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KNIHA MORMONOVA –  
DALŠÍ SVĚDECTVÍ  
O JEŽÍŠI KRISTU



Kniha Mormonova, kterou na světlo vynesl 

Prorok Joseph Smith, je dílo přeložené z dávných 

desek, „napsané cestou přikázání, a také duchem 

proroctví a zjevení – Napsané a zapečetěné a 

ukryté Pánu, aby nemohlo býti zničeno – Aby vyšlo 

darem a mocí Boží k svému přeložení – …

Darem a mocí Boží, Simon Dewey

… Které má ukázati zbytku domu Izraele, 

jaké veliké věci Pán vykonal pro jejich otce; a 

aby mohli znáti smlouvy Páně, aby nebyli za-

vrženi na věky – A také k přesvědčení Židů a 

pohanů, že Ježíš je Kristus“ (titulní strana Knihy 

Mormonovy).
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Liahona,  
Říjen 2011

NA OBÁLCE
Vpředu: Fotoilustrace John Luke; Abyste 
mohli věděti, Gary Kapp, laskavě poskytl pan 
David Larsen s chotí, nesmí být kopírováno. 
Vzadu: Kristův obraz, Heinrich Hofmann, 
laskavě poskytla společnost C. Harrison 
Conroy Co.

Vítejte u tohoto zvláštního vydání
Jen málo témat je natolik důležitých, aby jim bylo věnováno celé vydání 

časopisu. Kniha Mormonova je jedním z nich. V tomto vydání proroci, dávní 
i současní, a také členové z celého světa svědčí o této jedinečné knize písma. 
Její původ je zázračný. Je hmatatelným důkazem Znovuzřízení. Je závěrným 
kamenem našeho náboženství. A byla napsána pro naši dobu – Kristově na-
uce učí jasně a srozumitelně, aby posilovala naši víru i naše rodiny.

Ačkoli v tomto vydání nenajdete některé rubriky, na které jste v Liahoně 
zvyklí, poselství Prvního předsednictva (strana 4) i poselství navštěvujících 
učitelek (strana 46) zde jsou. Tato poselství a všechny další články obsahují 
svědectví a nauky z Knihy Mormonovy.

Vyzýváme vás, abyste si toto vydání časopisu prostudovali s modlitbou, 
abyste si jeho poselství vzali k srdci a abyste se o ně – i o Knihu Mormonovu 
– podělili s ostatními.

POSELSTVÍ
4 Poselství Prvního  

předsednictva: Drahocenná 
zaslíbení Knihy Mormonovy
President Thomas S. Monson

46 Poselství navštěvujících 
učitelek: Nebudeme-li 
pochybovat
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HLAVNÍ ČLÁNKY
6 Prorok Joseph Smith:  

překladatel Knihy 
Mormonovy
Chlapec bez vzdělání se skrze 
moc Boží stal inspirovaným 
překladatelem té „nejsprávnější 
[knihy] na zemi“.

10 Čemu nás Kniha Mormo-
nova učí o lásce Boží
Starší Russell M. Nelson
Chcete být duchovně znovu-
zrozeni a získat moc milovat 
tak, jak miluje Bůh? Kniha 
Mormonova vysvětluje, jak toho 
dosáhnout.

16 Příběh Knihy Mormonovy
Tento článek vám může 
pomoci učit děti důležitým 
příběhům z této knihy písma.

20 Časová  
přímka  
Knihy  
Mormonovy
Přehled  
klíčových postav,  
od Jareditů v roce  
2200 př. Kr. až po konec 
nefitské civilizace v roce 
420 po Kr.

22 Kdo napsal Knihu  
Mormonovu?
Dílo dávných proroků, vý-
běr provedený inspirovaným 
editorem a práce překladatele 
posledních dnů - to vše dalo 
vzniknout Knize Mormonově.

24 Kniha Mormonova –  
svědčí spolu s Biblí
Uvádí přehled 14 základních 
nauk vyučovaných v Bibli, 
ke kterým Kniha Mormonova 
přidává další svědectví.

28 Jak studovat Knihu  
Mormonovu
Starší D. Todd Christofferson
Tři důvody, proč tuto jedineč-
nou knihu písma studovat, a tři 

způsoby, jak ji studovat.

32 Lehiův sen – pevně  
se držte tyče
Starší David A. Bednar
Lehiův sen nás učí, jak se 

pevně držet slova Božího.

38 Kniha Mormonova – posiluje 
naši víru v Ježíše Krista
Starší Neil L. Andersen
Kniha Mormonova vyzývá 
nás a naši rodinu, abychom 
přijali víru v Pána Ježíše Krista, 
což naší rodině pomůže, aby 
uspěla.

47 Píseň: Dva tisíce mladých 
válečníků
Bonnie Hart Murray a Janice 
Kapp Perry

48 Učení pro naši dobu
Žijící proroci a apoštolové se 
dělí o pravdy z Knihy Mormo-
novy, které nám v naší době 
mohou poskytnout vedení.

52 Kniha Mormonova – závěrný 
kámen našeho náboženství
President Ezra Taft Benson
Tento památný proslov, před-
nesený před 25 lety, obsa-
huje nadčasové svědectví a 
ponaučení ohledně Knihy 
Mormonovy.

59 Posvátné dílo
David A. Feitz
Jedno jednoduché gesto mě na-
učilo úctě k posvátnosti Knihy 
Mormonovy.
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Mnohé obrázky v tomto čísle také 
znázorňují Liahonu, kterou obdržel 
Nefi. Liahony nejsou schované a 
nemusejí vždy vypadat stejně jako 
Liahona, která je na obrázku výše. 
Přesto byste se vy i vaše rodina mohli 
pokusit zjistit, kolik Liahon v tomto 
čísle dokážete najít.

60 Chcete-li to opravdu  
poznat, poznáte to
Starší Walter F. González
Čtyři způsoby, jak poznat, že 
Kniha Mormonova byla inspi-
rována Bohem.

65 Plakát: Hlas mluvící z prachu

66 V srdci mi hořel oheň
Michael R. Morris
Den, kdy se Eduardo naučil 
číst, je také dnem, kdy získal 
svědectví o Knize Mormonově.

68 Jak Kniha Mormonova  
změnila můj život
Členové vydávají svědectví o 
tom, jak jim Kniha Mormo-
nova pomohla najít odpovědi 
a útěchu a jak je přivedla 
k obrácení.

72 Každému jazyku a lidu
Lia McClanahanová
Pro Svaté posledních dnů po 
celém světě je velkým požehná-
ním, když mohou mít Knihu 
Mormonovu ve svém jazyce.

76 Časté dotazy týkající se 
Knihy Mormonovy
Jednoduché odpovědi na 
otázky, které lidé o Knize  
Mormonově často kladou.

80 Svědectví, smlouva a svědek
Starší Jeffrey R. Holland
Svědčím o této knize s takovou 
jistotou, jako kdybych, společně 
s třemi a osmi svědky, viděl 
zlaté desky.
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Před mnoha lety jsem stál u lůžka mladého otce, 
jenž balancoval mezi životem a smrtí. Poblíž stály 
jeho rozrušená manželka a jejich dvě děti. Chytil 

mne za ruku, podíval se mi do očí a prosebně se zeptal: 
„Bratře biskupe, vím, že brzy zemřu. Povězte mi, co se 
stane s mým duchem, až zemřu.“

Potichu jsem se pomodlil o nebeské vedení a na stolku 
vedle postele jsem uviděl výtisk trojkombinace. Vzal jsem 
knihu do ruky a začal jsem v ní listovat. Najednou jsem si 
všiml, že jsem se zastavil – a to zcela neúmyslně – u 40. 
kapitoly Almy v Knize Mormonově. Přečetl jsem mu tato 
slova:

„Viz, anděl mi oznámil, že duchové všech lidí, jakmile 
odejdou z tohoto smrtelného těla, … jsou dovedeni domů 
k tomu Bohu, který jim dal život.

A … duchové těch, kteří jsou spravedliví, jsou přijati 
do stavu štěstí, který se nazývá ráj, do stavu odpočinutí, 
do stavu pokoje, kde budou odpočívati ode všech trápení 
svých a ode všech starostí a smutku.“ (Alma 40:11–12.)

Když jsem pak četl o Vzkříšení, tvář onoho mladého 
muže se rozzářila a na rtech se mu objevil úsměv. Nakonec 
jsem se s touto milou rodinou rozloučil.

Později jsem onu manželku a děti viděl na pohřbu. 
Na onen večer, kdy jeden mladý muž úpěnlivě prosil o 
pravdu, a díky Knize Mormonově získal odpověď na svou 
otázku, nikdy nezapomenu.

Z Knihy Mormonovy pocházejí i další drahocenná 

zaslíbení, například zaslíbení pokoje, míru a požehnání, 
jež přijdou tehdy, „[budeme-li] jen sloužiti Bohu této země, 
který jest Ježíš Kristus“ (Eter 2:12).

Z jejích stránek pochází zaslíbení „stavu nikdy nekončí-
cího štěstí“ pro ty, „kteří zachovávají přikázání Boží. Neboť 
vizte, ti jsou požehnaní ve všech věcech, jak v časných, tak 
v duchovních.“ (Mosiáš 2:41.)

Z jejích stránek pochází zaslíbení „nepředstavitelné 
radosti“ pro ty, kteří se stanou „nástrojem v rukou  
Božích“ při záchraně Jeho drahocenných synů a dcer. 
(Alma 28:8; 29:9.)

Z jejích stránek pochází zaslíbení, že rozptýlený Izrael 
bude shromážděn – což je dílo, do něhož jsme skrze 
naše veliké celosvětové misionářské úsilí zapojeni i my. 
(Viz 3. Nefi 16; 21–22.)

Z jejích stránek pochází zaslíbení, že budeme-li se  
modlit k Otci v posvátném jménu Ježíše Krista, naše  
rodina bude požehnána (viz 3. Nefi 18:21).

Studiem jejích stránek přichází naplnění onoho 
prorockého slibu, že „do vašeho života a do vašeho 
domova [vstoupí] v ještě větší míře Duch Páně, posílí 
se vaše odhodlání kráčet v poslušnosti Jeho přikázání 
a vzroste vaše svědectví o tom, že Syn Boží skutečně 
žije“.1

A ze stránek Knihy Mormonovy pochází Moroniův  
slib, že prostřednictvím modlitby a s opravdovým zá-
měrem a vírou v Krista můžeme poznat pravdu těchto 

Drahocenná zaslíbení  

President  
Thomas S. Monson

P O S E L S T V Í  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A 

KNIHY MORMONOVY
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zaslíbení „mocí Ducha Svatého“ (viz Moroni 10:4–5).
Spolu s ostatními proroky posledních dnů svědčím 

o tom, že tato „nejsprávnější [kniha] ze všech knih na 
zemi“ 2, a to Kniha Mormonova – další svědectví o Ježíši 
Kristu, je pravdivá. Její poselství obsáhne celou zemi 
a čtenářovi přináší poznání pravdy. Svědčím o tom, že 
Kniha Mormonova mění život. Kéž ji každý z nás přečte, 
a čte ji stále znova. A kéž se všichni s radostí dělíme o 
svědectví o jejích drahocenných zaslíbeních se všemi 
Božími dětmi. ◼

ODKAZY
 1. Gordon B. Hinckley, „Pronikavé a pravdivé svědectví“,  

Poselství Prvního předsednictva, srpen 2005.
 2. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2007), 63.

NÁMĚTY PRO VÝUKU  
Z TOHOTO POSELSTVÍ

V písmech „nalézáme zásady pravdy, které 
odstraní každý zmatek a každý problém a 
každé dilema, kterým čelí lidská rodina“. 
(Učení – není většího povolání [1999], 51.) Až 
se budete dělit o poselství presidenta Monsona 
s rodinou, kterou máte na starosti, vyzvěte její 
členy, aby se soustředili na „drahocenná zaslí-
bení“ v Knize Mormonově, o nichž se presi-
dent Monson zmiňuje. Můžete se také podělit 
o nějaké zaslíbení v Knize Mormonově, které 
má pro vás zvláštní význam.FO
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Kniha Mormonova je jedinečná kniha písma. 
Ačkoli ji napsali dávní proroci, nedostala 
se k nám tak jako Bible. Bible byla z velké 

části zaznamenána ve Starém světě na svitcích  
v samostatných knihách a po staletí byla opiso-
vána písaři. Teprve ve čtvrtém století po Kristu 
byly tyto samostatné knihy spojeny a vydány jako 
jeden svazek, který nyní nazýváme Biblí svatou.

Kniha Mormonova naproti tomu byla zazna-
menána dávnými proroky v Novém světě na 
kovových deskách a zkrácena převážně jedním 
prorokem – Mormonem (odtud pochází její ná-
zev) – v pátém století po Kr. do jednoho záznamu 
na zlatých deskách. Jeho syn Moroni později tyto 
desky ukryl do země, kde zůstaly až do roku 1827, 
kdy je Moroni, jako vzkříšená bytost, předal mla-
dému muži Josephu Smithovi. 

Následující příběh vypráví o tom, jak Joseph 
obdržel, přeložil a vydal záznam, který se dnes na-
zývá Kniha Mormonova – další svědectví o Ježíši 
Kristu. Sám Spasitel vydal svědectví o tom, že tato 
kniha je pravdivá (viz NaS 17:6).

Prorok 
Joseph 
Smith: 
PŘEKLADATEL KNIHY 
MORMONOVY
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1. V roce 1820 žil nedaleko 
Palmyry ve státě New York 
14letý chlapec, který se jme-
noval Joseph Smith. Ačkoli byl 
mladý, zajímalo ho, jak si stojí 
před Bohem, a byl zmaten tvr-
zeními různých křesťanských 
náboženství, která usilovala 
o obrácené tím, že vyvracela 
tvrzení těch druhých. Joseph, 
motivován vlastním studiem 
Bible, se rozhodl, že bude 
usilovat o moudrost tím, že o 
ni požádá Boha, který „všech-
něm dává ochotně a [nekárá]“ 
(Jakub 1:5). Odešel do lesa 
poblíž svého domu, aby se 
pomodlil. 2. Když Joseph klečel a modlil se, spočinul na něm oslnivý 

sloup světla. V něm spatřil dvě Bytosti. Nebeský Otec pro-
mluvil a řekl: „Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ (Joseph 
Smith–Životopis 1:17.) Pán Josephovi řekl, aby se nepřipojoval 
k žádné církvi, protože ani jedna z nich není ta pravá, ale 
bylo mu slíbeno, že „plnost evangelia [mu] bude oznámena  
v určitém budoucím čase“.1

3. Uplynuly tři roky, během 
nichž se Joseph Smith dělil o 
svůj zážitek s druhými – a za 
to byl pronásledován. Zazna-
menal: „I když jsem byl nená-
viděn a pronásledován kvůli 
tomu, že jsem řekl, že jsem 
viděl vidění, přesto bylo prav-
divé; a … byl jsem pohnut, 
abych si v srdci řekl: Proč mne 
pronásledujete kvůli tomu, 
že mluvím pravdu? Skutečně 
jsem viděl vidění; a kdo jsem 
já, abych mohl odporovati 
Bohu, nebo proč si svět myslí, 
že mne přinutí popříti to, co 
jsem skutečně viděl? Neboť 
jsem viděl vidění; věděl jsem 
to a věděl jsem, že Bůh to ví,  
a nemohl jsem to popříti.“ 
(Joseph Smith–Životopis 1:25.) 



8 L i a h o n a

6. Joseph Smith, jak bylo v té 
době na venkově běžné, byl 
prakticky téměř nevzdělaný. 
Aby mu Bůh pomohl s pře-
kládáním, poskytl mu dávný 
překladatelský nástroj nazý-
vaný Urim a Thumim. Joseph 
byl rovněž požehnán pomocí 
písařů, kteří zapisovali to, co 
jim při překládání diktoval. 
K těmto písařům patřili jeho 
manželka Emma, prosperující 
farmář Martin Harris a učitel 
Oliver Cowdery. Velká část 
překladatelské práce byla do-
končena za necelé tři měsíce 
poté, co Oliver začal sloužit 
jako písař.

Emma popsala, jaké to bylo 
sloužit jako Josephův písař: 
„Nikdo nemohl diktovat text 
rukopisu, aniž by byl inspiro-
ván; neboť když [jsem] půso-
bila jako jeho písař, [Joseph] 

Od roku 1830 si Knihu Mormonovu přečetly miliony 
lidí a vstoupily do Církve Ježíše Krista Svatých posled-

ních dnů díky svědectví, které Kniha Mormonova vydává o 

4. 21. září 1823 se Joseph mod-
lil, když vtom jeho podkrovní 
pokoj naplnilo světlo a ukázal 
se mu anděl, který se jmenoval 
Moroni. Moroni pověděl Jose-
phovi o záznamech dávných 
proroků. Tento záznam, vyrytý 
na zlatých deskách, byl ukryt 
v zemi na jednom nedale-
kém pahorku. Josephovi bylo 
řečeno, že jeho úkolem bude 
onen záznam přeložit.

5. Konečně 22. září 1827 byly tyto desky Josephovi svěřeny. 
Vyzvedl je z kamenné schránky, která byla ukryta pod velikým 
kamenem na jednom pahorku nedaleko Palmyry ve státě New 
York.

Spasiteli. Tato kniha je také důkazem toho, že Joseph Smith 
byl prorok Boží a že Spasitel vede svou Církev i dnes. Miliony 
lidí vyzkoušely Moroniův slib daný všem, kteří upřímně 
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7. Během oněch 18 měsíců, 
kdy měl Joseph desky k dispo-
zici, nebyl tím jediným, kdo je 
viděl nebo kdo je měl v rukou. 
Tři muži – Oliver Cowdery, 
David Whitmer a Martin Harris 
– vydali oficiální svědectví 
o tom, že jim anděl Moroni 
ukázal zlaté desky a že vědí, 
že tyto desky „byly přeloženy 
darem a mocí Boží, neboť jeho 
hlas nám to oznámil“. Také 
osm dalších mužů dosvědčilo, 
že zlaté desky viděli a měli je 
v rukou.4

8. V srpnu 1829 uzavřel Joseph 
Smith smlouvu s vydavatelem 
Egbertem B. Grandinem  
z Palmyry ve státě New York 
ohledně vytištění této knihy. 
Martin Harris zastavil svou 
farmu, aby mohly být uhra-
zeny náklady na tisk knihy, a 
26. března 1830 bylo možné si 
Knihu Mormonovu koupit.

9. 6. dubna 1830 se zhruba 60 
lidí shromáždilo v roubeném 
domku ve Fayette ve státě 
New York. Tam Joseph Smith 
pod vedením Pána Ježíše 
Krista formálně zorganizoval 
Spasitelovu Církev, jež byla 
znovuzřízena tak, jak byla 
zorganizována původně, a jež 
byla vedena apoštoly a pro-
roky a měla pravomoc mluvit 
jménem Boha. Pozdější zjevení 
Josephu Smithovi dalo této 
Církvi její název: Církev Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů 
(viz NaS 115:4). ◼

ODKAZY
 1. Joseph Smith, History of the 

Church, 4:536.
 2. Rozhovor Josepha Smitha III. 

s Emmou Smithovou v únoru 
1879, Saints’ Herald, Oct. 1, 
1879, 290.

 3. Učení presidentů Církve: Joseph 
Smith (2007), 61. 

 4. Viz „Svědectví tří svědků“ a 
„Svědectví osmi svědků“ v úvodu 
Knihy Mormonovy.

usilují o poznání pravdy, a zjistily, že je pravdivý: „Chtěl bych 
vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu 
Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; a budete-li se tázati  

s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru  
v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha  
Svatého.“ (Moroni 10:4.)

mi diktoval celé hodiny; a 
když se vrátil k práci po jídle 
nebo po přerušení, začal hned 
tam, kde skončil, aniž by do 
rukopisu nahlédl nebo aniž by 
se mu musela přečíst nějaká 
jeho část.“ 2 

Joseph vysvětlil význam 
příchodu Knihy Mormo-
novy takto: „Mocí Boží jsem 
přeložil Knihu Mormonovu 
z hieroglyfů, jejichž znalost 
byla světu ztracena, a na toto 
úžasné dílo jsem byl sám, 
neučený mladík, abych novým 
zjevením bojoval proti světské 
moudrosti a nakupené nevě-
domosti osmnácti staletí.“ 3

ZL
EV

A:
 A

N
DĚ

L M
O

RO
N

I S
E 

UK
AZ

UJ
E 

JO
SE

PH
U 

SM
ITH

O
VI

, T
O

M
 LO

VE
LL 

©
 2

00
3 

IR
I; 

FO
TO

G
RA

FIE
 S

CÉ
N

Y 
Z 

FIL
M

U 
JO

SE
PH

 S
M

ITH
: P

RO
PH

ET
 O

F 
TH

E 
RE

ST
O

RA
TIO

N
, M

AT
TH

EW
 R

EIE
R 

©
 IR

I; 
FO

TO
G

RA
FIE

 S
CÉ

N
Y 

Z 
FIL

M
U 

JO
SE

PH
 S

M
ITH

: 
PR

O
PH

ET
 O

F 
TH

E 
RE

ST
O

RA
TIO

N
, J

O
HN

 LU
KE

 ©
 IR

I; 
DA

RE
M

 A
 M

O
CÍ

 B
O

ŽÍ
, S

IM
O

N
 D

EW
EY

; D
ET

AI
L O

BR
AZ

U 
O

D 
W

ILL
IA

M
A 

M
AU

G
HA

N
A 

©
 1

99
8;

 F
O

TO
G

RA
FIE

 O
D 

CR
AI

G
A 

DI
M

O
N

DA
 ©

 IR
I; 

FO
TO

G
RA

FIE
 S

CÉ
N

Y 
Z 

FIL
M

U 
JO

SE
PH

 
SM

ITH
: P

RO
PH

ET
 O

F 
TH

E 
RE

ST
O

RA
TIO

N
, M

AT
TH

EW
 R

EIE
R 

©
 IR

I





 Ř í j e n  2 0 1 1  11

 

Většina křesťanů je obeznámena 
s vlastnostmi Ježíše Krista, které jsou 
uvedeny v Bibli. Obdivují lásku, 

kterou prokazoval chudým, nemocným a 
utiskovaným. Ti, kteří se považují za Jeho 
učedníky, se také snaží napodobovat Jeho pří-
klad a následovat nabádání Jeho milovaného 
apoštola: „Milujmež jedni druhé; nebo láska 
z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se 
narodil, a znáť Boha. … Nebo Bůh láska jest.“ 
(1. Janova 4:7–8.)

Tato myšlenka je objasněna v Knize Mor-
monově. Popisuje se v ní, jakým způsobem 
je člověk zrozen z Boha a jakým způsobem 
získává schopnost mít takovou lásku, jakou 
má On. Uvádí tři hlavní zásady, které nám do 
života vnášejí moc Boží lásky.

Zaprvé – Kniha Mormonova učí, že klíčem 
k duchovnímu znovuzrození je používání 

víry v Krista a uzavření smlouvy s Ním, že 
budeme dodržovat Jeho přikázání. Lidu Knihy 
Mormonovy, který tuto smlouvu uzavřel, král 
Beniamin řekl: „A nyní, pro smlouvu, kterou 
jste učinili, budete nazýváni dětmi Kristovými, 
syny jeho a dcerami jeho; neboť vizte, tohoto 
dne vás duchovně zplodil; neboť vy pravíte, 
že srdce vaše je změněno vírou ve jméno 
jeho; tudíž jste z něho zrozeni a stali jste se 
syny jeho a dcerami jeho.“ (Mosiáš 5:7.)

Zadruhé – Spasitel sám učí, že schopnost 
stát se více takovými, jako je On, přichází 
skrze přijímání obřadů evangelia: „Nyní, toto 
je ono přikázání: Čiňte pokání, všechny kon-
činy země, a pojďte ke mně a buďte pokřtěni 
ve jménu mém, abyste mohli býti posvěceni 
přijetím Ducha Svatého, abyste mohli posled-
ního dne přede mnou státi bez poskvrny.“ 
(3. Nefi 27:20.)

ČEMU NÁS KNIHA MORMONOVA  
UČÍ O LÁSCE 

Starší  
Russell M. Nelson

Kvorum Dvanácti apoštolů

V Knize Mormonově jsou zaznamenány některé  
z nejúžasnějších příkladů Pánovy lásky.
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Zatřetí – nabádá nás k následování svého 
příkladu: „Jakými lidmi máte býti?“ pokládá 
řečnickou otázku. A odpovídá: „Vpravdě 
pravím vám, dokonce jako já jsem.“ (3. Nefi 
27:27.) Vskutku si přeje, abychom se stali více 
takovými, jako je On.

V Knize Mormonově jsou zaznamenány 

některé z nejúžasnějších příkladů Jeho lásky. 
Tyto příklady můžeme používat ve svém 
vlastním životě ve snaze stát se více tako-
vými, jako je Pán.

Právě Jeho láska k Lehimu a jeho rodině – 
a jejich láska k Němu – je přivedla do Ame-
riky, jejich zaslíbené země, ve které se jim 
dařilo.1

Z lásky k nám byl Bůh před staletími 
podnícen k tomu, aby nefitským prorokům 
přikázal vést posvátné záznamy o jejich 
lidu. Ponaučení z tohoto záznamu se tý-
kají našeho spasení a oslavení. Toto učení 
máme nyní k dispozici v Knize Mormo-
nově. Tento posvátný text je hmatatelným 
důkazem Boží lásky ke všem Jeho dětem 
po celém světě.2

Láska Krista k Jeho „jiným ovcím“ Ho 
přivedla do Nového světa.3 Z Knihy Mor-
monovy se dozvídáme, že poté, co Pán ve 
Starém světě zemřel, Nový svět postihly velké 

SVĚDECTVÍ PROROKA
„Kniha Mormonova vyšla na světlo darem 
a mocí Boží. Promlouvá jako hlas z pra-
chu a svědčí o Synu Božím. Hovoří o Jeho 
narození, Jeho službě, Jeho Ukřižování a 
Vzkříšení a o tom, jak se ukázal spravedli-

vým v zemi Hojnosti na americkém kontinentu.
Je to hmatatelná věc, kterou lze vzít do ruky, kterou lze 

číst, kterou lze vyzkoušet. Na jejích stránkách se nachází 
slib božského původu. Miliony lidí ho již vyzkoušely a zjis-
tily, že je to pravdivý a posvátný záznam.“
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), „Velké věci, které Bůh zjevil“, 
Liahona, květen 2005, 81.

S TÍMTO POZNÁNÍM PŘICHÁZÍ POZNÁNÍ LÁSKY

Jsem novou členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a Kniha Mormonova pro 
mě není jen knihou. Je pevným důkazem toho, že nás Nebeský Otec miluje. Je důkazem 

toho, že dávní Svatí nás milovali a chtěli, abychom se vrátili domů. Je důkazem, že Boží plán 
štěstí existuje a že je dokonalý.

Poznání, že tato kniha je pravdivá, je i poznáním, že Nebeský Otec a Jeho Syn žijí. Je to 
poznání, že život je krásný a věčný. Je to poznání, že pokud se snažíte být co nejlepšími a 
činíte pokání, když pochybíte, bude vám vždy odpuštěno. Je to poznání pravého významu 
rodiny. Je to poznání, že nikdy neztratíte svého blízkého, protože na vás bude čekat. Je to 
poznání požehnání Nebeského Otce. Je to poznání útěchy, že ať už se na vás přiženou ja-
kékoli bouře, vy jim dokážete čelit, neboť vám slouží ku prospěchu. Je to poznání, že Duch 
Svatý je vaším stálým společníkem. V podstatě je to poznání lásky ve všech jejích podobách.
Emma Adesanyaová, Irsko
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přírodní katastrofy a tři dny temnoty. Osla-
vený a vzkříšený Pán pak sestoupil z nebe a 
sloužil lidem Nového světa.

„Jsem světlo a život světa,“ řekl jim, „pil 
jsem z onoho hořkého kalicha, který mi dal 
Otec, a Otce jsem oslavil v tom, že jsem na 
sebe vzal hříchy světa.“ (3. Nefi 11:11.)

Poté jim poskytl jeden z nanejvýš důvěr-
ných prožitků, jaký by s Ním kdo mohl zažít. 
Vyzval je, aby pocítili rány v Jeho boku a 
stopy po hřebech v Jeho rukou a nohou, aby 
s jistotou věděli, že On je „Bůh Izraelský a 
Bůh celé země a že … byl zabit pro hříchy 
světa“. (3. Nefi 11:14.)

Ježíš pak dal svým učedníkům pravomoc 
křtít, udělovat dar Ducha Svatého a podávat 
svátost. Dal jim pravomoc založit svou Církev 
vedenou dvanácti učedníky.

Předal jim něco ze svého základního 
učení, které dal i svým učedníkům ve Sta-
rém světě. Uzdravil jejich nemocné. Poklekl 
a modlil se k Otci slovy tak mocnými a 
posvátnými, že nemohla být zaznamenána. 
Jeho modlitba byla tak mocná, že ty, kteří Ho 
slyšeli, přemohla radost. Sám Ježíš, přemožen 
láskou, kterou k nim pociťoval, a jejich vírou 
v Něho, plakal. Prorokoval o Božím díle ve 
staletích, která povedou k Jeho slíbenému 
Druhému příchodu.4

Poté je požádal, aby k Němu přivedli své 
děti.

„A on bral jejich malé děti, jedno po dru-
hém, a žehnal jim a modlil se za ně k Otci.

A když to učinil, plakal opět;
A promluvil k zástupu a pravil jim: Po-

hleďte na maličké své.

Spasitel sám učí, 
že schopnost 
stát se více tako-
vými, jako je On, 
přichází skrze 
přijímání obřadů 
evangelia.
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A když pohlédli, aby viděli, upřeli oči své 
k nebi a uviděli nebesa otevřená a uviděli 
anděly sestupující s nebe jakoby uprostřed 
ohně; a sestoupili dolů a obklopili ony 
maličké …; a andělé jim sloužili.“ (3. Nefi 
17:21–24.)

Tak čistá a mocná je Boží láska, která je 
zjevena v Knize Mormonově.

V těchto posledních dnech my, kteří máme 
tu výsadu, že máme Knihu Mormonovu, že 
jsme členy Pánovy Církve, že máme Jeho 
evangelium a že můžeme dodržovat Jeho 
přikázání, o nekonečné lásce Boží leccos 
víme. Víme, jak Jeho lásku učinit svou vlastní. 
Když se stáváme Jeho pravými učedníky, 
získáváme schopnost mít takovou lásku, 
jakou má On. Když dodržujeme Jeho přiká-
zání, stáváme se více takovými, jako je On. 

ROZPOZNÁNÍ MOCI JEHO LÁSKY

Když jsem v prvním ročníku na vysoké škole vstoupila do Církve, měla jsem dobrý pocit 
ze způsobu, jakým jsem změnila svůj život, a viděla jsem, že evangelium činí můj život 

mnohem lepším. Brzy jsem však pocítila, že má minulost mi brání v pokroku, který bych 
mohla dělat. Jak by mě Nebeský Otec mohl zapojit do budování svého království, když jsem 
dělávala tak špatná rozhodnutí?

Jednoho dne jsem pak otevřela Knihu Mormonovu na poslední straně. Přečetla jsem si 
poslední slova Moroniho: „Ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni …; a popře-
te-li v sobě veškerou bezbožnost a budete-li milovati Boha celou svou mocí, myslí a silou, 
pak je milost jeho postačující pro vás, abyste milostí jeho mohli býti dokonalí v Kristu; a 
jste-li milostí Boží dokonalí v Kristu, nemůžete nikterak popírati moc Boží.“ (Moroni 10:32.) 
Upřeně jsem na tato slova hleděla. Pocítila jsem, jak mi Duch říká, že jsou pravdivá. Uvědo-
mila jsem si, že jsem omezovala moc Boží, když jsem se domnívala, že mě nemůže použít 
tak, jak uzná za vhodné.

Rozhodla jsem se, že již nebudu „popírati moc Boží“, ale že přijmu svou minulost a budu 
se těšit na budoucnost. Čím více jsem se soustřeďovala na budoucnost místo na minulost a 
čím více jsem důvěřovala v očišťující milost Ježíše Krista, tím více jsem pociťovala lásku Spasi-
tele a byla jsem spokojenější sama se sebou.
Christy Petteyová, Washington, USA

Rozšiřujeme osobní okruh své lásky a podá-
váme pomocnou ruku lidem všech národů, 
pokolení a jazyků.

S hlubokou vděčností za Jeho příkladný 
život si za své měřítko můžeme stanovit tento 
verš: „Modlete se k Otci z celé síly srdce, aby-
ste mohli býti naplněni touto láskou, kterou 
uděluje všem, kteří jsou pravými následov-
níky Syna jeho, Ježíše Krista; abyste se mohli 
státi syny [a dcerami] Božími; abychom, až se 
zjeví, byli jako on, neboť ho budeme viděti 
takového, jaký je.“ (Moroni 7:48.)5 ◼

ODKAZY
 1. Viz 1. Nefi 17:35–44; Mosiáš 7:20; Alma 9:9–11; 

3. Nefi 5:20–22.
 2. Viz titulní strana Knihy Mormonovy; 1. Nefi 13:35–41; 

2. Nefi 33:4; Mosiáš 1:2–7; Mormon 8:13–41.
 3. Viz Jan 10:16; 3. Nefi 15:11–24.
 4. Viz 3. Nefi 11–14; 18–20.
 5. Porovnej s 1. Janovou 3:1–3.

Poté je požádal, 
aby k Němu při-
vedli své děti. „A 
on bral jejich malé 
děti, jedno po dru-
hém, a žehnal jim 
a modlil se za ně 
k Otci.“
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Příběh  

Co se odehrává v Knize 
Mormonově? Použijte 
tyto obrázky, abyste se 
dozvěděli o prorocích 
a příbězích této úžasné 
knihy písem.

Lehi své syny poslal zpět, 
aby donesli písma zapsaná 
na mosazných deskách. Na 
těchto deskách se nacházela 
historie jejich předků a další 
věci, které jim Pán nařídil 
zapsat. Lehi a Nefi se o tyto 
desky dobře starali. I oni na 
kovové desky zapisovali to, 
co se přihodilo jejich rodině. 
(Viz 1. Nefi 3–5.)

Pán dal Lehimu kompas 
zvaný Liahona, s jehož 
pomocí Lehi provedl svou 
rodinu pustinou až do zaslí-
bené země. (Viz 1. Nefi 16.)

Pán řekl Nefimu, aby postavil 
loď, která Lehiho rodinu pře-
praví do zaslíbené země. Nefi 
svého otce i Pána poslouchal, 
ale Laman a Lemuel je nepo-
slouchali. (Viz 1. Nefi 17.)

Na začátku Knihy Mormo-
novy se píše o prorokovi 
jménem Lehi. Lehi varoval 
zlovolné lidi v Jeruzalémě, 
aby činili pokání, ale oni ho 
neposlouchali. Pán řekl Le-
himu, aby s rodinou včetně 
manželky Sarie a jejich synů 
– Lamana, Lemuela, Sama a 
Nefiho – odešel do pustiny. 
(Viz 1. Nefi 1–2.)

KNIHY  
MORMONOVY
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Král Beniamin postavil věž, 
ze které svůj lid učil evange-
liu. (Viz Mosiáš 2–6.)

Zlovolný král Noé nechal 
usmrtit proroka Abinadiho. 
Skrze Abinadiho učení však 
byl obrácen jeden z kněží 
krále Noéma, Alma. (Viz 
Mosiáš 11–17.)

Alma uprchl ze dvora krále 
Noéma, učil o evangeliu další 
lidi a křtil je. (Viz Mosiáš 18.)

Laman a Lemuel i nadále 
neposlouchali ani svého otce 
ani Pána. Jejich potomci jsou 
známi jako Lamanité. Nefi 
svého otce i Pána nadále 
poslouchal. Jeho potomci  
se nazývají Nefité. (Viz 
2. Nefi 4–5.)

Poté, co Lehi a Nefi zemřeli, 
byli zapisováním význam-
ných učení a událostí na 
desky pověřeni další lidé, 
jako například Nefiův bratr 
Jákob. (Viz Jákob 1.)

Enos se modlil za odpuštění 
svých hříchů a bylo mu od-
puštěno. (Viz Enos 1.)

Lehi a jeho rodina pluli do 
zaslíbené země na lodi, kte-
rou si postavili. (Viz 1. Nefi 
18.)

Almův syn Alma mladší po-
slušný nebyl. On a synové 
Mosiášovi, jeho přátelé, 
byli zlovolní. Poté jim anděl 
řekl, aby činili pokání. Alma 
a synové Mosiášovi činili 
pokání a zbytek života strá-
vili kázáním evangelia. (Viz 
Mosiáš 27–28.)
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Velitel Moroni sepsal zástavu 
svobody a bojoval, aby hájil 
svobodu svého lidu. (Viz 
Alma 46, 48.)

Helaman vedl armádu 2 000 
spravedlivých mladých. (Viz 
Alma 53, 56–58.)

Lamanitský prorok Samuel 
prorokoval, že se má brzy 
narodit Ježíš Kristus. (Viz 
Helaman 13–16.)

Desetiletý chlapec jménem 
Mormon byl vybrán, aby na 
desky psal, až bude starší. 
Ve 24 letech začal na sadu 
kovových desek přepisovat 
ty nejdůležitější příběhy  
ze všech záznamů. (Viz 
Mormon 1.)

Než Moroni zemřel, ukryl 
desky na místě zvaném 
Kumora. Asi 1 400 let poté, 
co Moroni desky ukryl, se 
čtrnáctiletý chlapec jmé-
nem Joseph Smith modlil 
o poznání, která církev je 
pravdivá. (Viz Joseph Smith–
Životopis 1:5–16.)

Nebeský Otec a Ježíš Kristus 
navštívili Josepha Smitha 
a řekli mu, že žádná církev 
není pravdivá ani úplná. Jo-
seph měl pomoci znovuzřídit 
pravou Církev Ježíše Krista. 
(Viz Joseph Smith–Životopis 
1:17–20.)

Mosiášův syn Ammon obrátil 
mnoho Lamanitů poté, co 
ubránil stáda krále Lamoniho 
a získal jeho důvěru. (Viz 
Alma 17–19.)

Než Mormon zemřel, předal 
desky svému synu Moro-
nimu. Moroni byl generá-
lem armády. Byl posledním 
Nefitou, který přežil bitvu 
mezi Lamanity a Nefity. (Viz 
Mormon 6, 8.)
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Ježíš Kristus se narodil 
v dalekém Betlémě. Ježíš 
učil evangeliu, uzdravoval 
lid, žehnal mu a založil svou 
Církev. Poté byl ukřižován a 
vzkříšen. (Viz 3. Nefi 1, 8–10.)

Moroni navštívil Josepha 
Smitha a řekl mu o ukrytých 
deskách. Když byl Joseph 
Smith starší, měl desky 
vyzvednout a přeložit je. 
(Viz Joseph Smith–Životopis 
1:27–54.)

Když bylo Josephu Smi-
thovi 21 let, šel na pahorek 
Kumora a vyzvedl desky 
z místa, kde je Moroni ukryl. 
(Viz Joseph Smith–Životopis 
1:59.)

Joseph Smith přeložil mocí 
Boží to, co bylo na deskách 
napsáno. Tento překlad 
vydal. Nazývá se Kniha 
Mormonova. (Viz titulní 
strana a předmluva Knihy 
Mormonovy.)

Ježíš po svém Vzkří-
šení navštívil spraved-
livé Nefity a Lamanity. 
Učil je evangeliu, 
uzdravoval je a žehnal 
jim tak, jak to činil i 
v zemi kolem Jeru-
zaléma. (Viz 3. Nefi 
11–28.)
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1  JAREDITÉ
Tato skupina odešla od 
babylonské věže a kolem 
roku 2200 př. Kr. dorazila 
na americký kontinent. 
Tam vzkvétala až do roku 
600 př. Kr., kdy všichni 
kromě Koriantumra 
zahynuli ve válkách. (Viz 
Eter 1–15.)

ČASOVÁ PŘÍMKA KNIHY MORMONOVY 

6  ZENIF
Kolem roku 200 př. Kr. 
odvedl Nefita jménem 
Zenif jednu skupinu na 
jih, aby získali zpět zemi 
Nefitů. Jakmile tam Zenif 
a jeho skupina dorazili, 
Lamanité je uvedli do po-
roby. Později král MosiášII. 
poslal Ammona, aby tuto 
skupinu našel, a Ammon 
obrátil k Pánu krále 
Limhiho. (Viz Mosiáš 7; 
9–22.)

5  MOSIÁŠI.
Už kolem roku 225 
př. Kr. se Nefité stali zlo-
volnými a MosiášI. proto 
odvedl skupinu spravedli-
vých Nefitů do Zarahemly 
a spojil se tam s Mulekity. 
Říkali si Nefité. MosiášI. 
byl jejich spravedlivým 
králem. Král Beniamin 
byl jeho syn. (Viz Omni 
1:12–23.)

4  MULEKITÉ
Mulek, syn krále Sede-
chiáše, odvedl kolem 
roku 587 př. Kr. skupinu 
lidí z Jeruzaléma, s nimiž 
se dostal na americký 
kontinent. Tam nalezli 
Koriantumra. (Viz Omni 
1:14–21.)

3  LAMANITÉ
Poté, co Lehi zemřel, 
ti zlovolní zůstali 
s jeho synem Lama-
nem a stali se zná-
mými jako Lamanité. 
(Viz 2. Nefi 5.)

2  NEFITÉ
Lehiova skupina opustila 
Jeruzalém kolem roku 
600 př. Kr. a dostala se 
na americký kontinent. 
Jeho potomstvo se časem 
rozdělilo. Poté, co Lehi 
zemřel, ti spravedliví ná-
sledovali jeho syna Nefiho 
na sever. Stali se známými 
jako Nefité. (Viz 1. Nefi 
1–22; 2. Nefi 1–5.)
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ČASOVÁ PŘÍMKA KNIHY MORMONOVY 
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11  ZNIČENÍ NEFITŮ
Zlovolnost se postupně 
vrátila, zuřily války a 
Nefité byli zničeni. Jediný, 
kdo přežil, byl Moroni, 
který opatroval záznamy 
Nefitů a před smrtí je 
pak zakopal. (Viz 4. Nefi 
1:24–28; Mormon 
8:1–8; Moroni 10.)

10  JEŽÍŠ KRISTUS
Po svém Vzkříšení 
v Jeruzalémě se Spasitel 
zjevil na americkém 
kontinentu, sloužil lidem, 
učil evangeliu a zorgani-
zoval svou Církev. Celých 
200 let po Jeho návštěvě 
žil tento lid v míru. (Viz 
3. Nefi 11–28.)

9  GADIANTONOVI 
LUPIČI
Tato tajná tlupa vražed-
níků měla nejsilnější vliv, 
když byla společnost 
zlovolná, a nejslabší, když 
byla společnost spra-
vedlivá. Zhruba v roce 
350 po Kr. už ohrožovali 
bezpečí všech lidí. (Viz 
Helaman 2; 6; 4. Nefi 
1:42–46.)

8  ALMAII. A SYNOVÉ 
MOSIÁŠOVIII.
Když byli AlmaII. a synové 
krále MosiášeII. mladými 
muži, usilovali o zničení 
Církve. Pokáral je anděl a 
oni činili pokání. AlmaII. se 
stal spravedlivým vedou-
cím. (Viz Mosiáš 27–29.) 
Synové MosiášoviII. se stali 
misionáři v zemi Lama-
nitů. Poté, co byli velmi 
úspěšní, se setkali s Al-
mou a radovali se spolu. 
(Viz Alma 17–26.)

7  ALMAI.
AlmaI. se narodil mezi 
Zenifovým lidem a stal se 
knězem zlovolného krále 
Noéma. Prorok Abinadi 
byl zabit poté, co krále 
Noéma vyzval k pokání. 
Alma však Abinadiovu 
učení uvěřil, uprchl se 
skupinou věřících a po-
sléze se přidali k Nefitům. 
(Viz Mosiáš 11; 17–18; 
23–24.)
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KDO NAPSAL KNIHU MORMONOVU?

Moroniovy záznamy  
(viz Mormon 9:30–37;  
asi 385 po Kr. až 421 po Kr.)

Na zlaté desky vyryli svá svědectví a svou historii 
dávní proroci, historikové a vedoucí. Prorok Joseph 
Smith později darem a mocí Boží přeložil zkráce-
nou verzi těchto původních desek.

Autoři nebo zdroje  
původních dávných  
záznamů

Lehi (viz 2. Nefi 1:1–4, 11;  
NaS 3, úvod oddílu); Beniamin 
(viz Omni 1:12–23; Slova  
Mormonova 1:16–18; Mosiáš 
1–6); MosiášII. (viz Omni  
1:23–25; Mosiáš 6:3); Alma 
mladší, synové Mosiášovi,  
HelamanII., Pahoran, velitel 
Moroni, NefiIII., NefiIV.

Záznamy, které tvoří  
jednotlivé desky

NefiI., Jákob, Enos, Jarom,  
Omni a další

Mormon

Moroni

Malé desky Nefiovy (duchovní 
záznamy; asi 600 př. Kr. až 130 
př. Kr.)

Slova Mormonova (spojují 
malé desky Nefiovy a zkrácení 
velkých desek Nefiových; viz 
verše 1–18)

Velké desky Nefiovy  
(časné záznamy a náboženská 
historie; asi 130 př. Kr. až 321 
po Kr.)

Mormonovy záznamy  
(asi 345 po Kr. až 385 po Kr.)

Kniha Eterova, upravené 
záznamy Jareditů (asi 2400 
př. Kr. až 600 př. Kr.)

Záznamy Jareditů na 24  
deskách, včetně spisů Eterových 
(viz Eter 1:1–5)

Mormon

Labanovy mosazné desky  
(viz 1. Nefi 5:10–14)

Zenif
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KDO NAPSAL KNIHU MORMONOVU?
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Večer 21. září 1823 se mladému Josephu Smithovi 
zjevil anděl Moroni a řekl mu o zlatých deskách, 
které měly být přeloženy jako Kniha Mormonova. 
O čtyři roky později si Joseph desky mohl vzít, aby 
je přeložil (viz Joseph Smith–Životopis 1:27–54).
Původní rukopis překladu byl dokončen roku 

Zlaté desky, které obdržel Prorok  
Joseph Smith 22. září 1827 od  
anděla Moroniho

Titulní strana*
1. Nefi
2. Nefi
Jákob
Enos
Jarom
Omni
Slova Mormonova
Mosiáš
Alma
Helaman
3. Nefi
4. Nefi
Mormon
Eter
Moroni

Mormonovy desky  
(záznamy, které sestavili a zkrátili  

Mormon a Moroni)

Zapečetěná část  
(nepřeloženo)

Informace v této tabulce byly  
čerpány z předmluvy a textu  
Knihy Mormonovy.

Kniha Mormonova

*Joseph Smith vysvětlil: „Titulní 
strana Knihy Mormonovy je doslov-
ným překladem, pořízeným z po-
sledního listu na levé straně souboru 
neboli knihy desek.“ (History of the 
Church, 1:71.)

1829, rukopis pro tisk byl 
dokončen v letech 1829–1830 
a prvních 5 000 výtisků Knihy 
Mormonovy bylo vytištěno 
roku 1830.
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V souladu s biblickým zákonem, že 
„v ústech dvou neb tří svědků staneť 
každé slovo“ (2. Korintským 13:1), 

svědčí jak Kniha Mormonova, tak Bible o 
Ježíši Kristu a učí zásadám Jeho evangelia. 
Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti 
apoštolů učil, že „písma jakožto svědkové 
navzájem potvrzují svou pravost. Toto bylo 
vysvětleno již velmi dávno, když jeden 
prorok napsal, že Kniha Mormonova byla 

KNIHA MORMONOVA  
svědčí spolu s Biblí

Plán, který má 
Bůh pro nás
Bible i Kniha Mor-
monova učí, že Bůh 
je naším Nebeským 
Otcem. Bůh, jako 
náš Otec, připra-
vil „plán spasení“ 
(Alma 24:14), jímž 
můžeme být spaseni 
skrze Usmíření Ježíše 
Krista.

Milující Otec v nebi

Bible: „Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i tr-
váme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: 
Že i rodina jeho jsme.“ (Skutkové 17:28; viz 
také Žalm 82:6; Židům 12:9.)

Kniha Mormonova: „Vím, že Bůh miluje své 
děti.“ (1. Nefi 11:17; viz také 1. Nefi 17:36.)

Smrt a duchovní svět

Bible: „A navrátí se prach do země, jakž 
prvé byl, duch pak navrátí se k Bohu, kterýž 
jej dal.“ (Kazatel 12:7; viz také 1. Petrova 
3:19–20; 4:6.)

Kniha Mormonova: „Duchové všech lidí,  
ať jsou dobří nebo zlí, jsou dovedeni  
domů k tomu Bohu, který jim dal život.“ 
(Alma 40:11; viz také verše 12–14.)

Vzkříšení

Bible: „A ač by kůži mou i tělo červi  
zvrtali, však vždy v těle svém uzřím  
Boha.“ ( Job 19:26; viz také Ezechiel 37:12; 
1. Korintským 6:14; 15:54.)

Kniha Mormonova: „Já vím, že vy víte, že tělo 
naše musí zchřadnouti a zemříti; nicméně 
v těle svém uvidíme Boha.“ (2. Nefi 9:4; viz 
také 2. Nefi 9:12; Alma 11:43–45; 40:23.)

‚[napsána] se záměrem, abyste … mohli uvě-
řiti [Bibli]; a uvěříte-li [Bibli], uvěříte  
i [Knize Mormonově]‘. (Mormon 7:9.) Každá 
z těchto knih se odvolává na tu druhou. 
Každá kniha je důkazem, že Bůh žije  
a že promlouvá ke svým dětem skrze  
zjevení, jež dává svým prorokům.“ 1

Níže je uveden přehled základních nauk 
vyučovaných v Bibli, ke kterým Kniha  
Mormonova přidává další svědectví.
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SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„Nevěřte v sebe samé, 
ale studujte ty nejlepší 
knihy – Bibli a Knihu 
Mormonovu – a zís-
kejte co nejvíce infor-
mací; a poté přilněte  
k Bohu a uchovávejte 
se čistými od zkaže-
nosti a špíny jakéhokoli 
druhu, a požehnání 
Nejvyššího budou 
s vámi.“
President John Taylor (1808–
1887), Teachings of Presidents 
of the Church: John Taylor 
(2001), 148.

Přikázání  
poskytují vedení
Bible učí, že Bůh 
dává přikázání a že 
nám požehná, když 
jsme jich poslušni.  
I proroci Knihy 
Mormonovy zazna-
menávali přikázání 
a následovali je.

Požehnání poslušnosti

Bible: „Protož přikázal nám Hospodin, aby-
chom ostříhali všech ustanovení těchto, bojíce 
se Hospodina Boha svého, aby nám dobře 
bylo po všecky dny, a aby zachoval nás při 
životu. … A spravedlnost míti budeme, když 
ostříhati budeme a činiti všecka přikázání 
tato.“ (Deuteronomium 6:24–25; viz také  
Přísloví 4:4; Jan 14:21.)

Kniha Mormonova: „Slíbil vám, že budete-li 
zachovávati přikázání jeho, bude se vám 
v zemi dařiti; a on se nikdy neodchyluje od 
toho, co praví; tudíž zachováváte-li přikázání 
jeho, žehná vám a dává vám úspěch.“ (Mosiáš 
2:22; viz také 2. Nefi 1:20.)

Desatero přikázání

Bible: Pán zjevil Desatero přikázání Mojžíšovi. 
(Viz Exodus 20:1–17.)

Kniha Mormonova: Abinadi učil Desateru 
přikázání kněží krále Noéma. (Viz Mosiáš 
12:33–36; 13:12–24.)

Desátek

Bible: „Sneste všecky desátky do obilnice, aby 
byla potrava v domě mém.“ (Malachiáš 3:10; 
viz také Leviticus 27:30.) 

Kniha Mormonova: „Byl to tentýž Melchise-
dech, kterému Abraham platil desátky; ano, 
dokonce otec náš Abraham platil desátky, 
jeden desátý díl ze všeho, co vlastnil.“  
(Alma 13:15; viz také 3. Nefi 24:8–10.)

Křest a Duch Svatý

Bible: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, 
nemůž vjíti do království Božího.“ ( Jan 3:5;  
viz také Marek 16:16; Skutkové 2:36–38.)

Kniha Mormonova: „Čiňte pokání, všechny 
končiny země, a pojďte ke mně a buďte 
pokřtěni ve jménu mém, abyste mohli býti 
posvěceni přijetím Ducha Svatého, abyste 
mohli posledního dne přede mnou státi  
bez poskvrny.“ (3. Nefi 27:20; viz také  
2. Nefi 9:23; 31:5–9.)
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Nesl naše trápení

Bible: „Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti 
naše vlastní on nesl.“ (Izaiáš 53:4; viz také 
Židům 2:18.)

Kniha Mormonova: „A on půjde, trpě  
bolesti a strasti a pokušení všeho druhu; … 
aby poznal podle těla, jak pomoci lidu  
svému podle slabostí jeho.“ (Alma 7:11–12;  
viz také Mosiáš 14:3–5.)

Přemohl smrt

Bible: „Ale vstalť z mrtvých Kristus, prvotiny 
těch, kteříž zesnuli.“ (1. Korintským 15:20;  
viz také Jan 14:19; Skutkové 26:23.) 

Kniha Mormonova: Věřte „v Ježíše Krista,  
že je Syn Boží a že byl zabit Židy a mocí  
Otcovou opět vstal, čímž získal vítězství  
nad hrobem“. (Mormon 7:5; viz také  
Mosiáš 16:7–8; Helaman 14:17.)

Poslání Ježíše 
Krista 
Bible a Kniha  
Mormonova svědčí 
o Ježíši Kristu, Synu 
Božím, a o Jeho  
Usmíření. Učí nás,  
že Spasitel na sebe 
vzal naše hříchy  
a překonal smrt.

Jednorozený Syn Boží

Bible: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal, aby každý, kdož 
věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ 
( Jan 3:16; viz také Matouš 16:16; Jan 6:69.)

Kniha Mormonova: „Vím, že přijde Ježíš Kris-
tus, ano, Syn, Jednorozený Otcův, pln milosti 
a milosrdenství a pravdy.“ (Alma 5:48; viz také 
1. Nefi 11:16–21; Mosiáš 3:5–8.)

Usmířil naše hříchy

Bible: „Nebo to jest krev má nové smlouvy, 
kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění 
hříchů.“ (Matouš 26:28; viz také Židům 9:28; 
1. Petrova 3:18.)

Kniha Mormonova: „Vizte, dává sebe jako 
oběť za hřích, aby naplnil smysl zákona pro 
všechny ty, kteří mají srdce zlomené a ducha 
zkroušeného.“ (2. Nefi 2:7; viz také 1. Nefi 
11:33; Alma 34:8–10; 3. Nefi 11:14.)

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„Kniha Mormonova 
… prohlašuje, že 
Bible je pravdivá,  
a dokazuje to; a 
každá z těchto  
dvou knih dokazuje 
pravdivost té druhé.“
President Brigham Young 
(1801–1877), Učení pre-
sidentů Církve: Brigham 
Young (1997), 121.
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Doplňkové studium
Tato tabulka nepodává vyčerpávající pře-

hled. V rámci svého osobního nebo rodin-
ného studia písem můžete do této tabulky 
přidávat odkazy a můžete hledat další zásady 
vyučované jak v Knize Mormonově, tak 
v Bibli – můžete přitom používat Průvodce 
k písmům a studijní nástroje na interneto-
vých stránkách scriptures .lds .org. ◼

ODKAZ 
 1. Russell M. Nelson, „Písma jakožto svědkové“,  

Liahona, listopad 2007, 43.

Církev  
Ježíše Krista  
v dávných 
dobách
Pán založil svou  
Církev v Jeruzalémě  
i na americkém kon-
tinentu. Bible i Kniha 
Mormonova jsou 
svědectvím o tom, 
že Pán organizuje 
a vede svůj lid skrze 
proroky a apoštoly.

Proroci

Bible: „Nečiníť zajisté Panovník  
Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství  
své služebníkům svým prorokům.“ 
(Amos 3:7; viz také Jeremiáš 1:7; 7:25.)

Kniha Mormonova: „Duchem jsou prorokům 
oznamovány všechny věci.“ (1. Nefi 22:2; viz 
také Jákob 4:4–6.)

Dvanáct

Bible: „Povolal učedlníků svých, a vyvolil  
z nich dvanácte, kteréž i apoštoly nazval.“  
(Lukáš 6:13; viz také Efezským 2:19–20; 
4:11–14.)

Kniha Mormonova: „Požehnaní budete,  
budete-li dbáti slov těchto dvanácti, které  
jsem vyvolil z prostředku vás, aby vám  
žehnali a byli služebníky vašimi.“  
(3. Nefi 12:1; viz také 1. Nefi 11:29.)

Pravomoc kněžství

Bible: „Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás 
vyvolil, a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, 
a ovoce vaše aby zůstalo.“ ( Jan 15:16; viz také 
Matouš 16:19; Lukáš 9:1–2; Židům 5:4.)

Kniha Mormonova: „[Alma] vysvětil kněze 
a starší vkládáním rukou svých podle řádu 
Božího, aby předsedali církvi a bděli nad ní.“ 
(Alma 6:1; viz také 2. Nefi 6:2; Moroni 3.)

SVĚDECTVÍ PROROKA
„V dnešní době, kdy je Bible podceňována 
mnohými, kteří mísí filosofie tohoto světa 
s biblickými písmy, aby zničili jejich pravý vý-
znam, jaké štěstí, že náš věčný Nebeský Otec, 
který se vždy stará o duchovní blaho svých dětí, 

nám dal další knihu písem, známou jako Kniha Mormonova, aby 
bránila pravdy obsažené v Bibli, které byly napsány a pronášeny 
proroky pod Pánovým vedením. …

… Skrze tohoto druhého svědka můžeme s větší jistotou 
poznat význam učení dávných proroků a, vpravdě, Mistra a 
Jeho učedníků, když žili a učili mezi lidmi. To by mělo inspirovat 
všechny, kteří upřímně hledají pravdu, aby tyto dvě posvátné 
knihy písem spojili a studovali je jako jednu knihu s tím, že  
chápou jejich pravý vztah, tak jak ho chápeme my.“
President Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), 89, 91.
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Jak studovat  

Před pětadvaceti lety President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) uvedl „tři důležité důvody, proč Svatí 
posledních dnů mají učinit ze studia Knihy Mormo-

novy celoživotní záležitost“.1 Byly to tyto důvody:

•	 Zaprvé	–	Kniha	Mormonova	je	závěrným	kamenem	
našeho náboženství – závěrným kamenem při vydávání 
našeho svědectví o Ježíši Kristu, závěrným kamenem 
naší nauky a závěrným kamenem našeho svědectví.

•	 Zadruhé	–	Kniha	Mormonova	byla	napsána	pro	naši	
dobu.

•	 Zatřetí	–	Kniha	Mormonova	nám	pomáhá	přilnout	 
těsněji k Bohu.

Z těchto důvodů plynou také určité způsoby, jimiž toto 
jedinečné písmo můžeme studovat.

Závěrný kámen našeho náboženství
Kniha Mormonova je závěrným kamenem při vydávání 

našeho svědectví o Kristu a o plnosti Jeho evangelia,  
a proto je při studiu důležité věnovat zvýšenou pozor-
nost mnohým ponaučením a svědectvím o Spasiteli, která 
tato kniha obsahuje. Někteří to dělají tak, že si pořídí 
nový levný výtisk Knihy Mormonovy a označují si v něm 
všechny verše, které se zmiňují nebo učí o Spasiteli,  
o Jeho službě a o Jeho poslání. To vede jak k prohloubení 

svědectví o Ježíši jako Synu Božím, tak také k tomu, že si 
znovu uvědomíme, co pro nás vykonal a stále koná.

Napsána pro naši dobu
Pisatelé Knihy Mormonovy měli při psaní na mysli 

budoucí generace, obzvlášť ty v posledních dnech. Mor-
mon při zkracování nefitských záznamů uvedl, že nemůže 
obsáhnout „ani stou část“. (Viz 3. Nefi 5:8; viz také Slova 
Mormonova 1:5.) Moroni poznamenal: „Mluvím k vám, 
jako byste byli přítomní, a přece nejste. Avšak vizte, Ježíš 
Kristus mi vás ukázal, a já znám vaše konání.“ (Mormon 
8:35.) Tito dva pisatelé i další, kteří byli vedeni inspirací, 
napsali to, co nám v těchto posledních dnech bude nejvíce 
ku prospěchu.

Při studiu proto máme mít na mysli tyto otázky: „Proč 
sem toto bylo začleněno? Jak se to týká této doby a mě?“ 
President Benson si například všiml, že v Knize Mormo-
nově nalezneme vzor toho, jak se máme připravovat na 
Spasitelův Druhý příchod. Dozvídáme se, jak Kristovi 
učedníci žijí v době války, jak se vyrovnávají s pronásledo-
váním a odpadlictvím, jak vykonávají misionářskou práci 
a jak reagují na nebezpečí materialismu.2 Při studiu máme 
písma vztahovat na sebe, jako to činil Nefi – to jest snažit 
se zjistit, jak uplatňovat to, co v Knize Mormonově nachá-
zíme. (Viz 1. Nefi 19:23.)

Starší D. Todd 
Christofferson
Kvorum Dvanácti apoštolů

KNIHU MORMONOVU
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POKRAČUJTE VE STUDIU,  
ABYSTE SE VÍCE NAUČILI

Když jsem Knihu Mormonovu četla 
poprvé, nebyla jsem členkou Církve. 

Bylo mi 16 a měla jsem ji přečtenou za 
týden. Ke konci knihy jsem narazila na verš, 
který potvrzoval, že pokud je nějaká církev 
Kristova, musí nést Jeho jméno. (Viz 3. Nefi 
27:8.) V tu chvíli mi po tvářích začaly stékat 
slzy. Věděla jsem, že Kniha Mormonova je 
pravdivá, a rozhodla jsem se dát pokřtít.

Po křtu jsem si tuto knihu přečetla 
znovu, ale tentokrát jsem si koupila zvýraz-
ňovač a značila jsem si verše a pasáže, které 
mě inspirovaly. Při dalším čtení jsem dělala 
totéž, až na to, že jsem si na okraji  
k zvýrazněným veršům dělala poznámky. 
Poté jsem si doplňovala odkazy na verše, 
které s daným veršem souvisely, ať již byly 
z Knihy Mormonovy nebo z dalších stan-
dardních děl.

Na začátku jednoho roku jsem si pak 
koupila nová písma, protože ta, která jsem 
měla, byla plná poznámek, obzvlášť poté, 
co jsem je používala na misii a připravovala 
s nimi mnoho lekcí. Tentokrát jsem své stu-
dium a značení zaměřila tématicky. Určitým 
tématům jsem přiřadila určitou barvu – 
například oranžová byla pro víru, zelená  
pro pokání a tak dále.

Díky tomu, že jsem Knihu Mormonovu 
studovala neustále a používala jsem přitom 
různé metody, jsem poznala, že nestačí pře-
číst si ji jen jednou. Když studujeme, učíme 
se řádku za řádkou. Poznala jsem také, že 
bez ohledu na to, kolikrát jsme ji již četli, 
vždy se najde něco, nad čím se pozastavíme 
a řekneme si: „Proč jsem si toho nevšimla 
již dříve? Přece to tam muselo být.“

Písma – zvláště Kniha Mormonova – nás 
učí o Ježíši Kristu a o našem Otci v nebi. 
Studium písem mi pomáhá přilnout k Nim 
těsněji.
Cristina Vergara Ramírezová, Chile
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Přilněte těsněji k Bohu
Znovu cituji presidenta Bensona: „Nejde 

jen o to, že nás Kniha Mormonova učí 
pravdě, i když ona nás skutečně pravdě  
učí. Nejde jen o to, že Kniha Mormonova 
vydává svědectví o Kristu, i když ona ho 
také skutečně vydává. Jde ještě o něco více.  
V této knize je moc, která vám začne prou-
dit do života v okamžiku, kdy ji začnete 
vážně studovat.“ 3 

určitou dobu, než na čtení určitého počtu 
veršů nebo stránek.

Studijní pomůcky
V dnešní době jsme požehnáni řadou ná-

strojů, které nám při studiu Knihy Mormonovy 
mohou pomáhat. Některé se váží k písmům 
– v anglických písmech jde o Topical Guide 
[Průvodce k námětům], Bible Dictionary 
[Biblický slovník] a rejstřík, v ostatních jazy-
cích je to Průvodce k písmům. Písma ve verzi 
pro Svaté posledních dnů jsou také na každé 
straně opatřena četnými poznámkami pod 
čarou a odkazy.

K dalším tištěným studijním pomůckám  
patří Studijní průvodce člena třídy Nedělní 
školy, Studijní průvodce studenta semináře  
a příručky pro studenty institutu. V naší době 
je novinkou rostoucí počet elektronických 
nástrojů popsaných na straně 31.

Nástroj k obrácení
Kniha Mormonova je jedinečným pokladem 

a je nástrojem k obrácení, který Pán vytvořil  
a poskytl pro tuto dispensaci. Uznávám ji jako 
základ svého svědectví o Ježíši Kristu, o proroc-
kém povolání Josepha Smitha a o Církvi Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů jako „[Pánově] 
království ještě jednou [ustanoveném] na 
zemi“.4 Rád připojuji své svědectví ke svědectví 
Ježíše Krista: „Jakože Pán váš a Bůh váš žije, je 
pravdivá.“ (NaS 17:6.) Kéž celoživotní studium 
Knihy Mormonovy prohlubuje vaše obrácení  
a vede vás přímou cestou k věčnému životu. ◼

ODKAZY
 1. Ezra Taft Benson, „Kniha Mormonova – závěrný 

kámen našeho náboženství“, Ensign, Nov. 1986, 5–7. 
Tento památný proslov je znovu otištěn v tomto vydání 
na stranách 53–58.

 2. Viz Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 1986, 6–7.
 3. Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 1986, 7.
 4. Úvod ke Knize Mormonově.

SVĚDECTVÍ PROROKA
„Knihu Mormonovu jsem začal číst ještě 
předtím, než jsem byl dost starý na to, 
abych mohl být jáhnem, čtu ji dodnes a 
vím, že je pravdivá. …

… Zdá se mi, že žádný člen této Církve 
nemůže být nikdy uspokojen, dokud znovu a znovu ne-
bude číst Knihu Mormonovu a nebude o ní důkladně uva-
žovat tak, aby o ní mohl vydávat svědectví, že to je vskutku 
záznam, na kterém spočívá inspirace Všemohoucího, a že 
její historie je pravdivá.“
President Joseph Fielding Smith (1876–1972), Conference Report,  
Oct. 1961, 18.

Studium Knihy Mormonovy opravdu přivo-
lává Ducha a Duch je prostředníkem zjevení. 
Z toho plyne, že máme studovat pozorně  
a přemýšlivě – při čtení máme přemítat, mod-
lit se a můžeme si i dělat poznámky. Tím se 
dostáváme do situace, kdy můžeme přijímat 
další světlo a porozumění, jak ohledně toho, 
co studujeme, tak ohledně dalších věcí. Někdy 
pomůže, když přečteme celou Knihu Mormo-
novu v poměrně krátkém čase, abychom se 
letmo seznámili s jejím dějem a poselstvím. 
Obecně je však lepší zaměřit se na to, aby-
chom každý den věnovali studiu této knihy 



PÍSMA NA INTERNETU A PŘENOSNÝCH ZAŘÍZENÍCH
Kromě toho, že písma na internetu (scriptures .lds .org) a na přenosných zařízeních (mobile .lds .org) umožňují rychlé vyhledá-
vání klíčových slov a odkazů, poskytují také několik nových funkcí, které vám v osobním studiu mohou pomáhat:

My Study Notebook [Můj studijní zápisník] (notebook .lds .org)

Tento studijní zápisník na internetu nabízí mnohé z nástrojů, které jste mohli 
používat při tradičním studiu – například zvýrazňování, psaní poznámek a vyhledá-
vání odkazů – můžete je však používat a ukládat elektronicky. Své poznámky a další 
pomůcky, které budou přidávány, můžete také opatřit „značkou“ nebo je uspořádat. 
Do Studijního zápisníku se přihlašujete pomocí svého účtu LDS Account, a proto 
budou vaše úpravy zápisníku ukládány bez ohledu na to, skrze kolik různých zařízení 
do něho vstoupíte. Tyto nástroje vám umožňují vytvořit si vlastní jedinečný archiv 
témat ke studiu evangelia a k výuce.

Formát písem a jazyky (scriptures .lds .org)

Elektronický text a audio nahrávka písem jsou již k dispozici na scriptures.lds.org a 
pro mobilní zařízení v mnoha jazycích a na mnoha dalších se pracuje.

Kromě toho, že písma můžete číst a poslouchat online, můžete si je také stáhnout 
ve formátech audio, ePub a PDF a používat je offline. Nejnovější verze církevních 
internetových stránek také umožňuje snadné sdílení pasáží a osobních poznámek 
s druhými pomocí e-mailu a nástrojů sociálních sítí.

Písma na LDS.org jsou v současné době dostupná ve 21 jazycích; aplikace pro 
přenosná zařízení jsou dostupné přibližně v 10 jazycích (v závislosti na systému).

LDS Scripture Citation Index [Rejstřík citovaných písem SPD]  
(scriptures .byu .edu)

Tato pomůcka, vytvořená dvěma učiteli University Brighama Younga v angličtině, 
spojuje verše z písem s prohlášeními novodobých proroků a apoštolů. Řekněme, že 
byste kupříkladu rádi věděli, kdo na generální konferenci citoval verš 1. Nefi 3:7. 
Klikněte na odkaz na Knihu Mormonovu na levé straně obrazovky a sjeďte posuvní-
kem na 1 Nephi 3; tam naleznete odpověď.

General Conference Topics Index [Rejstřík námětů z generální konference] 
(conference .lds .org)

Další pomůcka na conference .lds .org, která vám pomůže propojit studium písem se 
slovy žijících proroků, představuje seznam námětů z jednotlivých generálních 
konferencí. Například – pokud v písmech studujete Usmíření, můžete nalézt pět 
proslovů, které o tomto tématu pojednávaly na konferenci v dubnu 2011.



Lehiův sen  
Starší  
David A. Bednar
Kvorum Dvanácti 
apoštolů

PEVNĚ SE DRŽTE TYČE
Námět, který provází Knihu Mormonovu – pozvání všem,  

aby přišli ke Kristu – je v Lehiově vidění stěžejním.
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K nihu Mormonovu mám moc rád. K mým nejra-
nějším vzpomínkám na evangelium patří vzpo-
mínky na to, jak mi maminka čítávala Příběhy 

Knihy Mormonovy pro mladé Svaté posledních dnů od 
Emmy Marr Petersenové. Během těchto zážitků z dětství 
i během osobního studia a modliteb v pozdějším životě 
vydával Duch Svatý opakovaně mé duši svědectví, že 
Kniha Mormonova je slovo Boží.

Svědčím, že Kniha Mormonova je dalším svědectvím  
o Ježíši Kristu. Vím, že Prorok Joseph Smith přeložil 
Knihu Mormonovu mocí Boží a skrze tuto moc. A svěd-
čím, že Kniha Mormonova je „nejsprávnější ze všech knih 
na zemi a že je závěrným kamenem našeho náboženství LE
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a že se člověk dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu 
více nežli prostřednictvím kterékoli jiné knihy“.1 

Klíčové symboly v Lehiově snu
To, jak je důležité číst a studovat písma, bádat v nich  

a přemítat o nich obecně, ale zejména o Knize Mormo-
nově, je zdůrazněno v několika prvcích Lehiova vidění  
o stromu života. (Viz 1. Nefi 8.)

Ústředním bodem v Lehiově snu je strom života –  
symbol „lásky Boží“. (Viz 1. Nefi 11:21–22.) „Nebo tak  
Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby 
každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ 
( Jan 3:16.) Tudíž narození, život a smírná oběť Pána  
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Ježíše Krista jsou těmi největšími projevy Boží 
lásky k Jeho dětem. Jak Nefi svědčil, tato láska 
je „nejvíce žádoucí ze všech věcí“, a jak pro-
hlásil anděl v jeho vidění – „nejradostnější pro 
duši“. (1. Nefi 11:22–23; viz také 1. Nefi 8:12, 
15.) 11. kapitola v 1. Nefim uvádí podrobný 
popis stromu života jako symbolu života, 
služby a oběti Spasitele – blahosklonnosti 
Boží. (Viz 1. Nefi 11:16.)

Ovoce stromu je symbolem požehnání 
plynoucích z Usmíření. Požití ovoce stromu 
symbolizuje přijetí obřadů a smluv, čímž 
může Usmíření nabýt v našem životě plné 
účinnosti. Ovoce je popsáno jako „žádoucí, 
aby učinilo člověka šťastným“ (1. Nefi 8:10)  
a přináší velikou radost a touhu podělit se  
o tuto radost s druhými.

Je významné, že námět, který provází 
Knihu Mormonovu – pozvání všem, aby  

přišli ke Kristu – je v Lehiově vidění stěžejním. 
Zvlášť zajímavá je tyč ze železa, která vedla ke 
stromu. (Viz 1. Nefi 8:19.) Tou tyčí ze železa je 
slovo Boží.

Držet se tyče versus neustále se pevně 
držet tyče

Otec Lehi spatřil ve svém vidění čtyři 
skupiny lidí. Tři skupiny se tlačily kupředu 
po těsné a úzké cestě ve snaze dostat se ke 
stromu a k jeho ovoci. Čtvrtá skupina se ne-
snažila dostat ke stromu, místo toho si za ko-
nečný cíl určila velkou a prostornou budovu. 
(Viz 1. Nefi 8:31–33.)

V 1. Nefim 8:21–23 se dozvídáme o první 
skupině lidí, kteří se tlačili kupředu a vkro-
čili na cestu vedoucí ke stromu života. Když 
se však tito lidé dostali do mlhy temnoty, 
která představuje „pokušení ďáblova“ (1. Nefi 

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„Svědčím vám, že 
Kniha Mormonova je 
skutečně slovo Boží, 
že komunikace mezi 
zemí a nebem byla 
opět otevřena a že 
lidem na zemi byla 
zjevena pravá cesta 
Páně, která ukazuje 
způsob, jímž může 
každý pravý věřící 
v Krista získat veškeré 
potřebné poznatky  
a požehnání.“
President David O. McKay 
(1873–1970), „Marks  
Pointing to Authenticity  
of Book of Mormon“,  
Instructor, Oct. 1952, 318.

NEDBAJE JICH

Po celý život získávám duchovní sílu z výrazu „my jsme jich nedbali“. (1. Nefi 8:33.) 
V 1. Nefim jsou lidé, kteří na cestě ke stromu života nedbají hlasů, které se jim posmívají. 

Někteří si na ně pohrdavě ukazují prstem, ale oni nezaváhají. Neposlouchají je. I my dnes 
slýcháme mnoho hlučných hlasů pokušení. Někdy může být opravdu těžké těchto hlasů 
nedbat, ale Lehi nám ukazuje, že to možné je.

Zjistila jsem, že světské hlasy dokážu vytlačit, když navštěvuji chrám, čtu písma, chodím  
na shromáždění a následuji proroka. Když dělám tyto prosté věci, jsem schopna slyšet hlas 
Ducha Svatého. To je hlas, kterému stojí za to naslouchat. A když dbám hlasu Ducha, získá-
vám více síly odolávat pokušení.

Když následujeme Lehiův příklad a na pokušení nedbáme, můžeme zůstat na těsné  
a úzké cestě a neustále požívat lásky Boží.
Melissa Heatonová, Utah, USA
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12:17), ztratili směr, zabloudili a ztratili se.
Všimněte si, že v těchto verších není žádná 

zmínka o tyči ze železa. Ti, kteří nedbají na 
slovo Boží nebo s ním zacházejí lehkovážně, 
nemají přístup k tomuto božskému kompasu, 
který ukazuje směrem ke Spasiteli. Považte, že 
tato skupina se dostala na cestu, tlačila se ku-
předu a projevovala určitou míru víry v Krista 
a duchovní přesvědčení, ale pokušení ďáblova 
je svedla z cesty a oni se ztratili.

V 1. Nefim 8:24–28 čteme o druhé skupině 
lidí, kteří se dostali na těsnou a úzkou cestu 
vedoucí ke stromu života. Tato skupina se 
tlačila kupředu mlhou temnoty a držela se tyče 
ze železa, až se přiblížila a pojedla z ovoce 
tohoto stromu (viz verš 24). Když se však 
vybraně odění obyvatelé této velké a prostorné 
budovy této druhé skupině lidí posmívali, ti se 
„styděli“ a „odpadli na zakázané cesty a byli 
ztraceni“ (verš 28). Všimněte si prosím toho, že 
tato skupina je popsána jako držící se tyče ze 
železa. (Viz 1. Nefi 8:24; zvýraznění přidáno.)

Je významné, že druhá skupina se tlačila 
kupředu s vírou a s oddaností. Také měli ono 
dodatečné požehnání tyče ze železa, a oni se 
té tyče drželi! Když se však setkali s pronásle-
dováním a protivenstvím, odpadli na zakázané 
cesty a ztratili se. Dokonce i když tato skupina 
měla víru, oddanost a slovo Boží, nakonec se 
ztratila – možná proto, že četli nebo studovali 
nebo zkoumali písma pouze občas. Napadá 
mě, že držet se tyče ze železa znamená pouhé 
občasné „záchvěvy“ studia nebo spíše ne-
pravidelné smočení se než důsledné a trvalé 
ponoření se do slova Božího.

Ve 30. verši čteme o třetí skupině lidí, kteří 
se tlačili kupředu a neustále se pevně drželi 
tyče ze železa, dokud se nepřiblížili a nepadli 
a nepojedli z ovoce stromu. Klíčovým výra-
zem v tomto verši jsou slova neustále se pevně 
držíce tyče ze železa.

Třetí skupina se také tlačila kupředu s vírou 
a s přesvědčením; avšak není zde ani náznak 
toho, že by zabloudili, odpadli na zakázané 

Dokonce i když se tato 

druhá skupina tlačila 

kupředu po těsné  

a úzké cestě s vírou, 

oddaností a slovem 

Božím, pevně se 

držíc tyče ze železa, 

nakonec se ztratila – 

možná proto, že četli 

nebo studovali nebo 

zkoumali písma pouze 

občas.
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cesty nebo že by se ztratili. Možná, že tato 
třetí skupina lidí důsledně četla a studovala 
a zkoumala písma. Možná to byla právě od-
danost zdánlivě malé a prosté věci (viz Alma 
37:6) a vytrvalost v ní, která tuto třetí skupinu 
zachránila před zahynutím. Možná to bylo 
„poznání Pána“ a „poznání pravdy“ (Alma 
23:5, 6) získané pilným studiem písem, které 
jim vydalo duchovní dar pokory – takový, 
že tato skupina lidí padla a pojedla z ovoce 
stromu. (Viz 1. Nefi 8:30.) Možná to byla du-
chovní výživa a síla získaná neustálým hodo-
váním „na slově Kristově“ (2. Nefi 31:20), která 
této skupině umožnila nedbat na pohrdání  
a posmívání lidí z velké a prostorné budovy 
(viz 1. Nefi 8:33). A právě k této skupině se 
máme snažit přidat, vy i já.

Nefiovi bratři se ptali: „Co znamená ona tyč 
ze železa, kterou náš otec viděl, jež vedla ke 
stromu?

A [Nefi] jim pravil, že to je slovo Boží; a ti, 
již budou slovo Boží poslouchati a budou se 

ho pevně držeti, nikdy nezahynou; ani poku-
šení a ohnivé šípy protivníka je nemohou  
přemoci ke slepotě a svésti ke zničení.“ 
(1. Nefi 15:23–24; zvýraznění přidáno.)

Jaký je tedy rozdíl mezi tím držet se tyče ze 
železa a držet se jí pevně? Myslím, že pevně 
se držet železné tyče znamená především 
usilovné, důsledné a modlitbou doprovázené 
používání svatých písem jako jistého zdroje 
zjevené pravdy a jako spolehlivého průvodce 
při kráčení po těsné a úzké cestě vedoucí ke 
stromu života – a to k Pánu Ježíši Kristu.

„A stalo se, že jsem spatřil, že tyč ze železa, 
kterou viděl můj otec, je slovo Boží, jež vede  
k prameni živých vod neboli ke stromu  
života.“ (1. Nefi 11:25.)

Kniha Mormonova je pro nás v této době
Kniha Mormonova přináší pravdy, které 

jsou v naší době a v našich podmínkách 
důležité a nezbytné. Důležitost Knihy Mor-
monovy pro náš duchovní i praktický život 

Pevně se držet že-

lezné tyče znamená 

především usilovné, 

důsledné a modlitbou 

doprovázené použí-

vání svatých písem 

jako spolehlivého 

průvodce na cestě 

vedoucí ke stromu 

života – a to k Pánu 

Ježíši Kristu.
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zdůrazňuje Moroni: „Vizte, mluvím k vám, 
jako byste byli přítomní, a přece nejste. Avšak 
vizte, Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já znám 
vaše konání.“ (Mormon 8:35.) Hlavní pisatelé 
Knihy Mormonovy znali skrze předzvědění 
Boží naši dobu a naše okolnosti, a proto do 
ní výslovně začlenili témata a příklady, které 
budou pro obyvatele země v posledních 
dnech nejdůležitější.

Vyzývám vás, abyste pozorně a s modlit-
bou zvážili tuto otázku: Čemu se mohu a 
mám naučit z Lehiova vidění o stromu ži-
vota a ze zásady neustále se pevně držet 
tyče ze železa, která mi umožní, abych 
duchovně pevně stál ve světě, ve kterém 
nyní žijeme?

Když budete pilně pracovat a usilovat  

o inspiraci, která by tuto otázku zodpově-
děla, skrze moc Ducha Svatého ve svém srdci 
i ve své mysli plněji porozumíte důležitosti 
toho, proč se máme neustále pevně držet tyče 
ze železa. A budete požehnáni tím, že tyto 
poznatky budete s vírou a pílí používat ve 
svém osobním životě a ve svém domově.

Kéž máme všichni oči k vidění a uši k sly-
šení dalších poučení z Lehiova vidění, která 
nám pomohou tlačiti se „kupředu se stálostí 
v Kristu, majíce dokonalý jas naděje a lásku 
k Bohu a ke všem lidem. Pročež, budete-li se 
tlačiti kupředu, hodujíce na slově Kristově, 
a vytrváte-li do konce, vizte, tak praví Otec: 
Budete míti život věčný.“ (2. Nefi 31:20.) ◼

ODKAZ 
 1. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2007), 63.

NESCHÁZEJ Z TÉTO CESTY!

Moje sestra mě seznámila s Církví a mně se Církev zalíbila natolik, že jsem byla brzy 
pokřtěna.

Přestože jsem neuměla číst, otevírala jsem Knihu Mormonovu, abych si v ní listovala. Velmi 
jsem si přála číst to, co se tam píše. Mého manžela, který byl pokřtěn až později, zarazilo, 
když mě viděl jen tak sedět a prohlížet si tuto knihu, a řekl, že jen marním čas.

S velkými obtížemi a s pomocí svých dětí a sester z Pomocného sdružení jsem se začala 
učit číst. Přečíst si Knihu Mormonovu bylo mým trvalým cílem.

Během obzvlášť těžké chvilky, ve které jsem měla negativní pocity, jsem jasně uslyšela tato 
slova: „Nescházej z této cesty!“ Rozhlédla jsem se, jestli tam někdo je, ale nikdo tam nebyl.

Jednoho dne jsem řekla dceři, že už umím číst sama. Nevěřila mi a požádala mě, abych jí 
to ukázala. Když jsem jí to ukázala, byla nadšená.

Mým cílem je přečíst Knihu Mormonovu od začátku až do konce. Čtu pomalu, ale jsem 
schopna knize rozumět, a co je důležitější, díky této nádherné knize jsem schopna pociťovat 
Ducha.
Edite Feliciano de Paulaová, São Paulo, Brazílie
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Kniha Mormonova obsahuje to, čemu 
učili proroci v průběhu několika sto-
letí, a byla psána pro budoucnost, kdy 

znovuzřízení klíčů kněžství, společně s velkým 
shromažďováním domu Izraele, bude připra-
vovat svět na Spasitelův návrat na zem (viz 
2. Nefi 25; 27; 3. Nefi 21). Nefi popsal tento 
posvátný text jako „hlas volajícího z prachu“ 
(2. Nefi 33:13). Moroni prohlásil: „Vizte, mlu-
vím k vám, jako byste byli přítomní, a přece 
nejste. Avšak vizte, Ježíš Kristus mi vás ukázal, 
a já znám vaše konání.“ (Mormon 8:35.)

Kniha Mormonova byla napsána pro naši 
dobu a pro dny, které jsou před námi. Zhruba 
milion výtisků Knihy Mormonovy bylo vytiš-
těno v prvních 100 letech po Znovuzřízení. 
Za tu dobu byla vydána v 15 jazycích, což 
je pozoruhodné. V následujících 50 letech 
(1930–1980) bylo vydáno více než 25 milionů 
výtisků ve 41 jazycích. Od té doby, v uply-
nulých 30 letech, bylo vydáno dalších 125 

milionů výtisků Knihy Mormonovy ve 107 
jazycích, včetně Výňatků z Knihy Mormonovy. 
Vliv a dopad Knihy Mormonovy i nadále po-
roste, zatímco bude království Boží přinášeno 
každému národu, pokolení, jazyku a lidu.

Titulní strana, kterou pravděpodobně na-
psal Moroni, objasňuje hlavní cíle této knihy. 
První cíl se výslovně týká potomků dětí Le-
hiho. Hlavním cílem je „[přesvědčit všechny 
lidi], že Ježíš je Kristus, Věčný Bůh“ (titulní 
strana Knihy Mormonovy).

Je důležitá pro naši dobu 
Proč je další svědectví o Ježíši Kristu tak 

důležité pro naši dobu? Proč Pán přináší další 
svědectví pro posílení mocného odkazu Bible?

Žijeme v době, která se nepodobá žádné 
jiné. Vědecké objevy umožňují lékařskou 
péči, dopravu a pohodlí, které si generace, 
jež nás předcházely, nedokázaly nikdy před-
stavit. Země je zaplavována informacemi a 

KNIHA MORMONOVA  

Starší  
Neil L. Andersen

Kvorum Dvanácti 
apoštolů

Kniha Mormonova vyzývá nás a naši rodinu,  
abychom přijali víru v Pána Ježíše Krista, a poskytuje nám zásady,  

které budou pomáhat naší rodině uspět.

posiluje naši víru  
v Ježíše Krista
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technologiemi, které usnadňují práci na ro-
dinné historii a při sdílení evangelia, ale také 
šířením pornografie, násilných videoher a 
dalšího „zla a plánů, které existují … v srdci 
spikleneckých lidí“ (NaS 89:4). Pro většinu 
světa platí, že žijeme v době, kdy jsou lidé 
silně vázáni na svůj majetek.

Tyto podmínky nás mohou, nejsme-li 
opatrní, mást nebo pokoušet, abychom slevili 
ze zásad, které jsou věčné a pravdivé pro 
každou generaci.

Když jsem byl na počátku sedmdesátých 
let jako mladý misionář v Evropě, většinou 
jsme naše učení začínali vysvětlením od-
padlictví, protože božskost Ježíše Krista byla 
obecně přijímána. Když jsem se o 20 let poz-
ději vrátil jako president misie, začínali jsme 
naše rozhovory jinak, protože se víra v Ježíše 
Krista jako Syna Božího, který dal svůj život 

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„Veškerá vynalézavost 
všech lidí pod nebem 
by nemohla sepsat  
a předložit světu knihu, 
jako je Kniha Mormo-

nova. Její zásady jsou božské – jsou od 
Boha. Nikdy by nemohly vzejít z mysli 
podvodníka nebo z mysli romanopisce. 
Proč? Protože zaslíbení a proroctví, která 
obsahuje, jsou naplňována před očima 
celé země.“
President Wilford Woodruff (1807–1898), Teachings 
of Presidents of the Church: Wilford Woodruff 
(2004), 119.

V dnešním světě 
mnozí dopřávají 
sluchu domýšli-
vým argumen-
tům Korihora, 
antikrista. Když 
je víra v Ježíše 
Krista pevně 
zakotvena v naší 
duši, přináší 
pravé obrácení.
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za naše hříchy a třetího dne povstal, téměř vytratila.
V dnešním světě mnozí dopřávají sluchu domýšlivým 

argumentům Korihora, antikrista:
„Proč vyhlížíte Krista? Vždyť žádný člověk nemůže 

věděti, co přijde.
Vizte, tyto věci, jež nazýváte proroctvími, … jsou  

pošetilé tradice vašich otců.
… Nemůžete věděti o věcech, jichž nevidíte. …
… Každému člověku se daří podle [jeho vlastního]  

nadání [a] získává podle [své vlastní] síly.“  
(Alma 30:13–15, 17.)

Musíme mít svou vlastní pevnou a stálou víru v Pána 
Ježíše Krista a musíme posilovat svou rodinu tak, aby tato 
víra proudila do srdce našich dětí a vnoučat. Když je víra 
v Ježíše Krista pevně zakotvena v naší duši, přináší pravé 
obrácení, a za ním následuje pokání, pravé učednictví, zá-
zraky, duchovní dary a stálá spravedlivost. Toto je důležitá 
součást božského poslání Knihy Mormonovy.

Jako mladý misionář jsem vedl velmi zajímavý rozho-
vor s jedním duchovním. Řekl nám, že nemůže přijmout 
Knihu Mormonovu, protože otevřeně mluví o Ježíši Kristu 
a používá Jeho jméno a události z Jeho života, a to několik 
staletí před Jeho narozením. Shledával, že tato průhlednost 
není charakteristická pro vzor daný Starým zákonem, který 
neodkazuje na Spasitele tak otevřeně.

Podle mě je toto zřetelné prohlášení o Ježíši Kristu 
naopak tou pravou mocí Knihy Mormonovy. Samozřejmě 
musíme získat duchovní svědectví, že tato kniha je od 
Boha. Ale jakmile ho jednou získáme, účel Kristova pří-
chodu, to, že skutečně žil a byl vzkříšený, a pochopení 
toho, co je nutné k Jeho následování a k získání věčného 
života s Ním, se nám pozoruhodně vyjasní.

Svědectví o Ježíši Kristu
Čtení a přemítání o velkých kázáních o Ježíši Kristu, 

která jsou v Knize Mormonově, doprovázené mocí Ducha 

TO VŠE DÍKY KNIZE MORMONOVĚ

Už jsem byl šest měsíců pokřtěný,   
ještě jsem neměl pevné svědectví  

o Knize Mormonově. Jednoho dne, když 
se mi nechtělo číst písma, jsem si vzpo-
mněl na to, co řekl můj učitel v Zásadách 
evangelia: „Když se vám nechce číst, je 
to proto, že Satan nechce, abyste četli 
písma.“ Díky tomuto varování jsem ote-
vřel Knihu Mormonovu. Četl jsem: „Kdo 
se mohl domnívati, že by Bůh náš byl tak 
milosrdný, že by nás vytrhl ze strašného, 
hříšného a zkaženého stavu našeho?“ 
(Alma 26:17.) Ona slova naplnila mou 
duši radostí, protože jsem si pamatoval, 
jaký jsem byl, než jsem se stal členem 
Církve Ježíše Krista. Duch Páně mi v srdci 
svědčil o pravdivosti Knihy Mormonovy.

Nezamýšlel jsem být misionářem na 
plný úvazek, ale po onom dni se všechno 
změnilo. Velmi silně jsem pociťoval, že 
svět potřebuje znát pravdu, a začal jsem 
se připravovat. Šel jsem za svými vedou-
cími a řekl jsem jim o své touze sloužit. 
Vysvětlil jsem to rodičům, kteří bydleli v ji-
ném městě a nebyli členy Církve. Potom 
jsem prodal vše, co jsem měl, a koupil 
jsem si šaty na misii. A v letech 2003 až 
2005 jsem sloužil na misii.

Dnes je moje rodina – včetně mé man-
želky a naší dcery – zpečetěna na věčnost. 
I toto požehnání je důsledkem mého svě-
dectví o Knize Mormonově. Vím, že Kniha 
Mormonova je pravdivá, neboť vydává 
svědectví o Pánu Ježíši Kristu, a když čtu 
tento posvátný záznam, přibližuji se Bohu.
Adilson Lucero dos Santos, Paraná, Brazílie
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Svatého, přinášejí spolehlivé svědectví o jejich 
pravdivosti. Rád pročítám Knihu Mormo-
novu a hoduji na mocných naukách o Kristu: 
Nefiovo vidění stromu života doprovázené 
otázkou anděla: „Znáš blahosklonnost Boží?“ 
(1. Nefi 11:16); Lehiovo svědectví, že „vykou-
pení přichází ve Svatém Mesiáši a skrze něj; 
neboť on je pln milosti a pravdy“ (2. Nefi 2:6); 
Jákobův dodatek, že On je „strážným brány 
… a nezaměstnává tam žádného služebníka“ 
(2. Nefi 9:41).

Potom přecházíme k učení krále Beniamina 
o vlastnostech učednictví s jeho jasným pro-
hlášením, že „nebude dáno žádného jiného 
jména ani žádné jiné cesty ani prostředku, 
jímž k dětem lidským může přijíti spasení, 
pouze ve jménu a skrze jméno Krista“.  
(Mosiáš 3:17.)

Záhy se dostáváme k Abinadimu, který dal 
svůj život za to, čemu věřil:

„Ale vzkříšení je, tudíž hrob nemá žádného 
vítězství a osten smrti je pohlcen v Kristu. 

On je světlo a život světa; ano, světlo, jež 
je nekonečné, jež nemůže nikdy býti zatem-
něno.“ (Mosiáš 16:8–9.)

Alma vdechuje život nádherným naukám  
o Usmíření, spravedlnosti a milosrdenství: 
„Plán milosrdenství by nemohl býti uskuteč-
něn, pokud by nebylo učiněno usmíření; tudíž 
Bůh sám usmiřuje hříchy světa, aby uskutečnil 
plán milosrdenství, aby uspokojil požadavky 
spravedlnosti, aby Bůh mohl býti dokonalým, 

spravedlným Bohem, a také Bohem milosrd-
ným.“ (Alma 42:15.)

Potom přicházíme k podivuhodné návštěvě 
Spasitele u dětí Lehiho. I my pociťujeme Jeho 
lásku, Jeho soucit, Jeho učení, Jeho vlastní 
svědectví:

„Toto je evangelium, které jsem vám dal – 
že jsem přišel na svět, abych vykonal vůli Otce 
svého. …

A Otec můj mne poslal, abych mohl býti 
pozvednut na kříži …, abych mohl přitáhnouti 
všechny lidi k sobě, aby jako já jsem byl lidmi 
pozvednut, právě tak byli lidé pozvednuti Ot-
cem, aby stanuli přede mnou, aby byli souzeni 
za skutky své, ať byly dobré, nebo ať byly zlé.“ 
(3. Nefi 27:13–14.)

Nakonec přicházejí závěrečné výzvy  
Mormona a Moroniho: „Vězte, že musíte …  
činiti pokání ze všech svých hříchů a nepra-
vostí a věřiti v Ježíše Krista, že je Syn Boží.“  
(Mormon 7:5.) „Ano, pojďte ke Kristu a 
buďte v něm zdokonalováni a popírejte 
v sobě veškerou bezbožnost; a popřete-li 
v sobě veškerou bezbožnost a budete-li mi-
lovati Boha celou svou mocí, myslí a silou, 
pak je milost jeho postačující pro vás, abyste 
milostí jeho mohli býti dokonalí v Kristu.“ 
(Moroni 10:32.)

Vsazeno do záznamů o rodinách
Toto duchovně mocné a přesvědčivé svě-

dectví, že Ježíš Kristus je skutečně zaslíbený 

Čtení a přemí-
tání o velkých 
kázáních o Ježíši 
Kristu, která jsou 
v Knize Mormo-
nově, přinášejí 
spolehlivé svě-
dectví o jejich 
pravdivosti.

Nefiovo vidění Lehiovo svědectví Kázání krále Beniamina Abinadiovo svědectví
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Mesiáš – pomazaný Syn Boží seslaný na zem, aby přinesl 
vzkříšení všech lidí a duchovní očištění těch, kteří budou 
činit pokání a následovat Ho – je vsazeno do historických 
záznamů rodin.

Kniha Mormonova začíná záznamem o rodině, o otci 
a matce, synech a dcerách, kteří na základě zjevení svého 
otce-proroka opouštějí světský majetek a následují rady 
Páně. Zprávy v této knize jsou plné toho, jak se rodiče 
snaží svým dětem vštípit zaslíbení a naději týkající se  
Ježíše Krista. Při jedné příležitosti jsem si vypsal z jejích 
stran konkrétní rady otců synům – bylo to celkem 52  
stran psaných na stroji. V Knize Mormonově vidíme, jak 
rodiče učili víře v Krista a poslušnosti Božích přikázání 
děti, které byly poslušné od dětství, i děti, které svou cestu 
musely najít – někdy v téže rodině. To je poučení pro 
dnešní dobu, pro naše děti a pro naši rodinu.

Specifická role žen a dcer není do určité míry zmiňo-
vána, tak jak je to v dávných záznamech běžné. Když ale 
pohlédneme za to, co je na první pohled zjevné, uvidíme 
jejich věčný a trvalý vliv. Jako poklad chováme draho-
cenné útržky, v nichž se mluví o ženách a matkách, napří-
klad když jsou jejich pocity popisovány jako „před Bohem 
nesmírně jemné a cudné a křehké“ ( Jákob 2:7) nebo když 
Helaman popisuje, jak spravedlivé matky ovlivnily dobro-
tivost jeho mladistvého vojska:

„Poslouchali a důsledně vykonávali každičké slovo  
příkazu s přesností; ano, a vpravdě podle víry jejich stalo 
se jim; a já jsem pamatoval na slova, o kterých mi pravili, 
že je učily jejich matky. …

Nyní, taková byla víra těch, o kterých jsem mluvil;  
jsou mladí a jejich mysl je pevná a neustále vkládají  
svou důvěru v Boha. …

DVĚ KNIHY, JEDNA  
VĚČNÁ RODINA

Když se můj manžel vracel domů, našel 
na ulici batoh. K jeho překvapení 

v něm byla Kniha Mormonova. Přinesl ji 
domů a ukázal mi ji. Chvíli ji četl a zjistil, 
že je zajímavá, ale nakonec ji odložil.

Krátce poté zemřel. Chodila jsem 
od jedné církve ke druhé, protože jsem 
hledala útěchu a chtěla jsem vědět, zda 
život po smrti pokračuje. Topila jsem se 
v pochybnostech a měla jsem spoustu 
nezodpovězených otázek.

Pak jsem cestou do práce uviděla na 
chodníku knihu, kterou jsem poznala 
– Knihu Mormonovu. Vzala jsem si ji, 
protože její nalezení mi oživilo vzpomínky 
na mého drahého manžela. Jednomu 
známému jsem se o svém objevu zmínila, 
a on mi doporučil, abych si ji přečetla.

Dny plynuly a jednou večer jsem 
navštívila svou sestru, která byla Svatou 
posledních dnů. Byli u ní misionáři na plný 
úvazek a zpívali píseň „Jsem dítě Boží“. 
Ihned jsem pocítila, že tito misionáři mo-
hou odpovědět na mé otázky.

Poté, co jsem prošla diskusemi a získala 
svědectví, jsem byla pokřtěna. Dnes mohu 
s naprostou jistotou svědčit o tom, že Jo-
seph Smith viděl Otce a Jeho Syna, Ježíše 
Krista.

Věřím, že to nebyla náhoda, že jsme 
oba, manžel i já, našli Knihu Mormo-
novu. I když můj manžel nemohl být 
pokřtěn za svého života, jsem šťastná, 
že díky chrámovým obřadům můžeme 
být on i já i naše dvě drahocenné děti 
společně jako rodina na celou věčnost. 
Kniha Mormonova nás spojila a vnesla 
nám klid do duše.
María Mashová, Guatemala
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Zprávy v Knize 
Mormonově jsou 
plné toho, jak 
se rodiče snaží 
svým dětem  
vštípit zaslíbení  
a naději týkající 
se Ježíše Krista.
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DÁVNÉ UDÁLOSTI,  
SOUČASNÉ UPLATNĚNÍ

Vždy mohu najít odpovědi v Knize 
Mormonově. Když ji studuji, naučím 

se mnohému a pociťuji, že se měním 
k dobrému.

Nedávno jsem uvažovala o tom, co 
nyní budu dělat, když už mých šest dětí 
dospělo. Přemýšlela jsem o tom, co si 
Nebeský Otec přeje, abych dělala.

Při svém pravidelném studiu písem 
jsem se v Knize Mormonově dostala 
k jednomu z příběhů o válce. Velmi na 
mě zapůsobila Moroniova výzva bránit, 
kromě jiného, rodiny (viz Alma 46:12). 
Nefité byli rozhodnuti chránit své rodiny. 
Když jsem ten příběh četla, rozhodla jsem 
se, že ať se děje co se děje, já chci mít 
v životě tentýž cíl – bojovat za rodinu. Byl 
to osobní a dojemný zážitek.

Vím, že Kniha Mormonova byla na-
psána pro naši dobu. Jsem vděčná za to, 
že se mohu obracet na tuto knihu, abych 
získala v životě vedení (viz 1. Nefi 8).
Eun Jung, Korea

… Jejich matky je učily, že když nebudou pochybovati, 
Bůh je vysvobodí. 

A opakovali mi slova svých matek řkouce: Nepochy-
bujeme o tom, že naše matky to věděly.“ (Alma 57:21, 27; 
56:47–48.)

Rád bych vás vyzval, abyste přemýšleli o těchto  
otázkách, které vám pomohou vztahovat učení Knihy 
Mormonovy na svou rodinu:

•	 Které	pasáže	v Knize	Mormonově	nás	učí	tomu,	že	je	
třeba, aby děti viděly bezúhonnost a spravedlivost ve 
víře svých rodičů?

•	 Jaké	rady,	o	něž	bychom	se	mohli	podělit	se	svými	
dětmi, dávají otcové v Knize Mormonově svým synům?

•	 Co	se	dovídáme	o	úsilí,	jež	věnujeme	dětem,	které	ne-
jsou poslušné?

•	 Jak	rodiče	v Knize	Mormonově	sdílejí	svou	hlubokou	
víru se svými dětmi?

•	 Co	se	dovídáme	o	tom,	jak	víra	přechází	z jedné	 
generace na druhou?

S druhými se nemůžeme dělit o nic důležitějšího než 
o víru v Pána Ježíše Krista. Přináší porozumění životním 
překážkám, štěstí uprostřed těžkostí a věčný život ve světě, 
který přijde.

Existuje mnoho světských vlivů, které odvádějí nás 
a naši rodinu od této nanejvýš životodárné víry. Kniha 
Mormonova vyzývá nás a naši rodinu, abychom přijali víru 
v Pána Ježíše Krista, a poskytuje nám zásady, které budou 
pomáhat naší rodině uspět.

Svědčím o tom, že Kniha Mormonova je pravdivá  
a že ji opravdu předal Proroku Josephu Smithovi  
anděl Moroni pod vedením Pána Ježíše Krista. Je  
pro naši dobu, pro naše děti a vnoučata. Když ji  
budeme otvírat každý den s vírou, slibuji vám, že  
Duch Páně bude s námi a naše rodina bude požehnána 
na věky. ◼LE
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Z písem
Alma 53; 56–58

Nebudeme-li 
pochybovat

Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, 
diskutujte o něm se sestrami, které navštěvujete. Pou-
žijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily 
a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí 
vašeho života.

Co mohu 
udělat? 
1. Jak mohu 
pomoci sestrám 
poznat onu moc, 
kterou mají,  
k působení na  
dorůstající  
pokolení,  
a jednat  
podle ní?

2. Jakou inspi-
raci mohu nalézt 
v Knize Mormo-
nově, abych zís-
kala odpověď na 
překážky, kterým 
dnes čelím?

Víra • Rodina • Služba

V Knize Mormonově se dočteme o příkladných 
mladých mužích, kteří byli nesmírně udatní, 

stateční a silní. „Ano, byli to mužové pravdy  
a rozvážnosti, neboť byli poučováni, aby zacho-
vávali přikázání Boží a kráčeli před ním zpříma.“ 
(Alma 53:21.) Tito věrní mladí mužové vzdali svým 
matkám – svým vzorům a učitelkám – poctu.

Matky Helamanových válečníků žily v době, 
která není nepodobná té naší. Jejich životní pod-
mínky byly obtížné a nebezpečné, a mladí lidé 
byli povoláváni k tomu, aby bránili fyzickou  
a duchovní svobodu. Dnes žijeme ve světě, kde 
„není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti 
knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům 
temností věku tohoto, proti duchovním zlostem 
vysoko“. (Efezským 6:12.)

Náročná doba volá po silných rodičích a vzo-
rech, kteří učí pravdě, kterou znali i Helamanovi 
válečníci: „Když nebudou pochybovati, Bůh je 
vysvobodí.“ (Alma 56:47.) Učit této pravdě v dnešní 
době a ztělesňovat ji vyžaduje ostražitost. Nemu-
síme se však strachovat. Když víme, kdo jsme  
a kdo je Bůh, a když jsme s Ním uzavřely smlouvy, 
budeme mít – podobně jako matky oněch váleč-
níků – velikou moc ovlivňovat věci k dobrému.

Každý z oněch 2060 Helamanových válečníků 
byl s největší pravděpodobností ovlivněn matkou. 
Tyto matky však nedělaly všechno samy. S dalšími 
spravedlivými muži a ženami musely sjednotit svou 
víru a příklad, aby mohly učit tomu, jakou moc 
mají smlouvy. Mladí lidé té doby rozuměli oné 
smlouvě, kterou učinili jejich rodiče – že se nebu-
dou zapojovat do válek a bojů. A i tehdy, když se 
to zdálo být nemožné, milující Nebeský Otec ote-
vřel pro tyto rodiče cestu, aby mohli svou smlouvu 
dodržet – a aby mohli ochránit svou svobodu (viz 
Alma 56:5–9). I my musíme ctít své smlouvy, aby 
děti a mládež – naše vlastní děti a ty, které jsou 
v našich sborech, odbočkách, sousedství a městech 

P O S E L S T V Í  N A V Š T Ě V U J Í C Í C H  U Č I T E L E K

Další informace 
získáte na www .re-
liefsociety .lds .org.

– rozuměly významu dodržování smluv  
a tomuto dodržování napomáhaly.

Ctíme-li své smlouvy, Nebeský Otec pro nás 
může připravit cestu. Musíme žít podle svých 
smluv důsledně. Důslední můžeme být napří-
klad v modlitbách, ve studiu písem, v tom, že 
budeme mít platné chrámové doporučení, ve 
slušném oblékání a ve svěcení sabatu. Když to 
tak budeme dělat, naše děti to uvidí a budou 
moci říci: „Nepochybujeme o tom, že naše 
matky to věděly.“ (Alma 56:48.)

Ženy Svatých posledních dnů, které si uvě-
domují, že jejich síla pochází z Pánova Usmí-
ření, se v obtížných a neradostných časech 
nevzdávají. Jako ty, které dodržují smlouvy, 
vynikáme v pomoci dětem a mládeži a v jejich 
výchově a ochraně, abychom jednoho dne 
mohly o tomto dorůstajícím pokolení říci:  
„Nikdy [jsem] neviděl tak velikou odvahu,  
nikoli, mezi [všemi lidmi].“ (Alma 56:45.) ◼

Julie B. Becková, generální presidentka Pomocného 
sdružení. 
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Učení pro naši dobu

Pán na nás 
pamatuje

„Vybavují se mi slova 
Páně, která se nachá-
zejí v knize Eterově 
v Knize Mormonově. 
Pán pravil: ‚Nemů-
žete přeplouti tuto 
velikou hloubku, 
ledaže vás připra-
vím na vlny mořské 
a na větry, které 
dují, a na záplavy, 
které přijdou.‘ [Eter 

2:25.] Bratři a sestry, 
On nás připravuje. 
Budeme-li dbát Jeho 
slov a budeme-li 
žít podle přikázání, 
přečkáme tuto dobu 
uvolněných mravů  
a zlovolnosti – dobu, 
kterou lze přirovnat 
k vlnám a větrům  
a k záplavám, jež 
mohou ničit. On na 
nás vždy pamatuje. 
Miluje nás a bude 
nám žehnat, když 
budeme dělat to, co 
je správné.“
President Thomas S.  
Monson, „Slovo závěrem“, 
Liahona, listopad 2009, 109.

Ježíš je Kristus
„Kniha Mormonova 
je nejsilnější psané 
svědectví, jež máme, 
že Ježíš je Kristus. 
Co řekl Nefi, že je 
zásadní pro přijetí 
Ducha Svatého? Víra 
v Pána Ježíše Krista. 
Zajistí občasné čtení 
Knihy Mormonovy 
víru v Pána Ježíše 
Krista? Pokud jste 
četli Nefiho peč-
livě, nebudete na to 

spoléhat. Nefi řekl, 
že to ‚je dar … všem 
těm, kteří ho pilně 
hledají‘. Pilně jistě 
znamená pravidelně. 
A jistě to znamená za-
mýšlet se a modlit se. 
A modlitba jistě zahr-
nuje naléhavé prosby 
o poznání pravdy. 
Cokoli menšího by 
stěží bylo pilné. A co-
koli menšího nebude 
stačit vám ani mně.“
President Henry B. Eyring, 
první rádce v Prvním před-
sednictvu, „Going Home“, 
Brigham Young University 
1986–87 Devotional and 
Fireside Speeches (1987), 
77–78.

Hlásání evangelia
„Hlavní prvky po-
selství evangelia se 
nacházejí ve všech 
svatých písmech, ale 
nejjasněji nám jsou 
dány v Knize Mormo-
nově a ve zjeveních 
daných Proroku 
Josephu Smithovi. 
Zde samotný Ježíš 
jednoduše hlásá svou 
nauku a své evange-
lium, s nímž se Boží 
děti musejí sjednotit, 
aby měly ‚věčný 
život‘ (NaS 14:7).“
President Dieter F. Uchtdorf, 
druhý rádce v Prvním před-
sednictvu, „Což nemáme 
důvod k radosti?“ Liahona, 
listopad 2007, 19.



Od dávných proroků se dozvídáme, že Kniha Mormonova obsahuje mnoho jas-
ných a cenných věcí, které byly uchovány, aby nám poskytly poučení v naší 
době (viz 1. Nefi 13:40; 19:3). Tyto pravdy objasňují plnost evangelia Ježíše 

Krista, poskytují větší pochopení evangeliu a pomáhají těm, kteří Knihu Mormonovu 
studují, proplouvat překážkami života s nadějí a posilou. O těchto důležitých naukách 
svědčí novodobí proroci a apoštolové v následujících citátech.

DVĚ DŘEVA SE 
SPOJÍ V JEDNO

Bibli jsem měla 
téměř od naro-

zení, avšak dokud 
jsem nedostala 
výtisk Knihy Mor-
monovy, neznala 
jsem všechny zásady 
evangelia. Zjistila 
jsem, že plnost 
evangelia Ježíše 
Krista je dostupná 
jen se znalostí 
tohoto druhého 
„dřeva“ (viz Ezechiel 
37:15–17). Když 
jsem si tato dvě 
dřeva spojila, byla to 
pro mě zkušenost, 
která mi změnila 
život – dala mi větší 
pochopení toho, 
kdo jsem a že se 
mohu stát součástí 
věčné rodiny Boží. 
Toto předpovězené 
spojení – „aby byla 
jako jedno v ruce 
tvé“ (verš 17) – bylo 
možné proto, že 
dvěma věrným se-
strám misionářkám 
na mně záleželo a 
nechaly mi výtisk 
onoho druhého 
dřeva.

Dříve jsem kráčela 
při světle svíčky, 
a nyní mi každý 
koutek a skulinku 
osvětluje plnost po-
žehnání evangelia. 
Mám pocit, že jsem 
začala znovu žít.
Ary Salaová, Britská 
Kolumbie, Kanada

Křest malých dětí
„[Někteří lidé věří], že 
malé děti jsou počaty 
v hříchu a vstupují 
do smrtelnosti ve 
stavu předurčené 
zkaženosti. Tato na-
uka je nesprávná!

‚Jestliže jsem zvě-
děl pravdu,‘ napsal 
Mormon, ‚jsou mezi 
vámi spory ohledně 
křtu vašich malých 
dětí.‘ (Moroni 8:5.)

Jejich spory nazval 
velikým omylem  
a napsal: …

‚Naslouchej slo-
vům Krista, svého 
Vykupitele, svého 
Pána a svého Boha. 
Viz, nepřišel jsem 
na svět volati ku 
pokání spravedlivé, 

ale hříšníky; zdraví 
nepotřebují lékaře, 
ale ti, kteří jsou ne-
mocní; pročež, malé 
děti jsou zdravé, ne-
boť nejsou schopné 
páchati hřích; pročež 
prokletí Adamovo je 
z nich sňato ve mně, 
takže nad nimi nemá 
žádné moci; …

A tímto způso-
bem mi Duch Svatý 
projevil slovo Boží; 
pročež, můj milo-
vaný synu, vím, že 
to je závažný vý-
směch Bohu, křtíte-li 
malé děti.‘ (Moroni 
8:7–9.) …

Přečtěte si celý 
jeho dopis. Je to 
pravdivá nauka.“
President Boyd K. Packer, 
president Kvora Dvanácti 
apoštolů, „Little Children“, 
Ensign, Nov. 1986, 17.

Varování z Knihy 
Mormonovy

„K poučením, která 
získáváme z Knihy 
Mormonovy, patří 
příčiny a důsledky 
války a to, za jakých 
podmínek je ospra-
vedlněna. Říká nám 
o zlu a nebezpečích 
tajných spolčení, 
která jsou budována 
proto, aby získala 
moc a vliv nad lidmi. 
Mluví o tom, že Satan 
skutečně existuje, 
a ukazuje některé 
metody, které Satan 
používá. Radí nám, 
jak správně používat 
bohatství. Promlouvá 

k nám o jasných a 
vzácných pravdách 
evangelia a potvrzuje 
existenci a božskost 
Ježíše Krista a Jeho 
smírné oběti za celé 
lidstvo. Informuje nás  
o shromáždění domu 
Izraele v posledních 
dnech. Promlouvá 
k nám o účelu a 
zásadách misionář-
ské práce. Varuje nás 
před pýchou, lhostej-
ností, odkládáním, 
nebezpečím faleš-
ných tradic, pokry-
tectvím a necudností. 

Nyní je na nás, 
abychom Knihu  
Mormonovu studo-
vali a učili se jejím 
zásadám a uplatňo-
vali je v životě.“
Starší L. Tom Perry  
z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„Požehnání vyplývající ze 
čtení Knihy Mormonovy“, 
Liahona, listopad 2005, 8.
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RODINA JE VĚČNÁ 

Knihu Mormonovu čtu od svého křtu v roce 1995. 
Avšak teprve když jsem se vdala, jsem při čtení o cestě 

Lehiových synů do Jeruzaléma a zpět porozuměla tomu, 
co to opravdu znamená ve vztahu k mé rodině.

Zdá se, že Pán si přál, aby měl Lehi věčnou rodinu. 

Nejdříve Lehimu řekl, aby vše opustil a zachránil svou 
současnou rodinu tím, že je vezme do zaslíbené země. 
Když byli ještě v pustině, řekl Pán Lehimu, aby poslal své 
syny zpět, aby získali záznam o předchozích členech jejich 
rodiny. Potom je poslal, aby přivedli Izmaela a jeho dcery. To 
byla příprava na jejich budoucí rodinu.

Všechny věci budou 
znovuzřízeny

„Doslovná a univer-
zální podstata vzkří-
šení je jasně popsána 
v Knize Mormonově. 
Prorok Amulek učil:

‚Smrt Kristova 
uvolní pouta této 
časné smrti, takže 
všichni budou po-
zvednuti z této časné 
smrti.

Duch a tělo budou 
opět spojeny ve své 
dokonalé podobě; 
jak končetina, tak 
kloub budou zno-
vuzřízeny do své 
vlastní schránky, tak 
jako jsme nyní v tuto 
dobu; …

Nyní, toto zno-
vuzřízení přijde ke 
všem, jak k starým, 

tak k mladým, 
jak k porobeným, 
tak k svobodným, 
jak k mužům, tak 
k ženám, jak k zlo-
volným, tak ke 
spravedlivým; a do-
konce ani jeden vlas 
z hlavy jejich nebude 
ztracen; ale vše bude 
znovuzřízeno do své 
dokonalé schránky.‘ 
(Alma 11:42–44.)

Alma také učil, že 
ve vzkříšení ‚všechny 
věci budou znovuzří-
zeny do své vlastní  
a dokonalé schránky‘ 
(Alma 40:23). …

Jaká je to útěcha 
vědět, že všichni, 
kteří byli v životě 
znevýhodněni růz-
nými poškozeními … 
budou vzkříšeni do 
‚vlastní a dokonalé 
schránky‘.“
Starší Dallin H. Oaks z Kvora 
Dvanácti apoštolů, „Vzkří-
šení“, Liahona, červenec 
2000, 17.

Nebezpečí  
tajných spolčení

„Kniha Mormonova 
učí, že tajná spol-
čení podílející se na 
zločinnosti předsta-
vují vážnou hrozbu 
nejenom pro jednot-
livce a rodiny, ale pro 
celé civilizace. Mezi 
dnešní tajná spolčení 
patří gangy, drogové 
kartely a organi-
zované zločinecké 
rodiny. Tajná spolčení 
dnešní doby fungují 
v mnohém stejně 
jako Gadiantonovi 

lupiči z doby Knihy 
Mormonovy. … Jejich 
cílem je mimo jiné 
‚vražditi a pleniti  
a krásti a páchati  
smilstva a všeliké 
zlovolnosti proti  
zákonům své vlasti  
a taktéž proti záko-
nům svého Boha‘ 
[Helaman 6:23].

Nebudeme-li opa-
trní, mohou dnešní 
tajná spolčení získat 
moc a vliv stejně 
rychle a dokonale 
jako v době Knihy 
Mormonovy.“
Starší M. Russell Ballard 
z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„Zastaňte se pravdy a 
práva“, Liahona, leden 
1998, 39.

Svědectví o Knize 
Mormonově od 
dalších členů Kvora 
Dvanácti apoštolů 
najdete v tomto vy-
dání na straně 11, 
28, 32, 39 a 80.
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JDĚTE KUPŘEDU SE SVĚTLEM

V 2. kapitole Etera čteme, že bra-
tra Jaredova trápilo, že by v pla-

vidlech neměli žádné světlo. Když se 
na to zeptal Pána, Pán odpověděl 
otázkou: „Co chceš, abych pro vás 
připravil, abyste mohli míti světlo?“ 
(Verš 25.)

Hodně jsem přemýšlela o tom, 
jak bratr Jaredův na Pánovu otázku 
reagoval. Nejdříve vystoupil na horu, 
kde „vytavil ze skály šestnáct malých 
kamenů“ (Eter 3:1). Vynesl kameny 
na vrcholek hory, kde se modlil. 
Začal tím, že se před Pánem pokořil. 
Prosil o milosrdenství a uznal, že 
Pán má moc vyslyšet jeho modlitbu. 
Potom projevil víru tím, že řekl: 
„My víme, že můžeš ukázati velikou 
moc.“ (Eter 3:5.) Bratr Jaredův požá-
dal Pána, aby se dotkl kamenů, tak 
aby mohly osvětlovat plavidla.

Tyto verše změnily to, jak se 
modlím. Dříve jsem se často ptala: 
„Otče, co chceš, abych udělala?“ Ve 
skutečnosti mnoho situací vyžaduje, 
abych o nich přemýšlela, vyhodnotila 
své možnosti, navrhla plán a potom 
se obrátila na Otce a zeptala se Ho, 
je-li onen postup správný, a potom 
abych se modlila o zázraky, které 
nemohu uskutečnit sama.
Elena Gómez de Santuriónová, Uruguay

Vytvoření spojnice mezi současností, minulostí a budoucností naší 
věčné rodiny je důležitou zodpovědností, které si musím cenit – tak jako 
Lehi. Možná že tyto zkušenosti pomohly Lehimu připravit se na vidění o 
stromu života a na pochopení toho, že lásku Boží máme rozvíjet v rámci 
věčné rodiny.
Salote Malani Maiwiriwiriová, Havaj, USA

Řešení problémů  
v životě

„Kniha Mormonova 
obsahuje poselství, 
jež tam byla božsky 
vložena, aby nám 
ukázala, jak napravit 
vliv nesprávných 
tradic a jak získat 
plnost života. Učí nás, 
jak řešit problémy 
a náročné úkoly, 
kterým v dnešní 
době čelíme. … [Pán] 
nám poskytl způsob, 
jak napravit závažné 
životní chyby, avšak 
toto vodítko nemá 
žádnou cenu, zůsta-
ne-li skryto v zavřené 
knize.“
Starší Richard G. Scott 
z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„True Friends That Lift“, 
Ensign, Nov. 1988, 76.

Připomínka  
našich smluv

„Z Knihy Mormonovy 
je nám připomí-
náno, že náš křest je 
smlouva ‚státi jako 
svědkové Boží [a 
svědkové Jeho krá-
lovství] za všech dob 
a ve všech věcech 
a na všech místech, 
kde můžete býti, 
až do smrti, abyste 
mohli býti Bohem 
vykoupeni a počítáni 
mezi ty z prvního 
vzkříšení, abyste 
mohli míti věčný 
život‘. (Mosiáš 18:9; 
zvýraznění přidáno.)“
Starší Robert D. Hales 
z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„Smlouva křtu: Být v králov-
ství a z království“, Liahona, 
leden 2001, 7.

Požehnání 
poslušnosti

„Na mnoha místech  
v Knize Mormonově 
je lidem zaslíbeno,  
že se jim bude  
v zemi dařit, jestliže 
budou dodržovat 
přikázání [viz 1. Nefi 
2:20; 2. Nefi 4:4]. 
Toto zaslíbení často 
doprovází varování, 
že když nebudou 
dodržovat přikázání 
Boží, budou z Jeho 
přítomnosti odříznuti 
[viz Alma 36:30].“
Starší Quentin L. Cook 
z Kvora Dvanácti apoštolů, 
„Abys věděla, bylo to 
těžké“, Liahona, listopad 
2008, 104.
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Milovaní bratři a sestry, dnes bych rád 
mluvil o jednom z nejvýznamnějších 
darů, který byl dán světu v novodobé 

historii. Dar, který mám na mysli, je důležitější  
než jakékoli vynálezy, které přinesla průmyslová  
a technologická revoluce. Tento dar má pro lid-
stvo dokonce větší hodnotu než mnohé úžasné 
objevy, kterých jsme svědky v moderní medicíně. Má pro 
lidstvo větší cenu než rozvoj v letecké dopravě nebo než 
lety do vesmíru. Mluvím o daru, který byl dán lidstvu před 
156 lety – o Knize Mormonově.

Tento dar byl připravován rukou Páně v období delším 
než tisíc let, a Pán ho pak skryl, aby byla zachována jeho 
čistota pro naše pokolení. Asi neexistuje nic, co by jasněji 
svědčilo o důležitosti této novodobé knihy písem než to, 
co o ní řekl sám Pán.

Svými vlastními ústy vydal svědectví, že 1) je pravdivá 
(NaS 17:6), 2) obsahuje pravdu a Jeho slova (NaS 19:26), 
3) byla přeložena mocí z výsosti (NaS 20:8), 4) obsahuje 

plnost evangelia Ježíše Krista (NaS 20:9; 42:12), 
5) byla dána inspirací a potvrzena skrze službu 
andělů (NaS 20:10), 6) dokazuje světu, že svatá 
písma jsou pravdivá (NaS 20:11) a 7) že ti, kteří ji 
přijmou ve víře, obdrží věčný život (NaS 20:14).

Druhé mocné svědectví o důležitosti Knihy 
Mormonovy získáme, když si všimneme, kam 

Pán umístil její příchod na časové ose probíhajícího Zno-
vuzřízení. To jediné, co jejímu příchodu předcházelo, bylo 
První vidění. V onom úžasném nebeském projevu Prorok 
Joseph Smith poznal pravou podstatu Boha a to, že Bůh 
má pro něj práci. Příchod Knihy Mormonovy byl krokem, 
který následoval bezprostředně poté.

Zamyslete se nad tím, co z toho vyplývá. Kniha Mor-
monova byla vynesena na světlo ještě před znovuzřízením 
kněžství. Byla vydána jen několik dní předtím, než byla 
zorganizována Církev. Svatí dostali Knihu Mormonovu, aby 
si ji přečetli předtím, než jim byla dána zjevení nastiňující 
tak úžasné nauky, jako jsou tři stupně slávy, celestiální 

KNIHA MORMONOVA – 

Ezra Taft Benson se stal 13. presidentem Církve 10. listopadu 1985. Jeho jméno je spojováno 
s pevným svědectvím o moci Knihy Mormonovy a s tím, jak zdůrazňoval její důležitost při 

každodenním studiu písem, při misionářské práci a při výuce evangelia. Právě před 25 lety, 
v říjnu 1986, pronesl na generální konferenci následující proslov.

President  
Ezra Taft Benson 

(1899–1994)
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manželství nebo práce za mrtvé. Byla nám 
dána před kněžskými kvory a před zorgani-
zováním Církve. Nevypovídá to něco o tom, 
jak Pán pohlíží na toto posvátné dílo?

Jakmile si uvědomíme, jak Pán nahlíží na 
tuto knihu, nemělo by nás překvapit, že nám 
také předává závažné varování týkající se 
toho, jak ji máme přijmout. Poté, co uvedl, že 
ti, kteří přijímají Knihu Mormonovu ve víře 
a činí spravedlivost, obdrží korunu věčné 
slávy (viz NaS 20:14), Pán pokračuje tímto 
varováním: „Ale těm, kteří zatvrzují srdce své 
v nevíře a zavrhují [ji], se to obrátí k jejich 
vlastnímu odsouzení.“ (NaS 20:15.)

V roce 1829 Pán varoval Svaté, že si ne-
mají zahrávat s posvátnými věcmi (viz NaS 
6:12). Kniha Mormonova je zajisté posvátná, 
a přesto si s ní mnozí zahrávají neboli, jinými 
slovy, berou ji na lehkou váhu a pokládají ji 
za něco nepříliš důležitého.

Když se v roce 1832 někteří z prvních mi-
sionářů vrátili z misijního pole, Pán je pokáral 
za to, že Knihu Mormonovu berou na lehkou 
váhu. Výsledkem tohoto postoje, jak řekl, 
bylo, že jejich mysl byla zatemněna. To, že 
brali tuto posvátnou knihu na lehkou váhu, 
způsobilo nejen to, že oni sami ztratili světlo, 
ale také to celou Církev přivedlo k odsou-
zení, dokonce všechny děti Sionu. A potom 
Pán řekl: „A zůstanou pod tímto odsouzením, 
dokud nebudou činiti pokání a pamatovati 
na novou smlouvu, a to Knihu Mormonovu.“ 
(NaS 84:54–57.)

Zdá se nám dnes Kniha Mormonova  
méně důležitá, když ji už máme více než  
půl druhého století? Pamatujeme na onu  
novou smlouvu, a to Knihu Mormonovu?  
V Bibli máme Starý zákon a Nový zá-
kon. Slovo zákon je převzato z řeckého 
slova, které také může být přeloženo jako 

smlouva. Měl Pán na mysli toto, když Knihu 
Mormonovu nazval „novou smlouvou“? Je to 
skutečně další smlouva neboli svědectví  
o Ježíšovi. To je jeden z důvodů, proč jsme 
nedávno k názvu Knihy Mormonovy dopl-
nili slova „Další svědectví o Ježíši Kristu“.

Pokud byli první Svatí pokáráni za to, že 
brali Knihu Mormonovu na lehkou váhu, 
nacházíme se pod menším odsouzením, činí-
me-li totéž i my? Pán sám vydává svědectví  
o tom, že tato kniha má věčný význam. Může 
jen několik z nás přivést celou Církev k od-
souzení, protože si zahráváme s posvátnými 
věcmi? Co řekneme u soudu, až budeme stát 
před Ním a setkáme se s Jeho zkoumavým 
pohledem, zjišťujícím, zda patříme k těm, 
o nichž se píše jako o těch, kteří opomíjejí 
novou smlouvu?

Existují tři důležité důvody, proč Svatí 
posledních dnů mají učinit ze studia Knihy 
Mormonovy celoživotní záležitost.

Prvním důvodem je to, že Kniha Mormo-
nova je závěrným kamenem našeho nábo-
ženství. Toto je prohlášení Proroka Josepha 
Smitha: Svědčil o tom, že „Kniha Mormonova 
je nejsprávnější ze všech knih na zemi a že je 
závěrným kamenem našeho náboženství“.1 
Závěrný kámen je ústřední kámen klenby. 
Drží všechny ostatní kameny na místě, a je-li 
odstraněn, klenba se zřítí.

Kniha Mormonova je závěrným kamenem 
našeho náboženství hned ve třech ohledech. 
Je závěrným kamenem při vydávání našeho 
svědectví o Kristu. Je závěrným kamenem 
naší nauky. Je závěrným kamenem svědectví.

Kniha Mormonova je závěrným kame-
nem při vydávání našeho svědectví o Ježíši 
Kristu, který sám je úhelným kamenem 
všeho, co děláme. Vydává s mocí a jasností 
svědectví  

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„[Kniha Mormonova] je 
slovo Boží. Je druhým 
mocným svědkem o 
Kristu. A určitě všichni 
praví věřící, kteří milují 
Vykupitele, uvítají další 
důkaz o Jeho božskosti.

Tato inspirovaná 
kniha nebyla nikdy 
dotčena neoprávně-
nými překladateli ani 
předpojatými teology, 
ale přichází na svět 
čistá a přímo od děje-
pisců a těch, kteří text 
zkracovali. Tato kniha 
nestojí před soudem – 
před soudem stojí její 
čtenáři.“
President Spencer W. Kimball 
(1895–1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball (1982), 133.
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o tom, že On skutečně žije. Na rozdíl od 
Bible, která prošla generacemi opisovačů, 
překladatelů a zkažených církevníků, kteří 
manipulovali s textem, Kniha Mormonova 
přešla od pisatele ke čtenáři pouhým jedi-
ným inspirovaným krokem překladu. Tudíž 
její svědectví o Mistru je jasné, nezředěné a 
plné moci. Ale činí dokonce ještě více. Vět-
šina křesťanského světa dnes odmítá božství 
Spasitele. Zpochybňují Jeho zázračné naro-
zení, Jeho dokonalý život a skutečnost Jeho 
slavného Vzkříšení. Kniha Mormonova učí 
jasnými a neomylnými slovy o pravdě tohoto 
všeho. Poskytuje také nejúplnější vysvětlení 
nauky o Usmíření. Skutečně, tato božsky 
inspirovaná kniha je závěrným kamenem  
při vydávání svědectví světu o tom, že Ježíš  
je Kristus.2 

Kniha Mormonova je také závěrným ka-
menem nauky o Vzkříšení. Jak o tom byla 
zmínka již dříve, Pán sám prohlásil, že Kniha 
Mormonova obsahuje ‚plnost evangelia Ježíše 
Krista‘ (NaS 20:9). To neznamená, že obsahuje 

každé učení, každou nauku, která byla kdy 
zjevena. Spíše to znamená, že v Knize Mormo-
nově nalezneme plnost těch nauk, které jsou 
nutné pro naše spasení. A ty jsou vyučovány 
jasně a prostě, aby se i děti mohly učit cestám 
spasení a oslavení. Kniha Mormonova nabízí 
mnohé, co rozšiřuje naše pochopení nauk 
spasení. Bez ní by většina toho, čemu se učí 
v jiných písmech, nebyla zdaleka tak jasná a 
drahocenná.

A konečně – Kniha Mormonova je závěr-
ným kamenem svědectví. Právě tak, jako se 
zřítí klenba, je-li odstraněn závěrný kámen, 
tak celá Církev stojí nebo padá s pravdivostí 
Knihy Mormonovy. Nepřátelé Církve tomu 
rozumějí jasně. Proto jdou tak daleko ve snaze 
vyvrátit Knihu Mormonovu, neboť kdyby 
mohla být zdiskreditována, byl by s ní zdis-
kreditován i Prorok Joseph Smith. Stejné je 
to i s naším nárokem na klíče kněžství, zje-
vení a znovuzřízenou Církev. Ale podobně, 
je-li Kniha Mormonova pravdivá – a miliony 
nyní dosvědčují, že mají svědectví Ducha, 
že vskutku pravdivá je – potom musí člověk 
přijmout tvrzení o Znovuzřízení a vše, co je 
doprovází.

Ano, milovaní bratři a sestry, Kniha Mormo-
nova je závěrným kamenem našeho nábožen-
ství – závěrným kamenem našeho svědectví, 
závěrným kamenem naší nauky a závěrným 
kamenem při vydávání našeho svědectví o 
našem Pánu a Spasiteli.

Druhým důležitým důvodem, proč musíme 
učinit Knihu Mormonovu středem studia, 
je to, že byla napsána pro tuto dobu. Nefité 
tuto knihu nikdy neměli; v dávných dobách 
ji neměli ani Lamanité. Byla zamýšlena pro 
nás. Mormonovy záznamy pocházejí z konce 
nefitské civilizace. S inspirací Boha, jenž vidí 
všechny věci od počátku, zkrátil záznamy 

V Knize Mormo-
nově nalezneme 
plnost těch nauk, 
které jsou nutné 
pro naše spasení. 
A ty jsou vyu-
čovány jasně a 
prostě, aby se i děti 
mohly učit cestám 
spasení a oslavení.
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vytvářené během staletí a vybral příběhy, 
proslovy a události, které nám mohou nejvíce 
pomoci.

Každý z hlavních pisatelů Knihy Mor-
monovy svědčil o tom, že píše pro budoucí 
pokolení. Nefi řekl: „Pán Bůh [mi] slíbil,  
že tyto věci, které píši, budou udržovány 
a zachovávány a předávány semeni mému 
z pokolení na pokolení.“ (2. Nefi 25:21.) Jeho 
bratr Jákob, který následoval po něm, napsal 
podobná slova: „Neboť [Nefi] pravil, že dějiny 
jeho lidu mají býti vyryty na jeho dalších  
deskách a že já mám zachovávati tyto desky 
a předati je dále svému semeni, z pokolení 
na pokolení.“ ( Jákob 1:3.) Jak Enos, tak 
Jarom uvedli, že oni také nepsali pro svůj 
vlastní lid, ale pro budoucí pokolení (viz 
Enos 1:15–16; Jarom 1:2).

Sám Mormon řekl: „Ano, mluvím k vám, 
vy zbylí z domu Izraele.“ (Mormon 7:1.)  
A Moroni, poslední inspirovaný zapisovatel, 
skutečně viděl naši dobu a čas. „Vizte,“ řekl, 
„Pán mi ukázal veliké a podivuhodné věci  
o tom, co musí brzy přijíti v onen den, kdy 
tyto věci mezi vás přijdou.

Vizte, mluvím k vám, jako byste byli pří-
tomní, a přece nejste. Avšak vizte, Ježíš Kris-
tus mi vás ukázal, a já znám vaše konání.“ 
(Mormon 8:34–35.)

Jestliže viděli dnešní dobu a vybrali to, 
co pro nás bude nejcennější, není to důvod, 
proč máme studovat Knihu Mormonovu? 
Máme se neustále sami sebe ptát: „Proč Pán 
inspiroval Mormona (nebo Moroniho nebo 
Almu), aby toto zahrnuli do svého záznamu? 
Čemu se z toho mohu naučit, aby mi to po-
mohlo žít v této době a v tomto věku?“

A zde je řada příkladů, jak tato otázka 
bude zodpovězena. Například v Knize Mor-
monově nacházíme vzor toho, jak se připravit 

na Druhý příchod. Významná část knihy se 
zaměřuje na několik desetiletí předcházejí-
cích Kristovu příchodu do Ameriky. Pečlivým 
studiem tohoto období můžeme zjistit, proč 
někteří byli zničeni v hrozných soudech, 
které předcházely Jeho příchodu, a co při-
vedlo ostatní k tomu, aby dleli u chrámu 
v zemi Hojnosti a aby vložili ruce do ran na 
Jeho rukou a nohou.

Z Knihy Mormonovy se dovídáme, jak 
učedníci Kristovi žijí ve válečných časech.  
V Knize Mormonově vidíme zlo tajných spol-
čení zobrazené v jasné a hrůzostrašné realitě. 
V Knize Mormonově nacházíme poučení 
ohledně toho, jak reagovat na pronásledo-
vání a odpadlictví. Dovídáme se mnohé  
o tom, jak vykonávat misionářskou práci.  
A v Knize Mormonově vidíme lépe než kde-
koli jinde nebezpečí materialismu a ulpívání 
srdce na věcech světa. Může někdo pochy-
bovat o tom, že tato kniha nebyla zamýšlena 
pro nás a že v ní nenacházíme velkou moc, 
velkou útěchu a velkou ochranu?

Třetí důvod, proč Kniha Mormonova má 
takovou cenu pro Svaté posledních dnů, je 
uveden již v onom citovaném prohlášení Pro-
roka Josepha Smitha. On pravil: „Řekl jsem 
bratřím, že Kniha Mormonova je nejspráv-
nější ze všech knih na zemi a že je závěrným 
kamenem našeho náboženství a že se člověk 
dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu 
více nežli prostřednictvím kterékoli jiné 
knihy.“ To je třetí důvod k tomu, abychom 
tuto knihu studovali. Pomáhá nám přilnout 
těsněji k Bohu. Nemáme hluboko v srdci 
něco, co touží přilnout těsněji k Bohu, více 
se Mu podobat v každodenním životě, po-
ciťovat, že je neustále s námi? Je-li tomu tak, 
potom Kniha Mormonova nám v tom bude 
pomáhat více než kterákoli jiná kniha.

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„Kniha Mormonova je 
posvátný záznam ob-
sahující informace, jež 
se nenacházejí v žádné 
jiné knize. Pán nám při-
kazuje, abychom se dě-
lili se všemi Jeho dětmi 
o pravdy věčného 
evangelia, které byly 
zjeveny, aby je připravily 
pro místo v celestiálním 
království. …

Mé srdce je na-
plněno radostí díky 
tomu, že vím, že každý 
člověk, který bude číst 
[Knihu Mormonovu]  
s modlitbou, každý člo-
věk, který si bude přát 
vědět, zda je od Boha, 
nebo ne, má zaslíbení, 
ne od Josepha Smitha 
ani od jiné žijící bytosti, 
ale zaslíbení od našeho 
Nebeského Otce, že 
bude s jistotou vědět, 
že je od Boha.“
President George Albert Smith 
(1870–1951), Conference Re-
port, Apr. 1936, 13–14, 15.
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Nejde jen o to, že nás Kniha Mormonova 
učí pravdě, i když ona nás skutečně pravdě 
učí. Nejde jen o to, že Kniha Mormonova 
vydává svědectví o Kristu, i když ona ho také 
skutečně vydává. Jde ještě o něco více. V této 
knize je moc, která vám začne proudit do 
života v okamžiku, kdy ji začnete vážně stu-
dovat. Naleznete větší moc odolávat pokušení. 
Naleznete moc vyvarovat se klamu. Nalez-
nete moc stát na těsné a úzké cestě. Písma se 
nazývají „slova života“ (viz NaS 84:85), a nikde 
to neplatí více než v případě Knihy Mormo-
novy. Když začnete hladovět a žíznit po těchto 
slovech, budete objevovat život ve větší a větší 
hojnosti.

Náš milovaný bratr, president Marion 
G. Romney … svědčil o požehnáních, která 
mohou přicházet do života těch, kteří budou 
číst a studovat Knihu Mormonovu. Řekl:

„Jsem si jist, že budou-li rodiče v našich 
domovech číst s modlitbou a pravidelně, jak 
sami, tak se svými dětmi, z Knihy Mormonovy, 
pak duch této velké knihy prostoupí naše 

domovy a všechny, kteří v nich přebývají. 
Prohloubí se duch uctivosti; vzroste vzájemná 
úcta a ohleduplnost. Zmizí duch rozbroje. 
Rodiče budou radit svým dětem s větší láskou 
a moudrostí. Děti budou ochotněji přijímat a 
poslouchat rady svých rodičů. Poroste spra-
vedlivost. Náš domov a život bude oplývat 
vírou, nadějí a pravou láskou – čistou láskou 
Kristovou – a v jejich stopách bude přicházet 
pokoj, radost a štěstí.“ 3

Tyto sliby – více lásky a harmonie v ro-
dině, větší úcta mezi rodičem a dítětem, více 
duchovnosti a spravedlivosti – nejsou jen 
planými sliby, ale přesně tím, co měl Prorok 
Joseph Smith na mysli, když řekl, že nám 
Kniha Mormonova pomůže přilnout těsněji 
k Bohu.

Bratří a sestry, z celého srdce vás naléhavě 
žádám, abyste velmi vážně uvažovali o důleži-
tosti Knihy Mormonovy pro vás osobně i pro 
Církev jako celek.

Před více než deseti lety jsem ohledně 
Knihy Mormonovy pronesl následující 
prohlášení:

„Má to, jak přijímáme tuto knihu, nějaké 
věčné důsledky? Ano, buď k našemu požeh-
nání, nebo k našemu zatracení.

Každý Svatý posledních dnů má učinit ze 
studia Knihy Mormonovy celoživotní zále-
žitost. Jinak zanedbává to, co by mohlo dát 
duchovní a intelektuální jednotu jeho celému 
životu, a vystavuje svou duši riziku. Existuje 
rozdíl mezi obráceným, který je postaven na 
skále Kristově skrze Knihu Mormonovu  
a pevně se drží oné železné tyče, a tím, kdo  
to nedělá.“ 4

Dnes tato slova opět potvrzuji. Nebuďme 
v odsouzení, které doprovází metla a soud, 
kvůli tomu, že bereme na lehkou váhu tento 
veliký a pozoruhodný dar, který nám dal Pán. 

Může někdo po-
chybovat o tom, že 
tato kniha nebyla 
zamýšlena pro nás 
a že v ní nenachá-
zíme velkou moc, 
velkou útěchu a 
velkou ochranu?
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PO 25 LETECH

I když jsem věrným členem Církve od roku 
1965, jedna jediná událost v roce 1986 

upevnila mé svědectví o znovuzřízeném 
evangeliu více než cokoli jiného.

V říjnu onoho roku jsem šel do naší 
kaple v Cornwallu v Anglii, abych sledoval 
vysílání generální konference. Když jsem si 
vyslechl památný proslov presidenta Ezry 
Tafta Bensona „Kniha Mormonova – zá-
věrný kámen našeho náboženství“, věděl 
jsem, že se mohu zlepšit ve svém úsilí číst 
Knihu Mormonovu.

Onoho večera jsem přišel domů, 
poklekl jsem a slíbil jsem Pánu, že již 
nikdy nebudu brát Knihu Mormonovu na 
lehkou váhu. Nyní, o 25 let později, mohu 
prohlásit, že jsem nevynechal čtení Knihy 
Mormonovy ani jediný den.

Požehnání, která jsem obdržel díky 
tomuto rozhodnutí, je bezpočet. Kniha 
Mormonova má zvláštního ducha, kterého 
nemůžete najít nikde jinde, dokonce ani 
v dalších knihách písem. Pociťoval jsem, 
že Duch Svatý je na blízku a že mi po-
máhá vnímat útěchu při všech životních 
zkouškách, zvláště když moje manželka, 
které bylo necelých 50 let, v únoru 2007 
zemřela.
Alistair Joseph Welsh, Skotsko

Raději získejme zaslíbení spojená s tím, že ji 
budeme chovat v srdci jako poklad.

V Nauce a smlouvách, v oddíle 84 ve  
verších 54 a 58, čteme:

„A mysl vaše byla v časech minulých za-
temněna pro nevíru, a protože jste zacházeli 
lehkovážně s věcmi, jež jste obdrželi –

Kterážto domýšlivost a nevíra přivedla  
celou církev k odsouzení.

A toto odsouzení spočívá na dětech Sionu, 
vpravdě na všech.

A zůstanou pod tímto odsouzením, dokud 
nebudou činiti pokání a pamatovati na novou 
smlouvu, a to Knihu Mormonovu, a dřívější 
přikázání, jež jsem jim dal, aby nejenom říkaly, 
ale aby činily podle toho, co jsem napsal –

Aby mohly přinésti plody vhodné pro krá-
lovství jejich Otce; jinak zůstává metla a soud, 
aby byly vylity na děti Sionu.“

Od minulé generální konference jsem  
obdržel mnoho dopisů od Svatých z celého 
světa, mladých i starších, kteří přijali výzvu  
číst a studovat Knihu Mormonovu.

Jejich zprávy o tom, jak se změnil jejich 
život a jak přilnuli těsněji k Pánovi díky svému 
závazku, mě dojaly. Jejich úžasná svědectví 
znovu potvrdila mé duši slova Proroka Jose-
pha Smitha, že Kniha Mormonova je skutečně 
„závěrným kamenem našeho náboženství“ 
a že se člověk „dodržováním jejích předpisů 
přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím které-
koli jiné knihy“.

Modlím se o to, aby se Kniha Mormonova 
stala závěrným kamenem našeho života. ◼
Pravopis a psaní velkých písmen upraveno.

ODKAZY
 1. Úvod ke Knize Mormonově.
 2. Viz titulní strana Knihy Mormonovy.
 3. Marion G. Romney, „The Book of Mormon“,  

Ensign, May 1980, 67.
 4. Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon Is the  

Word of God“, Ensign, May 1975, 65.

V této knize je 
moc, která vám 
začne proudit 
do života v oka-
mžiku, kdy ji 
začnete vážně 
studovat.
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Jednou večer jsme s mým misionářským 
společníkem zaklepali na dveře mladého 
muže, který byl zahraničním studentem 

studujícím na jedné z mnoha londýnských 
universit. Pozval nás dál a my jsme mu vy-
světlili, že jsme misionáři Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. Zdálo se, že má velký 
zájem dozvědět se něco více o znovuzřízení 
evangelia, a tak jsme mu vydali svědectví  
o Proroku Josephu Smithovi a řekli jsme mu  
o jedné posvátné knize od našeho Nebeského 
Otce, která se jmenuje Kniha Mormonova. 
Zdůraznili jsme, že je posvátná, protože vy-
dává svědectví o Ježíši Kristu.

Vysvětlili jsme mu, že může sám pro sebe 
poznat, zda je pravdivá, a nabídli jsme mu 
ji. Když jsem mu knihu podával, zvedl se ze 
židle a bez jediného slova odešel z místnosti. 
Stále jsem ještě držel Knihu Mormonovu 
v ruce, se společníkem jsme se na sebe zma-
teně a beze slova podívali a přemýšleli jsme, 
co dělat. Položil jsem knihu na stůl.

Viděli jsme, jak si náš nový přítel v kuchyni 
umyl ruce a jak si je utřel do čistého ručníku. 
Pak se vrátil zpět, vzal Knihu Mormonovu 
ze stolu a jednoduše řekl: „Lidé v mé zemi 
si vždy myjí ruce, než se dotknou něčeho 
posvátného.“ Když jsem se díval na tohoto 
mladého muže, jak poprvé v životě otevřel 
Knihu Mormonovu a čistýma rukama listoval 
jejími stránkami, z očí mi vyhrkly slzy.

Alma učil, že písma jsou posvátná a jsou 
zachovávána proto, aby přivedla duše ke 
spasení. Svému synu Helamanovi řekl: „Bůh 
[ti] svěřil tyto věci, které jsou posvátné, které 
udržoval v posvátnosti a které také bude  
udržovati a zachovávati pro moudrý záměr  
v něm, aby mohl ukázati moc svou budoucím 
pokolením.“ (Alma 37:14.)

Byl jsem vyslán na misii, abych učil znovu-
zřízenému evangeliu Ježíše Krista, avšak byl 
jsem to já, kdo byl učen oním mladým mu-
žem s čistýma rukama. V mnoha kulturách – 
včetně té mojí – není nutné, abychom si před 
četbou písem myli ruce, ale toto jednoduché 
gesto úcty pro mě bylo uctivou a mocnou 
připomínkou toho, jak je Kniha Mormonova 
posvátná. ◼

Posvátné dílo
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Byl vnímavý 
ke všemu, 
čemu jsme 
ho učili. 
Tak proč si 
nechtěl vzít 
Knihu Mor-
monovu, 
když jsem mu 
ji podával?

David A. Feitz
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Když mi bylo osmnáct, stal jsem se 
členem Církve. Kniha Mormonova 
hrála v mém obrácení klíčovou roli. 

V té době jsem hledal nové myšlenky, které by 
vysvětlily svět kolem mne. Vzpomínám si, jak 
moji vyučující na vysoké škole zaujímali při vý-
uce velmi materialistické postoje. Pokud se týká 
existence Boží, začal jsem se přiklánět k agnos-
tickým názorům.

Jednou jsem si všiml blankytně modré 
knihy, kterou u nás doma asi před šesti lety 
zanechali dva misionáři. Byla to Kniha Mor-
monova. S knihou nám zanechali i brožurku  
o Proroku Josephu Smithovi a také určité  
pokyny, jak se modlit k Bohu.

Začal jsem Knihu Mormonovu číst. Přečetl 
jsem z knihy jen několik veršů, z 1. Nefiho, 
když jsem pocítil něco zvláštního. Mé pocity  
a můj rozum se ve mně začaly svářit. A tak 
jsem se rozhodl, že se na to v modlitbě  
zeptám Boha.

Poprvé v životě jsem se modlil na kolenou. 
To, co následovalo, se stalo jedním  

z nejposvátnějších zážitků v mém životě.  
Naplnil mne pocit tak nesmírného štěstí, že 
jsem srdcem poznal, že Kniha Mormonova 
není jen obyčejná kniha. Byla to kniha bož-
ského původu. Muselo to být slovo Boží.  
Později jsem pochopil, že tímto pocitem mi 
Duch svědčil o tom, že je pravdivá.

I když někteří lidé mohou mít podobné 
zážitky, existují různé způsoby, jak můžeme 
poznat, že Kniha Mormonova je pravdivá.

Jak to poznáte?
1. Někteří to poznají nasloucháním.  

Můžete patřit k těm, kteří to poznají prostě 
tím, že naslouchají tomu, co tato kniha učí. 
V Knize Mormonově se píše o tisících těch, 
kteří naslouchali synům Mosiášovým, kteří 
je učili evangeliu Ježíše Krista, a díky tomu 
byli obráceni k Pánu (viz Alma 23:5–6). 
Misionáři v dnešní době učí stejnému evan-
geliu, které se nalézá v Knize Mormonově. 
Někteří lidé poznají, že Kniha Mormonova  
je slovo Boží, prostě tím, že naslouchají 

Starší  
Walter F. González
Předsednictvo Sedmdesáti

Pociťuji neustálou vděčnost 
za Knihu Mormonovu. Na-
vždy mi změnila život a vím, 
že ho může změnit i vám.

poznáte to
CHCETE-LI 
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tomu, co jim druzí říkají o jejím učení.
2. Někteří to poznají četbou. Můžete patřit  

k těm, kteří to poznají prostě tím, že Knihu 
Mormonovu čtou s opravdovou touhou po-
znat pravdu. To byl případ i mé manželky. 
Bylo jí 12 let, když si vzala k srdci nabádání, 
aby přečetla tuto knihu od začátku do konce. 
Když to udělala, poznala, že tato kniha je 
pravdivá. Při čtení byl ten pocit tak silný, že se 
navždy rozhodla následovat Spasitele. Zůstala 
věrná tomu, co pocítila.

3. Někteří to poznají svými skutky. Můžete 
patřit k těm, kteří to poznají prostě tím, že dě-
lají to, čemu tato kniha učí. Někteří lidé získají 
svědectví svými skutky (viz Jan 7:17). Této 
zásadě dobře rozuměl Nefi, prorok z Knihy 
Mormonovy. Napsal: „Abych je mohl plněji 
přesvědčiti, aby věřili v Pána, svého Vyku-
pitele, … vztahoval [jsem] všechna písma na 
nás, aby nám mohla býti ku prospěchu  
a k poučení.“ (1. Nefi 19:23; zvýraznění při-
dáno.) Budete-li učení Knihy Mormonovy 
vztahovat na svůj život, neboli ho v něm 
uplatňovat, můžete se o jejím božském  
původu přesvědčit také.

4. Někteří to poznají tím, že se zeptají Boha. 
Můžete patřit k těm, kteří to poznají tím, že 
Knihu Mormonovu čtou a potom se Nebes-
kého Otce v modlitbě ptají, zda je tato kniha 
pravdivá. To jsem zažil já. Tento úžasný slib 
dal Moroni, další prorok Knihy Mormonovy, 
všem upřímným hledačům pravdy: „Vizte, 
chtěl bych vás nabádati, abyste [se], až budete 
čísti tyto věci, … tázali Boha, Věčného Otce, 
ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; 
a budete-li se tázati s upřímným srdcem,  
s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, 
on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha 
Svatého.“ (Moroni 10:3–4.) Vydávám svědec-
tví, že když budete Knihu Mormonovu číst, FO
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MORONIŮV SLIB

Na konci Knihy Mormonovy slibuje prorok Moroni, že pokud budeme Knihu Mor-
monovu číst, přemítat v srdci o jejím poselství a ptát se Boha v modlitbě, zda je 

pravdivá, Bůh nám odpoví skrze moc Ducha Svatého (viz Moroni 10:3–5).
Osobní zjevení je osobní. Každý z nás ho získává podle vůle Páně různými způsoby 

a v různých dobách. Pochopení následujících zásad vám může pomoci získat osobní 
poznání.

1. Přemýšlejte o tom
Než nás Moroni vyzval, abychom se modlili, vyzval nás k přemítání. Přemítat zna-

mená hluboce se zamýšlet. Položte si tyto otázky: Jaké mám pocity, když čtu Knihu 
Mormonovu? Proč mám takové pocity? Co jsem se dověděl? Je to dobré?

Pán učil Olivera Cowderyho této zásadě: „Nevěnuješ [tomu] žádné myšlenky leda 
tu, abys mne požádal. Ale, viz, pravím tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své;  
potom se mne musíš tázati, zda je to správné.“ (NaS 9:7–8; zvýraznění přidáno.)

2. Modlete se pilně
Zaměření myšlenek a soustředění se na tiché odpovědi Ducha Svatého vyžaduje  

duševní úsilí. Možná i právě proto Enos v Knize Mormonově mluvil o své modlitbě 
jako o „zápase … před Bohem“ (Enos 1:2).

Když čtete, přemítáte nebo se modlíte, najděte si čas a místo s co nejméně rušivými 
prvky. Najděte si polohu, která vám pomůže se soustředit. Modlitba nahlas vám může 
pomoci zaměřit myšlenky.

3. Pokládejte správné otázky
Pán řekl Oliveru Cowderymu, aby se nejen ptal, ale aby se ptal, zda to, co si roz-

vážil, je správné. Zvláště když nemáme zkušenosti s přijímáním odpovědí od našeho 
Nebeského Otce, je často snadnější rozpoznat odpověď na otázku s jednoduchou 
odpovědí ano či ne.

„Klíčem ke zlepšení modlitby je naučit se klást správné otázky,“ učil starší Richard 
G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů.1

4. Jaký je váš záměr?
Jedním z klíčů k Moroniovu slibu je to, abychom se tázali s „opravdovým zámě-

rem“. Když se čtrnáctiletý Joseph Smith šel do lesa pomodlit, „modlil se nejenom se 
záměrem naslouchat, ale i uposlechnout“, řekl president Henry B. Eyring, první rádce 
v Prvním předsednictvu. „… A díky této věrnosti byly jeho modlitby v nadcházejících 
dnech a měsících a letech zodpověděny záplavou světla a pravdy.“ 2

5. Nepřehlédněte ho
Ne každé zjevení je okázalé. Někteří lidé mají sny, vidění nebo návštěvy andělů. 

Většina z nás však zažije něco tichého a jemného, jako je například hřejivý pocit klidu. 
President Spencer W. Kimball (1895–1985), 12. president Církve, učil: „Když člověk 

očekává něco okázalého, nemusí být zcela bdělý vůči stálému přílivu zjevované 
komunikace.“ 3

ODKAZY
 1. Richard G. Scott, „Využívejme nadpozemského daru modlitby“, Liahona, květen 2007, 8.
 2. Henry B. Eyring, „Modlitba“, Liahona, leden 2002, 18.
 3. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 241.

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„Kniha Mor-
monova je 
slovo Boží. 
Vyzýváme  

vás, abyste tento úžasný zá-
znam četli. Je to nejpozoruhod-
nější kniha, jaká dnes existuje. 
Čtěte ji pozorně a s modlitbou, 
a když to budete dělat, Bůh 
vám dá svědectví o její pravdi-
vosti, jak to slíbil Moroni (viz 
Moroni 10:4).“
President Howard W. Hunter (1907–1995), 
The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 54.

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„Já jsem ten, 
který obdr-
žel od Pána 
nejmocnější 

zjevení ohledně pravdivosti 
[Znovuzřízení, včetně Knihy 
Mormonovy]. Tento projev 
na mě mocně působil po celé 
hodiny a hodiny; a ať nastanou 
v mém životě jakékoli okol-
nosti, tato dokonalá znalost mi 
zůstane, dokud mi bude paměť 
sloužit.“
President Lorenzo Snow (1814–1901), 
Conference Report, Oct. 1900, 61.
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JAK TO VÍM

I když jsem byl v devíti letech pokřtěn, moje rodina ne-
byla v Církvi aktivní. Ale když mi bylo třináct, misionáři 

mě pozvali na shromáždění, a já jsem přišel. Také jsem 
chodil na seminář. Probírali jsme Nauku a smlouvy, ale 
moc mi to nesedělo. Měl jsem problém hlavně s Jose-
phem Smithem a s Knihou Mormonovou. Chtěl jsem 
najít Boha, jen jsem si nebyl jist jak nebo kde.

Postupem doby jsem hodně přemýšlel o svých 
rozhovorech s misionáři. Přemýšlel jsem o semináři. Pře-
mýšlel jsem o rozhovorech, které jsem vedl se členy ji-
ných křesťanských církví. Příležitostně jsem se pomodlil, 
abych poznal, co je pravda, byla to však spíše povrchní 
myšlenka než upřímná otázka. Potom jsem se jednou 
večer rozhodl pomodlit s „opravdovým záměrem“.

Řekl jsem Nebeskému Otci, že Ho chci poznat a že 
chci být součástí Jeho pravé Církve. Slíbil jsem Mu: 

modlit se o ní a řídit se pokyny Moroniho, 
poznáte, že je pravdivá.

Bůh slíbil, že to poznáte
Chcete-li to opravdu poznat, poznáte, že 

Kniha Mormonova je pravdivá. Bůh slíbil, že 
toto poznání dá těm, kteří upřímně hledají 
pravdu, a On je „Bůh pravdy, a [nemůže] 
lháti“. (Eter 3:12.)

Alma, další prorok Knihy Mormonovy, učil 
svého syna, že Bůh slíbil, že tuto knihu „za-
chová pro moudrý záměr v něm, aby mohl 
ukázati moc svou budoucím pokolením. A 
nyní viz, jeden záměr již naplnil, totiž zno-
vuzřízení mnoha tisíc … k poznání pravdy; 
a ukázal na nich moc svou, a ještě na nich 
také moc svou ukáže budoucím pokolením; 
tudíž [tato kniha bude zachovávána].“ (Alma 
37:18–19.)

Stejná přesvědčivá moc se dnes nalézá 
v tomto jedinečném svazku písma, a Pán  
to ukáže komukoli, kdo upřímně usiluje  
o poznání. Toto mohu s jistotou říci, když  
si vzpomenu na dobu, kdy jsem se učil  
o Církvi. Dnes, díky přesvědčivé moci  
Knihy Mormonovy, dosvědčuji, že Kniha 
Mormonova je slovo Boží a že učí, že  
Ježíš je Kristus, svatý Mesiáš. Tato kniha  
je hmatatelným důkazem toho, že došlo  
ke znovuzřízení Jeho evangelia a že Joseph 
Smith je prorok Boží.

Patříte-li k těm, kteří upřímně hledají 
pravdu, Pán slíbil, že ji poznáte. Můžete  
ji poznat tím, že budete naslouchat učení  
této knihy, číst ji, dělat to, čemu tato kniha 
učí, modlit se, abyste poznali, zda je prav-
divá, nebo kombinací těchto kroků. Ale 
poznáte to. ◼

„Jestli mi dáš poznat, zda je Joseph Smith opravdový 
prorok a zda je Kniha Mormonova pravdivá, udělám 
cokoli, co budeš chtít, abych udělal. Pokud je Církev  
Ježíše Krista Svatých posledních dnů pravou Církví, 
budu se jí držet a nikdy to nevzdám.“

Nestalo se nic okázalého, měl jsem však pocit klidu  
a šel jsem spát. O několik hodin později jsem se probu-
dil s jasnou myšlenkou: „Joseph Smith je pravý prorok 
a Kniha Mormonova je pravdivá.“ Tuto myšlenku do-
provázel nepopsatelný klid. Znovu jsem usnul, ale opět 
jsem se probudil s naprosto stejnou myšlenkou  
a pocitem.

Od té doby jsem nikdy nepochyboval, že Joseph 
Smith je pravý prorok. Vím, že toto je Spasitelovo dílo  
a že Nebeský Otec zodpoví naše upřímné prosby.
Rodolfo Armando Pérez Bonilla, Salvador



Kniha Mormonova v naší době promlouvá k světu pravdu.  
Dovolte jí, aby vnesla světlo a pravdu i do vašeho života.  

(Viz Moroni 10:27.)

HLAS  
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„Můj dědeček říkával: ‚Pokud se chceme někým 
stát, musíme se naučit číst,‘“ říká Eduardo  
Contreras. „Můj dědeček měl pravdu.“

Avšak pro Eduarda byla cesta ke čtení dlouhá. Byl jed-
ním z pěti dětí, které jeho ovdovělá matka vychovávala  
v Córdobě v Argentině, v osmi letech přestal chodit do 
školy a začal pracovat, aby pomohl živit rodinu.

„Byli jsme velmi chudí,“ vzpomíná. Aby vyšli, Eduardo 
leštil boty, vyráběl cihly, sbíral brambory, prodával noviny 
a dělal i další drobné práce, dokud si, už jako mladý muž, 
nenašel práci na plný úvazek na městském úřadě.

Roky ubíhaly a Eduardo se oženil a založil vlastní ro-
dinu. V době, kdy většina z jeho pěti dětí začala opouštět 
domov, stále ještě neuměl číst a měl malou vyhlídku na to, 
že se někdy číst naučí. To se změnilo jednoho dne, kdy 
od svého domu odehnal několik místních chlapců, kteří 
si dobírali dva misionáře Svatých posledních dnů. Pozval 
misionáře dál a zakrátko měli on a jeho manželka María 
misionářské diskuse.

V SRDCI  
MI hořel 

oheň
Den, kdy se Eduardo naučil 
číst, je také dnem, kdy získal 
svědectví o Knize Mormonově  
a o její moci.

„Moc jsem jim nerozuměl, protože mluvili jen trochu 
španělsky,“ vzpomíná Eduardo, „ale ukázali mi brožurku  
s obrázky Ježíše Krista a Proroka Josepha Smitha v Posvát-
ném háji. Pomyslel jsem si, že obrázky, které nám ukazují, 
a to, čemu nás učí, je krásné.“

Brzy na to byli misionáři nahrazeni jinými misionáři  
a jedním z nich byl i rodilý mluvčí mluvící španělsky. Na 
Eduarda a Maríu, kterým před několika lety zemřela malá 
dcerka, zapůsobil církevní film Rodiny jsou věčné. Brzy  
se dali pokřtít i se svým nejmladším synem Osvaldem.

S Eduardovým křtem v roce 1987 přišla touha posílit 
svědectví čtením Knihy Mormonovy. „Jak se naučím číst?“ 
zeptal se své ženy. María mu řekla, aby se podíval na 
písmena, spojil si je v mysli, snažil se slova vyslovit a poté 
se pokusil číst nahlas. Ujistila ho, že pokud bude čtení 
procvičovat, nakonec se číst naučí.

Eduardo, kterému bylo v té době 45 let, znal zvuk 
mnoha písmen, ale nepokusil se číst od doby, kdy skončil 
školu před téměř čtyřmi desítkami let.

Michael R. Morris
Církevní časopisy

Pro Eduarda Contrerase, na obrázku s manželkou Maríou, 
byla Kniha Mormonova cestou ke gramotnosti. Říká: „Ducha 
pociťuji pokaždé, když ji otevřu, abych si četl.“
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Pociťoval jsem oheň
S modlitbou v srdci se Eduardo jednoho horkého let-

ního dne posadil na stinné místo v zahradě svého domu. 
Říká: „Tam jsem se odhodlal, že se o to pokusím.“

María říká, že by ji nikdy nenapadlo, co se stane po-
tom. Při práci v kuchyni poslouchala, jak se Eduardo snaží 
vyslovovat písmena a slova, znovu a znovu. „Najednou 
jsem slyšela, že mluví rychle,“ říká. „Zaposlouchala jsem se 
a uvědomila jsem si, že čte – plynně. Neuplynulo ani půl 
hodiny, a on četl!“

Eduardo byl tak zabrán do svého snažení, že si ani neu-
vědomil, že čte. Vzpomíná si ale na to, co se přitom stalo: 
„Cítil jsem se, jako by mi v srdci hořel oheň.“ Vystrašen  
a překvapen zavolal na svou ženu: „Co se to se mnou 
děje?“

„To je Duch Páně,“ odpověděla María. „Umíš číst!“
Když María na tento zážitek vzpomíná, říká: „Bylo to 

něco, co nemůžeme nikdy zapřít.“
Eduardo dodává: „Den, kdy jsem se naučil číst, je také 

dnem, kdy jsem získal svědectví o Knize Mormonově  
a o její moci.“

Od té doby začal Eduardo vstávat ve čtyři hodiny ráno, 
aby četl Knihu Mormonovu předtím, než půjde do práce. 
Pak přečetl Nauku a smlouvy a následně Bibli. Dům Con-
trerových, ve kterém bylo před rokem 1987 jen málo knih, 
dnes zdobí knihovna.

Zatímco Eduardo a María rostli v poznání evangelia, 
rostlo i jejich svědectví. Když jejich syn Osvaldo v roce 
2001 zemřel na následky dopravní nehody, jejich svědec-
tví – společně s mocnými duchovními zážitky prožitými 
během modlitby v Chrámu Buenos Aires v Argentině, kde 
byli společně s Osvaldem zpečetěni – jim pomohlo  
vyrovnat se s jeho ztrátou.

„Někteří rodiče by se asi zbláznili,“ říká Eduardo, „ale 
my jsme pocítili ujištění, jež říkalo: ‚Váš syn je v pořádku.‘ 
Samozřejmě, že jsme plakali. Byl to dobrý syn a chybí 
nám. Ale byli jsme zpečetěni v chrámu a víme, kde je.“

Světlo gramotnosti
Eduardo se také díky pomoci jednoho člena z jejich 

sboru naučil psát. Říká: „Předtím jsem se neuměl ani 
podepsat.“

Se světlem gramotnosti pochopil Eduardo pravdivost 
dědečkových slov.

„Jsme zde na zemi, abychom se každým dnem trochu 
více rozvíjeli,“ říká. A dodává, že tím, že se naučil číst  
a psát, dává svým dětem a vnoučatům najevo, že nikdy 
není příliš pozdě na to, abychom se učili, zlepšovali a stali 
se takovými, jakými by si nás Bůh přál mít. „Jelikož umím 
číst, každý den se učím něco nového,“ říká.

Dnes si bratr Contreras přečte vše, co si přeje, včetně 
novin, které kdysi jako negramotné dítě prodával. Jeho 
oblíbenými knihami zůstávají písma, obzvláště Kniha  
Mormonova. Celou ji už přečetl osmkrát.

„Kniha Mormonova mi otevřela dveře,“ říká a je stále 
vděčný za to, jak gramotnost a evangelium změnily jeho 
život. „Kniha Mormonova mi byla vším. Je mi vším. Ducha 
pociťuji pokaždé, když ji otevřu, abych si četl.“ ◼

ZDROJ  
INSPIRACE A SÍLY

„Co znamená Kniha Mormonova pro vás? 
Je pro vás v životě zdrojem inspirace a síly? 
Bude jím i nadále?

Pokud jste se ještě zhluboka nenapili  
z tohoto pramene čisté pravdy, celou svou 
duší vás vyzývám k tomu, abyste tak učinili 
nyní. Nedovolte, aby důsledné studium 
Knihy Mormonovy bylo jednou z těch věcí, 
kterou máte v úmyslu udělat, ale kterou 
nikdy neuskutečníte. Začněte dnes.“
Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů, „The 
Power of the Book of Mormon in my Life“, Ensign, 
Oct. 1984, 11.
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KDE JSEM 
MOHLA NAJÍT 
ODPOVĚDI?

Když mi bylo 21 let, učili misio-
náři Církve Ježíše Krista Svatých 

posledních dnů v mé oblasti v Rusku 
angličtinu. Zpočátku jsem navště-
vovala jazykový kurz, ale brzy jsem 
začala zůstávat déle i na duchovní 
myšlenky, které misionáři probírali po 
hodině, a kladla jsem otázky.

Byla jsem vychována v nábožen-
ství, které v mé zemi převažuje, ale 
měla jsem mnoho nezodpovězených 
otázek, které se náboženství týkaly. 
Misionáři a členové jejich Církve znali 
odpovědi na otázky, které v minulosti 
nebyl nikdo schopen zodpovědět  
k mé spokojenosti.

Po jedné hodině angličtiny jsem 
se cítila obzvláště smělá, a tak jsem 
požádala misionáře o výtisk jejich 
knihy, Knihy Mormonovy. Ale když 
jsem se vrátila domů, položila jsem ji 
nepřečtenou na poličku.

Nezůstala tam dlouho. Slýchala 
jsem, jak členové Církve, kteří navště-
vovali hodiny angličtiny, mluvili o tom, 
že písma obsahují řešení na problémy. 
Když jsem se tedy potýkala s osobními 
těžkostmi nebo problémy, vzala jsem 
Knihu Mormonovu z poličky a začala 
jsem číst. Vždy jsem našla odpovědi 
– takové, které mi přesně řekly to, co 
jsem potřebovala vědět.

Od onoho okamžiku jsem začala 
mít pocit, že nemohu bez Církve žít. 
Byla jsem tam, kde jsem chtěla být. 
Pociťovala jsem, že tam patřím.

Přesto jsem se chtěla ujistit tím,  
že se zeptám Boha. Problém byl  

v tom, že jsem bydlela v malém jed-
nopokojovém bytě společně se starší 
paní, která byt vlastnila, a nebylo 
tam místo, kde bych se mohla v sou-
kromí pomodlit. Ale jednou večer 
jsem proklouzla do kuchyně, jež byla 
nepatrně oddělená od zbytku našeho 
domova, a zeptala jsem se Nebes-
kého Otce, zda je Církev pravdivá. 
Odpovědí byl tak silný pocit, že jsem 
věděla, co musím udělat.

Zakrátko jsem byla pokřtěna, od té 

doby jsem členkou Církve a toto ob-
dobí považuji za nejšťastnější v mém 
životě. Tam, kde jsem kdysi mívala 
otázky, mám nyní odpovědi. Tam, 
kde jsem kdysi pociťovala prázdnotu, 
nyní pociťuji plnost.

Jsem vděčná Nebeskému Otci za 
to, že nás neponechává bez odpo-
vědí. Vím, že k nám promlouvá, jak 
skrze modlitbu, tak skrze písma. ◼

Olga Ovcharenková, Oblast Sverdlovsk, 
Rusko ILU
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Jednou večer jsem proklouzla do kuchyně, jež byla nepatrně oddělená od zbytku 
našeho domova, a zeptala jsem se Nebeského Otce, zda je Církev pravdivá.

J A K  K N I H A  M O R M O N O V A  Z M Ě N I L A  M Ů J  Ž I V O T
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POCIŤOVALA 
JSEM UVNITŘ 
OHEŇ

Když jsem vyrůstala, navštěvovala 
jsem nedělní školu v kostele, 

který byl vedle našeho domu v Mi-
chiganu v USA. Měla jsem výbornou 
učitelku, která mě naplňovala láskou 
k Ježíši Kristu.

Každý týden rozdávala kartičky, 
které znázorňovaly události ze Spa-
sitelovy pozemské služby, včetně 
zásad, kterým učil, a zázraků, které 
vykonal. Každý týden jsem si kartičky 
nalepila do sešitu a znovu jsem si 
příběhy z Bible pročítala. Když jsem 
byla starší, i nadále jsem studovala 
evangelia v Novém zákoně.

O několik let později, v létě roku 
1968, navštívili domov jedné členky 
naší rodiny misionáři z Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů. Od-
mítla pozvání starších učit se o Církvi, 
ale poslala je k nám domů.

Na naší první schůzce mě misio-
náři učili, že došlo k „odpadnutí“ od 
Církve, kterou Ježíš Kristus založil  
(viz 2. Tessalonicenským 2:3). To, 
čemu mě učili, se shodovalo se zá-
věry z mého osobního studia, a tak, 
když se mě zeptali, zda mě mohou 
opět navštívit, souhlasila jsem.

Během jejich další návštěvy  
jsem měla seznam otázek. Křtí Svatí 
posledních dnů ponořením? Věří 
v kněžskou pravomoc? Věří v uzdra-
vování nemocných? Jejich odpovědi 
doložily to, co jsem studovala v No-
vém zákoně. Na konci návštěvy mi 
dali knihu, o které řekli, že svědčí  
o Ježíši Kristu.

pomohl, což také učinil. Poté, co měl 
manžel diskuse s misionáři, mi dal 
svolení, abych se dala pokřtít.

Jsem tak vděčná milujícímu Ne-
beskému Otci za onu drahocennou  
a mocnou zkušenost, kterou jsem 
měla jako mladá matka s četbou 
Knihy Mormonovy! Přivedla mě ke 
znovuzřízenému evangeliu Ježíše 
Krista. Díky tomu je vliv Ducha  
Svatého, který jsem pociťovala bě-
hem oněch nocí v roce 1968, nyní 
mým stálým darem – tím, který mě 
jako členku Církve vede již více než 
40 let. ◼

Claudia Williamsová, Florida, USA

Položila jsem knihu na televizi  
a šla jsem spát. Ale uprostřed noci mě 
probudil silný pocit, který, jak jsem si 
později uvědomila, byl Duch Svatý. 
Pocítila jsem vnuknutí začít číst, a tak 
jsem si četla hodinu a půl, než jsem 
se vrátila zpět do postele. Krátce nato 
jsem se probudila se stejným pocitem, 
a tak jsem četla víc.

Stejným způsobem to pokračovalo 
další dvě noci. Moc se mi líbilo to, co 
jsem četla, a poznala jsem, že Kniha 
Mormonova svědčí o Ježíši Kristu.

Rozhodla jsem se, že požádám 
Boha o vedení. Poprvé od doby, kdy 
jsem byla malá, jsem poklekla k mod-
litbě. Požádala jsem Nebeského Otce, 
aby mi pomohl poznat, co mám dělat 
s oním ohněm, který pociťuji uvnitř. 
Když jsem modlitbu dokončila, pocí-
tila jsem vnuknutí vrátit se ke zprávě 
o obrácení Lamanitů ve 3. Nefim 9. 
Četla jsem, že byli „pokřtěni ohněm 
a Duchem Svatým, a nevěděli o tom“ 
(verš 20).

Slova „nevěděli o tom“ na mě 
zapůsobila. Napadla mě myšlenka: 
„Církev Ježíše Krista je opravdu na 
zemi!“ Nemohla jsem se dočkat, 
až řeknu misionářům o tom, co 
jsem četla a co jsem právě po-
znala. Ale když na moje otázky 
odpověděli výzvou, abych se 
dala pokřtít, řekla jsem jim, že 
to nemohu. Můj manžel by to 
nepochopil.

Neustále jsem však o onom 
verši přemýšlela a uvědomila jsem 
si, že pro mě obsahoval jasné 
vedení, abych přinesla v oběť 
„srdce zlomené a ducha zkrouše-
ného“. Modlila jsem se a žádala 
jsem svého Otce v nebi, aby mi ILU

ST
RA

CE
 B

JO
RN

 T
HO

RK
EL

SO
N

Položila jsem 
knihu na 
televizi a šla 
jsem spát. Ale 
uprostřed noci 
jsem pocítila 
vnuknutí začít 
číst.
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Když byly Amandě, našemu 
nejmladšímu dítěti, dva roky, 

lékaři u ní zjistili leukémii. Její stav 
byl vážný, a ani po chemoterapii 
projevy rakoviny neustupovaly. Pak 
musela podstoupit transplantaci 
kostní dřeně.

Zatímco můj manžel byl se dvěma 
syny doma v Utahu, já jsem byla 
s Amandou od září do první poloviny 
ledna v jiném státě. Nepodařilo se 
nám oslavit spolu Vánoce, ale poté, 
co skončila následná péče, jsme se 
vrátily domů.

Když jsme po našem návratu jeli 
do nemocnice na první kontrolu, 
lékaři znovu objevili v krvi Amandy 
leukemické buňky. Transplantace 
se nezdařila. Když jsem tu zprávu 
uslyšela, měla jsem pocit, jako kdy-
bych se měla propadnout podlahou. 

Neboť poněvadž smrt přichází na 
všechny lidi, aby naplňovala milo-
srdný plán velikého Stvořitele, musí 
nezbytně býti moci vzkříšení. …

Ó, jak veliká je dobrotivost našeho 
Boha, který připravuje cestu pro náš 
únik ze spárů této hrozné příšery; 
ano, oné příšery, smrti. …

A přijde na svět, aby mohl spasiti 
všechny lidi, budou-li poslouchati 
hlas jeho; neboť vizte, on vytrpí bo-
lesti všech lidí, ano, bolesti každého 
živého stvoření, jak mužů, tak žen  
a dětí, kteří patří do rodiny Adamovy.

A on to vytrpí, aby vzkříšení mohlo 
přijíti ke všem lidem, aby všichni 
mohli státi před ním ve veliký  
a soudný den.“ (2. Nefi 9:3–4, 6, 10, 
21–22.)

Jak jsem četla tato slova, místnost 
se naplnila Duchem Svatým. Pocítila 
jsem, že Nebeský Otec ví, co jsem 
se ten den dozvěděla. Pocítila jsem, 
že slova, která napsal prorok Jákob 
před více než 2 000 lety, byla na-
psána pro mě, pro tento den,  
a přišla přímo od Spasitele. Spasi-
tel věděl, jak veliká bolest a jaký 
zármutek mě naplnily, když jsem 
uslyšela, že naše dcera zemře.  
A byl s námi, aby naši rodinu utěšil 
svým zaslíbením, že připravil cestu, 
a že jednoho dne, prostřednictvím 
moci vzkříšení „v těle svém uvidíme 
Boha“.

Amanda žila ještě necelý další rok, 
ale já jsem nikdy nezapomněla na 
onen den, kdy ke mně slova Knihy 
Mormonovy promluvila – v době, kdy 
jsem to potřebovala – a kdy mi Pán 
poskytl naději, útěchu a porozumění 
Jeho plánu. ◼
Gina Bairdová, Utah, USA

Naše rodina si prošla velkými sta-
rostmi, usilovnou prací, odloučením 
a trápením. A přesto nyní dcerku 
ztratíme.

Téhož odpoledne jsem se vrátila 
domů ke svým dvěma synům. Když 
jsme čekali, až se manžel vrátí z práce 
domů, vzali jsme si Knihy Mormo-
novy a začali jsme číst. Četli jsme 
2. Nefiho 9. Při četbě ke mně promlu-
vila tato slova:

„Toto k vám promlouvám, abyste 
se mohli radovati a pozdvihnouti 
hlavu na věky pro požehnání, která 
Pán Bůh udělí dětem vašim.

Neboť vím, že jste usilovně hle-
dali, mnozí z vás, abyste poznali to, 
co přijde; pročež já vím, že vy víte, 
že tělo naše musí zchřadnouti a ze-
mříti; nicméně v těle svém uvidíme 
Boha. …

Jak jsem 
četla, míst-
nost se napl-
nila Duchem 
Svatým. Pocí-
tila jsem, že 
Nebeský Otec 
ví, co jsem 
se ten den 
dozvěděla.

KNIHA MORMONOVA  
KE MNĚ PROMLUVILA
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VYZKOUŠEL 
JSEM 
MORONIŮV SLIB

Před několika lety, když jsem byl 
v domě jednoho přítele, jsem se 

setkal se dvěma slušně oblečenými 
muži, kteří se představili jako misio-
náři Svatých posledních dnů. Připa-
dalo mi zvláštní, že přijeli až do Itálie, 
aby obraceli lidi, kteří už ve Spasitele 
věří.

Později jsem je požádal, aby se za-
stavili i u nás. „Pokud chcete, přijďte, 
můžeme si popovídat o životě,“ řekl 
jsem. „Ale nemyslete si, že budu mě-
nit náboženství.“

Když jsme se příští večer setkali, 
misionáři mluvili o Knize Mormo-
nově. Připadalo mi zvláštní, že jsem 
o ní nikdy dříve neslyšel. Pozval jsem 
je, aby přišli znovu, ale po druhé 
návštěvě moje manželka Anna Maria 
usoudila, že musejí blouznit, a během 
diskuse odešla z domu. Na mě misio-
náři působili také poněkud nezvykle, 
ale byl jsem zvědavý na to, co ještě 
chtěli říci, a tak jsme s návštěvami 
pokračovali.

Když jednou večer přišla Anna  
Maria domů, zaslechla nás mluvit  
o věčném manželství. To ji velmi 
zaujalo, a tak jsme se rozhodli, že 
začneme s diskusemi společně znovu. 
Měla výbornou znalost písem a vždy 
si připravila dlouhý seznam otázek. 
Starší některé zodpověděli ihned, na 
jiné odešli hledat odpovědi domů. 
Každý týden se úspěšně vrátili s od-
pověďmi a každý týden měla Anna 
Maria další seznam otázek.

Krátce nato, co jsme s diskusemi 

skončili, mě Anna Maria překvapila, 
když mě požádala o svolení, aby se 
mohla dát pokřtít. Řekl jsem jí, že 
pokud je skutečně obrácená, nic proti 
tomu nemám. 5. března 1995 jsem se 
zúčastnil jejího křtu a během celého 
shromáždění mě naplňoval nádherný 
pocit.

Dál jsem o Církvi intenzivně četl, a 
misionáři mě neustále povzbuzovali. 
Nakonec jsem se rozhodl vyzkoušet 
Moroniův slib (viz Moroni 10:4–5). 
Přál jsem si vědět, zda Kniha Mormo-
nova skutečně přišla od Boha, nebo 
zda je to pouze hezký román.

Jednoho dne, v červnu roku 1995, 
když jsem byl doma sám, jsem po-
klekl u postele a zeptal jsem se Ne-
beského Otce: „Je Kniha Mormonova 
pravdivá, a pokud ano, kdy se mám 
dát pokřtít?“ Najednou jsem v srdci 
a v mysli pocítil jasný hlas, který mi 
řekl: „Kniha Mormonova je pravdivá.“ 

Potom se mi dostalo jasného vnuk-
nutí, kdy mám být pokřtěn. O týden 
později jsem se modlil znovu, a ob-
držel jsem tutéž odpověď. Mé srdce 
přetékalo radostí. Nyní jsem věděl, že 
Bůh ke mně promluvil: Kniha Mor-
monova je inspirována Bohem  
a Joseph Smith je pravý prorok.

17. září 1995 jsem konečně vstou-
pil do vod křtu – rok a půl poté, co 
jsem se začal scházet s misionáři. 
Naše dcera, Aba Chiara, se brzy také 
začala zajímat o Církev a dala se 
pokřtít. V lednu roku 1997 byla naše 
rodina zpečetěna v chrámu Bern ve 
Švýcarsku.

Víme, že toto je pravá Církev, kte-
rou vede Ježíš Kristus prostřednictvím 
proroka a kněžství. Jsme Pánu vděční 
za Jeho lásku, za to, že nás přivedl 
k misionářům, a za naši znalost evan-
gelia. ◼
Francesco Ferraresi, Lombardie, Itálie

Zeptal jsem se Nebeského Otce: „Je Kniha Mormonova pravdivá, a pokud ano,  
kdy se mám dát pokřtít?“
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Když Alma, prorok 
z Knihy Mormo-
novy, předával 

záznamy svého lidu svému 
synu Helamanovi, poučil 
ho, aby pamatoval na to, 
že Pán zachovává písma 
pro „moudrý záměr“ (Alma 
37:12). O záznamech řekl 
toto: „Budou udržovány 
a předávány z jednoho 
pokolení na druhé …, do-
kud nevyjdou ke každému 
národu, pokolení, jazyku  
a lidu.“ (Alma 37:4.)

Joseph Smith získal 
tyto záznamy v roce 1827, 
a do roku 1829 dokončil 
jejich překlad do angličtiny 
darem a mocí Boží. Kniha, 
která vyšla v roce 1830, 
byla mocným misionář-
ským nástrojem přesvědču-
jícím čtenáře o pravdivosti 
evangelia Ježíše Krista. 
Avšak při prvním nákladu 
5 000 výtisků se mohlo 
zdát, že k tomu, aby byla 

vyslána „každému národu, 
pokolení, jazyku a lidu“ má 
Kniha Mormonova ještě 
daleko.

Přesto toto proroctví Pán 
v roce 1833 Josephu Smi-
thovi potvrdil a předpově-
děl den, kdy „každý člověk 
uslyší plnost evangelia ve 
svém vlastním jazyce a ve 
své vlastní řeči“ (NaS 90:11). 
Kniha Mormonova, která 
„obsahuje … plnost evange-
lia Ježíše Krista“ (NaS 20:9), 
hraje v naplnění tohoto 
proroctví klíčovou úlohu.

V polovině 19. století 
přinesli misionáři evange-
lium do Evropy. V roce 1851 
vyšla Kniha Mormonova 
v dánštině, v roce 1852 
následovala vydání ve fran-
couzštině, němčině, italštině 
a velštině. Dnes je Kniha 
Mormonova v úplném 
překladu dostupná v 82 
jazycích a překlad vybra-
ných kapitol je dostupný 

Každému jazyku  
a lidu

v dalších 25 jazycích. Pro-
roctví o tom, že všichni lidé 
uslyší evangelium ve svém 
vlastním jazyce, se rok za 
rokem naplňuje díky tomu, 
že překladatelská a misio-
nářská práce jdou kupředu.

Práce na překladu
Proces překládání Knihy 

Mormonovy z angličtiny 
do nového jazyka ně-
kdy trvá roky. S prací se 
může začít až poté, co je 
projekt schválen Prvním 
předsednictvem a Kvorem 
Dvanácti apoštolů, a pouze 
tehdy, je-li k dispozici 
dostatek členů – rodilých 
mluvčích daného jazyka –, 
kteří by mohli překládat. 

Překladatelé a korektoři 
dostávají pečlivé pokyny 
a jsou poučováni, aby při 
překládání zůstávali na-
blízku Duchu Svatému. 
Když je překlad dokončen, 
text ještě projde nezávislou 
církevní kontrolou.

Poté, co je překlad pu-
blikován, si členové mohou 
objednat nové vydání pro-
střednictvím Distribučních 
služeb. Tito členové měli 
předtím ve svém jazyce 
často k dispozici pouze 
vybrané kapitoly z Knihy 
Mormonovy, a v některých 
případech pouze svědectví 
misionářů.

Kniha Mormonova  
a misionářská práce

Když se pro misionář-
skou práci poprvé otevře 
určitá zeměpisná oblast, 
jazyková bariéra může 
představovat vážné pře-
kážky. Misionáři se musejí 
naučit jazyk a vydávat 
svědectví s Duchem, ne-
boť v jazyce dané oblasti 
nejsou k dispozici žádné 
tištěné církevní materi-
ály. V některých částech 
světa mluví mnoho lidí 
nějakým druhým jazykem, 
a misionáři jim mohou 
dát Knihu Mormonovu 
v tomto jazyce. Například 
předtím, než byla Kniha 

Lia McClanahanová
Církevní časopisy

První vydání Knihy  
Mormonovy mělo náklad 
5 000 výtisků.
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SVĚDECTVÍ PROROKA
„Nemohu pochopit, jak 
by si nějaký inteligentní 
člověk mohl myslet, že 
někdo bez Pánovy pomoci 
mohl vydat Knihu Mormo-
novu, kterou máme před 
sebou již více než sto let 
a která po celou tu dobu 
dokázala ve zkouškách 
obstát, i přesto, že byla 
z toho či onoho důvodu 
zesměšňována. Dnes tato 
kniha, kterou přeložil 
Joseph Smith jako Pánův 
prostředník, všechny pře-
vyšuje. Je v dnešní době 
tím největším misioná-
řem, kterého máme pro 
hlásání evangelia, a nic se 
jí nevyrovná.“
President Heber J. Grant (1856–
1945), Gospel Standards, comp. 
G. Homer Durham (1941), 15.

Mormonova přeložena do 
mongolštiny, ji mnozí čle-
nové studovali v ruštině.

Avšak evangelium je 
nejlépe chápáno v rodném 
jazyce, kterému dobře 
rozumíme a který nám je 
jasný. Eric Gemmell, který 
sloužil ve Slovinské misii 
Lublaň v letech 2001 až 
2003, z vlastní zkušenosti 
poznal, jaký je to rozdíl, 
když mají členové a zá-
jemci Knihu Mormonovu 
v mateřském jazyce. Prv-
ních 18 měsíců jeho misie 
proběhlo předtím, než byla 
Kniha Mormonova do-
stupná ve slovinštině.

Práce byla náročná. První 
odbočka Církve tam byla 

založena teprve deset let 
předtím. Slovinsko dosáhlo 
nezávislosti teprve nedávno, 
a postupně nahrazovalo 
dřívější jazyk země – srbo-
chorvatštinu. Misionáři měli 
výtisky Knihy Mormonovy 
v srbochorvatštině  
a v angličtině, kterou vět-
šina mladých lidí studovala 
ve škole. Ale většina lidí 
knihu zpravidla odmítala, 
protože nerozuměli ani  
jednomu z jazyků. Eric 
si dobře pamatuje, jakou 
prázdnotu pociťoval, když 
vydával lidem svědectví  
o velkoleposti a důležitosti 
Knihy Mormonovy – a pak 
jim musel říci, že nemá 
výtisk v jejich jazyce.

Šest měsíců předtím, 
než Eric odjel domů, 
přišla první zásilka vý-
tisků Knihy Mormonovy 
ve slovinštině. Odbočka 
uspořádala setkání, na 
němž všichni členové a 
misionáři obdrželi jeden 
výtisk. „Ve vzduchu jsme 
pociťovali zvláštního du-
cha,“ vzpomíná Eric. Do 
deníku si zapsal, jaké to 
bylo držet v ruce tak vzác-
nou a dlouho očekávanou 
knihu. „Bylo to, jako bych 
držel v ruce samotné zlaté 
desky,“ napsal. Po setkání 
si misionáři vzali zbylé 
knihy, aby je použili pro 
misionářskou práci. Eric 
a jeho společník byli tak 

Práce na překladech po-
kračují, a členové z celého 
světa, jako například Lea a 
Flora Lotričovi ze Slovinska, 
pociťují radost z toho, že 
poprvé drží v ruce výtisk 
Knihy Mormonovy ve svém 
jazyce.FO
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nadšeni, že když přišli 
do svého bytu, otevřeli 
krabice, knihy vyskládali 
ven a vyfotografovali se 
na památku oné události. 
Nemohli se dočkat, až se 
o knihy budou moci po-
dělit s lidmi. Se slovinskou 
Knihou Mormonovou 
v ruce měli misionáři ne-
jenom větší úspěch, když 
chtěli někoho oslovit, ale 
také se jim otevřela cesta 
k opětovnému zažehnutí 
svědectví méně aktivních 
členů, kteří roky nebyli  
na shromáždění.

Eric posledních šest mě-
síců své misie pozoroval, 
jak svědectví slovinských 
členů vzkvétá. „Jakmile 
dostali Knihu Mormonovu 
ve svém rodném jazyce,“ 
říká, „skutečně jí porozu-
měli. Pronikla jim hluboko 
do srdce.“ Předtím museli 

řečníci a učitelé na církev-
ních shromážděních číst 
písma v srbochorvatštině,  
a některá slova musel 
někdo přeložit a vysvětlit. 
„Bylo to, jako bychom se 
potáceli s vypůjčenými 
slovy z jiného jazyka,“ 
vzpomíná Eric. Když začali 
členové číst Knihu Mor-
monovu ve své rodné řeči, 
„jejich porozumění evan-
geliu se okamžitě prohlou-
bilo,“ říká Eric.

Ve svém vlastním jazyce
Mojca Železnikarová je 

jednou z těch, kteří ve Slo-
vinsku vstoupili do Církve 
předtím, než byla Kniha 
Mormonova dostupná ve 
slovinštině. Její svědectví o 
evangeliu přišlo díky tomu, 
že naslouchala misionářům 
a studovala Knihu Mormo-
novu v chorvatštině  

SVĚDECTVÍ 
PROROKA
„V této knize je síla, 
která vám začne proudit 
do života v okamžiku, 
kdy ji začnete důkladně 
studovat. Naleznete větší 
moc odolávat pokušení. 
Naleznete moc vyvarovat 
se klamu. Naleznete moc 
zůstat na těsné a úzké 
cestě.“
President Ezra Taft Benson 
(1899–1994), „The Book of  
Mormon – Keystone of Our  
Religion“, Ensign, Nov. 1986,  
4; v tomto čísle také na  
straně 53.

a angličtině. Když byl do-
končen slovinský překlad  
a Mojca četla přeložený 
text, pociťovala sílu slov  
ve svém rodném jazyce. 
„Pocítila jsem, jak  
se pravda přede mnou 
rozvíjí v jasné jednodu-
chosti a hluboké čistotě,“ 
vzpomíná. „Bylo to jako 
hlas mého Stvořitele, který 
ke mně promlouval v mé 
vlastní řeči, v řeči, kterou se 
mnou mluvila maminka.“

Členové po celém světě 
zažívají podobné pocity, 
když obdrží Knihu Mormo-
novu ve svém jazyce. V roce 
2003, poté, co byla Kniha 
Mormonova přeložena do 
jazyka kekči, kterým mluví 
Mayové v Guatemale a 
Belize, překladatelé kon-
trolovali překlad se skupin-
kami místních členů. Jeden 
překladatel vzpomíná: 

Po dokončení překladu 
jsou členové Církve, kteří 
mluví daným jazykem, 
požádáni, aby text pře-
kontrolovali. Zleva: Walter 
Barillas Soto, Mike Peck, 
Sulenny Ruby Cucul Sier-
rová, John Bringhurst  
a Josefina Cucul Tiulová 
kontrolují Knihu Mormo-
novu v jazyce kekči  
v Cobánu v Guatemale.
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SVĚDECTVÍ PROROKA

„[Joseph Smith] přeložil [Knihu Mor-
monovu] darem a mocí Boží z jejího 
původního jazyka a z rytin na zlatých 
deskách do jazyka, který nyní čteme 
na jejích stránkách; a obsahuje plnost 

věčného evangelia. Povede lidi k získání znalosti 
pravdy, jejímž prostřednictvím mohou být spaseni  
a znovu přivedeni zpět do přítomnosti Boží a podílet  
se na Jeho slávě a nekonečných životech.“
President Joseph F. Smith (1838–1918), Učení presidentů Církve:  
Joseph F. Smith (1998), 42.

K DISPOZICI V RŮZNÝCH FORMÁTECH
Kniha Mormonova je dostupná také v jiných formátech 
než jako tištěné slovo, čímž jsou podporovány rozma-
nité způsoby, kterými se lidé učí a studují.

Internetová a mobilní vydání
Knihu Mormonovu je nyní možné číst na internetu 
(scriptures .lds .org) a na mobilních zařízeních (mobile .lds 
.org). V současnosti je na internetu dostupných 21 ja-
zyků, a brzy budou následovat další. Odkazy a vyhledá-
vání online umožňují studovat písma jiným způsobem, 
což vede k novým poznatkům.

Audio vydání
V současné době jsou dostupné audionahrávky Knihy 
Mormonovy v angličtině, japonštině, korejštině, 
portugalštině a španělštině. 
Zdarma si můžete nahrávky 
stáhnout z scripture .lds .org 
nebo si můžete zakoupit CD 
prostřednictvím Distribučních 
služeb (store .lds .org). Vybrané 
kapitoly jsou také dostupné 
na audiokazetách v jazycích kakčikel a mam, navažsky, 
v jazyce kičé a tzotzilsky. Pracuje se na výrobě audiona-
hrávek i v dalších jazycích.

Další vydání
Příběhy z Knihy Mormonovy, doplněné o barevné 
ilustrace a zjednodušený text, kladou důraz na vizu-
ální výuku pro ty, kteří se učí číst. Byly vydány ve více 
než 70 jazycích. Příběhy z Knihy Mormonovy jsou také 
dostupné online na adrese 
scripturestories .lds .org.
Prostřednictvím Distribuč-
ních služeb je také možné 
získat sadu DVD v americké 
znakové řeči, vydání tištěné 
velkým písmem (v anglič-
tině, portugalštině a špa-
nělštině) a anglické vydání 
v Braillově písmu.

„Shromáždili jsme ke čtení 
v kapli v Senahú skupinku 
prvních členů, a když jsme 
každou pasáž dočetli, míst-
ností se rozhostil uctivý klid. 
Porozumění bylo úplné, a 
Duch byl mocně přítomen. 
Byl to posvátný zážitek.“

Elvira Tzí, jedna ze čle-
nek, která na onom setkání 
byla, je vděčná za překlad 
Knihy Mormonovy v jazyce 
kekči, hlavně pro ta požeh-
nání, která přinese nastu-
pující generaci. Říká, že 
překlad umožní mladším 
členům „obdržet důkladné 
porozumění Pánova slova 
a mít úctu k tomu, co Pán 
požaduje“.

Pro členy Církve je 
studium Knihy Mormonovy 
v rodném jazyce zdrojem 
bezpočtu požehnání. Když 
se členové budou s modlit-
bou „z písem učit a budou 
z nich vyučovat,“ prohlá-
silo První předsednictvo,  
„jejich svědectví poroste,  
jejich poznání se bude  
rozšiřovat, jejich láska 
k rodině a druhým lidem 

se bude prohlubovat,  
bude se rozvíjet jejich 
schopnost sloužit druhým 
a obdrží větší sílu odolá-
vat pokušení a obhajovat 
pravdu a spravedlnost“.1

Dalekosáhlá požehnání
Bohatá požehnání, 

která přináší Kniha Mor-
monova do života těch, 
kteří ji studují, mají za 
následek silnou touhu po-
dělit se o knihu s druhými 
lidmi, čímž se proroctví 
dále naplňuje. Každým ro-
kem jsou po celém světě 
distribuovány asi čtyři 
miliony výtisků Knihy 
Mormonovy ve více než 
100 jazycích díky tomu, 
že se členové a misionáři 
dělí s druhými o svědectví 
o Ježíši Kristu. „Moudrý 
záměr“, o kterém Alma 
mluvil v dávných dobách, 
se skrývá v celosvětovém 
dosahu Knihy Mormonovy 
a v každém proměněném 
životě. ◼
ODKAZ
 1. Dopis Prvního předsednictva 

z 15. října 2008.VL
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ČASTÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE 
KNIHY MORMONOVY

Co je to Kniha Mormo-
nova a jak souvisí s Biblí?

Kniha Mormonova je 
písmo, podobně jako Bible. 
Je to další svědectví o Ježíši 
Kristu.1 Bible pojednává 
převážně o životě a učení 
v dávném Izraeli. Kniha 
Mormonova obsahuje spisy 
několika skupin, které 
přišly do Ameriky, včetně 
jedné rodiny, která odešla 
z Jeruzaléma v roce 600 
př. Kr. Také tito lidé byli 
potomky domu Izraele. 
Bible i Kniha Mormonova 
byly tudíž napsány lidmi 
stejného původu, avšak 
v různých částech světa.

Kniha Mormonova je, 
podobně jako Bible, něčím 
více než jen historickým zá-
znamem. Obsahuje „plnost 
evangelia Ježíše Krista“ 

(NaS 20:9) – učení, nauky 
a proroctví, které svědčí 
o Bohu Otci a Jeho Synu, 
Ježíši Kristu.

Prorok Joseph Smith 
vysvětlil, že Kniha Mormo-
nova „nám říká, že Spasitel 
se zjevil na tomto konti-
nentu [v Americe] po svém 
Vzkříšení; že zde zasadil 
evangelium ve veškeré jeho 
plnosti a hojnosti a moci 
a požehnání; že zde měli 
apoštoly, proroky, pastýře, 
učitele a evangelisty, tentýž 
řád, totéž kněžství, tytéž 
obřady, dary, moci  
a požehnání, stejně jako 
na východním kontinentu; 
… že poslednímu z jejich 
proroků, který mezi nimi 
žil, bylo přikázáno sepsat 
zkrácení jejich proroctví, 
historie, atd. a ukrýt ho  

v zemi, a že toto má vyjít  
a být sjednoceno s Biblí 
pro dosažení záměrů Bo-
žích v posledních dnech.“ 2 

Členové Církve studují 
jak Bibli, tak Knihu Mor-
monovu. Ve skutečnosti 
dva ze čtyř roků studijních 
osnov pro Nedělní školu 
jsou věnovány studiu Bible. 
(Více informací o tomto 
tématu najdete na stranách 
16, 24 a 53 v tomto čísle.)

Kdo napsal Knihu 
Mormonovu?

Hlavními autory Knihy 
Mormonovy byli dávní 
proroci – např. Nefi, Jákob, 
Mormon a Mormonův syn 
Moroni. Mormon zkompi-
loval a zkrátil záznamy, jež 
vedli proroci a jež se týkaly 
jejich historie, proroctví  

Nám všem jsou 
kladeny otázky 
týkající se 
Knihy Mormo-
novy – kladou 
nám je přátelé, 
rodina, ti, kteří 
mají opravdový 
zájem, i ti, kteří 
se stavějí proti 
Církvi. Zde je 
několik mož-
ných odpovědí.
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a učení. Přidal také několik 
svých vlastních zážitků. 
Mormon vyryl tento záznam 
na svázané kovové desky, 
jež měly zlatou barvu a  
o nichž se často mluví jako 
o zlatých deskách.

Po Mormonově smrti 
dokončil záznam Moroni  
a ukryl ho v zemi na 
jednom pahorku, aby ho 
uchoval pro dnešní dobu. 
V roce 1823 se Moroni 
zjevil jako anděl Josephu 
Smithovi a ukázal mu 
místo, kde byl onen zá-
znam ukryt. O čtyři roky 
později bylo Josephovi 
dovoleno záznam vyzved-
nout. Joseph „záznam pře-
ložil darem a mocí Boží“ 
z dávného jazyka, kterým 
byl tento záznam napsán, 
do angličtiny.3 Poté vydal 
Knihu Mormonovu  
a rozšířil ji mezi lidi. (Více 
informací o tomto tématu 
najdete na stranách 22 a 72 
v tomto čísle.)

Co se stalo s původním  
záznamem – zlatými 
deskami?

Joseph Smith získal 
desky v září 1827 a měl 

svědectví je možná ještě 
působivější proto, že 
někteří z nich se „na čas 
chovali vůči Josephovi 
nepřátelsky“, jak prohlásil 
starší Jeffrey R. Holland 
z Kvora Dvanácti apo-
štolů. Nicméně „svědčili 
až do své smrti, že viděli 
anděla a drželi v ruce 
desky. ‚Byly nám ukázány 
mocí Boží a nikoli lid-
skou,‘ prohlásili. ‚Pročež 
víme s jistotou, že toto 
dílo je pravdivé.‘“ 4

Existují nějaké  
hmatatelné důkazy  
o tom, že Kniha  
Mormonova je  
pravdivá?

Ačkoli my svou  
víru nezakládáme na  
hmatatelných důkazech,  
o Knize Mormonově 

Kdo další  
viděl zlaté 
desky?

je u sebe až do jara roku 
1829. Když v roce 1838 
sepisoval svůj životopis, 
vysvětlil v něm, co se 
s deskami stalo: „Když  
si, podle úmluvy, pro  
ně posel [Moroni] přišel, 
vydal jsem mu je; a on  
je má ve své péči do 
tohoto dne, což je druhý 
den měsíce května jeden 
tisíc osm set třicet osm.“ 
( Joseph Smith–Životopis 
1:60.)

Kdo další viděl  
zlaté desky?

Kromě Josepha Smi-
tha spatřilo desky ně-
kolik mužů a žen, kteří 
vydali svědectví o jejich 
opravdovosti. Konkrétně 
jedenáct mužů, kteří jsou 
známi jako tři svědkové 
a osm svědků, zazname-
nalo své svědectví o tom, 
že desky viděli a – v pří-
padě osmi svědků – že je 
i drželi. Jejich svědectví 
jsou uvedena na začátku 
každého výtisku Knihy 
Mormonovy.

Tito muži stojí jako 
mocní svědkové Knihy 
Mormonovy, a jejich 
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existují lingvistické, histo-
rické i archeologické dů-
kazy. Například představa 
psaní záznamů na kovové 
desky byla kdysi terčem 
posměchu, ale v posled-
ních letech byly nalezeny 
četné příklady posvát-
ných spisů na kovových 
deskách, z nichž některé 
byly ukryty v kamenných 
schránkách.

Lingvisté v Knize Mormo-
nově objevili slova a fráze, 
které v angličtině znějí 
zvláštně, ale v hebrejštině  
a v příbuzných jazycích, 
které znali lidé Knihy  
Mormonovy a které mladý 
Joseph Smith neznal, smysl 
dávají.

Takovéto důkazy  
však nejsou tím, co nás 
přesvědčuje o pravdivosti 
Knihy Mormonovy. Je to 

zjevoval a vždy bude zjevo-
vat svou vůli svým dětem 
na zemi. Věříme, že Bible 
je slovo Boží, ale nevěříme, 
že obsahuje všechna zje-
vení, která Bůh dal nebo 
ještě dá svým prorokům.  
I v dnešní době zjevuje 
svou vůli prostřednictvím 
žijících proroků a apoštolů, 
kteří jsou základem Církve 
Ježíše Krista Svatých po-
sledních dnů (viz Efezským 
2:20).

Když apoštol Jan napsal 
knihu Zjevení, nebyla to 
poslední kniha v Bibli. 
Starý a Nový zákon byl 
spojen do jedné knihy 
písma – nyní nazývané 
Bible – teprve ve třetím 
století po Kr.

Podobně i Deutero-
nomium 4:2 nám říká, 
abychom nic nepřidávali 
ke slovům Mojžíšovým. 
Samozřejmě že tento verš, 
jenž je uveden na začátku 
Starého zákona, neruší 
platnost zbytku Bible. Ani 
Mojžíš, ani Jan nemohli 
mluvit o provádění změn 
v knihách, které ještě 
neexistovaly; spíše varo-
vali před pozměňováním 

otázka víry a osobního 
zjevení.

Jak mohu poznat, že 
je Kniha Mormonova 
pravdivá?

Jediný jistý způsob, jak 
to můžete sami pro sebe 
poznat, je skrze moc Ducha 
Svatého. Poslední kapitola 
v Knize Mormonově vy-
zývá každého, kdo ji čte, 
přemítá o ní a upřímně 
touží poznat, zda je prav-
divá, aby se na to zeptal 
Nebeského Otce ve jménu 
Ježíše Krista. Ti, kteří tak 
učiní, poznají mocí Ducha 
Svatého, že tato kniha prav-
divá je (viz Moroni 10:3–5). 
Miliony členů Církve se 
modlily a díky svědectví 
od Ducha Svatého vědí, 
že Kniha Mormonova je 
pravdivá. (Více informací 
o tomto tématu najdete na 
stranách 4, 60 a 80 v tomto 
čísle.)

Jsem poněkud zmaten 
verši ve Zjevení 22:18–19, 
kde je nám řečeno, že ke 
slovu Božímu nemáme 
nic přidávat.

Jedna z našich klíčových 
nauk je ta, že Bůh vždy 

DALŠÍ  
INFORMACE 
O KNIZE 
MORMONOVĚ

Na internetu  
je v řadě jazyků 

velké množství infor-
mací, které vám mohou 
pomoci dozvědět se 
toho o Knize Mormo-
nově více a podělit 
se o tyto informace 
s rodinou či přáteli.

• Na internetu 
můžete číst Knihu 
Mormonovu na 
adrese scriptures .lds 
.org/ bm.

• Chcete-li se dozvě-
dět více informací  
o Knize Mormo-
nově, položit 
nějaké otázky 
nebo chatovat 
s misionáři, jděte 
na mormon .org/ 
book-of-mormon.

• Chcete-li si objed-
nat výtisk zdarma, 
navštivte mormon 
.org/ free-book- 
of-mormon.

• Další informace, 
články a vysvětlení 
najdete na lds .org/ 
study/ topics/ book- 
of-mormon? 
lang=eng. 
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pravého učení evangelia.
Kniha Mormonova, která 

obsahuje plnost evangelia, 
nepozměňuje Boží slovo, 
ale opětovně ho potvrzuje. 
(Více informací o tomto 
tématu najdete na stranách 
24 a 39 v tomto čísle.)

Slyšel jsem, že v Knize 
Mormonově byly od 
doby, kdy byla poprvé 
vydána, provedeny 
určité změny. Co bylo 
změněno a proč?

Odpověď na tuto otázku 
vyžaduje, abychom trochu 
porozuměli tomu, jak byla 
Kniha Mormonova přelo-
žena a vydána.

1. Když Joseph Smith 
překládal zlaté desky 
mocí Boží, diktoval  
jednotlivá slova písaři. 
Písaři občas při zapisování 
slov dělali pravopisné  
a gramatické chyby. Na-
příklad v 1. Nefim 7:20 
byla slova „were sor-
rowful“ zapsána jako 
„ware sarraful“. Písaři 
nebyli nevzdělaní, ale 
pravidla pravopisu nebyla 
v té době ustálena.

2. Původní rukopis 
překladu byl poté opsán, 

Prorok přeložil ze zlatých 
desek.

5. K dalším změnám  
patřilo nové rozdělení  
kapitol a veršů a také  
poznámky pod čarou  
obsahující křížové odkazy.

Podělte se o výtisk  
Knihy Mormonovy

Bez ohledu na to,  
jaké otázky lidé ohledně 
Knihy Mormonovy kla-
dou, nejlepším obhájcem 
je tato kniha sama o sobě. 
Můžete o této knize vydá-
vat svědectví, dělit se  
o ni s druhými a vyzývat 
druhé k tomu, aby se  
o ní sami modlili. Má-li 
člověk upřímné srdce  
a skutečně touží poznat, 
zda je tato kniha pravdivá, 
Pán „[onomu člověku] 
projeví [její] pravdivost,  
mocí Ducha Svatého“. 
(Moroni 10:4.) ◼

ODKAZY
 1. Viz například Boyd K. Packer, 

„Kniha Mormonova – další 
svědectví o Ježíši Kristu“,  
Liahona, leden 2002, 71.

 2. Učení presidentů Církve: 
Joseph Smith (2007), 63–64.

 3. Učení: Joseph Smith, 61. 
 4. Jeffrey R. Holland, „Bezpečí 

pro naši duši“, Liahona,  
listopad 2009, 90.

aby mohl být vytvořen 
nový rukopis pro tiskárnu. 
V této fázi byly některé 
pravopisné a gramatické 
chyby opraveny a byla 
doplněna interpunkce. 
Některá slova však byla 
opsána nesprávně, a tak  
se do rukopisu dostaly 
nové chyby.

3. Tiskař dělal to nej-
lepší, aby text vysázel 
správně. Nicméně občas 
i on do něj vnesl další 
chyby. Například v Almovi 
57:25 si chybně přečetl 
slovo „joy“ [radosti] a 
místo toho vysázel „foes“ 
[nepříteli].

4. Prorok Joseph  
Smith si pečlivě prošel 
první tři vydání Knihy 
Mormonovy a nadále  
text očišťoval a upravoval. 
Některé chyby však byly 
objeveny až v pozdějších 
vydáních. V roce 1981 
byla konečně opravena 
tisková chyba v Almovi 
16:5, kde bylo slovo„ 
whether“ [zda] opraveno 
na „whither“ [kam], čímž 
byl text upraven do po-
doby, v jaké byl v původ-
ním rukopisu, když ho 

Jak mohu 
poznat, 
že je 
Kniha 
Mormo-
nova 
pravdivá?
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Svaté ujištění, jež mám ohledně Spasitele 
a Jeho znovuzřízené Církve, jsem poprvé 
získal jako mladý muž, když jsem četl 

Knihu Mormonovu. Právě při čtení tohoto 
posvátného záznamu jsem pociťoval – znovu 
a znovu – nepopíratelné našeptávání Du-
cha Svatého, který mé duši potvrzoval jeho 
pravdivost.

Četba této knihy znamenala počátek mého 
světla. Byla zdrojem mé první duchovní jistoty, 
že Bůh žije, že je to můj Nebeský Otec a že na 
věčnosti byl pro mě navržen plán štěstí. Vedla 
mě k lásce k Bibli a k dalším standardním 
dílům Církve. Naučila mě milovat Pána Ježíše 
Krista, začít chápat Jeho milosrdný soucit a 
zamýšlet se nad milostí a velikostí Jeho smírné 
oběti.

Jelikož jsem sám pro sebe zjistil, že Kniha 
Mormonova je pravdivým svědkem – dalším 
svědectvím a novou smlouvou – toho, že Ježíš 
je Kristus, zjistil jsem také, že Joseph Smith byl 
a je prorok Boží. Jak řekl můj prapradědeček 
v počátcích Znovuzřízení: „Žádný zlovolný člověk by 
takovou knihu napsat nedokázal; a žádný dobrý člověk 
by ji nenapsal, ledaže by byla pravdivá a bylo by mu 
přikázáno Bohem, aby tak učinil.“ 1

K mému počátečnímu přesvědčení se připojily 
všechny další podnětné okamžiky a posvěcující projevy, 
které dnes dávají nesmírně hluboký smysl mým dnům, 
směr mému životu a pevný základ mému svědectví.

Pravda, neplul jsem s bratrem Jaredovým. 
Neslyšel jsem krále Beniamina pronášet jeho 
kázání, jež mu předal anděl. Nebyl jsem 
v zástupu Nefitů, kteří se dotkli ran vzkříše-
ného Pána, ani jsem neplakal s Mormonem 
a Moronim nad zkázou civilizace. Ale mé 
svědectví o tomto záznamu a klid, který 
přináší srdci člověka – klid, který jsem obdr-
žel skrze našeptávání Svatého Ducha, stejně 
jako jste ho obdrželi vy – je stejně závazné a 
nepochybné jako bylo jejich. Svědčím o této 
knize s takovou jistotou, jako kdybych, spo-
lečně s třemi svědky, viděl anděla Moroniho 
nebo jako kdybych, společně s třemi a osmi 
svědky, držel zlaté desky v ruce.

Dále svědčím o tom, že nikdo z nás ne-
může získat plnou víru v toto dílo posledních 
dnů – a tím i najít plnou míru pokoje a útěchy 
v této naší době –, dokud nepřijme božskost 
Knihy Mormonovy a Pána Ježíše Krista, o 
němž tato kniha svědčí. Jak řekl Mormon 
Moronimu v jednom z jejich nejnáročnějších 
období, tak říkám i já v naší náročné době: 
„Buď věrný v Kristu. … A kéž milost Boha 
Otce, jehož trůn je vysoko v nebesích, a Pána 
našeho Ježíše Krista, který sedí na pravici 
moci jeho, … je a na věky s tebou zůstává.“ 
(Moroni 9:25–26.)

Kniha Mormonova je posvátným vyjádřením Kris-
tovy velké poslední smlouvy s lidstvem. Je to nová 
smlouva, nové svědectví z Nového světa pro celý svět. 
Světlo, v němž kráčím, je Jeho světlo. Jeho milosrden-
ství a nádhera vedou mě – i vás –, když o Něm svěd-
číme světu. ◼
ODKAZ
 1. George Cannon, citováno v „The Twelve Apostles“, Andrew Jenson, 

ed., The Historical Record, 6:175.

SVĚDECTVÍ, 
SMLOUVA  
A SVĚDEK

Starší Jeffrey R. Holland
Kvorum Dvanácti apoštolů
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Vydávám  
svědectví,  
že Kniha  
Mormonova je 
nová smlouva, 
nové svědectví 
z Nového světa 
pro celý svět.



„Máte mezi sebou nějaké, kteří jsou nemocní? Přiveďte je sem. …

… Neboť vidím, že víra vaše postačuje k tomu, abych vás 

uzdravil.

A stalo se, že když takto promluvil, celý zástup předstoupil  

A on uzdravil každého, Gary Kapp

s nemocnými svými a sužovanými svými a chromými svými a 

se slepými svými a s němými svými a se všemi těmi, kteří byli 

jakkoli sužováni; a on uzdravil každého, jak před něho byli 

předvedeni.“ (3. Nefi 17:7–9.)



„A nyní … vy všechny končiny země, 
poslouchejte tato slova a věřte v Krista; a 
nevěříte-li těmto slovům, věřte v Krista. A 
budete-li věřiti v Krista, budete věřiti těmto 
slovům, neboť jsou to slova Kristova, … a 
ona učí všechny lidi, aby činili dobro.

A nejsou-li to slova Kristova, suďte sami – 
neboť Kristus vám posledního dne ukáže 
s mocí a s velikou slávou, že to jsou jeho 
slova.” (2. Nefi 33:10–11.)
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	76 Časté dotazy týkající se Knihy Mormonovy
	80 Svědectví, smlouva a svědek




