odtud ode‰el do duchovního svûta,
drÏe klíãe této dispensace, a otevfiel onu misii, která se nyní
vykonává kázáním evangelia ,duchÛm ve vûzení‘.“17

Joseph F. Smith, ‰est˘ president Církve, uãil: „âemu nás
muãednická smrt [Josepha a Hyruma Smithov˘ch] uãí?
DÛleÏitému ponauãení, Ïe ,kde je závûÈ, tam musí b˘t nutnû i
smrt zÛstavitele‘ (viz Îid. 9:16), aby závûÈ nabyla platnosti. A
navíc, Ïe krev muãedníkÛ je vskutku setbou Církve. Pán dovolil
tuto obûÈ, aby svûdectví onûch ctnostn˘ch a spravedliv˘ch muÏÛ
mohlo stát jako svûdectví proti zvrácenému a nespravedlivému
svûtu. Pak také byli pfiíkladem oné nádherné lásky, o níÏ mluví
Vykupitel: ,Vût‰ího milování nad to Ïádn˘ nemá, neÏ aby du‰i
svou poloÏil za pfiátely své.‘ (Jan 15:13.) Tuto nádhernou lásku

Brigham Young
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projevovali Svat˘m i svûtu; neboÈ si oba uvûdomovali, a vyjádfiili
své pfiesvûdãení, neÏ se vydali na cestu do Carthage, Ïe jdou na
smrt... Jejich odvaha, jejich víra, jejich láska k lidem byla bez-
mezná, a oni za svÛj lid dali v‰e, co mûli. Tato oddanost a láska
nenechala ty, ktefií se tû‰ili ze spoleãenství Svatého Ducha, na
pochybách, Ïe tito dobfií a vûrní muÏi byli vskutku zplnomocnû-
n˘mi sluÏebníky Pánû.

Tato muãednická smrt vÏdy byla a stále je inspirací pro lid
Pánû. Pomáhá jim v jejich osobních zkou‰kách; dává jim odvahu
kráãet po stezce ve spravedlivosti a poznat pravdu a Ïít podle ní,
a Svatí posledních dnÛ, ktefií poznali veliké pravdy, jeÏ BÛh zje-
vil skrze svého sluÏebníka Josepha Smitha, ji musejí vÏdy ucho-
vávat v posvátné památce.“18

George Albert Smith, osm˘ presi-
dent Církve, prohlásil: „Joseph Smith
naplnil své poslání; a kdyÏ pfii‰el ãas,
aby stál tváfií tváfi smrti, fiekl: ,Jdu jako
beránek k zabití, ale jsem klidn˘ jako
letní jitro. Mám svûdomí bez provinûní
vÛãi Bohu a vÛãi v‰em lidem. Vezmou-li
mi Ïivot, zemfiu nevinen, a má krev
bude volat ze zemû o odplatu, a je‰tû
o mne bude fieãeno: „Byl chladno-
krevnû zavraÏdûn.“‘ [Viz NaS 135:4.]

Nemûl obavy postavit se obvinûní, které proti nûmu bylo vzne-
seno, Ïe klamal lid a Ïe s lidmi jednal nespravedlnû. Nemûl
obavy z toho, jak dopadne jeho Ïivotní poslání, a ani nemûl
obavy o koneãné vítûzství tohoto díla, o nûmÏ vûdûl, Ïe je boÏ-
ského pÛvodu, a za které poloÏil svÛj Ïivot.“19

Gordon B. Hinckley, patnáct˘ president Církve, svûdãil: „Byl
si [Joseph Smith] tak jist˘ vûcí, kterou vedl, byl si tak jist˘ sv˘m
boÏsky dan˘m povoláním, Ïe si jich váÏil více neÏ vlastního
Ïivota. S pfiedtuchou své blíÏící se smrti se odevzdal tûm, ktefií ho
bezbranného vydali do rukou lÛzy. Své svûdectví zpeãetil krví
svého Ïivota.“20

George Albert Smith
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Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Krátce pfiedtím, neÏ byli Joseph a Hyrum Smithovi zabiti, star‰í
John Taylor zazpíval píseÀ „Jeden chud˘ pocestn˘“ (strana
526). Pfieãtûte si slova této písnû nebo si píseÀ zazpívejte a
pfiem˘‰lejte o tom, jak se tato slova vztahují k Ïivotu Proroka
Josepha Smitha. Proã byla tato píseÀ za dan˘ch okolností tak
vhodná?

• Projdûte si prohlá‰ení, která svûdãí o tom, Ïe Joseph Smith
pfiedal klíãe knûÏství Dvanácti apo‰tolÛm (strany 528–530).
Proã podle vás apo‰tolové povaÏovali za dÛleÏité svûdãit o
tûchto událostech? Jaké máte svûdectví ohlednû nástupnictví
v pfiedsednictvu Církve?

• Prostudujte si, jak John Taylor popsal muãednickou smrt
Josepha a Hyruma Smithov˘ch (strany 531–532). Jak byste
mohli obhájit prohlá‰ení, Ïe Joseph Smith „uãinil, kromû JeÏí‰e
samotného, pro spasení lidí na tomto svûtû více, neÏ kter˘koli
jin˘ ãlovûk, jenÏ na nûm kdy Ïil“? Hyrum si pfied odchodem do
Ïaláfie v Carthage ãetl Etera 12:36–38 a tuto stránku si pfiehnul.
Jak se tato pasáÏ t˘kala Josepha a Hyruma? Jaké máte pocity,
kdyÏ pfiem˘‰líte o obûti, kterou pfiinesli Joseph a Hyrum
Smithovi kvÛli svému svûdectví o JeÏí‰i Kristu?

• Pfieãtûte si svûdectví prorokÛ posledních dnÛ na stranách
532–534. Jaká vyjádfiení vdûãnosti a svûdectví mÛÏete pfiipojit
k jejich slovÛm?

Související ver‰e z písem: ÎidÛm 9:16–17; NaS 5:21–22;
98:13–14; 112:30–33; 136:37–40
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„Chvalte Proroka“ – 
proroci posledních 

dnÛ vydávají svûdectví o 
Proroku Josephu Smithovi

„Prorok Joseph Smith… byl povolán Bohem, hlasem 
samotného Boha, aby svûtu naposledy otevfiel 

dispensaci evangelia.“ (Joseph F. Smith)

Ze Ïivota Josepha Smitha

Po smrti Proroka Josepha Smitha a jeho bratra Hyruma se ãle-
nové Kvora Dvanácti, ktefií byli na misionáfisk˘ch cestách po
Spojen˘ch státech, co nejrychleji vrátili do Nauvoo. âlenové
Dvanácti pak svolali na 8. srpna 1844 shromáÏdûní Svat˘ch, na
nûmÏ promluvil Brigham Young, president Kvora Dvanácti. Pfii
jeho proslovu se pfiihodilo nûco mimofiádného, o ãemÏ svûdãili
mnozí Svatí. President Young byl zázraãn˘m zpÛsobem promû-
nûn, takÏe vypadal jako Joseph Smith, i jeho hlas tak znûl.
„Kdyby Joseph vstal z mrtv˘ch a opût k nim promluvil,“ zazna-
menal George Q. Cannon, „nemûlo by to o nic pfiekvapivûj‰í úãi-
nek, neÏ jak˘ tato událost mûla na mnohé pfiítomné na onom
shromáÏdûní. Byl to hlas samotného Josepha; a nejenÏe byl sly-
‰et hlas Josepha; ale lidem se díky tomu, co vidûli, zdálo, jako
kdyby pfied nimi stál Joseph samotn˘. Nikdy jsme nesly‰eli o
podivuhodnûj‰í a zázraãnûj‰í události, neÏ byla ta, která se ode-
hrála onoho dne v pfiítomnosti onûch shromáÏdûn˘ch. Pán dal
svému lidu svûdectví, které nenechalo nikoho na pochybách
ohlednû toho, kdo je oním muÏem, kterého On vybral, aby je
vedl.“1
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„V radách vûãnosti bylo rozhodnuto,“ prohlásil Brigham Young, „dlouho pfiedtím, 
neÏ byly poloÏeny základy svûta, Ïe [Joseph Smith] bude tím muÏem, 
kter˘ v poslední dispensaci tohoto svûta pfiinese lidem slovo BoÏí.“
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V závûru onoho shromáÏdûní Svatí odhlasovali, Ïe jim budou
pfiedsedat ãlenové Dvanácti. O více neÏ tfii roky pozdûji, v prosinci
1847, bylo znovu zorganizováno První pfiedsednictvo a Brighamu
Youngovi byla vyjádfiena podpora jako presidentovi Církve.

Od dob Brighama Younga kaÏd˘ prorok, kter˘ pfiedsedal
Církvi, svûdãil o pozoruhodném poslání Proroka Josepha
Smitha. Joseph Smith byl vyvolen na Radû v nebi, aby byl velik˘m
prorokem a vidoucím posledních dnÛ. Jeho poslání bylo tak
dÛleÏité, Ïe ho pfiedpovûdûli dávní proroci, vãetnû starozákon-
ního proroka Jozefa, kter˘ byl prodán do Egypta. Jozef z Egypta
byl sám vidoucí a prorokoval ob‰írnû o Josephu Smithovi:

„Vidoucího vzbudí Pán, mÛj BÛh, kter˘ bude vyvolen˘m vidou-
cím pro plod ledví mého... A on se bude jmenovati po mnû; a
bude se jmenovati po otci svém. A bude jako já; neboÈ to, co Pán
pfiinese rukou jeho, to pfiivede mocí Pánû lid mÛj ke spasení.“
(2. Nefi 3:6, 15; viz také 2. Nefi 3:6–22.)2

V prosinci 1834 dal Joseph Smith st. Proroku Josephovi
poÏehnání potvrzující, Ïe je oním vidoucím, o nûmÏ Jozef v dáv-
n˘ch dobách prorokoval: „Îehnám ti poÏehnáními tv˘ch otcÛ
Abrahama, Izáka a Jákoba; a dokonce poÏehnáními otce tvého
Jozefa, syna Jákobova. Viz, on pohlíÏel na své potomstvo
v posledních dnech... ; pilnû se snaÏil poznat, odkud pfiijde onen
syn, kter˘ vynese na svûtlo svûta slovo Pánû, kter˘m by mohli b˘t
osvíceni a pfiivedeni zpût do pravého stáda, a jeho oãi spatfiily
tebe, synu mÛj; jeho srdce zaplesalo a jeho du‰e byla upokojena,
a pravil:... ,Z mého semene rozpt˘leného mezi pohany, povstane
vyvolen˘ vidoucí..., jehoÏ srdce bude rozjímat o veliké mou-
drosti, jehoÏ inteligence obsáhne a pochopí hluboké vûci BoÏí a
jehoÏ ústa budou promlouvat zákon spravedln˘ch.‘ … Ty bude‰
drÏet klíãe této sluÏby, vskutku pfiedsednictva této církve, jak
v ãase, tak na vûãnosti.“3

Skrze Josepha Smitha, vyvoleného vidoucího posledních dnÛ,
byly zjeveny nauky a spásné obfiady evangelia, a pravá Církev
JeÏí‰e Krista byla znovu zaloÏena na zemi. Svûdectví dávn˘ch i
novodob˘ch prorokÛ spoleãnû prohla‰ují, Ïe Joseph Smith byl
nástrojem, skrze nûjÏ BÛh znovuzfiídil plnost evangelia pro
poÏehnání „celé lidské rodiny, od vûãnosti do vûãnosti“.4
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Svûdectví prorokÛ posledních dnÛ

Joseph Smith byl ke svému prorockému 
povolání pfiedustanoven.

President Brigham Young: „V radách
vûãnosti bylo rozhodnuto, dlouho
pfiedtím, neÏ byly poloÏeny základy
svûta, Ïe [Joseph Smith] bude tím
muÏem, kter˘ v poslední dispensaci
tohoto svûta pfiinese lidem slovo BoÏí a
obdrÏí plnost klíãÛ a moci knûÏství Syna
BoÏího. Pán na nûj upíral svÛj zrak, i na
jeho otce, a na otce jeho otce, a na
jejich pfiedky, aÏ pfiímo k Abrahamovi, a
od Abrahama k potopû, od potopy

k Enochovi a od Enocha k Adamovi. Sledoval onu rodinu a onu
krev, jak obíhá ze svého pramene aÏ k narození onoho muÏe.
[Joseph Smith] byl pfiedustanoven ve vûãnosti, aby pfiedsedal
této poslední dispensaci.“5

President Joseph Fielding Smith: „Joseph Smith byl vybrán,
aby stál v ãele díla Pánû v posledních dnech, a sv˘m dílem byl
povûfien skrze pfiedzvûdûní na‰eho Vûãného Otce ve vûãnostech,
neÏ se narodil. Pfii‰el v duchu Eliasovû, aby pfiipravoval cestu pro
pfiíchod Pánû. Îádnému prorokovi ode dnÛ Adamov˘ch, samo-
zfiejmû vyjma na‰eho Vykupitele, nebylo dáno vût‰í poslání.“6

President Ezra Taft Benson:
„Abychom získali pfiedstavu o velkole-
posti Prorokova pozemského pÛsobení,
musíme na nûj nahlíÏet z pohledu vûã-
nosti. Byl mezi tûmi ,u‰lechtil˘mi a veli-
k˘mi‘, které Abraham popsal takto:

,Nyní, Pán ukázal mnû, Abrahamovi,
inteligence, jeÏ byly zorganisovány
dfiíve, neÏli byl svût; a mezi v‰emi tûmi
byly mnohé z u‰lechtil˘ch a velik˘ch; a
BÛh vidûl tyto du‰e, Ïe byly dobré, a

President Ezra Taft Benson

President Brigham Young
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stál uprostfied nich a fiekl: Tyto uãiním vládci sv˘mi; neboÈ stál
mezi tûmi, jiÏ byli duchové, a vidûl, Ïe jsou dobfií; a fiekl mi:
Abrahame, ty jsi jeden z nich; ty jsi byl vyvolen dfiíve, neÏli ses
narodil.‘ (Abraham 3:22–23.)

A tak tomu bylo i v pfiípadû Josepha Smitha. I on tam byl. I on
zasedal v radû s onûmi u‰lechtil˘mi a velik˘mi. Zaujímal pfiední
ãestné a v˘znaãné místo, a nepochybnû pomáhal s plánováním a
s realizací velikého díla Pánû ,uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘
Ïivot ãlovûka‘, se spasením v‰ech dûtí na‰eho Otce. [MojÏí‰
1:39.] Jeho poslání mûlo, a bude mít, dopad na v‰echny ty, ktefií
kdysi pfii‰li na zem; na v‰echny ty, ktefií tehdy dleli na zemi, i na
miliony tûch, ktefií se dosud nenarodili...

Prorok Joseph Smith nebyl jen ,jedním z onûch u‰lechtil˘ch a
velik˘ch‘, ale vûnoval, a vûnuje nadále i dnes, z nadpozemsk˘ch
sfér pozornost dÛleÏit˘m záleÏitostem zde na zemi. NeboÈ
z pohledu Pánû... je to v‰e, v ãem Prorok Joseph zastává dÛleÏi-
tou úlohu, jeden velk˘ vûãn˘ plán – to v‰e se dûje prostfiednic-
tvím vûãného knûÏství a pravomoci BoÏí.“7

První vidûní Josepha Smitha je základní 
souãástí na‰eho osobního svûdectví.

President Joseph F. Smith: „Nejvût‰í událostí, která se ve svûtû
pfiihodila od vzkfií‰ení Syna BoÏího z hrobu a jeho vystoupení na
v˘sost, byl pfiíchod Otce a Syna k tomuto chlapci, Josephu
Smithovi, aby pfiipravili cestu pro poloÏení základu [BoÏího] krá-
lovství – ne království ãlovûka – aby jiÏ nikdy nezaniklo ani
nebylo zniãeno.

KdyÏ jsem pfiijal tuto pravdu, shledávám snadn˘m pfiijmout
kaÏdou jinou pravdu, kterou prohlásil a oznámil bûhem svého
poslání... na tomto svûtû. Nikdy neuãil nauce, jeÏ nebyla prav-
divá. Nikdy nepraktikoval nauku, která mu nebyla pfiikázána
praktikovat. Nikdy neobhajoval omyl. Nebyl oklamán. Vidûl; sly-
‰el; ãinil, jak mu bylo pfiikázáno ãinit; a za dílo vykonané
Josephem Smithem je tedy zodpovûdn˘ BÛh – nikoli Joseph
Smith. Pán je za to zodpovûdn˘, a ne ãlovûk.“8
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President Heber J. Grant: „Buì
Joseph Smith skuteãnû vidûl Boha a
skuteãnû s Ním rozmlouval, a sám BÛh
skuteãnû pfiedstavil JeÏí‰e Krista chlapci
Josephu Smithovi, a JeÏí‰ Kristus sku-
teãnû fiekl Josephu Smithovi, Ïe bude
nástrojem v rukou BoÏích, aby znovu-
zfiídil na zemi pravé evangelium JeÏí‰e
Krista – nebo je takzvan˘ mormonismus
m˘tem. A mormonismus m˘tem není!
Je to moc BoÏí ku spasení; je to Církev

JeÏí‰e Krista zfiízená pod Jeho vedením, a ani v‰echna nevíra
svûta nemÛÏe zmûnit základní skuteãnosti t˘kající se Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.“9

President Howard W. Hunter: „Jsem
vdûãn˘ za své ãlenství v Církvi; a mé svû-
dectví o její boÏskosti spoãívá na jedno-
duchém pfiíbûhu o mladíkovi, kter˘ kleãí
pod stromy a pfiijímá nebeské náv‰tûv-
níky – nikoli jednoho Boha, ale dvû
oddûlené a samostatné bytosti, Otce a
Syna, ktefií tím znovu zjevují svûtu
bytosti, z nichÏ sestává BoÏstvo. Má víra
a svûdectví spoãívá na tomto jednodu-
chém pfiíbûhu, neboÈ pokud není prav-

div˘, mormonismus padá. Je-li v‰ak pravdiv˘ – a já vydávám
svûdectví, Ïe je – je to jedna z nejvût‰ích a ojedinûl˘ch událostí
v celé historii.“10

President David O. McKay: „Zjevení se Otce a Syna Josephu
Smithovi tvofií základ této Církve. V tom spoãívá tajemství její síly
a Ïivotaschopnosti. Je to pravda, a já o tom vydávám svûdectví.
Toto jedno zjevení odpovídá na v‰echny otázky vûdy ohlednû
Boha a Jeho boÏského charakteru. CoÏ nevidíte, co to znamená?
Je zodpovûdûno to, kdo je BÛh. Jeho vztah k Jeho dûtem je jasn˘.
Jeho zájem o lidstvo skrze pravomoc delegovanou ãlovûku je
zfiejm˘. Budoucnost tohoto díla je zaji‰tûna. Tyto a dal‰í slavné
pravdy objasÀuje ono slavné První vidûní.“11

President Howard W. Hunter

President Heber J. Grant
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President Ezra Taft Benson: „První vidûní Proroka Josepha
Smitha je pro Církev základem teologie. Protivník toto ví a
napadá dÛvûryhodnost Josepha Smitha jiÏ ode dne, kdy oznámil
onu náv‰tûvu Otce a Syna... VÏdy máte vydávat svûdectví o prav-
divosti Prvního vidûní. Joseph Smith skuteãnû vidûl Otce a Syna.
A oni s ním mluvili právû tak, jak fiekl. Toto je nejslavnûj‰í udá-
lost od vzkfií‰ení na‰eho Pána. Îádn˘ vedoucí, kter˘ nemÛÏe bez
zábran vydat svûdectví, Ïe BÛh a JeÏí‰ Kristus se zjevili Josephu
Smithovi, nemÛÏe nikdy b˘t opravdov˘m vedoucím a opravdo-
v˘m past˘fiem. Pokud nepfiijmeme tuto pravdu,... pokud jsme
neobdrÏeli svûdectví o tomto velikém zjevení, nemÛÏeme v‰tû-
povat víru tûm, které vedeme.“12

President George Albert Smith:
„KdyÏ tento prorok-chlapec v lesích
Palmyry spatfiil Otce a Syna a poznal,
Ïe jsou to vskutku bytosti, Ïe sly‰í a
odpovídají na to, co fiíká, zaãala na
tomto svûtû nová éra, a byl poloÏen
základ pro víru dûtí lidsk˘ch. Nyní se
mohli modlit ke svému Otci v nebi a
vûdût, Ïe sly‰í a zodpovídá jejich mod-
litby, Ïe mezi nebesy a zemí existuje
spojení.“13

Proroka Josepha Smitha uãil BÛh a andûlé.

President John Taylor: „Kdo byl
Joseph Smith? Kniha Mormonova nám
fiíká, Ïe byl ze semene Jozefova, kter˘ byl
prodán do Egypta, a proto byl, podobnû
jako Abraham, vybrán, aby na zemi vyko-
nal urãité dílo. BÛh vybral tohoto mla-
dého muÏe. Podle názorÛ svûta byl
neznal˘ knih, ale byl tím nejdÛkladnûji
pouãen˘m a nejrozumnûj‰ím ãlovûkem,
kterého jsem kdy v Ïivotû potkal, a to
jsem zcestoval stovky tisíc mil, byl jsem

na rÛzn˘ch svûtadílech a mezi nejrÛznûj‰ími vrstvami lidí a mezi

President John Taylor

President 
George Albert Smith
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lidmi s nejrÛznûj‰ím náboÏensk˘m vyznáním, pfiesto jsem nikdy
nepotkal ãlovûka tak rozumného, jako byl on. A odkud svou
rozumnost získal? Ne z knih; ne z úsudku nebo z vûdy nebo z filo-
sofie dané doby, ale získal ji skrze zjevení BoÏí, která mu byla
dána prostfiednictvím vûãného evangelia.“14

President Wilford Woodruff: „Pokud
vím, nikdy jsem nikde jinde neãetl o
takové moci, která by se projevila
v jakékoli dispensaci dané dûtem lid-
sk˘m, jako byla moc, která se projevila
Proroku BoÏímu pfii zorganizování této
Církve, kdy se Otec i Syn zjevili Proroku
Josephovi v odpovûì na jeho modlitbu
a kdy Otec fiekl: ,Toto je mÛj Milovan˘
Syn; pohleì na Nûj; sly‰ Jej.‘ Toto bylo
dÛleÏité zjevení, které nikdy takto

nebylo zjeveno v Ïádné dispensaci svûta, které BÛh dal ohlednû
svého díla. A tak pfii organizování tohoto díla Proroku BoÏímu
slouÏili nebe‰tí andûlé. Byli jeho uãiteli, byli jeho instruktory, a
v‰e, co udûlal, a v‰e, co vykonal od poãátku, od onoho dne aÏ do
dne své muãednické smrti, bylo prostfiednictvím zjevení od
JeÏí‰e Krista.“15

President Lorenzo Snow: „Joseph
Smith, kterého BÛh vybral, aby zaloÏil
toto dílo, byl chud˘ a nevzdûlan˘, a
nebyl ãlenem Ïádné v‰eobecnû roz‰í-
fiené kfiesÈanské denominace. Byl to
pouh˘ chlapec, ãestn˘, pln˘ bezúhon-
nosti... Podobnû jako MojÏí‰ i on mûl
pocit, Ïe není schopen, a ani uzpÛso-
ben k tomu, aby zvládl tento úkol, aby
vykroãil jako náboÏensk˘ reformátor,
v nanejv˘‰ neoblíbeném postavení, a

bojoval proti názorÛm a náboÏensk˘m vyznáním, která jsou zde
jiÏ celé vûky a která jsou posvûcená lidmi s hluboce zakofienûnou
teologickou poslu‰ností; ale BÛh ho povolal, aby ze v‰ech
národÛ vysvobodil ty, ktefií jsou chudí, a mají poctivé srdce,

President Lorenzo Snow

President Wilford Woodruff
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z jejich duchovní i ãasné poroby. A BÛh mu slíbil, Ïe kdokoli pfii-
jme jeho poselství a bude ho poslu‰en, a kdokoli pfiijme kfiest na
odpu‰tûní hfiíchÛ s poctiv˘m úmyslem, obdrÏí boÏské projevy,
obdrÏí Ducha Svatého, obdrÏí totéÏ evangelium a poÏehnání,
které byly slíbeny a získány prostfiednictvím evangelia, které
kázali dávní proroci, a toto poselství, toto zaslíbení, má b˘t
v platnosti kdekoli a pro kohokoli, komu ho pfiinesou star‰í –
Bohem oprávnûní poslové. Tak pravil Joseph Smith, nevzdûlan˘,
obyãejn˘, prost˘, jednoduch˘, ãestn˘ chlapec.“16

President Harold B. Lee: „Joseph
Smith, mlad˘ muÏ, kter˘ nebyl vzdûlán
v tehdej‰ích náboÏenstvích, nebyl vzdû-
lán na vysok˘ch ‰kolách vzdûlanosti své
doby,... [byl] tím, kdo se mohl poddat
uãení a na‰eptávání Ducha. Joseph
Smith by nebyl b˘val mohl zaloÏit tuto
Církev. Nebyl by b˘val mohl vynést na
svûtlo svûta toto dílo Pánû, Knihu
Mormonovu. Mohou se vysmívat
Proroku Josephu Smithovi jako ãlo-

vûku. Mohou zpochybÀovat, jak tato Církev vznikla, ale je zde
nûco, co stojí jako památník – samotná Kniha Mormonova.
âlovûk Joseph by b˘val toto nemohl dokázat, ale Joseph pohnut˘
mocí V‰emohoucího Boha, mohl vykonat, a také vykonal, onu
zázraãnou sluÏbu spoãívající v tom, Ïe skrze znovuzfiízené evan-
gelium JeÏí‰e Krista vynesl království z mrákoty.“17

President David O. McKay: „A právû
o Josephu Smithovi, nejen jako o
v˘znamném muÏi, ale jako o inspirova-
ném sluÏebníkovi Pánû, si pfii této pfiíle-
Ïitosti pfieji mluvit. Velikost Josepha
Smitha vskutku spoãívá v boÏské inspi-
raci...

,Kterak tento písmo umí, neuãiv se?‘
tázali se Îidé, kdyÏ se podivovali nad
JeÏí‰ovou moudrostí [Jan 7:15]. Stejnû
tak mÛÏeme zopakovat tuto otázku i vÛãi

President David O. McKay

President Harold B. Lee
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Josephu Smithovi, zatímco se zam˘‰líme nad jeho v˘jimeãn˘mi
v˘kony bûhem krátkého [ãtrnáctiletého] období mezi zorganizo-
váním Církve a jeho muãednickou smrtí; zatímco pfiemítáme o
dokonalém souladu znovuzfiízeného evangelia a evangelia prvotní
Církve zaloÏené JeÏí‰em a jeho apo‰toly; zatímco si v‰ímáme jeho
pronikavého náhledu na zásady a nauky; a zatímco pohlíÏíme na
jedineãn˘ plán a zdatnost Církve zaloÏené skrze inspiraci Krista,
jehoÏ jméno Církev nese. Odpovûì na otázku: ,Odkud má tento
muÏ moudrost?‘ je dána v této povzbudivé sloce:

„Chvála buì muÏi, jenÏ s Jehovou mluví,
jehoÏ za proroka pomazal Pán.
Králové velebit budou ho se ctí,
poslední on dispensaci odemkl sám.“18

President Howard W. Hunter: „Chválíme [Josepha Smitha] za
jeho schopnost promlouvat nejen s Jehovou, ale i s ostatními
nebesk˘mi bytostmi. Mnoho jich nav‰tívilo tohoto ,vyvoleného
vidoucího‘ vzbuzeného v posledních dnech, pfiedalo mu klíãe a
vyuãovalo ho... Chválíme Josepha Smitha také za jeho píli a
schopnost pfiekládat a obdrÏet stovky stran zjeveného písma. Byl
cestou, po níÏ pfiicházela zjevení. Odhaduje se, Ïe skrze nûj bylo
získáno více úÏasn˘ch stran písem neÏ skrze kteréhokoli jiného
ãlovûka v historii.“19

Prorok Joseph Smith byl povolán Bohem, aby zahájil
poslední dispensaci a znovuzfiídil plnost evangelia.

President Spencer W. Kimball: „Vydávám
dnes svûtu svûdectví, Ïe pfied více neÏ
pÛldruh˘m stoletím se Ïelezn˘ strop roz-
bil; nebesa se opût otevfiela, a od oné
doby plynou zjevení neustále.

Úsvit onoho nového dne nastal ve
chvíli, kdy se [jedna] du‰e s naléhavou
touhou modlila o boÏské vedení. Bylo
vybráno odlehlé a skryté místo, kolena
poklekla, srdce se pokofiilo, prosby zaz-President Spencer W. Kimball
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nûly a svût ozáfiilo svûtlo jasnûj‰í neÏ polední slunce – a onen závoj
se jiÏ nikdy nezavfie.

„Mladík... Joseph Smith, maje jedineãnou víru, prolomil
kletbu, rozbil ,nebe ze Ïeleza‘ a znovuobnovil komunikaci.
Nebesa políbila zemi, svûtlo rozehnalo temnotu, a BÛh opût pro-
mluvil k ãlovûku, a znovu zjevil ,tajemství své sluÏebníkÛm sv˘m
prorokÛm‘. (Amos 3:7.) Na zemi byl nov˘ prorok, a skrze nûj
BÛh zaloÏil své království, jeÏ nebude nikdy zniãeno ani pfiene-
cháno jinému lidu – království, které bude stát navûky.

Vûãnost tohoto království a zjevení, která toto království pfii-
neslo, pfiedstavují absolutní skuteãnosti. JiÏ nikdy slunce neza-
padne; jiÏ nikdy nebudou v‰ichni lidé zcela nehodni
komunikace se sv˘m TvÛrcem. JiÏ nikdy BÛh nebude skryt˘ pfied
sv˘mi dûtmi na zemi. Zjevení zde zÛstane.“¨20

President Gordon B. Hinckley: „Pfiíbûh
Josephova Ïivota je pfiíbûhem zázraku.
Narodil se v chudobû. VyrÛstal v proti-
venství. Byl hnán z místa na místo,
fale‰nû obviÀován a nezákonnû vûznûn.
Ve vûku 38 let byl zavraÏdûn. Pfiesto
v krátkém období 20 let pfied svou smrtí
dokázal to, co nedokázal nikdo jin˘ za
cel˘ Ïivot. PfieloÏil a vydal Knihu
Mormonovu, knihu, která byla od té
doby pfieloÏena do desítek jazykÛ a kte-

rou pfiijímají miliony lidí na celém svûtû jako slovo BoÏí. Zjevení,
která obdrÏel, a dal‰í spisy, které vydal, jsou pro miliony lidí rov-
nûÏ písmy. Celkov˘ poãet stránek, které napsal, je témûfi dvojná-
sobkem poãtu stránek celého Nového zákona v Bibli, a to v‰e
pfii‰lo skrze jednoho muÏe v rozmezí nûkolika let. V témÏe období
zaloÏil organizaci, která... pfiestála kaÏdé protivenství a zkou‰ku a
dnes je stejnû efektivní pfii vedení celosvûtového ãlenstva... jako
byla pfii vedení 300 ãlenÛ v roce 1830. Existují pochybovaãi, ktefií
se snaÏí vysvûtlovat tuto pozoruhodnou organizaci jako v˘sledek
doby, v níÏ Ïil. Tvrdím v‰ak, Ïe tato organizace byla tak zvlá‰tní,
stejnû tak jedineãná a pozoruhodná tehdy, jako je dnes. Nebyla
v˘sledkem své doby. Vznikla na základû zjevení od Boha...

President Gordon B. Hinckley
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V rozmezí onûch 20 let pfied svou smrtí Joseph Smith uvedl do
pohybu program pro pfiinesení evangelia národÛm zemû. Îasnu
nad smûlostí, s níÏ jednal. Dokonce i v období, kdy Církev byla
v plenkách, v období temného protivenství, byli muÏi povolá-
váni, aby opustili domovy a rodiny, pfiepluli mofie a hlásali zno-
vuzfiízené evangelium JeÏí‰e Krista. Prorokova mysl, jeho vize,
zahrnovala celou zemi.

Dvakrát roãnû, pfii shromáÏdûních na‰í generální konfe-
rence, se ãlenové shromaÏìují v Severní, Stfiední a JiÏní
Americe; na Britsk˘ch ostrovech a v Africe; v národech Evropy;
na ostrovech a na pevninû v Tichomofií; a ve starodávn˘ch
zemích Asie. Toto jsou plody oné vize Josepha Smitha, proroka
BoÏího. Byl vskutku mocn˘m vidoucím, kter˘ vidûl tento den i
dny v˘znamnûj‰í, které je‰tû pfiijdou, zatímco se dílo Pánû bude
‰ífiit po zemi.“21

President Joseph F. Smith: „AÈ jiÏ
Prorok Joseph Smith vykonal cokoli
nebo byl ãímkoli, nesmíme zapome-
nout na skuteãnost, Ïe byl jedním
z milionÛ lidsk˘ch bytostí, které v oné
dobû ob˘valy tuto zemi – byl jedin˘m
ãlovûkem, kter˘ byl povolán Bohem,
hlasem samotného Boha, aby svûtu
naposled otevfiel dispensaci evangelia;
a je úÏasné si uvûdomit, Ïe byl povolán
Bohem, aby pfiedstavil evangelium

svûtu, aby znovuzfiídil svaté knûÏství dûtem lidsk˘m, aby zorga-
nizoval Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ na svûtû a
aby znovuzfiídil v‰echny obfiady evangelia pro spasení nejen Ïijí-
cích, ale také mrtv˘ch, a Ïe byl k tomuto poslání povolán samot-
n˘m Bohem...

... Byli i jiní proroci, a také to byli velcí proroci, kter˘m slou-
Ïili andûlé, a jiní, ktefií vidûli prst BoÏí a ktefií byli obdafieni více
nebo ménû; ale komu se Otec a Spasitel zjevili osobnû a komu

President Joseph F. Smith
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se pfiedstavili? Kde je nûkdo takov˘? O nikom takovém není v his-
torick˘ch záznamech ani zmínka, s v˘jimkou Proroka Josepha
Smitha, kter˘ byl navíc mladíkem. Byl pouh˘m mladíkem ve
srovnání s tím, Ïe kdyÏ zemfiel muãednickou smrtí, bylo mu pou-
h˘ch 38 let.

… Prorok Joseph Smith… rozmlouval s Otcem a Synem a
hovofiil s andûly, a ti ho nav‰tûvovali a pfiedávali mu poÏehnání a
dary a klíãe moci, které nikdy pfiedtím nebyly udûleny Ïádné lid-
ské bytosti vyjma samotného Syna BoÏího. Nikomu, kdo kdy Ïil
na zemi, nebyly udûleny v‰echny klíãe evangelia a dispensací,
které byly udûleny Proroku Josephu Smithovi v chrámu
v Kirtlandu, kdyÏ ho tam nav‰tívil Syn BoÏí, MojÏí‰, Elias a Eliá‰,
a kdyÏ se mu nebesa otevfiela a on obdrÏel klíãe moci a pravo-
moci, ãímÏ mohl poloÏit základy díla BoÏího, do ‰ífiky i do
hloubky, aby zemû byla pokryta poznáním Boha a Jeho mocí a
slávou.“22

Dílo Josepha Smitha Ïehná tûm, ktefií na zemi Ïili, tûm,
ktefií nyní Ïijí, i tûm, ktefií se teprve narodí.

President Joseph F. Smith: „Dílo, do nûhoÏ byl prorok Joseph
Smith zapojen, nebylo omezeno pouze na tento Ïivot, ale t˘ká se
stejnû tak Ïivota, kter˘ pfiijde, i Ïivota, kter˘ jiÏ byl. Jin˘mi slovy,
t˘ká se tûch, ktefií na zemi Ïili, tûch, ktefií Ïijí nyní, i tûch, ktefií
pfiijdou po nás. Není to nûco, co se t˘ká ãlovûka pouze tehdy,
kdyÏ pfieb˘vá v tûlesné schránce, ale t˘ká se to celé lidské rodiny
od vûãnosti do vûãnosti. Z tohoto dÛvodu, jak jsem fiekl, je
Joseph Smith chován v úctû, jeho jménu je vzdávána ãest; desítky
tisíc lidí dûkují ze srdce a z hloubi své du‰e Bohu za poznání
Pána, které bylo skrze nûj znovuzfiízeno na zemi, a proto o nûm
mluví v dobrém a vydávají svûdectví o jeho zásluhách. A neome-
zuje se to na nûjakou vesnici, ani na stát, ani na národ, ale dosa-
huje to ke kaÏdému národu, pokolení, jazyku a lidu, kde bylo
evangelium aÏ doposud kázáno.“23
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President Joseph Fielding Smith: „TímtéÏ
zpÛsobem, kter˘m vím, Ïe JeÏí‰ je Kristus
– totiÏ skrze zjevení od Svatého Ducha –
vím i to, Ïe Joseph Smith je a byl a navûky
bude prorok BoÏí.

Chovám v úctû jeho svaté jméno a
vzdávám mu ãest. Se sv˘m bratrem, a
m˘m dûdeãkem, patriarchou Hyrumem
Smithem, zpeãetil své svûdectví vlastní
krví v Ïaláfii v Carthage. A pfiinejmen‰ím
já sám chci b˘t nástrojem v rukou Pánû,

abych dal koncÛm svûta poznat, Ïe spasení je znovu dostupné
díky tomu, Ïe Pán vzbudil v této dobû mocného vidoucího, aby
znovuzfiídil své království na zemi.

V duchu svûdectví a díkÛvzdání konãím tûmito inspirovan˘mi
slovy z Nauky a smluv: ,Joseph Smith, Prorok a Vidoucí Pánû, uãi-
nil, kromû JeÏí‰e samotného, pro spasení lidí na tomto svûtû více,
neÏ kter˘koli jin˘ ãlovûk, jenÏ na nûm kdy Ïil.‘ (NaS 135:3.)“24

President Gordon B. Hinckley promluvil 26. ãervna 1994
v Carthage ve státû Illinois, aby uctil 150. v˘roãí muãednické
smrti Proroka Josepha Smitha: „Toto slavné dílo, které zahájil
ten, kter˘ byl zabit v Carthage, se zázraãn˘m a úÏasn˘m zpÛso-
bem rozrÛstá... Toto podivuhodné dílo, které pramení z proroc-
kého povolání tohoto chlapce z Palmyry, vy‰lo ,z pustiny temnoty‘
a záfií ,jako mûsíc a [je jasné] jako slunce a [dûsivé] jako vojsko
s praporci‘ – právû tak, jak se o to Prorok modlil. (NaS 109:73.)…

Zastavujeme se zde dnes veãer v duchu uctivosti. Zam˘‰líme
se nad zázrakem Ïivota, kter˘ zapoãal na zelen˘ch pahorcích
státu Vermont, a skonãil zde, v Ïaláfii v Carthage. Onen Ïivot
nebyl dlouh˘. Ale jeho plody témûfi pfiesahují na‰e chápání.

Tato vzne‰ená vûc Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
byla pro tisíce a tisíce lidí, ktefií zemfieli v její sluÏbû, cennûj‰í neÏ
Ïivot samotn˘. Stovky tisíc svûdkÛ vy‰ly do svûta, aby vydávaly
svûdectví o tom, Ïe Joseph Smith byl povolán jako Prorok BoÏí.
Plá‰È svatého knûÏství, které bylo znovuzfiízeno jeho prostfied-
nictvím, spoãinul na nespoãetném mnoÏství bezúhonn˘ch a

President Joseph 
Fielding Smith
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ctnostn˘ch muÏÛ, ktefií byli odûni touto boÏskou mocí. Kniha
Mormonova se ‰ífií po zemi jako dal‰í svûdectví o Pánu JeÏí‰i
Kristu.

Mám-li citovat starou pravdu, která byla proná‰ena dávno a
v rÛzn˘ch situacích, ,krev muãedníkÛ se stala setbou Církve‘.
Svûdectví, která byla zpeãetûna zde, právû v tûchto prostorách, na
této pÛdû, kde se dnes veãer setkáváme, onoho horkého a
dusného dne pfied 150 lety, nyní vyÏivují víru lidí po celém svûtû.“25

Doporuãení ke studiu a k v˘uce

Pfii studiu této kapitoly nebo pfii pfiípravû na v˘uku zvaÏte níÏe
uvedené námûty. Dal‰í uÏiteãné informace najdete na stranách
vii–xii.

• Pfieãtûte si o události popsané na stranû 537. Zamyslete se nad
tím, co tito lidé asi pociÈovali, kdyÏ obdrÏeli svûdectví, Ïe
Brigham Young má zaujmout místo Josepha Smitha a stát se
vedoucím Církve. Jak mÛÏeme obdrÏet svûdectví, Ïe dne‰ního
presidenta Církve povolal Pán?

• Jozef z Egypta a dal‰í dávní proroci prorokovali o Josephu
Smithovi a o jeho poslání (strana 539). Jak je vidût v této kapi-
tole, proroci posledních dnÛ nadále zdÛrazÀují v˘znam
Josepha Smitha. Proã je podle vás Josephu Smithovi vûnována
taková pozornost – jak pfied jeho pozemsk˘m pÛsobením, tak
i po nûm?

• Prostudujte si svûdectví o pfiedustanovení Josepha Smitha na
stranách 540–541. Jak se mÛÏe na‰e chápání pozemského
poslání Josepha Smitha zmûnit, kdyÏ na nûj nahlíÏíme „z
pohledu vûãnosti“?

• Pfieãtûte si svûdectví o Prvním vidûní na stranách 541–543.
Proã je První vidûní „nejvût‰í událostí, která se ve svûtû pfiiho-
dila od vzkfií‰ení Syna BoÏího“? Proã První vidûní tvofií „základ
této Církve“ a spoãívá v nûm „tajemství její síly a Ïivotaschop-
nosti“? Co vám pomohlo získat svûdectví o Prvním vidûní?

• President Joseph F. Smith prohlásil: „Za dílo vykonané
Josephem Smithem je tedy zodpovûdn˘ BÛh – nikoli Joseph
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Smith.“ (Strana 541.) Proã je, podle va‰eho názoru, tento
postfieh ve vztahu k poslání Josepha Smitha v˘znamn˘?

• President John Taylor o Josephu Smithovi fiekl: „Nikdy [jsem]
nepotkal ãlovûka tak rozumného, jako byl on.“ (Strana 544.)
President Taylor i dal‰í presidenti Církve v‰ak poukazovali na
to, Ïe Joseph Smith nemûl mnoho pfiíleÏitostí pro získání
vzdûlání. Proã byl Prorok Joseph tak schopen rozvíjet svou
rozumnost? (Nûkteré pfiíklady najdete na stranách 543–546.)
Jak mÛÏeme následovat pfiíklad Josepha Smitha, kdyÏ usilu-
jeme o duchovní poznání?

• Projdûte si strany 546–551 a v‰imnûte si, jaké pravdy a obfiady
Pán znovuzfiídil skrze Josepha Smitha. Zamyslete se nad tím,
jak by byl vá‰ Ïivot jin˘, kdybyste neznali znovuzfiízené evan-
gelium. Proã jste vdûãni za Josepha Smitha a za jeho poslání?

Související ver‰e z písem: 2. Nefi 3:6–19; 27:6–26; 3. Nefi 21:9–11;
NaS 1:17; 5:9–10; 21:1–6

Odkazy

1. George Q. Cannon, „Joseph Smith,
the Prophet“, Juvenile Instructor, Oct.
29, 1870, str. 174–175.

2. Dal‰í záznam o dávn˘ch Jozefov˘ch
proroctvích je obsaÏen v pfiekladu
Bible od Josepha Smitha, Genesis
50:24–36.

3. Joseph Smith st., poÏehnání dané
Josephu Smithovi 9. prosince 1834
v Kirtlandu, Ohio; Patriarchal Blessings
1833–2005, Church Archives, The
Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, Salt Lake City, Utah.

4. Joseph F. Smith, Deseret News, Mar.
7, 1883, str. 98; interpunkce moder-
nizována.

5. Brigham Young, Deseret News, Oct. 26,
1859, str. 266.

6. Joseph Fielding Smith, „The Historical
Background of the Prophet Joseph
Smith“, Improvement Era, Dec. 1941,
str. 717.

7. Ezra Taft Benson, „Joseph Smith –
Man of Destiny“, proslov pronesen˘
3. prosince 1967 v Loganu, Utah, str.
3–4; v Annual Joseph Smith Memorial
Sermons (nedatováno); gramatika

modernizována; rozdûlení do
odstavcÛ zmûnûno.

8. Joseph F. Smith, Deseret Evening
News, July 14, 1917, str. 9; inter-
punkce modernizována; rozdûlení
do odstavcÛ zmûnûno.

9. Heber J. Grant, „Some Things We
Must Believe“, Improvement Era,
Sept. 1938, str. 519.

10. Howard W. Hunter, „Joseph – The
Seer“, proslov pronesen˘ 15. pro-
since 1960 v Loganu, Utah; v Annual
Joseph Smith Memorial Sermons
(1966), 2:197–198; gramatika
modernizována.

11. David O. McKay, „Joseph Smith –
Prophet, Seer, and Revelator“,
Improvement Era, Jan. 1942, str. 54.

12. Ezra Taft Benson, proslov pronesen˘
20. kvûtna 1984 v Salt Lake City, Utah,
str. 2; Ezra Taft Benson, Addresses
1943–1989, Church Archives.

13. George Albert Smith, Conference
Report, Apr. 1917, str. 37.

14. John Taylor, Deseret News, June 2,
1880, str. 275.
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15. Wilford Woodruff, Millennial Star,
Apr. 28, 1890, str. 258; psaní velk˘ch
písmen modernizováno.

16. Lorenzo Snow, Deseret News, Apr. 13,
1870, str. 115–116.

17. Harold B. Lee, Teachings of Harold B.
Lee, ed. Clyde J. Williams (1996),
str. 372.

18. David O. McKay, „The Prophet Joseph
Smith – On Doctrine and Organiza-
tion“, proslov pronesen˘ 10. prosince
1944 v Loganu, Utah; v Annual Joseph
Smith Memorial Sermons (1966), 1:9,
14; gramatika modernizována.

19. Howard W. Hunter, „The Temple of
Nauvoo“, Ensign, Sept. 1994, str. 63;
rozdûlení do odstavcÛ zmûnûno.

20. Spencer W. Kimball, Conference
Report, Apr. 1977, str. 114–115;
nebo Ensign, May 1977, str. 77.

21. Gordon B. Hinckley, „Joseph Smith
Jr. – Prophet of God, Mighty Servant“,
Ensign, Dec. 2005, str. 4–6.

22. Joseph F. Smith, v „Joseph, the
Prophet“, Salt Lake Herald Church
and Farm Supplement, Jan. 12, 1895,
str. 210–211; psaní velk˘ch písmen
modernizováno.

23. Joseph F. Smith, Deseret News, Mar.
7, 1883, str. 98; interpunkce moder-
nizována.

24. Joseph Fielding Smith, „The First
Prophet of the Last Dispensation“,
Ensign, Aug. 1971, str. 7.

25. Gordon B. Hinckley, „Joseph, the
Seer“, Ensign, Sept. 1994, str. 71;
rozdûlení do odstavcÛ zmûnûno.



Dodatek –
zdroje pouÏité v této knize

Uãení Proroka Josepha Smitha bylo ãerpáno z mnoha rÛzn˘ch
zdrojÛ, vãetnû díla History of the Church. NíÏe uvedené vysvût-
lení vám pomÛÏe se s tûmito zdroji seznámit.

Zdroje Prorokova uãení

Uãení Proroka Josepha Smitha obsaÏené v této knize ãerpá
z níÏe uveden˘ch druhÛ zdrojÛ.

Kázání. V této knize se velmi ãasto cituje z kázání, která pro-
nesl Prorok Joseph Smith. ZpÛsob, kter˘m byla tato kázání zazna-
menávána, se v‰ak velmi li‰í od toho, jak se kázání zaznamenávala
u pozdûj‰ích presidentÛ Církve. Presidenti Církve, ktefií pfii‰li po
Josephu Smithovi, mûli písafie, ktefií tûsnopisem zaznamenávali
jejich proslovy urãené ãlenÛm Církve. Poté, co zaãala b˘t k dispo-
zici elektronická záznamová zafiízení, napfiíklad magnetofony a
kamery, pouÏívala se tato zafiízení k vûrnému zaznamenávání slov,
která vedoucí Církve pronesli.

V dobû Josepha Smitha se v‰ak tûsnopis bûÏnû nepouÏíval.
Kázání, která pronesl, byla proto zaznamenána nepfiesnû, ve
formû obyãejného zápisu – obvykle písafii, církevními vedoucími
a dal‰ími ãleny Církve. Témûfi v‰echny proslovy Josepha Smitha
byly proneseny improvizovanû, bez pfiedem pfiipraveného textu,
takÏe poznámky tûch, ktefií mu naslouchali, jsou jedin˘m zázna-
mem tûchto kázání. Aãkoli existuje nûkolik dlouh˘ch záznamÛ
jeho proslovÛ, vût‰inou se jedná o souhrny poselství, která
Prorok pronesl. Pro mnohá kázání, která Joseph Smith pronesl,
nane‰tûstí neexistuje Ïádn˘ záznam. Z více neÏ 250 kázání, o
nichÏ se ví, Ïe je pronesl, existují záznamy nebo poznámky
písafiÛ nebo jin˘ch lidí pouze asi pro 50 kázání.

âlánky. Nûkteré Prorokovo uãení uvedené v této knize vychází
z ãlánkÛ, které Joseph Smith pfiipravil pro publikování v církevních
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periodikách, mezi nûÏ patfiily Evening and Morning Star, Latter
Day Saints’ Messenger and Advocate, Elders’ Journal a Times and
Seasons.1 Joseph Smith napsal nebo nadiktoval nûkteré materiály
urãené pro publikování. âasto také povûfioval písafie, jiného ãlena
Prvního pfiedsednictva nebo toho, komu dÛvûfioval, aby napsal ãlá-
nek t˘kající se urãit˘ch témat, o nichÏ chtûl pojednat. Prorok pak
text schválil, potvrdil, Ïe zachycuje jeho my‰lenky, a poté ho publi-
koval sv˘m jménem. V této knize se napfiíklad cituje z nûkolika
úvodních ãlánkÛ publikovan˘ch v Times and Seasons v roce 1842.
Bûhem osmi mûsícÛ onoho roku, od února do fiíjna, Joseph Smith
pÛsobil jako redaktor tohoto periodika a ãasto publikoval ãlánky se
znaãkou „Ed.“ [editor]. Aãkoli mnohé z tûchto ãlánkÛ pomáhali
psát i jiní, Prorok je schvaloval a poté publikoval sv˘m jménem.

Dopisy. V této knize se cituje z mnoha dopisÛ, které Joseph
Smith napsal nebo nadiktoval. Také se cituje z dopisÛ, které
schválil a podepsal Joseph Smith a které byly ãásteãnû nebo zcela
pfiipraveny nûk˘m jin˘m, ale pod jeho vedením.

Deníky. Prorokovy deníky jsou bohat˘m zdrojem jeho uãení.
Aãkoli jsou jeho deníky ob‰írné, ve skuteãnosti do nich on sám
psal jen obãas. Místo toho zafiídil, aby deníky, pod jeho dohle-
dem, vedli písafii, a to mu umoÏÀovalo soustfiedit se na neod-
kladné povinnosti plynoucí z jeho povolání. Krátce pfied svou
muãednickou smrtí prohlásil: „Pfiinejmen‰ím za poslední tfii roky
mám záznam v‰ech sv˘ch skutkÛ a svého jednání, neboÈ jsem
neustále zamûstnával nûkolik dobr˘ch, vûrn˘ch a schopn˘ch
písafiÛ: ti mû v‰ude doprovázeli a peãlivû zaznamenávali mÛj
Ïivotopis a zapisovali, co jsem uãinil, kde jsem byl a co jsem
fiekl.“2 Prorokovi písafii pofiizovali zápisy do deníku ve tfietí osobû
i v první osobû, jako kdyby je psal sám Joseph Smith.

Vzpomínky ostatních. V této knize se cituje ze vzpomínek
tûch, ktefií sly‰eli Proroka promlouvat, a pozdûji zaznamenali
jeho slova ve sv˘ch denících nebo v jin˘ch spisech. Po Prorokovû
smrti vynaloÏili církevní vedoucí a historici znaãné úsilí na to,
aby shromáÏdili a zachovali tyto písemné materiály a aby zazna-
menali dosud nezapsané vzpomínky na Proroka. Tyto zdroje byly
pouÏity pouze v pfiípadû, Ïe dan˘ ãlovûk skuteãnû sám sly‰el
slova, která zaznamenal.
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Písma. V knize se také cituje z uãení a spisÛ Josepha Smitha,
které byly pozdûji kanonizovány jako písmo a byly zahrnuty do
Nauky a smluv a Drahocenné perly. Tyto kanonizované spisy
zahrnují ponauãení, která pronesl na rÛzná témata t˘kající se
nauky, dále obsahují vidûní, která zaznamenal, a dopisy a jiné
dokumenty, které napsal. V této knize se cituje z tohoto kanoni-
zovaného uãení a spisÛ v pfiípadû, Ïe nûjak osvûtlují nauky, které
se zde popisují.

Historie Církve

Mnohá kázání a spisy Proroka Josepha Smitha uvedené v této
knize jsou citovány z díla History of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints [Historie Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ], které je v odkazech uvádûno jako History of
the Church.3 Prvních ‰est svazkÛ souboru History of the Church
zachycuje historii Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ od
jejího poãátku aÏ po smrt Josepha Smitha. Tato historie popisuje
pfiedev‰ím události a záÏitky spojené s Ïivotem a sluÏbou
Josepha Smitha. Je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích zdrojÛ historick˘ch
informací o Prorokovû Ïivotû a uãení a o rozvoji Církve v jejích
zaãátcích.

Joseph Smith zaãal pfiipravovat tuto historii, z níÏ nakonec
vzniklo dílo History of the Church, na jafie roku 1838, aby rea-
goval na fale‰né zprávy publikované v novinách i jinde. Osobnû
mûl velk˘ zájem na tom, aby svou historii dokonãil. V roce 1843
fiekl: „Je jen málo vûcí, kvÛli nimÏ si dûlám vût‰í starosti neÏ kvÛli
svému Ïivotopisu, kter˘ je velmi obtíÏn˘m úkolem.“4

Dílo History of the Church je zaloÏeno na Prorokov˘ch vzpo-
mínkách, denících a dal‰ích osobních záznamech. Pfiedstavuje
kaÏdodenní vyprávûní o Prorokov˘ch ãinnostech a o v˘znaã-
n˘ch událostech v historii Církve. Také obsahuje záznamy o
Prorokov˘ch kázáních, texty zjevení, která obdrÏel, ãlánky z cír-
kevních periodik, zápisy z konferencí a dal‰í dokumenty.

Joseph Smith byl zapojen do pfiípravy a revidování svého Ïivo-
topisu aÏ do své smrti. Nicménû vût‰inu práce vykonali jiní – na
základû jeho pokynÛ a pod jeho dohledem. DÛvodem toho bylo
i to, Ïe cel˘ Ïivot dával pfiednost tomu, aby své my‰lenky spí‰
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vyslovoval nebo diktoval, neÏ aby je zapisoval, a také kvÛli neu-
stál˘m nárokÛm, které na nûj kladla jeho sluÏba. V záznamu
Prorokova Ïivotopisu z 5. ãervence 1839 se pí‰e: „Diktoval jsem
svÛj Ïivotopis, pravím diktoval, neboÈ sám pouÏívám pero jen
zfiídkakdy.“5

V ãervnu 1844 tato historie zachycovala události aÏ do 5. srpna
1838. Prorok v Ïaláfii v Carthage, krátce pfied svou smrtí, povûfiil
star‰ího Willarda Richardse, svého tehdej‰ího hlavního písafie,
aby v zámûru sepisovat historii pokraãoval.6 Star‰í Richards a
dal‰í, ktefií byli nablízku Prorokovi, pokraãovali v psaní, jak jim
bylo nafiízeno, aÏ do smrti star‰ího Richardse v roce 1854. Poté
práci na sepisování historie vykonával nebo fiídil pfiedev‰ím star‰í
George A. Smith, ProrokÛv bratranec a jeho blízk˘ pfiítel, kter˘
byl v roce 1839 vysvûcen apo‰tolem a v roce 1854 se stal histori-
kem Církve. Se sepisováním pomáhali také mnozí dal‰í, ktefií
pracovali v kanceláfii historika Církve.

Jedním z dÛleÏit˘ch úkolÛ tûch, ktefií soubor History of the
Church sestavovali, bylo editování a pfiíprava originálních doku-
mentÛ pro jejich zaãlenûní do tohoto díla. Jejich práce spoãívala
v tom, Ïe nepatrnû editaãnû zrevidovali témûfi v‰echny originální
dokumenty zahrnuté v History of the Church. Ti, ktefií toto dílo
sestavovali, opravovali pravopisné chyby a standardizovali
interpunkci, psaní velk˘ch písmen a gramatiku. Kromû toho
v nûkter˘ch pfiípadech upravili originální dokumenty i jinak.
Tyto úpravy lze rozdûlit do tfií kategorií:

1. Slouãení záznamÛ. Mnohá kázání Josepha Smitha byla zazna-
menána více neÏ jedním pozorovatelem. V nûkter˘ch pfiípa-
dech ti, ktefií sestavovali History of the Church, slouãili dva
nebo více záznamÛ téhoÏ kázání do jediné verze.

2. Zmûna vyprávûní v tfietí osobû na první osobu. Mnohé infor-
mace o Prorokovû uãení a ãinnostech byly zapsány v tfietí
osobû. Tyto informace zaznamenávali pfiedev‰ím jeho písafii,
ale nûkteré byly pfievzaty ze zápisÛ jin˘ch, ktefií Proroka znali,
a také z novinov˘ch ãlánkÛ. Ti, ktefií dílo History of the Church
sestavovali, psali o událostech v první osobû, jako kdyby o nich
psal sám Prorok. To znamená, Ïe nûkterá vyprávûní zapsaná
v tfietí osobû, byla zmûnûna na vyprávûní v první osobû.
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3. Pfiidávání slov nebo slovních spojení nebo jejich zmûny.
Originální poznámky zaznamenávající Prorokova kázání jsou
ãasto struãné, neúplné a nesouvislé. V nûkter˘ch tûchto pfií-
padech církevní historici rekonstruovali Prorokova kázání
podle dostupn˘ch záznamÛ, pfiiãemÏ také ãerpali ze sv˘ch
vzpomínek nebo záÏitkÛ s Prorokem. Nûkdy bylo nutné, kvÛli
vyplnûní prázdn˘ch míst a kvÛli objasnûní smyslu textu, pfiidat
urãitá slova nebo slovní spojení nebo je zmûnit.

Ve‰keré sestavování a sepisování History of the Church probí-
halo pod apo‰tolsk˘m dozorem a kontrolou. Historie byla pfie-
ãtena ãlenÛm Prvního pfiedsednictva, vãetnû presidenta
Brighama Younga, a Kvoru Dvanácti apo‰tolÛ, z nichÏ nûktefií
Proroka znali dÛvûrnû a dané proslovy kdysi sly‰eli. Tito vedoucí
rukopis schválili a doporuãili k publikování jako historii Církve
pokr˘vající dan˘ ãasov˘ úsek.

V srpnu 1856 byla historie dokonãena aÏ do doby smrti
Josepha Smitha. V 19. století pak byla vydávána na pokraãování
v církevních periodikách pod názvem „Îivotopis Josepha
Smitha“.7 Pozdûji historii editoval star‰í B. H. Roberts, ãlen pfied-
sednictva Sedmdesáti, a v letech 1902–1912 byla vydána v ‰esti
svazcích. Byla nazvána History of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints.

Ti, ktefií tuto historii sestavovali, dokládali, Ïe informace obsa-
Ïené v této knize jsou správné a pfiesné. Star‰í George A. Smith
fiekl: „Velmi peãlivû se dbalo na to, aby my‰lenky byly vyjádfieny
tak, aby co nejvûrnûji odráÏely ProrokÛv styl; a nevím o tom, Ïe
by v nûjakém pfiípadû do‰lo k odch˘lení se od urãitého názoru,
neboÈ jsem vût‰inu kázání sly‰el na vlastní u‰i, mûl jsem k nûmu
velmi blízk˘ vztah, uchoval jsem si v pamûti Ïivé vzpomínky na
jeho uãení a byl jsem dobfie obeznámen s jeho zásadami a
pohnutkami.“8

Star‰í George A. Smith a star‰í Wilford Woodruff prohlásili:
„Îivotopis Josepha Smitha je nyní pfiedkládán svûtu, a my jsme
pfiesvûdãeni, Ïe nikdy nebyl publikován Ïivotopis, kter˘ by byl
v detailech pfiesnûj‰í neÏ tento. Aby byl nanejv˘‰ pfiesn˘, histo-
rici a písafii zapojení do tohoto díla vynaloÏili to nejvût‰í moÏné
úsilí. Témûfi ve v‰ech pfiípadech na vlastní oãi vidûli a na vlastní
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u‰i sly‰eli to, co bylo podnûtem k zapsání daného záznamu
v tomto Ïivotopise, pfiiãemÏ vût‰ina záznamÛ byla zapsána
tehdy, kdyÏ se daná událost stala, a v pfiípadû, Ïe dané události
nebyli pfiítomni osobnû, byli ve spojení s tûmi, ktefií tomu pfií-
tomni byli. Kromû toho byl tento Ïivotopis, po smrti Proroka
Josepha, peãlivû zkontrolován pod pfiísn˘m dohledem presi-
denta Brighama Younga, a byl jím schválen.

Tímto tedy vydáváme svûdectví celému svûtu, v‰em, ke kte-
r˘m se tato slova dostanou, Ïe Îivotopis Josepha Smitha je prav-
div˘ a Ïe je jedním z nejautentiãtûj‰ích ÏivotopisÛ, které kdy byly
napsány.“9

V této knize se kázání a spisy Proroka Josepha Smitha citují
z History of the Church, vyjma pfiípadÛ, kdy History of the Church
originální text kázání nebo spisu neobsahuje. KdyÏ se v této knize
cituje z History of the Church, odkaz na konci kapitoly obsahuje
informace o pÛvodním kázání nebo spisu, vãetnû jmen tûch, ktefií
Prorokovo kázání zaznamenali. Tyto odkazy také uvádûjí pfiípady,
kdy ti, ktefií sestavovali History of the Church, ãerpali ze sv˘ch
vzpomínek a záÏitkÛ s Josephem Smithem a zmûnili nûkterá slova
nebo k pÛvodnímu textu urãitá slova nebo slovní spojení pfiidali.
Tyto dodatky nebo zmûny jsou zmínûny pouze v pfiípadû, Ïe mají
vliv na smysl a v˘znam citátu. Nev˘znamné editaãní zmûny zmi-
Àovány nejsou.

Kniha s názvem Joseph Smith–Îivotopis, jak je zaznamenána
v Drahocenné perle, je v˘Àatkem z prvních pûti kapitol prvního
svazku History of the Church.

Odkazy

1. Evening and Morning Star byl vydáván
v Independence, Missouri, v letech
1832–1833 a v Kirtlandu, Ohio,
v letech 1833–1834. Latter Day Saints’
Messenger and Advocate byl vydáván
v Kirtlandu v letech 1834–1837. Elders’
Journal byl vydáván v Kirtlandu v roce
1837 a ve Far Westu, Missouri, v roce
1838. Times and Seasons byly vydávány
v Nauvoo, Illinois, v letech 1839–1846.

2. History of the Church, 6:409; z kázání
proneseného Josephem Smithem 26.
kvûtna 1844 v Nauvoo, Illinois; zazna-
menal Thomas Bullock.

3. Dílo History of the Church bylo také
uvádûno pod názvem Documentary
History of the Church.

4. History of the Church, 6:66;
z „History of the Church“
(manuscript), book E-1, str. 1768,
Church Archives, The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints,
Salt Lake City, Utah.
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Kvorum Dvanácti

ë
ëábel. Viz Satan

E
Egyptské papyry, xviii, 12
Elias

duch EliasÛv zjeven Josephu
Smithovi, 84–85, 540

duch EliasÛv, 84–85
Jan Kfititel mûl ducha Eliasova,

84–85
je pfiedchÛdcem, 310, 540
zjevuje se v chrámu Kirtland, xix,

13, 103, 306, 547
Eliá‰

jeho duch, moc a povolání,
309–310

jeho lidské slabosti, 517
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jeho víra, 129
Malachiá‰ pfiedpovûdûl jeho

pfiíchod, 306–307
obrací srdce otcÛ k dûtem, 468–472
pfiedává klíãe knûÏství Petrovi,

Jakubovi a Janovi, 104
pfiipravuje na Druh˘ pfiíchod,

310–311
zjevuje se v chrámu Kirtland, xix,

13, 103, 305–307, 549
znovuzfiizuje klíãe peãetûní Josephu

Smithovi, xix, 13, 306–311, 506
Enoch, 93
Evangelista, 137–138. Viz také

Patriarcha
Evangelium

jeho plnost znovuzfiízena, 505–510
kázáno v‰em, 149–150
zahrnuje ve‰kerou pravdu, 262–264

F
Fale‰né tradice, 262–264
Fale‰ní duchové, rozli‰ování, 382–384.

Viz také Duchové, zlí
Fale‰ní proroci, 198–201
Far West, stát Missouri

chrám zde má b˘t vybudován, 16,
337, 409

Joseph Smith ve Far Westu, xix, 15,
16, 337

Joseph Smith zde nav‰tíven
pfiíslu‰níky milice, 337–339

Joseph Smith zde zatãen, 16,
333–334, 347–349, 484–485

Svatí pronásledováni a vyhnáni
z Far Westu, xix, 16–17, 347–349,
357–360, 367–369, 439

Svatí se zde usazují, 15–17, 337, 439
Fayette, stát New York

Církev zde zorganizována, xvi, 8–9,
135–136, 437

Joseph Smith se sem stûhuje, xvi, 9,
157, 194

Joseph Smith zde pfiekládá, xvi, 8,
115

koná se zde první konference, xvi,
136–137

odboãka zde zorganizována, 9
tfii svûdkové ve Fayette, xvi,

123–125
Fielding, Joseph, 325
Filadelfie, stát Pensylvánie, 148, 237

Follett, King, 172
Fordham, Eliá‰, 377–379

G
Gabriel, 103–104. Viz také Noé
Gallatin, stát Missouri, xx, 17, 369
Gause, Jesse, xvii, 24
Genealogie. Viz Spasení pro mrtvé
Generálporuãík, Joseph Smith, xx
Goodson, John, 325
Grandin, Egbert B., xvi, 8, 135
Greenville, stát Indiana, 238
Grouard, Benjamin F., 327

H
Haleová, Emma. Viz Smithová, Emma
Haleovi, Isaac a Elizabeth, 6–7, 59
Hancock, Mosiah L., 427–428
Hanks, Knowlton F., 327
Harmony, stát Pensylvánie

Aronovo knûÏství znovuzfiízeno
poblíÏ, xv, 7–8, 78–80, 89

Joseph a Emma Smithovi zde Ïijí,
xv–xvi, 6–7, 9, 59, 157

Joseph Smith zde pfiekládá, xv, 7,
59, 71, 79, 113–115

Melchisedechovo knûÏství
znovuzfiízeno poblíÏ, xv, 8, 101

syn Josepha a Emmy zde umírá, 169
Harris, Martin

dává do zástavy farmu, 8, 133
jeden z tfií svûdkÛ, xvi, 123–125
písafi pfii pfiekládání, xv, 7, 59
v New Yorku, xv
ztráta 116 stránek, xv, 7, 62–63,

69–71
Harris, Preserved, 62
Hebrej‰tina, Joseph Smith ji studuje,

291
Hiram, stát Ohio

Joseph Smith zde Ïije, 205, 215,
225, 247

konference v H., 191
vidûní Spasitele v H., 45–47
Viz také Kirtland, stát Ohio

History of the Church
publikováno v Times and Seasons,

431–433
vznik a vydání, xix, 556–559

Hodge, Abraham C., 233
Holubice, znamení, 81
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Hora Sion, spasitelé na h. S., 406,
468–470

Horneová, Mary Isabella, 176
Hofiãiãné zrno, podobenství, 106,

140–141, 299–300
Hfiích. Viz Odpu‰tûní; Pokání; Satan;

Neprominuteln˘ hfiích
Hyde, Orson, 325–327, 331

CH
Cholera

Joseph a Hyrum Smithovi jsou
uzdraveni z ch., 482–484

v Sionské v˘pravû, 287–288
Chrám Kirtland

fotografie, 13
jeho budování, xvii–xix, 12–13,

271–272, 281, 291, 409, 411, 446
JeÏí‰ Kristus se zde zjevuje, xix, 13,

47, 306, 549
Joseph Smith má vidûní tohoto

chrámu, 271
MojÏí‰, Elias a Eliá‰ se zde zjevují,

xix, 13, 103, 306–307, 549
Svatí nuceni chrám opustit, xix, 

15, 337
zasvûcení, xviii–xix, 13, 197,

305–306, 415–416
Chrám Nauvoo

desátek pouÏit pro stavbu, 273–274
jeho budování, xx, 20–22, 273–274,

277, 409–412, 503–505
kfity za mrtvé zde vykonávány, xx,

20, 465–466
obdarování zde vykonáváno, xxi,

21, 409–410, 505
obrázky/fotografie, 21, 408, 464, 504
zniãení pÛvodního chrámu, 505
znovupostavení, 505

Chrámové obdarování
Brigham Young ho udílí, 22, 410,

505
Joseph Smith ho udílí, xxi, 21–22,

409–410
pfiipravuje na BoÏí pfiítomnost, 410,

412–415
pfiivádí nás do svûtla, 410
v chrámech, 410–415, 469–470,

503–505
v‰ichni Svatí ho mohou obdrÏet, 410

Chrámy
Joseph Smith na nû kladl dÛraz, 409

kfity za mrtvé vykonávány v ch.,
413–414, 470

nejvût‰í BoÏí poÏehnání lze obdrÏet
v ch., 415–416

obdarování udíleno v ch., 410–412,
470, 503–505

obfiady ch. nezbytné pro spasení,
412–413

plnost Melchisedechova knûÏství lze
obdrÏet v ch., 410–412

shromaÏìování nezbytné pro
budování ch., 412–413

Svat˘m je pfiikázáno, aby je
budovali, 411–412

Viz také Chrámové obdarování
Chrámy, postavené nebo plánované

Far West, Missouri, pozemek pro
ch., 16, 337, 409

Independence, Missouri, pozemek
pro ch., xvii, 10, 182, 409

Viz také Chrám Kirtland; Chrám
Nauvoo

Chudí a potfiební
Duch Svat˘ vyléván na ty, ktefií o nû

peãují, 423
Pomocné sdruÏení o nû peãuje,

447–449
závazek peãovat o nû, 422–423, 

460
Viz také Láska

I
Illinois. Viz Nauvoo, stát Illinois;

Quincy, stát Illinois; Ramus, stát
Illinois

Independence, stát Missouri
chrámov˘ pozemek v I., xvii, 10,

182, 409
Joseph Smith je zde ve vazbû,

16–17, 247–250
Kniha pfiikázání je zde vyti‰tûna,

xviii, 12, 192
ústfiední místo Sionu, xvii, 10, 182,

237
Viz také Jackson, kraj ve státû

Missouri
Indiáni. Viz Lamanité
Inteligence

BÛh je dokonalá i., 39
její získání, 129, 266–267, 331
JeÏí‰e Krista, 52–54
pfii vzkfií‰ení s námi povstává, 265
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vûãná povaha i., 207–208
Viz také Poznání

Iowa, Montrose, 377
Izrael, jeho znovuzfiízení, 49–50, 61,

143, 182, 184–186, 250, 306, 331,
400, 435, 441

J
Jackson, kraj ve státû Missouri

misionáfii zde uãí, 148
oznaãen jako Sion, xvii, 10,

181–183, 237
Sionská v˘prava sem smûfiuje, xviii,

15, 281–282, 286–288
Svatí pronásledováni a vyhnáni

z kraje Jackson, xviii, 15,
182–184, 281–282, 337, 437

Svatí se zde usazují, 15, 182, 437
Viz také Independence, stát

Missouri
Jan Kfititel

duch EliasÛv, 84–85
je drÏitelem Aronova knûÏství, 84
jeden z nejvût‰ích prorokÛ, 80–81
kfití Spasitele, 80–84, 94
nafiizuje kfiest Josepha Smitha, 89
právoplatn˘ vykonavatel, 80–84
pfiipravil cestu pro Spasitele, 80–81
udílí Aronovo knûÏství, xv, 7, 78–80,

84, 89
vidûl znamení holubice, 81

Jazyky, dar, 379–381
Jednota

mezi ãleny BoÏstva, 42
mezi ãleny Církve, 141–142,

273–277
mezi pfiedsedajícími kvory, 139
nesobeckost vede k j., 274–276
odpu‰tûní vede k j., 390–394
poslu‰nost vede k j., 274–276
poÏehnání z ní plynoucí, 277
pfiátelství vede k j., 459
pfii budování chrámu Kirtland, 272
úãely BoÏí jsou dosahovány skrze j.,

273–274
Jeruzalém

misie Orsona Hydea do J., 327, 331
znovupostaven pfied Druh˘m

pfiíchodem, 186–187, 251
Viz také Nov˘ Jeruzalém

JeÏí‰ Kristus
a BoÏstvo, 41

bude vládnout bûhem milénia,
255–256

dal klíãe knûÏství Petrovi, Jakubovi a
Janovi, 104

Druh˘ pfiíchod, 103–104, 250–255
drÏitelem Melchisedechova

knûÏství, 83, 137, 207, 405
hlava Církve, 137–138
Jeho inteligence, 53
Jeho kfiest, 80–84, 94
Jeho popis, 47
Jeho vzkfií‰ení, 49–51
nepfiátelé se ho snaÏili zniãit,

199–200, 319, 518
obûti poukazovaly na Nûho, 48–49
odevzdá království Otci, 107
pokfitít se v Jeho jménu, 91–94
pomáhá nám pfii zkou‰kách, 228,

362–363
prostfiedník nové smlouvy, 219
První vidûní, xiv, 5, 31–32, 37–38,

434
pfiíklad dokonalého Ïivota, 52–54,

166, 350–352
pfiíklad odpu‰tûní, 389–390
sestoupil pod v‰echny vûci, 363
spasení pro mrtvé, 402–403, 467
spoludûdicové s Ním, 51–52, 64–66,

150–152, 218–219, 262–264, 400,
414

svûdectví o Nûm, 97–98, 193,
381–382

tûlo z masa a kostí, 41
uãil prostfiednictvím podobenství,

293–295
Usmífiení, 48–52, 94–95, 218–219,

402–403, 440
v Adam-ondi-Ahman, 105–106
v chrámu Kirtland, xix, 13, 47, 

306, 549
ve vidûní zaznamenaném v NaS 76,

45–47, 215–217
velik˘ Vysok˘ knûz, 104
víra v Nûho, 48–49, 152, 440
vykupuje dûti, 94–95, 174–176
vyvolen v pfiedsmrtelném Ïivotû, 207
zaloÏil Církev na americkém

kontinentu, 137–138, 437
zemû bude Jeho, 256
zná v‰echny vûci, 403
Viz také Usmífiení; Vzkfií‰ení; Druh˘

pfiíchod
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Jidá‰, 319
Johnson, Benjamin F., 455–456, 475
Johnsonovi, John a Alice, 205,

215–216, 225
Jozef z Egypta, 539

K
Kain, 107
Kamenolom, Joseph Smith pracuje

v k., 272
Kázání Josepha Smitha, 19–20,

489–490, 554
Kimball, Heber C., 14, 325–327, 410
Kimballová, Sarah Granger, 445
Kirtland, stát Ohio

Joseph Smith sem pfiijíÏdí, xvii, 10,
157–158, 169

kÛl zorganizován v K., 12
odpadlictví v K., 313–315
Sidney Rigdon obrácen v K., 9, 148
Svatí opou‰tûjí K., xix, 14–15, 337
Svatí se sem shromaÏìují, xvii, 10,

157–158
úpadek finanãní instituce v K., 313
ústfiedí Církve v K., 10, 182, 237
zjevení zde získaná, 10–12, 191–192
Viz také Hiram, stát Ohio; Chrám

Kirtland
Klíãe knûÏství

Adam je obdrÏel jako první, 103,
106–107

Joseph Smith dává apo‰tolÛm
v‰echny k. k., xxi, 22–23, 139,
525, 528–530

Joseph Smith je drÏí, 103, 507–508,
533, 539–540, 549

Melchisedechovo knûÏství je drÏí,
107–108

v‰echny znovuzfiízeny v poslední
dispensaci, 410, 506

znovuzfiízeny nositeli knûÏství
z dávn˘ch dob, 78–80, 101–106

znovuzfiízeny v chrámu Kirtland,
xix, 13, 103, 306–311, 469, 549

Klíãe. Viz Klíãe knûÏství
KnûÏská kvora, zfiízena, 12
KnûÏství. Viz Aronovo knûÏství;

Právoplatn˘ vykonavatel;
Melchisedechovo knûÏství

Knight, Joseph, ml., 147
Knight, Joseph, st., 113–115, 147,

458–459

Knightová, Polly, 147, 182
Kniha Mormonova

desky Lehiovy a Nefiovy, 63
dÛleÏitost ãetby, 64–66
její obsah, 63–64, 437
její vyti‰tûní, xvi, 8, 133
Martin Harris dává kvÛli ní do

zástavy farmu, 8, 133
Moroni drÏí klíãe K. M., 57
Moroni ji dává Josephu Smithovi,

xiv–xv, 5–7, 57–61, 103, 205, 307,
435–436

napsána na zlat˘ch deskách, 6,
57–62, 113, 435–437

nejsprávnûj‰í kniha ze v‰ech, 63
nezbytná pro na‰e náboÏenství, 194
nezraìte zjevení v K. M., 65–66, 371
podobenství o kvasu ji popisuje,

300–301
podobenství o zrnu hofiãiãném ji

popisuje, 141, 299
pronásledování kvÛli ní, 181, 371
svûdectví Josepha Smitha o K. M.,

60–64
svûdkové, xvi, 123–125, 300–301
titulní strana, 60–62, 113, 133–134
ztráta 116 stránek, xv, 7, 62–63,

69–71
Viz také Kniha Mormonova,

pfiekládání; Zlaté desky; Moroni;
Urim a Thumim

Kniha Mormonova, pfiekládání
Emma Smithová jako písafi, 113
Joseph Knight st., jeho pomoc, 113
Joseph Smith mûl dar pfiekládání,

113–115
Joseph Smith se pfii tom cítil

osamûle, 123
Martin Harris jako písafi, xv, 7, 59
mocí BoÏí, 60–62, 113, 148
Oliver Cowdery jako písafi, xv, 7–8,

79, 113–115
prÛbûh pfiekládání, xv–xvi, 7–8, 59,

113–115, 133
u Petera Whitmera st., xvi, 8, 115
Urim a Thumim, pouÏit pfii

pfiekládání, 7, 60, 62, 71, 115,
436–437

vede k modlitbû ohlednû kfitu,
79–80

Kniha pfiikázání, xviii, 10–11,
191–192. Viz také Nauka a
smlouvy
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Kongres Spojen˘ch státÛ, xx
Kornelius, 96, 109
Korouhev pravdy, 140, 440
Koruna spravedlivosti, 162–166,

353–354
Koukol, podobenství o p‰enici a k.,

297–299
Království BoÏí, 80–84. Viz také Církev

JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ

Království slávy, 217–221. Viz také
Celestiální království

Kfiest
a dar Ducha Svatého, 90, 95–97
dávní Svatí ho obdrÏeli, 92–94
dûti ho nepotfiebují, 94–95
hráz pro kfiest zniãena, 147
Hyruma a Samuela Smithov˘ch, 90
JeÏí‰e Krista, 80–84, 94
Josepha Smitha a Olivera

Cowderyho, xv, 7–8, 79–80, 89–90
Josepha Smitha st., 88, 90
nutn˘ k tomu, aby se ãlovûk stal

ãlenem Církve, 151–152
nutn˘ pro oslavení, 91–92, 218–219
ponofiením, 91, 95, 440
ve jménu JeÏí‰e Krista, 92–94

Kfiest za mrtvé
bude se vykonávat dlouho, 466
jeho oznámení, xx, 20, 400, 468
moÏn˘ díky peãeticím klíãÛm, 308
postavena dfievûná kfititelnice, xx,

20, 465–466
povinnost a v˘sada, 405–406, 468
první kfity za mrtvé vykonávány

v fiekách, 20, 465
stmelující ãlánek, 471–472
vedení záznamÛ, 466
vykonáván v chrámech, 413–415,

469–470
Viz také Spasení pro mrtvé

KfiesÈanské vlastnosti, jejich rozvíjení,
52–54, 350–352

KÛly, budování Sionu v k., 184–186.
Viz také Sion

Kumora, 3, 103
Kvas, podobenství o nûm, 300–301
Kvora knûÏství, zfiízena, 12
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ. Viz

Apo‰tolové, Kvorum Dvanácti
Kvorum Sedmdesáti. Viz Sedmdesát,

Kvorum

L
Lamanité

misie k L., xvii, 9, 148, 446
z domu Izraele, 61

Láska
k celé lidské rase, 422
k chud˘m a potfiebn˘m, 422–423,

447–449, 460
misionáfii ji mají, 328–329
mocné pÛsobení na mysl, 424–425
pokoj je jejím dÛsledkem, 342
rodinní pfiíslu‰níci ji mají, 478–485
shovívavá a milosrdná, 423–425
vedoucí ji mají, 285–286
vlastnost Boha, 39, 328–329, 422
Viz také Pfiátelství; Chudí a potfiební

Laskavost, má velkou moc, 424
Legie Nauvoo, xx, 431
Lehi, desky Lehiovy, 63
Levítské knûÏství. Viz Aronovo

knûÏství
Lucifer. Viz Satan
Lyman, Amasa, 349

M
Major, pes Josepha Smitha, 18, 240,

243
Malachiá‰, 306–307
Malárie, 377, 446
Manchester, stát New York, xv, 9, 

60, 69
Mansion House, 19
ManÏel, 478–479. Viz také ManÏelství,

vûãné
ManÏelka, 478–479. Viz také

ManÏelství, vûãné
ManÏelsk˘ partner. Viz ManÏelství,

vûãné
ManÏelství, plurální, xii, 21
ManÏelství, vûãné

Joseph Smith o nûm pí‰e v NaS
132, xxi, 21, 475–477

Joseph Smith o nûm uãil, 475–477
manÏel a manÏelka milují jeden

druhého, 478–479
nová a vûãná smlouva manÏelství,

xxi, 219, 475–477
vyÏadováno pro nejvy‰‰í stupeÀ

celestiálního království, 218–219,
475–477

Viz také Rodina
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Mapy, 3, 11
Marks, Ephraim, 176
Matka. Viz Rodiãe
McRae, Alexander, 358, 359
Melchisedechovo knûÏství

BÛh skrze nûj zjevuje své zámûry,
107–108

dáno nejprve Adamovi, 103–107
drÏí klíãe BoÏího království,

107–108
jeho plnost v chrámech, 410–415
jeho znovuzfiízení, xv, 8, 80,

101–103, 493
JeÏí‰ Kristus je jeho nositelem, 83,

137, 207, 405
nejvy‰‰í pravomoc, 107–108
nezbytné pro rozli‰ování duchÛ,

383–384
nositelé musejí b˘t povoláni

Bohem, 109
nositelé musejí b˘t spravedliví,

106–107
Pomocné sdruÏení zorganizováno

pod vedením M. k., 447
proroci ho mají, 108
pfiedstavuje moc nekoneãn˘ch

ÏivotÛ, 108
pfiísaha a smlouva, 108
ustanoveno pfied stvofiením zemû,

107–108
vûãné, 104
vede k dokonalosti, 108
zaloÏena kvora, 12
zjevení pfiicházejí skrze M. k., 108,

139, 195
zvelebování jeho úfiadÛ, 110–111

Meze (hranice), 262–264
Michal, archandûl. Viz Adam
Michigan, 117, 237, 333, 498–499
Milénium, 255–257
Milice, její pfiíslu‰nící nav‰tûvují

Josepha Smitha, 337–339
Miller, George, 410
Milosrdenství

BoÏí, 39, 71, 75–76, 401–402
pfii odpou‰tûní druh˘m, 389–395
pfii vykoupení mrtv˘ch, 404–405,

467–468
sestry z Pomocného sdruÏení ho

projevují, 450–451
vÛãi v‰em lidem, 423–425
Viz také Odpu‰tûní

Mírotvorci, 339–342
Misionáfiská sluÏba

celosvûtov˘ rÛst Církve, 106, 135,
140–141, 152–153, 299–301, 327,
361–362, 440

dar jazykÛ pro m. s., 379–381
evangelium pfiiná‰í svûtlo svûtu,

149–150
hlásání pokání, 151–152
hráz pro kfiest zniãena, 147
Josepha Smitha, 14, 90, 147–148,

237, 332–334
láska pro m. s. nezbytná, 328–329
mezi Lamanity, xvii, 9, 148, 446
nejdÛleÏitûj‰í povinnost, 328–329
podobenství o p‰enici a koukolu,

297–299
podobenství o rozsévaãi, 295–297
poÏadavky pro m. s., 328–329
pfiíleÏitosti vydávat svûdectví,

332–334
uãení Duchem, 330–332
uãte s pokorou, 329–330
v Anglii, 14, 325–327

Mississippi, fieka, xx, 17, 367, 377,
387, 455, 465, 505, 526

Missouri, fieka, 361
Missouri. Viz Far West, stát Missouri;

Jackson, kraj ve státû Missouri. Viz
také Caldwell, kraj ve státû
Missouri; Clay, kraj ve státû
Missouri; Columbia, stát Missouri;
Daviess, kraj ve státû Missouri;
Gallatin, stát Missouri;
Independence, stát Missouri;
Richmond, stát Missouri

Mitchill, Samuel L., xv
Modlitba

BÛh sly‰í m. a dává zjevení, 40–41,
126–130, 195–196

ctnost pfii m., 129
Josepha Smitha vede k Prvnímu

vidûní, xiv, 5, 31–32, 123, 434
mocná m. Josepha Smitha, 125, 129
modlete se ohlednû v‰eho, 128–129
poznání Boha nám pomáhá pfii m.,

40–41
rodiãe Josepha Smitha uãili 

o m., 37
rodiãÛ za dûti, 482–484
víra a jednoduchost pfii m., 129
získání poznání skrze m., 265–266
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MojÏí‰
je mu dán zákon, 81, 94, 195, 256,

264
jeho kfiest, 94
Pán se mu zjevuje, 121, 206
snaÏí se pfiivést Izrael do BoÏí

pfiítomnosti, 104
v chrámu Kirtland, xix, 13, 103,

306, 549
znovuzfiizuje klíãe Petrovi, Jakubovi

a Janovi, 104
MojÏí‰, kniha MojÏí‰ova, xviii, 12, 206
Montrose, stát Iowa, 377
Morley, Isaac, 169
Mormoni. Viz Církev JeÏí‰e Krista

Svat˘ch posledních dnÛ
Moroni

cituje biblické pasáÏe, 205, 307
drÏí klíãe Knihy Mormonovy, 57
nav‰tûvuje Josepha Smitha a pfiedává

mu zlaté desky, xiv–xv, 5–7, 57–60,
103, 205, 307, 435–437

ukazuje svûdkÛm zlaté desky, xvi,
123–125, 300–301

Viz také Kniha Mormonova
Mrtví, kfiest. Viz Kfiest za mrtvé;

Spasení pro mrtvé
Muãednická smrt Josepha a Hyruma

Smithov˘ch, xxi, 22–23, 456, 526,
531–534

Murdock, John, 169
Murdock, Joseph. Viz Smith, Joseph

Murdock
Murdocková, Julia (dcera). Viz

Smithová, Julia Murdock
Murdocková, Julia (matka), 169

N
NáboÏenská svoboda, 342–344
Narození Josepha Smitha, xiv, 2, 434
Nauka a smlouvy

hodnota NaS, 192
nezraìte zjevení v NaS, 66, 371
podobenství o kvasu popisuje NaS,

300–301
první vydání NaS, xviii
pfiedmluva k NaS, 191–192
Pfieklad Josepha Smitha a NaS, 206,

215–217
studium NaS, 64–66
vydávání NaS, 12, 192
Viz také Kniha pfiikázání; Písma

Nauvoo Expositor, 525
Nauvoo, stát Illinois

budování mûsta, xx, 17, 377, 387,
419–421, 425–428, 439–440

Joseph Smith ho pojmenovává, xx,
17, 387

kulturní a obãansk˘ rozvoj, 19–20,
419, 431, 438–440

proroctví, Ïe Svatí ho opustí, 513
starosta, xxi, 20, 431
Viz také Commerce, stát Illinois;

Chrám Nauvoo
Název Církve, xvi, 8
Nebesk˘ Otec. Viz BÛh Otec
Nefi, desky Nefiovy, 62–63
Nûmecko, misie Orsona Hydea do N.,

327
Nemocní, jejich uzdravení. Viz

Uzdravení
Neprominuteln˘ hfiích, 76, 467
New York City, xv, 237, 239, 332–333
Nightingaleovi, Agnes a Henry,

419–421
Noé, 93–94, 103–104, 198, 251, 309,

403, 405
Nová a vûãná smlouva manÏelství, xxi,

219, 475–477. Viz také ManÏelství,
vûãné

Nov˘ Jeruzalém, 186–187. Viz také
Jeruzalém

New York. Viz Colesville, stát New
York; Fayette, stát New York;
Manchester, stát New York; New
York City; Palmyra, stát New York

O
Obãanská válka, 247
Obdarování. Viz Chrámové

obdarování
ObûÈ

Spasitelova, 48–49
Svat˘ch v dávn˘ch dobách, 48–49,

106–107
Obchod Newela K. Whitneyho

Joseph Smith k nûmu pfiijíÏdí,
156–158

Joseph Smith se do nûj stûhuje, 
247

Joseph Smith v nûm pfiekládá, 249
·kola prorokÛ se v nûm schází, 

261
Viz také Whitney, Newel K.
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Obfiady
Adam je obdrÏel, 106–107
jsou na vûky tytéÏ, 106–107
Svatí ve v‰ech dispensacích je

pfiijímají, 92–94
vykonávané pouze v chrámech,

412–415
Viz také Kfiest; Kfiest za mrtvé;

ManÏelství, vûãné; Spasení pro
mrtvé; Chrámové obdarování

Odpadlictví
dÛsledky, 318–322
následování vedoucích chrání pfied

o., 322
po smrti JeÏí‰e Krista, 27
Satan vede druhé k o., 319–320,

321–322
skutky a postoje, které k nûmu

vedou, 316–318
v Kirtlandu, 313–315

Odpu‰tûní
Joseph a William Smithovi

odpou‰tûjí jeden druhému,
392–394

Joseph Smith odpou‰tí odpadlému
ãlenovi, 387–389

Joseph Smith odpou‰tí Williamu W.
Phelpsovi, 394–395

nabízí se v‰em lidem, 389–395
od Boha Otce, 75–76, 394–395,

423–425
od JeÏí‰e Krista, 389–392
slabostí druh˘ch, 391–394
vede k jednotû, 391–394
Viz také Milosrdenství

Odvaha, sná‰ejte zkou‰ky a
pronásledování s o., 228–229, 233,
350, 369, 371–374

Ohio. Viz Hiram, stát Ohio; Kirtland,
stát Ohio; Painesville, stát Ohio

Operace Josepha Smitha, xiv, 2
Oslavení. Viz Celestiální království;

Spasení
Osm svûdkÛ, xvi
Otec v nebi. Viz BÛh Otec
Otec. Viz Rodiãe
Otrava, pfiiotrávení Josepha Smitha, 238

P
Page, Hiram, 194
Pád AdamÛv, 403, 440
Painesville, stát Ohio, 237

Palmyra, stát New York
Joseph Smith zde Ïije, xiv, 2–6,

27–28, 57–59, 434
Kniha Mormonova zde ti‰tûna, xvi,

8, 133
mapa, 3

Papyry, egyptské, xviii, 12
Patriarcha

je evangelista, 137
pro Církev, xviii

Pavel, 32–34, 162–165
Peãeticí moc

definice, 308–310
Eliá‰ ji znovuzfiizuje, xix, 13,

306–311, 468–472, 506
mrtví jsou spaseni prostfiednictvím

p. m., 467–472
rodiny jsou zpeãetûny

prostfiednictvím p. m., 309–310
Viz také Eliá‰; ManÏelství, vûãné;

Spasení pro mrtvé
Peklo

dûti, které umírají, tam nejdou,
94–95

kdo je svrÏen dolÛ do p., 221
nepfiemÛÏe Církev ani Svaté, 137,

150, 315, 361–363, 527
zatracení, 91, 221
Viz také Satan

Pes Josepha Smitha, 18, 240, 243
Peterson, Ziba, 147
Petr, Jakub a Jan

získávají klíãe knûÏství, 104
znovuzfiizují Melchisedechovo

knûÏství, xv, 8, 80, 101–103, 493
Phelps, William W., 192, 305, 394–395
Písafii, pfii pfiekládání Knihy

Mormonovy
Emma Smithová, 113
Martin Harris, xv, 7, 59
Oliver Cowdery, xv, 7–8, 79,

113–115
Písma

hodnota p. posledních dnÛ, 192
Joseph Smith uãí z p., 291–293
láska Josepha Smitha k p., 3–5,

28–31, 181, 291–293
poslu‰nost p., 65–66
studium p., 64–66
Viz také Bible; Kniha Mormonova;

Nauka a smlouvy; Pfieklad Bible
od Josepha Smitha; Drahocenná
perla
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Plán spasení
BoÏí dílo a sláva, 206
pfiedloÏen v pfiedsmrtelném Ïivotû,

207
spasí Ïivé i mrtvé, 400–405,

467–468
svoboda jednání nezbytná pro p. s.,

211–212
tûlo nezbytné pro p. s., 209–211
úãely p. s., 206–212
vûãná povaha inteligence, 207–208
zjeven skrze knûÏství, 107
Viz také Spasení

Plnost ãasÛ. Viz Dispensace plnosti
ãasÛ

Plurální manÏelství, xii, 21
Podobenství

JeÏí‰ uãil prostfiednictvím p.,
293–295

o hofiãiãném zrnu, 106, 140–141,
299–300

o hfiivnách, 353
o kvasu, 300–301
o p‰enici a koukolu, 297–299
o rozsévaãi, 295–297
o síti vhozené do mofie, 300–301
o svatbû králova syna, 162–164
o vinném kmeni a ratolestech, 161
v Matou‰ovi 13, 293–301

Podporování církevních vedoucích,
196–198, 316–318, 322, 516–517

Pohfieb Josepha a Hyruma
Smithov˘ch, xxi

Pohfiební proslovy pronesené
Josephem Smithem, 172–177

Pokání
BÛh odpou‰tí tûm, ktefií ãiní p.,

75–76, 394–395, 424–425
Josepha Smitha, 69–72, 116
nesmíme ho odkládat, 73–74
pomáhá nám stát se takov˘mi, jako

je BÛh, 72–74
poÏaduje se po ãlenech Církve,

151–152
uãte v‰echny lidi o p., 151–152
Usmífiení ho umoÏÀuje, 48–49
ze v‰ech hfiíchÛ, 72–74

Pokárání, proroci udílejí, 519–521
Pokoj, se v‰emi lidmi, 337–344
Pokora

jednejte s druh˘mi s p., 342
Joseph Smith ji projevil, 7, 69–71

nezbytná pfii pokání, 69–76, 395
Svatí ji mají mít, 318
uãte evangeliu s p., 329–330
vedoucí ji mají mít, 284–285

Pomocné sdruÏení 
andûlé jsou spoleãníky P. s., 450
dobroãinná organizace, 447–449
Emma Smithová, presidentka, xxi,

446–447, 449–450
jeho úãelem je spasit du‰e, 449–450
Joseph Smith mu pfiedal klíã, 447
podporování vedoucích knûÏství,

447
pouãení v P. s., 449–450
sestry projevují milosrdenství,

450–451
zorganizování, xxi, 445–447

Pomocné sdruÏení Ïen v Nauvoo,
445–447. Viz také Pomocné
sdruÏení

Ponofiení, kfiest, 91, 95, 440
Pontiac, stát Michigan, 117, 237, 333,

498–499
Poslání

Joseph Smith naplnil své pozemské
p., 533–534

náhled Josepha Smitha na jeho p.,
516–521

proroci naplÀují p., 518–519
Poslední dispensace. Viz Dispensace

plnosti ãasÛ
Poslední dny. Viz Druh˘ pfiíchod
Poslu‰nost

Druh˘ pfiíchod a p., 253–255
duchovní dary a p., 117
JeÏí‰ Kristus je pfiíkladem p., 166
Joseph Smith se uãil p., 62–63,

69–71
kfiesÈanské vlastnosti a p., 350–352
odpadlictví následkem nedostatku

p., 316–318
PavlÛv pfiíklad, 163–164
písma a p., 65–66
poslu‰nost pfiikázání, 159–161
poznání a p., 262, 264–265
pravidlo Josepha Smitha, 158
spoludûdicové s JeÏí‰em Kristem

skrze p., 51–52
svoboda jednání a p., 211–212
ve zkou‰kách, 230–231
vede k celestiálnímu odpoãinutí,

161–162
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vede k jednotû, 274–275
vede k oslavení, 161–162, 208
vede k pochopení Boha, 160–161
vede k pokladÛm poznání, 262
vede ke korunû spravedlivosti,

162–166, 353–354
zjevení a p., 129–130

Posvátn˘ háj, 4
Potfiební. Viz Chudí a potfiební
Povolání, zvelebování 110–111
Poznání

BÛh vlastní velké poznání, 265–266
BÛh vylije poznání, 361
Duch Svat˘ nezbytn˘ pro získání p.,

130, 266–267
Joseph Smith miloval p., 261–262
nezbytné pro spasení, 209–211,

264–265
obfiady evangelia k nûmu vedou, 415
studium a modlitba vedou k p.,

265–266
získání, 130, 261–267, 331–332,

361, 414–415
získáváno postupnû, 266
Viz také Inteligence

Pratt, Addison, 327
Pratt, Parley P., 148, 191, 349, 477
Pravá láska. Viz Láska
Pravda

evangelium zahrnuje ve‰kerou p.,
262–264

jak poznat p., 265–266
Joseph Smith jí uãil, 283
podobenství o rozsévaãi a p.,

295–297
pronásledování ji nemÛÏe zastavit,

140, 440
pfiijímejte celou p., 262–264
uãíme se jí skrze obfiady, 415

Právní spory Josepha Smitha, 14,
237–238

Právoplatn˘ vykonavatel, 80–84
President Církve

BÛh mu zjevuje svou vÛli, 194–197,
252–253

podporování, 196–198, 316–318,
322–323, 516–517

president vysokého knûÏství, xvii
soudy spoãinou na tûch, ktefií ho

zavrhují, 198–201
zástupce BoÏí pro nás, 196
Viz také Proroci

President Spojen˘ch státÛ
Joseph Smith ho nav‰tûvuje, xx, 97,

99
Joseph Smith kandidátem, xxi, 20

President vysokého knûÏství, xvii
Pronásledování

BÛh pomáhá bûhem p., 229–230,
350, 359, 362–364, 373–374

Církev nad ním zvítûzí, 140–141,
299–300, 361–362, 440

Josepha Smitha po Prvním vidûní,
32–34

Josepha Smitha v Kirtlandu, 14–15,
225–227, 237–238, 313–315,
321–322, 337

Josepha Smitha v Nauvoo, 22–24,
455, 513–515, 517–518, 525–527

kvÛli Knize Mormonovû, 181, 371
odpadlictví vede k p. Církve,

318–322
proroci pronásledováni, 518–519
Satan pronásleduje Svaté, 14–15,

150, 369–371
Svatí mu budou vÏdy ãelit, 228–229,

369–371
Svat˘ch v Kirtlandu, xix, 14–15, 

337
Svat˘ch v kraji Caldwell, xix, 16–17,

347–349, 357–360, 367–369, 439
Svat˘ch v kraji Jackson, xviii, 15,

182–184, 281–282, 337, 438
vdûãnost bûhem p., 230–231
víra a odvaha bûhem p., 228–229,

232–233, 350, 369, 371–374
v‰echny vûci napomáhají

k dobrému bûhem p., 229–230,
364

Viz také Zkou‰ky
Proroci

BÛh jim zjevuje v‰echny vûci,
194–197, 252

duch proroctví ãiní proroka
prorokem, 381–382

dÛsledky jejich zavrÏení, 198–201
fale‰ní, 198–201
jejich láska a sluÏba, 285–286,

519–521
jejich lidské slabosti, 517–518
jejich poslání dáno Bohem,

518–519
jejich povinností je kárat, 519–521 
jejich povinností je uãit, 516–517
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jsou nositeli Melchisedechova
knûÏství, 108

podporování, 196–198, 316–318,
322–323, 516–517

Viz také President Církve
Proroctví, duch p., 193, 381–382
Protivenství. Viz Zkou‰ky
Prsten, Joseph Smith ho pouÏil, kdyÏ

uãil, 208
První pfiedsednictvo

zodpovûdnosti, 138–139
zorganizování, xvii, 12
Viz také President Církve

První vidûní
hledání pravdy vede k P. v., 3–5,

28–31, 434
Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus se

zjevují, xiv, 5, 31–32, 38, 434
nejv˘znamnûj‰í událost, 541–543
poznání Boha skrze P. v., 5, 38
pronásledování po P. v., 32–34
svûdectví o nûm je nutné, 541–543

Pfiátelství
ãlenové Církve ho projevují,

460–462
Joseph Smith pfiíkladem p.,

455–459, 462
p. Willarda Richardse, 456
sjednocuje lidskou rodinu, 

459–460
v protivenství, 457–459
Viz také Láska

Pfiedkové Josepha Smitha, 1–2, 540
Pfiedmluva k Nauce a smlouvám,

191–192
Pfiedsmrteln˘ Ïivot

JeÏí‰ Kristus vyvolen v p. Ï., 207
Joseph Smith vysvûcen v p. Ï., 507,

539–541
plán spasení pfiedloÏen v p. Ï., 207
Rada v nebi konaná v p. Ï., 162,

207, 507, 539–541
Satan se vzboufiil v p. Ï., 207
vysvûcení k povoláním v p. Ï., 507
zákony ustanoveny v p. Ï., 162

Pfiedustanoven, Joseph Smith byl p.,
507, 539–541

Pfieklad Bible od Josepha Smitha
Emma Smithová nesla rukopis, 367
Nauka a smlouvy a pfieklad Bible od

J. S., 206, 215–217
podobenství o kvasu ho popisuje,

300–301

potfieba tohoto pfiekladu, 205–206
práce na pfiekladu, xvi, xviii, 11–12,

205–206, 249
uãí plánu spasení, 205–206
Viz také Písma

Pfiekládání Bible. Viz Pfieklad Bible od
Josepha Smitha

Pfiekládání Knihy Mormonovy. Viz
Kniha Mormonova, pfiekládání

Pfiekládání, dar, 113–115
Pfiikázání. Viz Poslu‰nost
Pfiíprava na Druh˘ pfiíchod, 253–255
Pfiísaha a smlouva knûÏství, 108
P‰enice, podobenství o p. a koukolu,

297–299

Q
Quincy, stát Illinois, xx, 18, 367–369,

377

R
Rada v nebi, 162, 207, 507, 539–541.

Viz také Pfiedsmrteln˘ Ïivot
Ramus, stát Illinois, 475
Rigdon, Sidney

jeho obrácení, 9, 148
úãastní se dne uzdravování,

377–378
v Hiramu ve státû Ohio, 225
v chrámu Kirtland, 271, 305
v Prvním pfiedsednictvu, xvii, 24,

262
ve státû Missouri, xvii, 181–182, 349
vidûní v NaS 76, 45–47, 215–217

Richards, Willard, 22, 325, 410, 445,
456, 526, 531

Richmond, stát Missouri, 16, 239–240,
333–334, 349, 484–485

Robinson, George W., 349
Rodiãe

budou mít ve vûãnosti dûti, které
jim zemfiely, 94–95, 174–176

dûti je mají ctít, 479–480
Joseph Smith je ctil, 479–480
láska k dûtem a péãe o nû,

238–244, 482–485
modlí se za dûti, 482–485

Rodina
dopisy Josepha Smitha rodinû,

237–244
láska dûtí k rodiãÛm, 479–480
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láska mezi manÏelsk˘mi partnery,
478–479

láska mezi sourozenci, 457,
480–482

láska rodiãÛ k dûtem, 482–485
peãetûní r. na vûãnost, 309–310
Viz také ManÏelství, vûãné

Rodinná historie, 470–472. Viz také
Spasení pro mrtvé

Rogers, Noah, 327
Rozli‰ování duchÛ, 382–384
Rozsévaã, podobenství, 295–297
Rukopis Knihy Mormonovy, ztráta

stránek, xv, 7, 62–63, 69–71
Russell, Isaac, 325

¤
¤ídit, pomocí v˘uky správn˘ch zásad,

283. Viz také Církevní vedoucí

S
Satan

jeho rozpoznání, 383
klame, 72
mluví jazyky, 380
moudrost BoÏí je vût‰í neÏ on,

62–63
nemá tûlo, 209–211
nemá Ïádnou moc, pokud mu

neumoÏníme ji mít, 211–212
nemÛÏe pfiijít ve znamení holubice,

81
nemÛÏe zastavit pokrok Církve,

140–141, 299, 361–362
odpadlictví vede k nûmu, 318–322
poznání nezbytné, jinak se staneme

takov˘mi, jako je s., 264–265
pronásleduje Svaté, 14–15, 150,

370–371
snaÏil se zniãit Josepha Smitha,

31–32
v pfiedsmrtelném Ïivotû, 207
zniãení jeho království, 232, 257
Viz také Peklo

Sedmdesát, Kvorum S., xviii, 12, 16,
138–139, 282

Sharon, stát Vermont, xiv, 2, 434
Shovívavost vÛãi druh˘m, 423–425
ShromaÏìování

do kraje Jackson ve státû Missouri,
10, 181–184

nutné v poslední dispensaci,
508–510

pro stavbu chrámÛ, 412–413
Viz také Izrael, jeho znovuzfiízení;

Jackson, kraj ve státû Missouri
Sion

bude vykoupen, 183–184
budování S., 181–186, 508–510
na americkém kontinentu, 186–187,

441
v kraji Jackson ve státû Missouri,

xvii, 10, 15–16, 148, 181–184,
237

zodpovûdnosti ãlenÛ za S.,
141–143, 148, 184–186

Viz také Hora Sion, spasitelé na h. S.
Sionská v˘prava

její pochod, xviii, 15–16, 281–282,
286–288

její rozpu‰tûní, xviii, 282
Joseph a Hyrum jsou bûhem S. v.

uzdraveni, 482–484
nese potfiebné vûci Svat˘m

v Missouri, xviii, 446
‰kolení vedoucích bûhem S. v.,

15–16, 282, 286–288
SíÈ vhozená do mofie, podobenství,

300
Skalisté hory

navr‰eny na Georgeovi A. Smithovi,
233

proroctví Josepha Smitha, 513
Skvrnit˘ tyf, Joseph Smith je jím

nakaÏen, xiv, 2
Sláva, království s., 217–221. Viz také

Celestiální království
Slovo moudrosti, 262
SluÏba. Viz Pfiátelství; Láska; Chudí a

potfiební
Smith, Alexander, 18, 171, 240
Smith, Alvin (bratr Josepha Smitha), 2,

4, 171, 176, 399–400, 480
Smith, Alvin (syn Josepha Smitha), 18,

69, 169
Smith, Asael, 45
Smith, David, 18, 171
Smith, Don Carlos (bratr Josepha

Smitha), 2, 171, 175–176, 480
Smith, Don Carlos (syn Josepha

Smitha), 18, 171
Smith, Ephraim, 2, 171
Smith, Frederick, 18, 171, 240–241,

243
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Smith, George A., 232, 330, 462,
557–559

Smith, Hyrum
jeho kfiest, 90
jeho muãednická smrt, xxi, 22, 456,

526, 531–534
jeho pohfieb, xxi
jeho rodina, 2
Joseph Smith mu vzdává hold, 457,

480–482
nav‰tûvuje Josepha poblíÏ Nauvoo,

455
nemocn˘ v Commerce, 425–426
obdrÏel obdarování, 410
odchod na západ, 526
pracuje na chrámu Kirtland,

271–272
úmrtí jeho dítûte, 176
uvûznûn v Richmondu, 16, 349
uzdraven z cholery, 482–484
v Ïaláfii v Liberty, 357–359
zakládající ãlen Církve, 135
zástupn˘ kfiest za Alvina Smitha, 400

Smith, John L., 426
Smith, Joseph Murdock, 18, 24, 169,

225–227
Smith, Joseph, III, 18, 171, 240, 247
Smith, Joseph, pfiehled Ïivota

(chronologicky)
jeho pfiedkové, 1–2
pradûdeãek o nûm prorokoval, 45
jeho rodiãe, 37
jeho narození, xiv, 2, 434
jeho dûtství, xiv, 2–4, 27–28, 37
operace nohy, xiv, 2
stûhuje se do Palmyry, xiv, 2, 27, 434
První vidûní, xiv, 3–5, 28–34, 38,

434
náv‰tûvy Moroniho, xiv, 5–6, 57–59,

103, 205, 307, 435
stûhuje se do Manchesteru, xv
pracuje v Harmony, 6, 59
jeho sÀatek, xv, 6–7, 59
získává zlaté desky, xv, 6–7, 58–59,

435–436
pfiekládání Knihy Mormonovy,

xv–xvi, 7–8, 59, 79, 113–115, 133,
148

ztráta 116 stran rukopisu, xv, 7,
62–63, 69–71

pfiijímá Aronovo knûÏství, xv, 7–8,
78–80, 84, 89

jeho kfiest, xv, 7–8, 79–80, 89–90
pfiijímá Melchisedechovo knûÏství,

xv, 8, 80, 101–103, 493
tfii svûdkové a J. S., xvi, 123–125
ti‰tûní Knihy Mormonovy, xvi, 8,

133
organizuje Církev, xvi, 8–9,

135–138, 437
Pfieklad Josepha Smitha, xvi, xviii,

10–12, 205–206, 249
stûhuje se do Fayette, xvi, 9, 157,

194
pfiijíÏdí do Kirtlandu, xvii, 10,

157–158, 169
zjevení získaná v Kirtlandu, 10–12,

191–192
Sion v kraji Jackson, xvii, 10,

181–183, 237
pronásledování v Kirtlandu, 14–15,

225–227, 237–238, 313–315,
320–321, 337

·kola prorokÛ, xvii, 117, 128,
261–262

získává Slovo moudrosti, 262
vede Sionskou v˘pravu, xviii, 15–16,

281–282, 286–288, 482–484
pfiekládá egyptské papyry, xviii, 12
zasvûcuje chrám Kirtland, xviii–xix,

13, 197, 305–306, 415–416
posílá misionáfie do Anglie, xix, 14,

325–327
stûhuje se do Far Westu, xix, 15, 16,

337
zaãíná tvofiit History of the Church,

xix
pfiíslu‰níci milice ho nav‰tûvují ve

Far Westu, 337–339
zatãen ve Far Westu, 16, 333–334,

347–349, 484–485
ve vazbû v Independence, 16,

347–349
uvûznûn v Richmondu, 16, 349
uvûznûn v Ïaláfii v Liberty, xix,

16–17, 357–364, 367
uniká ze státu Missouri, xix, 17, 369
pfiichází do Quincy, xx, 17, 367–369
zakládá Commerce, xx, 17, 321,

377, 387
udílí uzdravující poÏehnání

v Commerce, 377–379
nav‰tûvuje Washington, D.C., xx, 

97, 99
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oznamuje kfiest za mrtvé, xx, 20,
400, 468

staví chrám Nauvoo, xx, 20–22,
273–274, 277, 409–412

velitelem Legie Nauvoo, xx, 431
jeho ãerven˘ cihlov˘ obchod,

419–421, 427
editorem Times and Seasons, xx,

431–433, 555, 559
pí‰e WentworthÛv dopis, xxi,

433–441
organizuje Pomocné sdruÏení, xxi,

445–447
vykonává obdarování, xxi, 22,

409–410, 505
starostou mûsta Nauvoo, xxi, 20,

431
pronásledování v Nauvoo, 22–24,

455, 513–515, 518–519, 525–527
kandidátem na presidenta

Spojen˘ch státÛ, xxi, 20
dává apo‰tolÛm klíãe, xxi, 22–23,

138–139, 525, 528–530
zniãen Nauvoo Expositor, 525
odchází na západ, 526
uvûznûn v Ïaláfii v Carthage, 22,

334, 456, 526
jeho muãednická smrt, xxi, 22–23,

456, 526, 531–534
jeho pohfieb, xxi

Smith, Joseph, st.
jeho kfiest, 88, 90
jeho náboÏenské zvyklosti, 2–4, 37
jeho rodina, xiv, 2, 22–24, 27
jeho sÀatek, 1
jeho úmrtí, 171
jeho uzdravení, 479
jeho zamûstnání, 2
láska Josepha Smitha k otci,

479–480
odpu‰tûní v jeho rodinû, 394
patriarcha Církve, xviii
poÏehnání Josephu Smithovi, 171,

539
stûhuje se do Palmyry, 2
vidí pfied svou smrtí Alvina Smitha,

400
Smith, Joseph, v‰eobecná témata

drÏí klíãe knûÏství, 103, 505,
507–508, 533, 539–540, 549

duch EliasÛv je mu zjeven, 84–85,
540

jeho dûti, 18, 169–171
jeho fyzick˘ vzhled, 27, 493–495
jeho kázání, 19, 489–490, 554
jeho láska k písmÛm, 3–5, 28–31,

181, 291–293
jeho lidské slabosti, 519–520
jeho misionáfiské úsilí, 14, 90,

147–148, 237, 332–334
jeho pozemské poslání, 532–534
jeho právní spory, 14, 237–238
jeho pfiedustanovení, 507, 539–541
jeho uãení, 283–284, 291–293,

332–334, 489–490, 495–500,
516–517

jeho vzdûlání, 2, 28, 261–262,
543–546

prÛbûh získávání zjevení, 191,
247–249, 262

úmrtí jeho rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ,
18, 24, 69, 169–171, 173,
225–227

vidoucí, 158, 249, 531, 539, 546
Smith, Nathan, Dr., 2
Smith, Samuel, 79, 90, 135
Smith, Thadeus, 18, 157, 169
Smith, William, 37, 74, 392–394
Smithová, Agnes, 175–176
Smithová, Emma

a Pfieklad Josepha Smitha, 367
a zlaté desky, 59
dopis Josephovi, 17
dopisy od Josepha, 177, 238–244,

332–333, 349, 358, 527
dvojãata, jejich adopce a úmrtí

syna, 18, 24, 157, 169, 225–227
její dûti, 18, 169–171
její kfiest, 147
její sluÏba, 272, 377, 425–428, 446
její sÀatek, xv, 6–7, 59
Joseph ji Ïádá o odpu‰tûní, 115
nav‰tûvuje Josepha poblíÏ Nauvoo,

455
nav‰tûvuje Josepha v Ïaláfii v Liberty,

358
písafika pfii pfiekládání, 113
presidentka Pomocného sdruÏení,

xxi, 446–447, 449–450
pfiechází fieku Mississippi, 367–368
setkává se s Josephem v Quincy,

369
stûhuje se do Kirtlandu, 10,

157–158, 169
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svûdkem toho, jak je Joseph natfien
dehtem a polepen pefiím, 227

úmrtí prvního dítûte, 18, 69, 169
zápis o ní v Josephovû deníku, 457

Smithová, Julia Murdock, 18, 24,
169–171, 238–240, 247

Smithová, Louisa, 18, 157, 169
Smithová, Lucy, 425, 484–485
Smithová, Lucy Mack

a Tfii svûdkové, 125
dává radu Pomocnému sdruÏení,

446
její náboÏenské zvyklosti, 3–4, 37
její rodina, xiv, 2, 24, 27
její sÀatek, 1
láska Josepha Smitha k matce,

479–480
modlitba za syny, 482–484
napsala Ïivotopis, 35
První vidûní, 32
rozlouãení se syny, 484–485

Smrt
dûti vstanou pfii vzkfií‰ení, 174–176
dÛvûfiujte Bohu v ãase smrti,

176–177
po smrti se setkáme se sv˘mi

blízk˘mi, 172–174
pohfiební proslovy Josepha Smitha,

172–177
spravedliví po smrti povstanou ve

slávû, 172–173
v‰ichni lidé se na ni mají

pfiipravovat, 174
zku‰enosti Josepha Smitha

s úmrtími, 169–171, 173
Viz také Muãednická smrt

Snowová, Eliza R., 445, 447
Snyder, John, 325
SÀatek

Josepha a Emmy Smithov˘ch, xv,
6–7, 59

Josepha Smitha st. a Lucy Mack
Smithové, 1

Soudní líãení s Josephem Smithem,
14, 237–238

Sourozenci, láska mezi nimi, 457,
480–482. Viz také Rodina

Spasení
chrámové obfiady nezbytné pro s.,

412–415
kfiest nezbytn˘ pro s., 91–92,

218–219

nutno vynaloÏit velké úsilí,
abychom se nauãili s., 266–267

poslu‰nost nezbytná pro s.,
161–162, 208

poznání nezbytné pro s., 209–211,
264–265

svoboda jednání nezbytná pro s.,
211–212

tûlo nezbytné pro s., 209–211
vûrnost pfii zkou‰kách nezbytná pro

s., 228–229
vítûzství nad nepfiátely, 209–211
zjevení nezbytné pro s., 193
Viz také Celestiální království; Plán

spasení
Spasení pro mrtvé

a Eliá‰ovo poslání, 468–472
a úmrtí Alvina Smitha, 399–400
bez na‰ich mrtv˘ch nemÛÏeme b˘t

dokonalí, 471–472
BoÏí spravedlnost ve spasení pro

m., 401–402, 404–405, 467–468
bude se vykonávat dlouho, 466
JeÏí‰ Kristus ho umoÏÀuje, 402–403
JeÏí‰ Kristus organizuje duchy,

402–403, 406–407, 469–470
Joseph Smith ho oznamuje, xx, 20,

400, 468
na‰e povinnost, 405–406, 467–468,

470–472
peãeticí moc a spasení pro m.,

308–310
spasitelé na hofie Sion, 406,

468–470
stmelující ãlánek, 471–472
Viz také Kfiest za mrtvé; Peãeticí

moc
Spasitelé na hofie Sion, 406, 468–470.

Viz také Kfiest za mrtvé; Spasení
pro mrtvé

Spojené státy, Kongres, xx
Spojené státy, president. Viz President

Spojen˘ch státÛ
Spoludûdicové s JeÏí‰em Kristem,

51–52, 64, 150–152, 219, 262–264,
400, 414

Spravedlnost, BoÏí dokonalá,
401–402, 404–405, 467–468

Srub, jeho stavba, 425
Srub, Joseph Smith staví, 425
Starosta mûsta Nauvoo, xxi, 20, 431
Star‰í, Joseph Smith vysvûcen s., 136
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Stateãní, 350–354
Stowell, Josiah, 6
StráÏe, Joseph Smith je kárá, 349
Stupnû slávy, tfii, 217–222
Stvofiení, inteligence nebyla stvofiena,

207–208
Susquehanna, fieka, xv, 7–8, 89, 101
Svátost, 73, 136–137, 379
Svat˘ Duch zaslíbení, 218
Svûdci. Viz Osm svûdkÛ; Tfii svûdkové
Svûdectví

Joseph Smith ho zpeãetil krví,
533–534

o Prvním vidûní je nezbytné,
541–543

víra pfiichází skrze sly‰ení, 382
vyhledávejte pfiíleÏitosti vydávat s.,

332–334
Svûdectví o JeÏí‰ovi

je duchem proroctví, 193, 381–382
nutné ke zdûdûní celestiálního

království, 218–219
skrze Ducha Svatého, 97–98

Svûdomí, svobodné, 342–344, 441
Svoboda jednání

pouÏívejte ji k poslu‰nosti Boha,
211–212

Satan nemá Ïádnou moc, dokud
mu neumoÏníme ji mít, 211–212

umoÏnûte v‰em lidem, aby ji
pouÏívali, 344

Svoboda uctívání, 342–344, 441
Syn MuÏe, Jeho znamení, 251–252

·
·kola prorokÛ, xvii, 117, 128,

261–262
·kola star‰ích, 291–293
·tûstí

spravedlivost nezbytná pro jeho
získání, 211

tûlo nezbytné pro jeho získání,
209–211

T
Tahiti, evangelium zde uãeno, 327
Talenty, jejich zdokonalování, 353
Tanner, John, 272
Taylor, John

pfiítomen zorganizování Pomocného
sdruÏení, 445

Times and Seasons, 431
v Ïaláfii v Carthage, 22–24, 456, 526,

531
Taylorová, Leonora Cannon, 176
Telestiální království, 221
Tûlo

BÛh Otec a JeÏí‰ Kristus ho mají, 41
nezbytné pro získání ‰tûstí, 209–211
zlovolní duchové ho nemají,

209–211
Terestriální království, 220–221
Thompsonová, Mercy Fielding, 358,

410
Times and Seasons, xx, 431–433, 555,

559
Ti‰tûní Knihy Mormonovy, xvi, 8, 133
Titulní strana Knihy Mormonovy,

60–62, 113, 133–134
Tradice, fale‰né, 262–264
Tfii svûdkové, xvi, 123–125, 300–301
Tyler, Daniel, 321

U
Uctívání, svoboda u., 342–344, 441
Uãení Josepha Smitha, 283–284,

291–293, 332–334, 489–490,
495–500, 516–517

Urim a Thumim
odÀaty Josephu Smithovi, 7, 71
pouÏity pfii pfiekládání, 7, 60, 62,

71, 115, 436
ukázány tfiem svûdkÛm, 123–125
zemû se stane U. a T., 257

Usmífiení
dûti vykoupeny skrze U., 94–95,

174–176
mrtví vykoupeni skrze U., 402–403,

467
oslavení moÏné skrze U., 51–52,

218–219, 440
uãte o U. v‰echny lidi, 150–152
v‰ichni Svatí na nûj spoléhají, 48–49
vzkfií‰ení moÏné skrze U., 49–51
Viz také JeÏí‰ Kristus; Vzkfií‰ení

Utrpení. Viz Zkou‰ky
Uzdravení

duchovní dar u., 116–117, 119, 379,
437, 441

Eliá‰e Fordhama, 377–379
Josepha Smitha st., 479
Josepha Smitha, 238, 482–484
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ne v‰ichni spravedliví jsou
uzdraveni, 379

víra nutná k u., 377–379
vkládáním rukou, 379

V
Válka v nebi. Viz Pfiedsmrteln˘ Ïivot
Války, budou pfiedcházet Druhému

pfiíchodu, 247–252
Van Buren, Martin, xx, 97, 99
Vánoce, zjevení získané bûhem této

doby, 247
Vdûãnost

Joseph Smith ji vyjadfiuje, 231,
243–244, 286–287, 455, 457–460,
479–480

navzdory protivenství, 230–231
Vûãné manÏelství. Viz ManÏelství,

vûãné
Vûãn˘ Ïivot. Viz Celestiální království;

Spasení
Vedoucí. Viz Církevní vedoucí
Vermont. Viz Sharon, stát Vermont
Vûzení duchÛ, 402–403, 405, 470
Vidoucí, Joseph Smith, 158, 249, 531,

539, 546
Vinn˘ kmen a ratolesti, podobenství,

161
Víra

a duchovní dary, 117
a modlitba, 129
potfiebná k tomu, aby se ãlovûk stal

ãlenem Církve, 151–152
potfiebná k uzdravení, 379
potfiebná ke zdûdûní celestiálního

království, 210, 218–219,
353–354

pfiichází skrze sly‰ení BoÏího slova,
382

sná‰ejte zkou‰ky s v., 176–177,
228–229, 233, 350, 369, 
371–373

v JeÏí‰e Krista, 48–49, 152, 440
Vkládání rukou

Leach, James, 419–421
pro pfiijetí daru Ducha Svatého,

95–97
pro uzdravení nemocn˘ch, 379

Vyhlazovací nafiízení, xix, 347, 439
Vykoupení pro mrtvé. Viz Spasení pro

mrtvé

Vytrvání do konce, 228–233, 353–354,
527

Vzdûlání Josepha Smitha, 2, 28,
261–262, 543–546

Vzkfií‰ení
dûti, které zemfiou, povstanou pfii

v., 94–95, 174–176
inteligence s námi povstává pfii v.,

264
JeÏí‰ Kristus ho umoÏÀuje, 49–51
JeÏí‰e Krista, 49–51
lidé si blízcí se setkají pfii v.,

172–174
spravedliví povstanou ve slávû pfii v.,

172–173
ztráty vynahrazeny pfii v., 51
Viz také Usmífiení

W
Washington, D.C., xx, 97, 237
Wentworth, John, 433
WentworthÛv dopis, xx, 433–441
Whitlock, Harvey, 75
Whitmer, David, 16, 115, 123–125,

135, 321, 479
Whitmer, Peter, ml., 135, 147
Whitmer, Peter, st., xvi, 8, 115, 135
Whitney, Newel K.

bydlí s Josephem, 427
cestuje s Josephem, 238, 332–333
dává poÏehnání Josephu Smithovi,

238
hostina pofiádaná v jeho domû, 460
Joseph bydlí v jeho domû, 158, 247
obdrÏel obdarování, 410
setkává se s Josephem, 157–158
zápis o nûm v deníku, 455, 

457–458
Viz také Obchod Newela K.

Whitneyho
Whitneyová, Elizabeth Ann, 158, 332,

426, 447
Wight, Lyman, 287, 349, 359
Williams, Frederick G., xvii, 24, 262,

271
Woodruff, Wilford, xii, 282, 377–378

Y
Young, Brigham

a History of the Church, 558–559
misie do Anglie, 316–317, 327
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obdrÏel obdarování, 22, 410
pracuje na chrámu Kirtland, 272
presidentem Církve, 537
úãastní se dne uzdravování, 377
uãil o Ïijících zjevovatelích,

196–197
udílí obdarování, 22, 410, 505
v Sionské v˘pravû, 282
vede Svaté do státu Illinois, 17, 

367
vidûní Josepha Smitha, 97
vyjádfiil podporu Josephu Smithovi,

315
vypadal jako Joseph Smith, 537

Z
Zákony. Viz Poslu‰nost
Zápisy v deníku Josepha Smitha, 455,

457–459
Zasvûcení chrámu Kirtland, xviii–xix,

13, 197, 305–306, 415–416
Zatracení. Viz Peklo
Záznamy, o kfitech za mrtvé, 466
Zemû

bude Urimem a Thumimem, 257
korunována celestiální slávou, 257

Zjevení
BÛh dává v‰em, ktefií o nû usilují,

40–41, 126–130, 194–195
Církev vedena prostfiednictvím z.,

193–194
duchové pfiijímají z., 470
Josepha Smitha, 191, 247–249, 262
nezbytné pro spasení, 193
poslu‰nost nezbytná pro pfiijetí z.,

130
president Církve pfiijímá z.,

194–197, 252–253
první nabádání, 130
pfiijímáme ho skrze Ducha Svatého,

129–130
pfiijímejte v‰echna z., 262–264
vyvarujte se fale‰n˘ch z., 194–195

Zjevovatelé, Ïijící, 196–197. Viz také
President Církve; Proroci

Zkou‰ky
budou pfiedcházet Druhému

pfiíchodu, 247–252
BÛh pomáhá bûhem z., 229–230,

350, 359, 362–364, 373–374
Duch Svat˘ utû‰uje bûhem z., 97,

364

dÛvûra v Boha bûhem z., 231–233
poslu‰nost bûhem z., 230–231
pro na‰e dobro, 229–230, 364
prokazují na‰i vûrnost, 228–229
pfiátelství bûhem z., 457–459
radostné srdce bûhem z., 350
Svatí jim neuniknou, 252
trvají jen chvilku, 361
vdûãnost bûhem z., 231–233
víra a odvaha bûhem z., 176–177,

228–229, 232–233, 350, 369,
371–374

Viz také Pronásledování
Zlaté desky

jejich popis, 60–62, 435–437
Joseph Smith je získává, xiv–xv, 6–7,

58–60, 435–436
Kniha Mormonova na nich napsána,

6, 57–62, 113, 435–437
lÛza se je snaÏí ukrást, xv, 7, 59
odÀaty Josephu Smithovi, 7, 71
svûdkové je vidí, xvi, 123–125
Viz také Kniha Mormonova; Kniha

Mormonova, pfiekládání; Moroni
Zlí duchové. Viz Duchové, zlí
Zlovolní, jejich muka, 91, 221
Znamení Druhého pfiíchodu, 

251–252
Znamení Syna MuÏe, 251–252
Znovuzfiízení plnosti evangelia,

505–510. Viz také Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ;
Dispensace plnosti ãasÛ

Zorganizování Církve, xvi, 8–9, 90,
135–138, 437

Î
Îaláfi v Carthage

fotografie/obrázek, 23, 524
Joseph Smith svûdãí v Ï., 334
Joseph Smith zde umírá

muãednickou smrtí, xxi, 22, 526,
531–534

Willard Richards, jeho projev
pfiátelství v Ï., 456

Îaláfi v Liberty
jeho popis, 357–358
Joseph Smith ho opou‰tí, xx, 17,

369
Joseph Smith zde pí‰e dopisy

rodinû, 240–244, 358
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Joseph Smith zde pí‰e Svat˘m, xix,
153, 228, 358–363, 373–374,
459–461

Joseph Smith zde uvûznûn, xix,
16–17, 357–363, 367

pocity Josepha Smitha ohlednû
uvûznûní v Ïaláfii, 229–230, 364

víra Josepha Smitha zde zkou‰ena,
228–229

Îeny. Viz Pomocné sdruÏení; ManÏelka
„Îivotopis Lucy Smithové, matky

Proroka“, 35 
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