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Na hřbitově Janaka v japonském Tokiu přišli 
Saitōsovi, rodina Svatých posledních dnů, 
navštívit rodinný hrob. Je to pro ně místo 
vzpomínání, které je o to posvátnější, protože 
Saitōsovi díky evangeliu vědí, že rodiny mohou 
být spolu na věky.

Úcta k rodině a předkům je v japonské 
kultuře hluboce zakořeněná a japonští Svatí 
posledních dnů se radují z toho, že jejich 
národ je nyní požehnán třemi chrámy: Tokio 
(první chrám v Asii, zasvěcený v roce 1980, 
v současné době prochází renovací), Fukuoka 
(zasvěcený v roce 2000) a Sapporo (zasvěcený 
v roce 2016). V Japonsku se také nachází 64 cír-
kevních středisek rodinné historie.

Misionáři přijeli do Japonska poprvé v roce 
1901, pod vedením staršího Hebera J. Granta 
(1856–1945), který byl v té době členem Kvora 
Dvanácti apoštolů a později sloužil jako sedmý 
president Církve. Dnes žije v Japonsku téměř 
130 tisíc členů v 261 kongregacích.

První překlad Knihy Mormonovy do 
Japonštiny si vyžádal pět let a byl 
dokončen v roce 1909. V roce 1957  
byl vydán revidovaný překlad.

Mezi generální autority pocházející 
z Japonska patří Adney Y. Komatsu (1923–
2011) a Sam K. Shimabukuro (1925–2015), 
kteří se narodili na Havaji; Yoshihiko 
Kikuchi, emeritní generální autorita; 
Takashi Wada a Kazuhiko Yamashita.

První sborový dům Svatých posledních 
dnů v Asii byl zasvěcen v Japonsku v roce 
1964.

Japonsko
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Učednictví
Svět, ve kterém žijeme, je zjevně navržen tak, 

aby naši oddanost učednictví podroboval 
zkouškám. Zatímco budeme v tomto roce stu-
dovat Nový zákon, můžeme se nechat inspirovat 
učením a příkladem Ježíše Krista a Jeho učedníků, 
kteří se snažili od svého Mistra učit a stávat se více 
takovými, jako je On.

Jako učitelé Nového zákona na Univerzitě 
Brighama Younga se s mou kolegyní Gaye 
Strathearnovou v tomto čísle dělíme o několik 
myšlenek o tom, jakým vzorům učednictví se 
můžeme naučit od Marie, matky Páně (stra-
na 12), a od Jana Milovaného (strana 18). Tyto 
dvě osobnosti patří k největším svědkům Ježíše 
Krista. S výjimkou samotného Boha Otce nikdo 
jiný než Ježíšova matka nevěděl lépe, že Ježíš je 
skutečně Syn Boží, a Jan se řadil mezi původ-
ních dvanáct apoštolů a byl zjevně jedním 
z Pánových nejbližších přátel.

Oddanost těchto i dalších učedníků nás 
učí tomu, jak se i my můžeme stát milovanými 
učedníky Ježíše Krista a být jimi bez ustání 
i navzdory výzvám a problémům světa.

Zatímco budeme s modlitbou studovat Nový 
zákon, umožní nám to nejen získat více znalostí 
o Ježíšovi, ale také Ho budeme moci lépe poznat. 
(Viz Jan 17:3.)

S pozdravem
Eric D. Huntsman

Maria,  
matka Ježíšova

Gaye Strathearnová

12

Zásady  
pastýřské služby:
Záměr, který 
změní naši pastýř-
skou službu

8

Jan, učedník, 
jehož Ježíš  
miloval
Eric D. Huntsman

18

Zázračné  
poslání Proroka  
Josepha Smitha

President Dallin H. Oaks

28
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5 Symboly v Novém zákoně
V Novém	zákoně	lze	v předmětech,	kultuře,	historii	a místech	najít	 
určité	významy.

6 Portréty víry:  
Phan Phon – Phnompenh, Kambodža
Druhý	den	jsme	poklekli	k modlitbě	a požádali	Pána,	aby	nám	ukázal	
cestu	a požehnal	nám,	abychom	dokázali	najít	nový	domov.

8 Zásady pastýřské služby: 
Záměr, který změní naši pastýřskou službu
Je	toho	mnoho,	co	můžeme	dělat,	abychom	v rámci	pastýřské	služby	
přiváděli	druhé	ke	Kristu.

12 Maria, matka Ježíšova
Gaye Strathearnová
Je	toho	hodně,	čemu	se	můžeme	naučit	z Mariina	příkladu	víry	
a oddanosti.

18 Jan, učedník, jehož Ježíš miloval
Eric D. Huntsman
Tak	jako	apoštol	Jan	se	i my	můžeme	stát	milovanými	učedníky	 
Ježíše	Krista.

24 Dvě úrovně víry
Starší Wilford W. Andersen
Víra	znamená	více	než	jen	jednat;	znamená	uvádět	naši	vůli	do	 
souladu	s vůlí	Boží.

28 Zázračné poslání Proroka Josepha Smitha
President Dallin H. Oaks
Přímá	svědectví	a právní	dokumenty	nám	pomáhají	porozumět	
Josephově	povaze	a tomu,	čeho	byl	schopen	během	svého	života	
dosáhnout.

38 Hlasy Svatých posledních dnů
Zájemci	padali	ze	stromů;	dychtivé	hodování	na	slově	Božím;	nález	
peněz;	kotel	poháněný	vírou.

Mladí dospělí

42
Péče	o naše	duševní	
a emoční	zdraví	je	zcela	
nezbytná	k udržení 
vyrovnaného a radost-
ného života.	Přečtěte	si	
články	pro	tento	měsíc	o emoč-
ní	soběstačnosti.

Mládež

50
Zjistěte,	jak	porozumět	vlastní	
hodnotě	a růst tak, jak rostl 
Spasitel, ve čtyřech důleži-
tých oblastech.	Projděte	si	
téma Vzájemného sdru-
žení pro rok 2019	a zjistě-
te,	jak	vás	to,	že	budete	dávat	
najevo	svou	lásku	k Nebeskému	
Otci,	učiní	šťastnými.

Děti
Z oddílu pro děti se stal 
samostatný časopis – 
Kamarád!	Věříme,	že	díky	
tomu	získají	děti	jednodušší	
přístup	k příběhům	prohlu-
bujícím	víru,	které	jsou	určeny	
právě	jim.	Pokud	doma	žádné	
děti	nemáte,	darujte	prosím	
nového	Kamaráda	některému	
z dětí	z vašeho	sboru,	odbočky	
nebo	okolí.

Na obálce
Poslední večeře,  

Carl	Heinrich	Bloch.

OBSAH

Krátké	články

Oddí ly
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HLAVNÍ ČLÁNKY 
DOSTUPNÉ POUZE 

V ELEKTRONICKÉ 
PODOBĚ

KONTAKTUJTE NÁS
Své	otázky	či	zpětnou	vazbu	můžete	poslat	e-	mailem	
na	adresu	liahona@	ldschurch	.org.

Příběhy	posilující	víru	můžete	zaslat	prostřednictvím	
stránek	liahona	.lds	.org	nebo	poštou	na	adresu:
Liahona,	floor 23
50	E.	North	Temple	Street
Salt	Lake	City,	UT	84150-	0023,	USA

Liahona v elektronické podobě

14 způsobů, jak dát do pořádku své  
emoční zdraví
Heather J. Johnsonová
Tyto	tipy	vám	mohou	pomoci	cítit	se	opět	sami	sebou.

DALŠÍ ZDROJE A MATERIÁLY
V aplikaci	Knihovna	evangelia	a na	stránkách	 
liahona	.lds	.org	je	možné:

•	Najít	aktuální	vydání.

•	Najít	články	dostupné	pouze	v elektronické	 
podobě.

•	Vyhledávat	v minulých	vydáních.

•	Odeslat	redakci	vlastní	příběhy	či	zpětnou	vazbu.

•	Objednat	si	předplatné	nebo	ho	někomu	darovat.

•	Obohatit	své	studium	prostřednictvím	digitálních	
nástrojů.

•	Sdílet	oblíbené	články	a videa.

•	Stáhnout	si,	poslechnout	nebo	vytisknout	své	
oblíbené	články.

Jak si najít odborníka v oblasti duševního  
zdraví, který bude pro vás ten pravý
Kevin Theriot
Pokud	uvažujete	o návštěvě	odborníka	v oblasti	 
duševního	zdraví,	tento	článek	vám	může	pomoci	 
zjistit,	kde	začít.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Aplikace Knihovna 
evangelia
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Olivy:	„Ježíš	přišel	k úpatí	Olivové	hory,	aby	 
vykonal	první	část	Usmíření.	K tomu	došlo	 
v zahradě	getsemanské.	Slovo	Getsemany 
pochází	z hebrejských	slov	gat,	což	znamená	 
‚lis‘,	a šmanim,	což	znamená	‚olej‘,	zejména	
olivový.

Olivy	se	lisovaly	pod	tíhou	těžkých	kamenných	
kol,	aby	se	z nich	vymačkal	drahocenný	olej.	A stej-
ně	tak	byl	Kristus	v zahradě	getsemanské	doslova	
lisován	pod	tíhou	hříchů	světa.	Potil	veliké	krůpěje	krve	

–	‚olej‘	svého	života	–	
které	vycházely	z každé-
ho	póru.	(Viz	Lukáš	22:44;	
NaS	19:18.)“

S Y M B O L Y  V   N O V É M  Z Á K O N Ě

V NOVÉM ZÁKONĚ MŮŽEME 
VEDLE TOHO, ČEMU SE V NĚM 
UČÍ, NA JÍT URČITÉ VÝZNAMY 
I V PŘEDMĚTECH, KULTUŘE, 
HISTORII A MÍSTECH.

Výňatky z článku Russella 
M. Nelsona, „In This Holy 
Land“, Tambuli, Feb. 1991, 
13, 17, 18.

Hory:	„Na	hory	není	
snadné	vylézt.	Tehdy,	tak	
jako	je	tomu	i dnes,	Pán	
vyzýval	své	učedníky,	aby	
vystupovali	na	hory,	čímž	
zdůrazňoval,	jak	účinné	je	
vynaložené	úsilí	a posluš-
nost.	Totéž	bude	poža-
dovat	i od	vás	–	obrazně,	
a možná	i doslovně.“

Voda:	„Řeka	Jordán	byla	
místem,	jež	si	Ježíš	vybral	
pro	svůj	křest,	který	vykonal	
Jan,	aby	‚plnili	všelikou	spra-
vedlnost‘	[Matouš	3:15].	Je	
podstatné,	že	tento	posvát-
ný	obřad	byl	vykonán	
v doslova	nejníže	polože-
ném	sladkovodním	zdroji	
na	této	planetě?	Mohl	si	
snad	vybrat	lepší	místo	
jakožto	symbol	hloubky	
pokory,	do	které	sestoupil	
a z níž	opět	vystoupil?“
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Lebka:	„K Ukřižování	došlo	na	kopci,	
který	se	nazýval	Golgota	(hebrejsky)	
nebo	Kalvárie	(latinsky),	což	zname-
ná	‚lebka‘.	Lebka	symbolizovala	smrt.	
Na	takovémto	místě	došlo	k dovršení	
smírné	oběti.	Spasitel	světa	byl	na	kříži	
pozvednut	nad	smrt	v tom	nanejvýš	

velkolepém	významu	–	a to	uskutečnění	
a skutečnosti	Pánovy	moci	nad	smrtí.“



P O R T R É T Y  V Í R Y

Phan Phon
Phnompenh, Kambodža

Uvědomil	jsem	si,	že	soused	byl	stejně	chu-
dý	jako	já.	Neměl	v úmyslu	ten	oheň	založit.	
Kdybych	ho	přiměl,	aby	to	zaplatil,	měl	by	
s tím	veliké	problémy	a já	bych	přesto	poci-
ťoval	zášť.	Vzpomněl	jsem	si	na	slova	Pána,	
že	máme	milovat	své	bližní.	Pocítil	jsem,	že	
bych	měl	sousedovi	odpustit.

Když	jsem	se	rozhodl	odpustit,	pocítil	
jsem	klid.

Soused	byl	šťastný,	že	jsem	mu	odpustil.	
I moje	rodina	je	nyní	šťastnější.	A když	na	to	
pomyslím,	jsem	šťastný	i já.

Členové	a sousedé	přispěli	vším,	čím	
mohli,	aby	mé	rodině	pomohli.	Dostal	jsem	
hodně	rýže	a podělil	jsem	se	o ni	s druhý-
mi.	Ptali	se	mě,	proč	dávám	druhým,	když	
jsem	v tak	špatné	situaci.	Říkám	jim,	že	když	
sloužím	druhým,	sloužím	Pánu.	Chci	Mu	
něco	dát,	protože	díky	Němu	se	v mém	
životě	stalo	mnoho	zázraků.	Nyní	máme	
krásný	dům,	lepší	než	ten,	který	shořel.

Když začal Phanův dům hořet, dokázal 
zachránit pouze svá tři vnoučata. Všechno 
ostatní lehlo popelem. Phan se zlobil na 
souseda, který oheň způsobil. Když se Phanův 
hněv přenesl i na jeho rodinu a sousedy, 
uvědomil si, že bude muset odpustit.
LESLIE NILSSON, FOTOGRAF

DALŠÍ ZDROJE
Starší Larry J. Echo Hawk učí tomu, jak může odpuštění 
člověku pomoci jít dál a pociťovat v životě pokoj. Přečtěte 
si jeho poselství na stránkách lds .org/ go/ 1196.
Další Portréty víry najdete na stránkách lds .org/ go/ 18.
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Zásady pastýřské služby

ZÁMĚR,	KTERÝ	ZMĚNÍ	 
NAŠI	PASTÝŘSKOU	
SLUŽBU

Ačkoli je mnoho záměrů, s nimiž můžeme vykonávat pastýřskou službu, naše 
úsilí, které v rámci ní vynakládáme, má být vedeno touhou pomáhat druhým 
dosáhnout hlubšího osobního obrácení a stát se více takovými, jako je Spasitel.
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Milujeme- li druhé tak, jak je miluje Spasitel, přejeme si jim pomáhat tak, 
jak to dělal On. On je jakožto Dobrý pastýř vrcholným příkladem 
smysluplné pastýřské služby.

Zatímco si z Něj budeme brát v rámci své pastýřské služby příklad, 
je důležité pamatovat na to, že Jeho úsilí milovat druhé, pozvedat je, 
sloužit a žehnat jim mělo vyšší cíl, než jen uspokojit okamžité potře-
by. Samozřejmě si byl vědom jejich každodenních potřeb a soucítil 
s jejich momentálním utrpením. A tak je uzdravoval, dával jim 
najíst, odpouštěl jim a učil je. Ale přál si udělat něco více, než jen 
uhasit jejich dnešní žízeň. (Viz Jan 4:13–14.) Přál si, aby Ho lidé, 
které měl kolem sebe, následovali (viz Lukáš 18:22; Jan 21:22), aby 
Ho poznali (viz Jan 10:14; Nauka a smlouvy 132:22–24) a aby dosáhli 
svého božského potenciálu (viz Matouš 5:48). A totéž platí i dnes. (Viz 
Nauka a smlouvy 67:13.)

Je bezpočet možností, jak můžeme žehnat druhým, ale pokud konečným cílem naší 
pastýřské služby bude pomáhat druhým poznat Spasitele a stát se více takovými, jako je On, 
budeme pracovat na tom, aby nadešel den, kdy nebudeme muset své bližní učit poznávat Pána, 
protože Ho budeme všichni znát (viz Jeremiáš 31:34).
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Články „Zásady pastýřské služby“ nám mají pomoci 
naučit se starat jeden o druhého – jejich účelem 
není sloužit jako poselství, o které bychom se měli 
podělit. Zatímco budeme poznávat ty, kterým slou-
žíme, bude nám Duch Svatý napovídat, abychom 
dokázali rozpoznat, jaké poselství by kromě naší 
péče a našeho soucitu mohli potřebovat.

Spasitel se zaměřoval na to, co přesahovalo okamžité potřeby

• Několik lidí vyvinulo nesmírné úsilí, aby přinesli svého ochrnutého přítele  
k Ježíšovi, a ten ho mohl uzdravit. Spasitel nakonec onoho muže uzdravil, ale 

více Mu záleželo na tom, aby mu odpustil hříchy. (Viz Lukáš 5:18–26.)
• Když lidé ke Spasiteli přivedli ženu přistiženou při cizoložství  

a On ji odmítl odsoudit, zachránil jí tím fyzicky život. Přál 
si ji však zachránit i po duchovní stránce, a tak jí řekl: „Jdiž 
a nehřeš více.“ (Viz Jan 8:2–11.)

•  Maria a Marta poslaly pro Ježíše a žádaly Ho, aby přišel uzdra-
vit svého přítele Lazara. Ježíš, který uzdravil druhé při bezpo-
čtu příležitostí, svůj příchod odkládal, dokud Lazar nezemřel. 
Ježíš věděl, co si členové oné rodiny přejí, ale tím, že pozvedl 
Lazara z mrtvých, posílil jejich svědectví o své božskosti. (Viz 
Jan 11:21–27.)

Jaké další příklady můžete k tomuto seznamu přidat?

Co můžeme udělat?
Bude- li naším záměrem pomáhat druhým stát se  

více takovými, jako je Spasitel, pak to, jak budeme 
vykonávat pastýřskou službu, dozná určitých změn. 
Zde je několik námětů, jak se můžete díky porozu-
mění výše zmíněnému nechat při svém úsilí v rámci 

pastýřské služby vést.
Námět č. 1: Spojte se v rámci služby se Spasitelem

Veškerá naše snaha konat dobro je chvályhodná, ale 
můžeme vyhledávat příležitosti k tomu, abychom obohatili 

svou službu tím, že ji spojíme se Spasitelem. Pokud je například 
rodina, u níž jste pověřeni pastýřskou službou, nemocná, může být užiteč-
né přinést jim něco k jídlu, ale toto prosté vyjádření toho, že je máte rádi, 
lze znásobit, vydáte- li jim svědectví o lásce, kterou k nim chová Spasitel. 
Vaši pomoc na zahradě druzí jistě ocení, ale možná by mohla být ještě 
užitečnější, kdybyste spolu s ní nabídli i kněžské požehnání.

Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „Člověk 
s dobrým srdcem může někomu pomoci vyměnit pneumatiku, vzít spolu-
bydlícího k lékaři, jít na oběd s někým, kdo je smutný, nebo se na někoho 
usmát a pozdravit ho, aby byl den o něco lepší.

Ale ten, kdo se řídí prvním přikázáním, k těmto důležitým skutkům 
služby přirozeně ještě něco přidá.“ 1
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Námět č. 2: Zaměřujte se na cestu smlouvy
President Russell M. Nelson poté, co ke členům poprvé promluvil jako president 

Církve, řekl: „Kráčejte dál cestou smlouvy.“ Uzavírání a dodržování smluv vám 
„otevře dveře ke každému duchovnímu požehnání a výsadě, které jsou 
dostupné“.2

Jakožto Svatí posledních dnů jsme byli pokřtěni, konfirmová-
ni a obdrželi jsme dar Ducha Svatého. Způsobilí mužští členové 
dostávají kněžství. Chodíme do chrámu, abychom získali obda-
rování a byli zpečetěni jako rodiny na věky. Tyto spásné obřady 
a s nimi spojené smlouvy jsou pro nás nezbytné, máme- li se stát 
takovými, jako je On, abychom s Ním mohli být.

Možná budeme hrát důležitou roli v tom, abychom dru-
hým pomáhali kráčet po této cestě tím, že jim budeme pomá-
hat, aby dodržovali své smlouvy a připravovali se na to, že 
v budoucnu uzavřou další.3 Jak můžete pomoci jednotlivci či 
rodině, kterým sloužíte, přijmout další obřad, který potřebu-
jí? Může to obnášet pomoc otci s přípravou na to, že pokřtí 
svou dceru, vysvětlení požehnání pramenících z další smlou-
vy, kterou je třeba uzavřít, nebo rozhovor o tom, jak získat 
v rámci přijímání svátosti, kdy obnovujeme své smlouvy, 
podnětnější zážitky.

Námět č. 3: Vybízejte a povzbuzujte
Ve vhodném okamžiku si s těmi, o které pečujete, promluvte 

o jejich obrácení a snaze stávat se ve větší míře takovými, jako je 
Kristus. Povězte jim o jejich silných stránkách, kterých jste si všimli 
a které na nich obdivujete. Zjistěte, v čem by se podle svého názo-
ru mohli zlepšit, a promluvte si o tom, jak byste jim mohli pomo-
ci. (Více o rozhovorech s těmi, u nichž jste pověřeni pastýřskou 
službou, naleznete v článku „Raďte se o jejich potřebách“, Zásady 

pastýřské služby, září 2018.)
Nebojte se je vybídnout, aby následovali Spasitele a dovolili Mu 

pomoci jim dosáhnout jejich božského potenciálu. Pokud zároveň 
s touto výzvou vyjádříte svou důvěru, kterou v ně vkládáte, a víru v Krista, 
může jim to změnit život.
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Šest možností, jak druhým 
pomoci kráčet ke Kristu

Níže jsou uvedeny náměty pro to, jak 
můžete druhým pomáhat se v životě 
zlepšovat a kráčet po cestě smlouvy. 

(Další náměty najdete v příručce 
Kažte evangelium mé, kapitola 11.)

Výzva k činu
Zamyslete se nad tím, jak by vaše úsilí 

v oblasti pastýřské služby – ať již značné, nebo 
nepatrné – mohlo druhým pomoci k hlubšímu 
obrácení a k tomu, aby se stali více takovými, 
jako je Spasitel.

Podělte se o zkušenosti
Zašlete nám své zkušenosti spojené s pastýřskou službou druhým 

nebo s tím, jak vám slouží oni. Navštivte stránky liahona .lds .org 
a klikněte na „Submit an Article or Feedback“ [„Odeslat článek 
nebo zpětnou vazbu“]. ◼

POZNÁMKY
 1. Neil L. Andersen, „A Holier Approach to Ministering“ (zasvěcující shromáždění 

Univerzity Brighama Younga, 10. dubna 2018), 3, speeches.byu.edu.
 2. Russell M. Nelson, „Zatímco společně kráčíme kupředu“, Liahona, duben 2018, 7.
 3. Viz Henry B. Eyring, „Dcery ve smlouvě“, Liahona, květen 2014, 125–128.
 4. Viz David A. Bednar, „Obráceni k Pánu“, Liahona, listopad 2012, 106–109.

1. Dělte se o zkušenosti. Otevřeně a směle hovořte o tom, jak vám Spasitel pomáhá, 
zatímco se snažíte k Němu těsněji přilnout prostřednictvím toho, že navzdory dílčím 
nezdarům žijete podle zásad evangelia.

2. Slibujte požehnání. Lidé potřebují k tomu, aby se změnili, nějaký důvod, 
který je lákavější než důvody, proč se neměnit. Vysvětlíte- li jim požehná-
ní, ze kterých pramení určité důsledky, může jim to poskytnout mocnou 
motivaci. (Viz Nauka a smlouvy 130:20–21.)

3. Vybízejte. Život v souladu s určitou zásadou evangelia 
s sebou přináší svědectví, které je pravdivé (viz Jan 7:17) 
a vede k hlubšímu obrácení.4 Téměř každé setkání s těmi, 
u nichž jste pověřeni pastýřskou službou, by mohlo zahrnovat 
prostou výzvu, aby udělali něco, co jim pomůže se rozvíjet.

4. Společně plánujte. Co je zapotřebí k tomu, aby se jim 
podařilo dodržet závazek, že se změní? Jak jim můžete 
pomoci? Je třeba postupovat v určitém pořadí?

5. Podporujte je. Pokud to pomůže, vytvořte podpůrnou síť lidí, 
kteří mohou dotyčnému pomoci neztrácet motivaci a uspět. Všichni 
potřebujeme někoho, kdo nás bude povzbuzovat.

6. Sledujte postup. Pravidelně hovořte o tom, jak si vedou. Zaměřujte se na to, 
co jste naplánovali, ale v případě potřeby plán pozměňte. Buďte trpěliví, vytr-
valí a poskytněte jim povzbuzení. Dosáhnout změny může nějaký čas trvat.
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Gaye Strathearnová
Docentka	na	Katedře	starověkých	písem	Univerzity	Brighama	Younga

Maria, matka Ježíšova, je jednou z mála žen zmiňova-
ných v písmech a jedinou, o jejímž životě a poslání 
druzí prorokovali mnoho staletí před jejím naroze-

ním. (Viz 1. Nefi 11:15, 18; Mosiáš 3:8; Alma 7:10.)1 Novozá-
konní pisatelé evangelií podle Matouše, Marka, Lukáše i Jana 
poskytují ohledně jejího života a působení jen letmé informace, 
protože se právem zaměřují na Spasitele. Avšak členové rané 
křesťanské církve označovali Marii slovem theotokos, což zna-
mená „nositelka či matka Boha“,2 což byla připomínka důležité 
úlohy, kterou Maria v Otcově plánu rovněž zastává.

Starší Bruce R. McConkie (1915–1985) z Kvora Dvanácti 
apoštolů napsal: „Lze snad o té, kterou Pán požehnal nad všechny 
ženy, mluvit méně než vznešeně? Byl jen jeden Kristus a je jen 
jedna Maria. Oba byli v [předsmrtelné existenci] ušlechtilí a velicí 
a oba byli předustanoveni ke službě, kterou vykonali. Nelze jinak 
než předpokládat, že Otec vybral jakožto matku svého Syna toho 
nejvznešenějšího ženského ducha právě tak, jako vybral sobě 
podobného mužského ducha, aby se stal Spasitelem. … Měli 
bychom … Marii projevovat patřičnou úctu, která jí náleží.“ 3

Díky Lukášově vylíčení příběhu zvěstování Marii (viz Lukáš 
1:26–56) si této pozoruhodné mladé ženy můžeme vážit ještě 

více. V Mariině setkání s Gabrielem a s Alžbětou vidíme mla-
dou ženu, která se snaží vyrovnat se svým jedinečným povo-
láním od Boha a pochopit ho. Velkolepost tohoto povolání 
musela být pro někoho tak mladého těžkým břemenem, avšak 
ona svou vůli ochotně podrobila vůli Otcově. Její příběh nám 
připomíná, že Bůh pamatuje na všechny své děti a že povolává 
obyčejné muže a ženy, aby se neobyčejně zapojovali do pomo-
ci budovat Jeho království. Maria se stala prvním Ježíšovým 
učedníkem, a proto je vzorem pro všechny ty, kteří se rozhodují 
Ježíše následovat.

Nazarét – Mariin domov
Nový zákon nám naneštěstí neposkytuje žádné informace 

o Mariiných rodičích, o jejím narození, ani nic o jejím životě 
v Nazarétu. Lukáš popisuje Nazarét slovem polis, což lze přelo-
žit jako město či městečko, ale zjevně se nejedná o nějak zvlášť 
významné místo. O Nazarétu se kromě Nového zákona nezmi-
ňují až do konce 2. století po Kristu žádné jiné písemnosti.

Víme, že Nazarét se nachází na pahorku v Dolní Galileji, 
z něhož je výhled na úrodné údolí Jezreel, asi 105 kilometrů 
severně od Jeruzaléma. Archeologové uvádějí, že Nazarét byl 
v 1. století spíše vesnicí než městem, s odhadovaným počtem 
obyvatel kolem 400–500.4 Až na několik výjimek přežívali 

Maria   

Mariin příběh je nadčasovou připomínkou toho,  
jakou cenu musíme zaplatit za učednictví  

a jaká požehnání z něho vyplývají.
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matka Ježíšova
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obyvatelé Galileje s velkými obtížemi – pracovali za minimální 
mzdu, starali se o hospodářská zvířata, rybařili a obdělávali 
půdu, aby byli schopni pro svou rodinu zaopatřit potraviny 
a zaplatit daně. Vesnice neměla žádné opevnění; neexistují 
důkazy o tom, že by měla dlážděné ulice či nějaké architekto-
nicky významné stavby, ani o tom, že by se na zdejších budo-
vách používaly luxusní materiály, jako například mramor, 
mozaiky či fresky, nebo že by domácnosti vlastnily nějaké 
drahé dovážené zboží.5 Dva domy z 1. století, které archeolo-
gové odkryli, vypadají jako skromné jednopodlažní přístřešky 
se dvěma místnostmi, doškovou střechou a malým dvorkem.6 
Pohřební zvyklosti a fragmenty několika vápencových nádob 
naznačují, že obyvatelé byli spíše židovského než pohanského 
původu.

Ačkoli žádný z těchto objevů nelze přímo spojovat s Marií 
či s její rodinou, umožňují nám získat určitou představu o tom, 
jak její život v Nazarétu mohl vypadat – byla to venkovská 
dívka žijící v rolnické vesnici, daleko od náboženského středis-
ka Jeruzaléma a jeho chrámu, kněžské šlechty a bohatství. Už 
jako mladá dívka pravděpodobně pracovala po boku své matky 
a dalších žen ve vesnici a tkala látku, vařila, sbírala palivové 
dříví, přinášela vodu z domácí nádrže nebo vesnické studně 
a pracovala na poli – to vše, aby pomáhala své rodině přežít.

Mariino povolání
Mariin příběh v knize Lukášově začíná zjevením se anděla 

Gabriela – téhož anděla, který se předtím zjevil Zachariášovi 
v chrámu. (Viz Lukáš 1:11, 19, 26.) Když se Gabriel Marii 
zjevil, byla mladou ženou zasnoubenou Jozefovi, za kterého 
se měla vdát. (Viz Lukáš 1:27.) Ačkoli nevíme, kolik let Marii 
v té době bylo, ve starověku bylo možné dohodnout sňatek 
dokonce ještě před začátkem puberty. Když se Gabriel zjevil 
a prohlásil, že Maria je „milostí obdařená“, že „Pán [ je] s [ní]“, 
že je „požehnaná … mezi ženami“ a že byla podle Lukáše 1:28 
v Překladu Josepha Smitha „vyvolena“ (viz také Alma 7:10), 
muselo to v Marii vyvolat smíšené pocity zmatku, či dokon-
ce strachu. Můžeme si jen představovat, jaké myšlenky se jí 
v tom okamžiku honily hlavou – mohly to být například tyto 

otázky: „Proč mě Bůh považuje za požehnanou mezi ženami?“ 
„Proč jsem nalezla ‚milost u Boha‘ a co to vůbec znamená?“ 
„Proč Bůh seslal Gabriela za mnou, a ne k nějaké jiné mladé 
ženě v Nazarétu či v Jeruzalémě?“ Ano, sice pocházela z rodu 
Davidova (viz Lukáš 1:32; Římanům 1:3), ale to mělo během 
římské okupace jen velmi malý význam. Byla zkrátka jen 
obyčejnou mladou ženou z rolnické rodiny, která žila v nevý-
znamné vesnici. Natanael se později ptal: „Může z Nazaréta co 
dobrého býti?“ ( Jan 1:46.)

Gabriel na žádnou otázku, která mohla v Mariině srdci či 
mysli vyvstat, neodpovídá. Místo toho ve svém poselství pokra-
čuje: Maria počne dítě, ale nebude to dítě obyčejné. Její dítě 
bude nazváno Synem Nejvyššího a obdrží trůn „Davida otce 
jeho“. (Viz Lukáš 1:32–33.) Jinak řečeno, Gabriel Marii řekl, že 
její syn bude Synem Božím a zaslíbeným Mesiášem. Pokud byla 
Maria zmatená a vystrašená před tímto oznámením, můžeme se 
jen domnívat, jak se musela cítit po něm.

Zamysleme se nad jednou zásadou, které tato část Mariina 
příběhu učí o učednictví. Plán, který Bůh pro Marii připra-
vil, byl plánem, o který Maria rozhodně nežádala! Gabriel 
se zjevil Zachariášovi proto, že se on a Alžběta modlili, aby 
se jim zázrakem narodilo dítě, ale k Marii přišel Gabriel za 
velmi odlišných okolností – nikoli aby splnil nějakou prosbu, 
ale aby jí oznámil Boží vůli. Maria, vzhledem ke své nadchá-
zející svatbě, pravděpodobně přemýšlela o tom, že bude mít 
v budoucnu děti. Ale přestože se 1. století v judaismu vyzna-
čuje vlnou mesiášského očekávání, napadlo by snad Marii, 
mladou rolnickou ženu z Nazarétu, že by právě ona měla být 
matkou Mesiáše? Pravděpodobně ne. Z tohoto příběhu se učí-
me, že povolání k učednictví často vyžaduje, abychom změnili 
své osobní životní plány.

Lukáš se ve své knize zaměřuje na Gabrielovo a poté Alžběti-
no prohlášení. Ve třech případech však vyjadřuje své myšlenky 
a pocity i Maria.

Inspirovaná otázka
V prvním případě klade Gabrielovi tuto otázku: „Kterak 

se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?“ (Lukáš 1:34.) 



	 L e d e n 	 2 0 1 9  15

Vzhledem k daným okolnostem je její otázka opodstatněná. 
Čtenářům připomíná otázku Zachariáše: „Po čemž to [že 
Alžběta porodí syna] poznám?“ (Verš 18.) Avšak zatímco jeho 
otázka vyjadřuje pochybnosti ohledně Gabrielovy odpovědi na 
modlitbu, kterou sám Zachariáš přednesl Bohu, Mariina otáz-
ka se snaží získat vysvětlení Boží vůle, která jí byla oznámena. 
Když Bůh vyzývá své učedníky, aby zvedli laťku a vystoupili ze 
své komfortní zóny, jsou otázky nevyhnutelné – a inspirované 
otázky vedou ke zjevení.

Gabrielova odpověď na Mariinu otázku má tři části:

1. Zaprvé – říká Marii: „Duch svatý sstoupí v tě.“ (Verš 35.) 
Duch Svatý je onou mocí, skrze niž mají učedníci v kaž-
dé době zvelebovat své povolání. „Pamatujte na to, že 
toto dílo není pouze vaše a moje,“ učil president Thomas 
S. Monson (1927–2018). „Toto je Pánovo dílo, a když 
máme Pánovo pověření, máme také nárok na Pánovu 

pomoc. Pamatujte na to, že koho Pán povolává, toho 
uschopňuje.“ 7 Poté Gabriel předává Marii informace, 
které se konkrétně týkají její situace: „A moc Nejvyššího 
zastíní tobě; 8 a protož i to, což se z tebe svatého narodí, 
slouti bude Syn Boží.“ (Verš 35.)

2. Zadruhé – Gabriel říká Marii o Alžbětě, která zažívá 
podobné, ačkoli ne zcela totožné, zázračné těhotenství. 
(Viz verš 36.) Alžbětino těhotenství je pro Marii zname-
ním toho, že na to není sama, že je zde přinejmenším 
někdo další, kdo má určité povědomí o tom, čím ona 
prochází.

3. Zatřetí – Gabriel jednoznačně prohlašuje: „Neboť  
nebude [nic] nemožné u Boha.“ (Verš 37.) Tím, že 
Alžběta otěhotněla, Bůh vykonal něco nemožného.9 
Gabrielovo prohlášení je připomínkou pro učedníky 
v každé době – když přijmeme Boží výzvy, mohou se 
stát zázraky.
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Anděl Gabriel se zjevil Marii a předal jí překvapivé poselství, že je „požehnaná … mezi ženami“ a že porodí Syna Božího.
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Učedníkova ochota
Mariina druhá slovní odpověď v tomto příběhu podle mě 

ztělesňuje závazek a postoj učedníka: „Aj, [služebnice] Páně, 
staniž mi se podlé slova tvého.“ (Lukáš 1:38.) Slovo služebni-
ce naznačuje, že Maria se rozhodla přijmout povolání, které 

jí Bůh předal. Tato slova jsou Mariinou verzí toho, co její 
Syn jednou řekne v Getsemanech: „Ne má vůle, ale tvá staň 
se.“ (Lukáš 22:42.) Ačkoli je zřejmé, že v tomto okamžiku 
své životní cesty nemůže zcela rozumět tomu, co vše se od ní 
bude vyžadovat – Simeon jí později prorokuje: „Tvou vlastní 
duši pronikne meč“ (Lukáš 2:35) – Maria se přesto rozhodne 
kráčet s vírou vpřed.

„I odšel od ní anděl.“ (Lukáš 1:38.) Když Gabriel odchází, 
Maria zůstává sama. Jedna věc je, když učedník učiní prohláše-
ní podobné tomu jejímu v přítomnosti nebeského posla, ale co 
má dělat nyní, když anděl odešel? Jak tento svůj zážitek vysvět-
lí rodičům? Jak ho vysvětlí Jozefovi? Co jí to bude stát, pokud 
jí oni nebo obyvatelé Nazarétu neuvěří? Její život v blízkosti 
druhých v Nazarétu by se pro ni nyní mohl stát obtížným.

A tak si vzpomíná na druhou část Gabrielovy odpovědi na 
její otázku a vydává se za Alžbětou. Dva úvodní příběhy z kni-
hy Lukášovy se znovu prolínají. Jakmile se Maria pozdravila 
s Alžbětou, „zplésalo nemluvňátko v životě jejím, a naplněna jest 
Duchem svatým Alžběta. I zvolala hlasem velikým a řekla: Požeh-
naná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého.“ (Lukáš 
1:41–42.) Její Duchem inspirovaný pozdrav podpořil to, co již 
Gabriel ohledně Mariina požehnaného postavení mezi ženami 
prohlásil. Maria nyní získala druhé svědectví o svém povolání, 
ale to přišlo teprve poté, co toto povolání ochotně přijala.

Příběh o Marii a Alžbětě je připomínkou dvou důležitých 
aspektů v životě novodobých učedníků. Je to připomínka 
důležité vzájemně provázané hodnoty, která je jádrem Pomoc-
ných sdružení po celém světě – ženy různého věku a v různých 
životních fázích se setkávají, aby se ve chvílích potřeby vzá-
jemně podporovaly a posilovaly. Je také připomínkou toho, že 
Bůh ve chvílích potřeby nezapomíná na ty, které povolal, ale 
často odpovídá tím, že je objímá v náruči druhých, které rov-
něž povolal.

Magnificat
Mariino poslední prohlášení je známé jako Magnificat 

a jedná se o projev její radosti v reakci na Alžbětina slo-
va. Maria v něm vyjadřuje dojmy z toho, co se jí v životě SE
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Příběhy Marie a Alžběty jsou provázané vzájemnou láskou a podporou, kterou si tyto 
ženy v čase potřeby projevovaly.
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přihodilo, a zamýšlí se nad nově nabytým pochopením svého 
místa v Božím plánu. V prvé řadě a především si přeje velebit, 
chválit a oslavovat svého Boha, v němž se raduje jako ve svém 
Spasiteli. (Viz Lukáš 1:46–47.) Ve svém zážitku spatřuje neu-
tuchající milosrdenství Boží – ať již díky tomu, že Bůh vybral 
někoho tak neurozeného, jako je ona (viz verše 48–50), tak 
také díky tomu, že ji vybral, aby hrála ústřední roli v naplňo-
vání Abrahamovy smlouvy (viz verše 54–55).

„I zůstala Maria s [Alžbětou asi tři] měsíce, a navrátila se do 
domu svého.“ (Verš 56.) Maria byla nyní lépe připravena napl-
ňovat své božské povolání.

Mariin příklad pro nás
Novodobí učedníci jsou od Mariina příběhu vzdáleni jed-

nak kulturou, jednak 2 000 lety. Nicméně její příběh je nadča-
sovou připomínkou toho, jaká je cena učednictví. Bůh očekává, 
že Jeho následovníci se chopí výzev, které jim dává. President 
Russell M. Nelson nám připomíná, že „Bůh své děti smlou-
vy vždy žádal o to, aby dělaly obtížné věci“.10 Maria nebyla 
výjimkou; a nejsme jí ani my. Výzva pro nás spočívá v tom, 
abychom vždy měli víru podrobit svou vůli té Jeho a přijímat 
Jeho povolání s vírou, že Jeho Duch nás bude ve službě Jemu 
zvelebovat. Také Bonnie H. Cordonová, generální president-
ka Mladých žen, nám připomíná, že „jsme schopni dělat to, 
co je obtížné“, a poté dodává, že „ jsme schopni to zvládat 
s radostí“.11

Co budeme my, jakožto novodobí učedníci, mít jako své 
prohlášení Magnificat? Jak budeme vyjadřovat svou radost 
v Bohu? Jak budeme vyjadřovat velkolepost Jeho milosrdenství 
ve svém životě? Jak budeme oslavovat svou roli v naplňování 
Abrahamovy smlouvy v dnešní době? Toto je jen několik mož-
ností, jak se něčemu naučit z Mariina pozoruhodného příběhu 
učednictví. ◼

POZNÁMKY
 1. Matouš rozuměl tomu, že Maria je naplněním Izaiášova proroctví o panně, 

která porodí syna jménem Immanuel. (Viz Izaiáš 7:14.) Jeho citace o panně 
pochází z řeckého překladu Izaiáše z 2. století př. Kr., který používali první 
křesťané a který se používá i v Bibli krále Jakuba v Izaiášovi 7:14.

 2. Ve vydání Knihy Mormonovy z roku 1830 popisuje 1. Nefi 11:18 Marii jako 
„matku Boha“.

 3. Bruce R. McConkie, Mortal Messiah, 4 vols. (1981), 1:326–327, poznámka 
pod čarou 4.

 4. Viz James E. Strange, „Nazareth“, Anchor Bible Dictionary, 4:1050;  
Jonathan L. Reed, Archaeology and the Galilean Jesus: A Re- examination  
of the Evidence (2002), 131.

 5. Viz Reed, Archaeology and the Galilean Jesus, 131.
 6. Viz Ken Dark, „Has Jesus’ Nazareth House Been Found?“ Biblical  

Archaeology Review, vol. 41, no. 2 (March/April 2015), 54–63; viz také 
Ken Dark, „Early Roman- Period Nazareth and the Sisters of Nazareth 
Convent“, The Antiquities Journal, vol. 92 (2012), 37–64.

 7. Thomas S. Monson, „Duty Calls“, Ensign, May 1996, 44.
 8. Řecké slovo, které je zde přeloženo jako „zastínit“ (episkiazō), je totéž slovo, 

kterým se v řeckém překladu Starého zákona popisuje oblak sestupující na 
svatostánek po jeho dokončení. Toto popisovalo slávu Páně.

 9. Pán řekl něco podobného Abrahamovi, když se Abraham se Sárou dozvě-
děli, že budou mít v pokročilém věku dítě. (Viz Genesis 18:14; Římanům 
4:19–21.)

 10. Russell M. Nelson, „Buďte opravdovými mileniály“, Liahona, říjen 2016, 49.
 11. „Bonnie H. Cordonová – generální presidentka Mladých žen“, Liahona, 

květen 2018, 129.

V 
M

AR
IIN

Ě 
NÁ

RU
ČÍ
,	S

IM
O
N
	D

EW
EY



18 L i a h o n a

Eric D. Huntsman
Profesor na Katedře starověkých písem Univerzity Brighama Younga

Jan je po Petrovi zřejmě nejznámější z Ježíšových původních dvanácti apo-
štolů. On a jeho bratr Jakub byli s Petrem přítomni u několika nanejvýš 
důležitých okamžiků Spasitelova působení ve smrtelnosti a Jan je tradič-

ně spojován s autorstvím pěti různých knih v Novém zákoně.1 Jeho osobní 
blízkost k Pánu je popsána v Janovi 13:23: „Byl pak jeden z učedlníků Ježíšo-
vých, kterýž zpolehl na klíně jeho, ten, jehož miloval Ježíš.“ V průběhu věků 
znázorňovalo křesťanské umění tento obraz tím, že Jana vykreslovalo jako 
mladého muže často spočívajícího ve Spasitelově náruči. Z tohoto pochází 
jeho jedinečné označení „Jan Milovaný“, avšak jeho svědectví a poslání odha-
lují stránky učednictví, které můžeme napodobovat my všichni.

Jan, syn Zebedeův
Janovo jméno v hebrejštině – Jochanan – znamená „Bůh je milostivý“. 

Většina informací, které o Janovi máme, pochází z prvních tří evangelií, která 
příběh Spasitelova působení ve smrtelnosti vyprávějí do značné míry z téhož 
pohledu. Všechna tato evangelia se shodují na tom, že Jan byl synem úspěš-
ného galilejského rybáře Zebedea, který měl svou vlastní loď a mohl najímat 
nádeníky, aby jemu a jeho synům pomáhali při práci. Jan a jeho bratr Jakub 
také spolupracovali s bratry Petrem a Ondřejem; a tito čtyři opustili své 
rybářské podnikání, když je Ježíš vyzval, aby Ho následovali a stali se učední-
ky na plný úvazek.2

Jan  
učedník, jehož Ježíš miloval

Novozákonní spisy spojené s Janem  
Milovaným popisují tohoto apoštola jako 

učitele i jako vzor pro naše učednictví.
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Ačkoli se v evangeliích Zebedeus již později 
znovu nezmiňuje, matka Jakuba a Jana se stala 
Ježíšovou následovnicí, přimlouvala se u Ježíše za 
své syny a byla svědkem Ukřižování.3 Obvykle 
byla označována jménem Salome a dost možná 
byla sestrou Marie, matky Ježíšovy, což by zname-
nalo, že Jakub a Jan byli bratranci Ježíše a příbuzní 
Jana Křtitele.4

Jan byl krátce po svém počátečním povolání 
svědkem mnoha Pánových raných zázraků a uče-
ní.5 Možnost vidět zázraky a naslouchat takovým 
kázáním, jako je Kázání na hoře, Jana nepochybně 
připravila na okamžik, kdy ho Ježíš povolal, aby se 
stal jedním z Jeho dvanácti apoštolů.6 Mezi těmito 
zvláštními svědky tvořili Petr, Jakub a Jan vnitřní 
okruh blízkých učedníků, kteří byli přítomni 
u významných okamžiků Ježíšova působení ve 
smrtelnosti:

• Při kříšení Jairovy dcery byli očitými svědky 
Pánovy moci nad smrtí.7

• Na hoře Proměnění viděli Ježíše zjeveného 
ve své slávě a slyšeli hlas Otce dosvědčující, 
že Ježíš je Jeho Syn, v němž se Mu dobře 
zalíbilo.8

• Na hoře Olivové slyšeli Jeho závěrečné pro-
roctví o posledních dnech.9

• V zahradě getsemanské byli poblíž Spasitele, 
když započal své veliké dílo Usmíření.10

Stejně jako dal Ježíš Kristus Šimonovi další 
jméno Céfas neboli Petr, což znamená „kámen“, 
dal i Jakubovi a Janovi označení Boanerges neboli 
„synové hromu“.11 Vzhledem k tomu, že se ptali 
Ježíše, zda mají na samařskou vesnici, která Krista 
zavrhla, seslat oheň z nebe (viz Lukáš 9:51–56), 
může tato přezdívka naznačovat, že měli vznětlivou 
či přinejmenším velmi ráznou povahu. Nicméně 
je stejně tak možné, že toto jméno jim bylo dáno 
v očekávání toho, že se mohou stát mocnými svěd-
ky, podobně jako Petrovo jméno pravděpodobně 
neodráželo ani tak jeho dřívější oddanou, avšak 

Jan a Jakub, v odpověď na 
Ježíšovu výzvu, „opustivše 
otce svého Zebedea na lodí 
s pacholky, šli za ním“. 
(Marek 1:20.)
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impulzivní povahu, jako spíše jeho pevnost a sílu 
po Ježíšově Vzkříšení.12

Jan je v situacích, kdy se objevuje v knize 
Skutků, popisován jako silný a neochvějný spo-
lečník Petra. Jan byl s Petrem, když Petr uzdravil 
chromého muže u chrámu, a společně odvážně 
kázali před židovskými představiteli Jeruzaléma. 
Tito dva apoštolové spolu putovali do Samaří, aby 
udělili dar Ducha Svatého samaritánům, které učil 
a pokřtil Filip.13

Jan se však právě ve spisech, jejichž autorství je 
s ním spojováno, nejlépe projevuje jako 
mocný svědek božskosti svého mistra 
a přítele Ježíše Krista. Tyto novozákonní 
knihy představují Jana jako učitele i jako 
vzor, který můžeme následovat na své 
cestě učednictví.

Milovaný učedník
Je zajímavé, že Jan není v evange-

liu, které je mu tradičně přisuzováno, 
nikde jmenován. Evangelium podle 
Jana zmiňuje dva syny Zebedeovy pouze 
jednou – v poslední kapitole, kde byli 
dvěma ze sedmi učedníků, kteří potkali 
vzkříšeného Pána u Galilejského moře. 
Ani v tomto případě však nejsou zmi-
ňováni jménem. Místo toho je Jan podle tradice, 
s podporou písem z období Znovuzřízení,14 oním 
anonymním učedníkem, jehož Pán miloval a kte-
rý byl přítomen u Poslední večeře, Ukřižování, 
prázdného hrobu a při Ježíšově posledním zjevení 
se u Galilejského moře.15

Možná je i oním druhým učedníkem, který byl 
společně s Ondřejem následovníkem Jana Křtitele 
a slyšel ho svědčit o tom, že Ježíš je Beránek Boží 
(viz Jan 1:35–40), a pravděpodobně je i oním učed-
níkem, který doprovázel Petra po Ježíšově zatčení 
a pomohl Petrovi dostat se do síně nejvyššího 
kněze (viz Jan 18:15–16).

V Janově evangeliu se tento milovaný učedník objevuje jako blízký 
a osobní přítel Pána. Jan je v tomto evangeliu společně s Martou, Lazarem 
a Marií výslovně uveden jako ten, koho Ježíš miloval. (Viz Jan 11:3, 5.) Jeho 
místo u stolu během Poslední večeře odráželo nejen poctu, ale i blízkost.

Vedle jeho přátelství se Spasitelem je i podle ostatních pasáží mocným 
svědkem nejdůležitějších událostí Ježíšova poslání – stál u paty kříže a byl 
svědkem Pánovy smrti jako oběti za hřích; přiběhl k hrobu po Vzkříšení 
a potvrdil, že je prázdný; a viděl vzkříšeného Spasitele.

Dvakrát se v Janově evangeliu mluví o tom, že toto evangelium se 
zakládá na očitém svědectví milovaného učedníka, a zdůrazňuje se, že 
jeho svědectví je pravdivé,16 což odráží skutečnost, že Joseph Smith pře-

jmenoval toto evangelium 
na „Svědectví Janovo“.17

Ačkoli odborníci nadále 
debatují o totožnosti milo-
vaného učedníka, pokud 
jím byl apoštol Jan, pak byl 
zdrojem textu tohoto evan-
gelia, ne- li jeho původním 
autorem.18 Proč tedy zůstal 
nepojmenován a nikdy se 
o něm přímo nemluví jako 
o apoštolu Janovi? Odpově-
dí může být zčásti to, že měl 
v úmyslu, aby jeho zážitky 
byly předobrazem pro věřící 
a učedníky v jakékoli době. 

Díky tomu, že zůstal v anonymitě, nám umožnil představit si sami sebe 
v tom, co prožil, naučit se milovat Pána a být Jím milováni a pak získat 
vlastní svědectví, o které jsme poté vyzýváni dělit se s druhými.

Epištoly – 1., 2. a 3. Janova
Podobně jako v případě Janova evangelia není žádný z těchto tří dopi-

sů přisuzován jmenovitě Janovi. Nicméně 1. epištola Janova, což je spíš 
naukové pojednání než dopis, je úzce spojena s Janovým evangeliem svým 
stylem a tématy, mezi něž patří důležitost lásky a poslušnosti – což jsou 
témata, kterým Spasitel učil v Janově vylíčení Poslední večeře.

1. epištola Janova, napsaná po Janově evangeliu, začíná prohlášením 
autorova svědectví o Pánu Ježíši Kristu, který byl „od počátku, [kterého] 
jsme slýchali, [kterého] jsme očima svýma viděli, a [kterého] jsme pilně 

„Toť jest učedlník ten,  
kterýž svědectví vydává 
o těchto věcech, a napsal 
toto, a víme, že pravé  
jest svědectví jeho.“  
(Jan 21:24.)
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spatřili, a [kterého se] ruce naše dotýkaly, o slovu života“. (1. Janova 1:1; 
zvýraznění přidáno.) Autor – kromě toho, že znovu opakuje úvodní řád-
ky evangelia Janova – klade důraz na své mocné, osobní a fyzické svědec-
tví o Ježíši Kristu: o Slovu Božím, jež bylo doslova učiněno tělem.

První křesťané, kterým byla tato kniha původně adresována, se zřejmě 
potýkali s vnitřním rozkolem, kdy jistá skupina přijala nesprávné přesvěd-
čení, že Ježíš Církev opustil.19 Autor 1. epištoly Janovy není jen svědkem, 
je také autoritou povolanou opravit falešnou nauku a odrazit útoky na 
víru ze strany antikristů a falešných duchů. (Viz 1. Janova 2:18–27; 4:1–6.) 
Jeho posláním bylo také povzbudit ty, kteří zůstali věrní, tím, že se s nimi 
podělil o významné pravdy týkající se Boha a Krista a o to, jak je důležité 
pokračovat ve víře a spravedlivosti.

Ve 2. a 3. epištole Janově se autor označuje jednoduše jako „starší“ a dál 
klade důraz na důležitost lásky a poslušnosti a na nebezpečí spočívající ve 
falešných učitelích a těch, kteří zavrhují řádnou církevní pravomoc.20

Všechny tyto tři knihy nás učí tomu, jak je důležité být nadále oddaný-
mi zjevenému Ježíši Kristu.

Zjevovatel
Z pěti knih, jejichž autorství je Janovi přisuzováno, ve skutečnosti jen 

kniha Zjevení používá jméno Jan a označuje ho v úvodních verších tímto 
jménem třikrát. (Viz Zjevení 1:1, 4, 9.) Pisatel, kromě toho, že sám sebe 
označuje za služebníka Božího, neuvádí žádné jiné indicie ohledně svého 
postavení či povolání, ale většina raných křesťanských autorit je přesvěd-
čena, že se jednalo o Jana, syna Zebedeova.

Kniha Mormonova a Nauka a smlouvy potvrzují, že apoštol Jan 
dostal zvláštní pověření přijmout a zaznamenat vidění, která obdržel.21 
Kniha Zjevení, složitá a velmi symbolická kniha, má za úkol uklidnit 
a utěšit křesťany, kteří v jakékoli době trpí pronásledováním či zkouška-
mi, a zároveň zjevit, jakou roli v průběhu historie zastává Ježíš Kristus.

Ačkoli jsou pro dobu, kdy Jan knihu Zjevení napsal, uváděna dvě růz-
ná data – dřívější datum v 60. letech po Kr., během vlády císaře Nerona, 
a pozdější datum v 90. letech po Kr., během vlády císaře Domitiana – 
obě data spadají do doby po mučednické smrti Petra, díky čemuž byl Jan 
služebně nejstarším žijícím apoštolem.

Jeho povolání se však netýkalo jen toho, aby přijal a zaznamenal vidění 
obsažená v této knize. V jednom jeho vidění anděl Janu Zjevovateli řekl, 
aby vzal knížku, neboli svitek, a snědl ji. Zprvu byla v jeho ústech sladká, 
ale v břiše mu zhořkla, což Joseph Smith vyložil jako symbol jeho poslá-
ní pomáhat shromažďovat Izrael v rámci znovuzřízení všech věcí. (Viz 

Zjevení 10:9–11; Nauka a smlouvy 77:14.) Toto 
poslání mohl Jan naplňovat díky své pokračující 
službě poté, co byl přenesen. Ačkoli se dávní 
i novodobí komentátoři neshodují na tom, co 
znamenají Ježíšova slova Petrovi ohledně Janova 
osudu uvedená na konci evangelia (viz Jan 21:20–
23), Joseph Smith obdržel zjevení potvrzující, že 
Jan bude dál sloužit jako přenesená bytost až do 
Spasitelova návratu. (Viz Nauka a smlouvy 7:1–6.) 
Jinak řečeno, Jan nejenže prorokoval o posledních 
dnech, ale jeho posláním je i pomáhat tato proroctví 

naplňovat a také být svědkem naplňování toho, co 
mu bylo zjeveno.

Ačkoli naše osobní poslání nemusí být tak 
velkolepé, Janův příklad nás učí tomu, že naše láska 
k Ježíši Kristu nás vede k tomu, abychom přijímali 
vlastní povolání a výzvy v životě – bez ohledu na 
to, jak hořké a zároveň sladké se mohou občas zdát.

Staňme se milovanými učedníky
Jan byl vedoucím členem Ježíšových původ-

ních dvanácti apoštolů, měl blízký osobní vztah se 
Spasitelem a zastával důležité role jako Jeho svědek, 
jako vedoucí Církve a jako zjevovatel. Přesto však 

„Po tomť poznáváme, že 
milujeme syny Boží, když 
Boha milujeme, a přiká-
zaní jeho [zachováváme].“ 
(1. Janova 5:2.)
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skutečnost, že se v evangeliu, jež nese jeho jméno, 
rozhodl označovat se za milovaného učedníka, slou-
ží jako vzor pro nás všechny na naší vlastní cestě 
učednictví. Díky Janovi se dozvídáme, že jako násle-
dovníci Ježíše Krista můžeme i my spočívat v náručí 
Jeho lásky, kterážto láska se ve své plnosti naplňuje 
skrze obřady, jako je ten, který zavedl při Poslední 
večeři. I my můžeme symbolicky stát u paty kříže 
a svědčit o tom, že Ježíš za nás zemřel, a s nadějí při-
běhnout, abychom se sami přesvědčili, že Pán žije. 
Naším povoláním, jakožto milovaných učedníků, 
je – podobně jako povolání Janovo – dělit se o toto 
svědectví s druhými, svědčit o pravdě a naplňovat 
jakékoli povolání, k němuž můžeme být povoláni, 
dokud Pán znovu nepřijde. ◼

POZNÁMKY
 1. Je zajímavé, že pouze kniha Zjevení přímo uvádí, že jejím 

autorem je Jan. (Viz Zjevení 1:1, 4.) Žádné evangelium, včet-
ně Janova, neuvádí svého autora. Raná křesťanská tradice 
však ztotožňovala postavu milovaného učedníka v Janově 
evangeliu s apoštolem téhož jména. Pojednání týkající se 
důkazů o této skutečnosti, odborné diskuse a postřehů 
získaných díky Znovuzřízení najdete v poznámce 17. Ani 
1. epištola Janova nikde neuvádí svého autora, ale její styl 
a témata jsou úzce spjaty s evangeliem Janovým. Jako autor 
2. a 3. epištoly Janovy je uveden pouhý „starší“, ale podle 
rané křesťanské tradice jsou tyto epištoly spojovány s auto-
rem evangelia Janova a 1. epištoly Janovy.

 2. Viz Marek 1:19–20; viz také Matouš 4:21–22; Lukáš 5:10–11. 
Většina odborníků se shoduje na tom, že evange lium 
podle Marka bylo napsáno jako první někdy v polovině 
60. let po Kr. a evangelia podle Matouše a Lukáše někdy 
v 70. letech nebo na začátku 80. let po Kr. Když tudíž čteme 
nejprve příběhy zaznamenané v Markovi, můžeme vidět, 
co bylo v Matoušovi a Lukášovi k těmto příběhům přidáno 
nebo jak byly upraveny.

 3. Zatímco v Markovi 10:35–37 se píše, že Jakub a Jan požá-
dali o to, aby mohli sedět po Ježíšově pravici a levici v Jeho 
království, v Matoušovi 20:20–21 se navíc píše, že tento 
požadavek ve skutečnosti vzešel od jejich matky. Pokud 
jde o její přítomnost při Ukřižování a později u prázdného 
hrobu, viz Marek 15:40; 16:1–8; viz také Matouš 27:55–56; 
Lukáš 23:49, 55; 24:1–10; a Jan 19:25.

 4. Pokud jde o další pojednání ohledně možných příbuzen-
ských vazeb Salome a také dalších informací o původu 
této rodiny a rybářského podnikání Zebedea, viz R. Alan 
Culpepper, John, the Son of Zebedee: The Life of a Legend 
(2000), 7–23.

 5. Viz Marek 1:21–31, 40–45; 2:1–12; 3:1–6; viz také Matouš 
8:1–4; 9:1–8; 12:9–14; Lukáš 4:33–39; 5:12–15, 17–26; 
6:6–11.

 6. Kázání na hoře najdete v Matoušovi 5–7. Povolání Jana 
a dalších původních apoštolů najdete v Markovi 3:13–19; 
viz také Matouš 10:2–4; Lukáš 6:13–16.

 7. Viz Marek 5:37; viz také Matouš 9:23–26; Lukáš 8:51, 
ačkoli v Matoušovi nejsou Petr, Jakub a Jan uvedeni.

 8. Viz Marek 9:2–10; viz také Matouš 17:1–8; Lukáš 9:28–36.
 9. Viz Marek 13:3–37.
 10. Viz Marek 14:32–34; viz také Matouš 26:36–38.
 11. Viz Marek 3:17. Boanerges je patrně přibližným řeckým 

přepisem aramejských slov bene regesh nebo r’m, což zna-
mená „synové bouře či hromu“.

 12. Viz Culpepper, John, the Son of Zebedee, 38–40, 50.
 13. Viz Skutkové 3:1–11; 4:1–21; 8:14–17.
 14. Viz Nauka a smlouvy 7; 77; 88:141.
 15. Viz Jan 13:23; 19:26, 34–35; 20:2–10; 21:1–14, 20–25; viz 

také Culpepper, John, the Son of Zebedee, 57–69.
 16. Viz Jan 19:35; 21:24–25; viz také Jan 20:30–31.
 17. Viz Joseph Smith’s New Translation of the Bible: Original 

Manuscripts, editovali Scott H. Faulring, Kent P. Jackson 
a Robert J. Matthews (2004), 234.

 18. Příklady odborného pojednání o totožnosti milovaného 
učedníka najdete v: Culpepper, John, the Son of Zebedee, 
72–85, a Raymond E. Brown, An Introduction to the Gospel 
of John, editoval Francis J. Moloney (2003), 189–199. 
Pokud jde o pojednání týkající se Jana jakožto zdroje či 
autora Janova evangelia, viz Richard Neitzel Holzapfel, 
Eric D. Huntsman a Thomas A. Wayment, Jesus Christ and 
the World of the New Testament (2006), 126–127, a mé vlast-
ní nedávné pojednání v „The Gospel of John“ v knize New 
Testament History, Culture, and Society (2018), ed. Lincoln 
Blumell.

 19. Viz Raymond E. Brown, The Epistles of John (The Anchor 
Bible, vol. 30 [1982]), 49–55, 71.

 20. Viz Culpepper, John, the Son of Zebedee, 90–95, a Holzapfel, 
Huntsman a Wayment, Jesus Christ and the World of the 
New Testament, 274–277.

 21. Viz Holzapfel, Huntsman a Wayment, Jesus Christ and the 
World of the New Testament, 281–282, a zejména 1. Nefi 
14:18–27; Eter 4:16; a Nauka a smlouvy 7:1–3; 77.

Jan byl mocným svědkem 
nejdůležitějších událostí 
Ježíšova poslání – stál 
u paty kříže a byl svědkem 
Pánovy smrti jako oběti za 
hřích; přiběhl k hrobu po 
Vzkříšení a potvrdil, že je 
prázdný; a viděl vzkříšené-
ho Spasitele.
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Víra v Ježíše Krista a v Jeho 
Usmíření je vírou v to, že 
sklidíme. Je to víra v Jeho 

moc, ne v tu vaši.
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Lehi byl se svou rodinou v pustině teprve několik  
dní, když mu Pán řekl, aby poslal své syny zpět do 
Jeruzaléma, aby tam získali od Labana mosazné desky. 

Lehiovy dva vzpurné syny, Lamana a Lemuela, chválíme málo-
kdy, ale pravdou je, že byli ochotni jít. Měli dost víry na to, aby 

to více než jen víra rozmáchnout se srpem – je to víra v to, že 
sklidíme.

Laman a Lemuel měli víru pokusit se, ale Nefi měl víru 
konat. Laman a Lemuel měli dostatek víry na to, aby se roz-
máchli srpem, ale Nefi měl dost víry na to, aby sklízel.

Tento nepatrný rozdíl mezi vírou rozmáchnout se srpem a vírou 
v to, že sklidíme, bude mít ve vašem životě zásadní vliv. Abychom 
mohli opět žít s Nebeským Otcem a vést na zemi produktivní 
a radostný život, musíme rozvinout víru v to, že sklidíme.

Obdrželi jsme od Pána úžasná zaslíbení – příslib štěstí 
a radosti v tomto životě a oslavení v životě příštím. Výzvy a pro-
blémy každodenního života však mají tendenci naši naději ničit. 
Naše země zaslíbení se zdá být tak daleko, tak nepravděpodob-
ná, že začínáme pochybovat.

„Není možné, abych tohoto cíle dosáhl nebo abych obdržel 
toto požehnání,“ říkáme si. „Pán měl jistě na mysli někoho 
jiného, když toto zaslíbil.“

Ne, On skutečně myslel na vás a na mě. Musíme mít jen dost 
víry na to, abychom svá požehnání obdrželi – víru natolik sil-
nou, aby proměnila naše budoucí zaslíbení v současnou realitu. 
Potřebujeme víru v to, že sklidíme.

Co je přesně tato víra a jak ji můžeme rozvíjet?

Starší Wilford 
W. Andersen
Sedmdesátník

Dvě úrovně víry

se o to pokusili.
Laman a později Lemuel se svými bratry 

požádali Labana o desky. Bratři při těchto poku-
sech přišli o rodinné jmění, a málem i o život. 
V onom okamžiku Lamana a Lemuela víra 
opustila a chystali se vše vzdát. Nefi se nad toto 
nebezpečí a zklamání naopak pozvedl:

„Jakože žije Pán a jakože žijeme my, nesejdeme 
k svému otci do pustiny, dokud neuskutečníme 
věci, které nám Pán přikázal.

Pročež, buďme věrni v zachovávání přikázání 
Páně.“ (1. Nefi 3:15–16.)

Nefi poté projevil velkou víru, získal od Laba-
na desky a vrátil se s bratry k otci do pustiny.

Zdá se, že existují dvě odlišné úrovně víry. 
První úrovní je víra pokusit se – víra rozmách-
nout se srpem. Druhou úrovní je víra konat. Je KR
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Mějme víru v Ježíše Krista
Zaprvé – na rozdíl od víry k rozmáchnutí se srpem není 

víra v to, že sklidíme, vírou v sebe sama. Není to totéž jako 
sebevědomí či pozitivní vnitřní postoj. Není to ani víra ve svou 
rodinu či přátele – ačkoli je toto vše dobré. Víra v to, že sklidí-
me, je vírou v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření. Je to víra v Jeho 
moc, ne v tu vaši.

Když jsem byl povolán presidentem kůlu Mesa Arizona 
Maricopa, starší W. Mack Lawrence, který v té době sloužil jako 
sedmdesátník – generální autorita, pozval mě a mou manželku 
do kanceláře presidenta kůlu, aby mi povolání sdělil. Poslušně 
jsem povolání přijal. Poté nás požádal, abychom šli do zasedací 
místnosti vysoké rady a abych s modlitbou zvážil, koho mám 
doporučit jako své rádce. Když jsem do této místnosti vstoupil, 
uviděl jsem fotografie všech předešlých presidentů kůlu, kteří 
sloužili od jeho založení, a zmocnila se mě úzkost. Všichni byli 
vynikající vedoucí jak v Církvi, tak ve společnosti.

Podíval jsem se na manželku a řekl jsem jí: „Kathleen, mys-
lím, že to nezvládnu. To je úplně jiná liga.“

„No, mně to neříkej,“ odvětila. „To si vyřeš se starším 
Lawrencem.“

Když jsem se mu svěřil se svým pocitem, že toto povolání 
nezvládnu, starší Lawrence k mému překvapení odpověděl: 
„Ano, myslím, že máte pravdu.“

Ale potom dodal: „Vy to nezvládnete, bratře Andersene, ale 
Pán ano. On má moc konat své dílo, a jestliže budete způsobilý 
a budete usilovně pracovat, On to zvládne. Uvidíte.“

A zvládl to.
Víra k rozmáchnutí se srpem je víra k učinění pokusu. Je 

to víra v sebe sama a vyprchá, jakmile se situace ztíží. A poté 
začneme pochybovat. Víra v to, že sklidíme, je však víra v Pána 
Ježíše Krista. Nikdy nevymizí.

Uveďme svou vůli do souladu s vůlí Boží
Abychom uplatňovali víru v to, že sklidíme, musíme si  

být jisti, že naše touhy a cíle jsou v souladu s vůlí Boží. Nelze 
uplatňovat víru v to, že sklidíme, pokud Bůh se sklizní nesou-
hlasí. Abychom měli Jeho pomoc, musíme sjednotit svou vůli 
s tou Jeho.

Jelikož prorok Nefi v knize Helamanově byl spravedlivým 
a věrným mužem, Pán mu řekl: „Budu ti žehnati na věky; a uči-
ním tě mocným ve slově a ve skutku, ve víře a v dílech; ano, 
dokonce tak, že všechny věci se ti stanou podle slova tvého.“ To 
je mocný slib. Potom Pán dodává: „Neboť ty nepožádáš o to, co 
je proti vůli mé.“ (Helaman 10:5.)

A Moroni nám říká: „A Kristus pravil: Budete- li míti víru 
ve mne, budete míti moc učiniti jakoukoli věc, která je pro mne 
žádoucí.“ (Moroni 7:33.)

Modlete se každý 
den o to, aby vám 
Nebeský Otec 
žehnal spraved-
livými přáními, 
abyste dokázali 
podřizovat svou 
vůli té Jeho.
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Abychom mohli rozvinout víru v to, že sklidíme, musíme svá 
přání podřídit Boží vůli.

Když byli moji synové mladší, hráli na střední škole v basket-
balových týmech. Mívali tehdy před začátkem každého zápasu 
týmovou modlitbu. Když jsem je pozoroval z tribuny, často jsem 
přemýšlel, o co se asi modlí. Jestliže se modlili o to, aby zvítězili, 
tak jejich modlitbám chyběla víra v to, že sklidí. O čemž jasně 
svědčilo množství zápasů, které prohráli. Pán zjevně nesdílel 
jejich přání, aby v každém zápase nutně zvítězili.

Jinými slovy, Bůh nám pomůže dosáhnout pouze těch cílů, 
které jsou pro nás dobré. To proto, že nás miluje a ví lépe než 
my, co bude pro naše dobro. A za to bychom Mu měli být vděč-
ni. Každý den bychom se měli modlit o to, aby nám Nebeský 
Otec žehnal spravedlivými přáními, abychom dokázali podři-
zovat svou vůli té Jeho. Musíme se naučit modlit se tak, jako se 
modlil Pán v zahradě getsemanské, aby se stala vůle Boží, a ne 
ta naše. (Viz Lukáš 22:42.) Jenom tehdy můžeme projevovat 
víru v to, že sklidíme.

Pusťme se do práce
Třetím předpokladem pro víru v to, že sklidíme, je práce. 

Apoštol Jakub vysvětlil, že víra bez skutků je mrtvá. Odvaha 
rozmáchnout se srpem vyžaduje víru, ale abychom měli víru 
v to, že sklidíme, nestačí jen věřit. I ďáblové věří, jak uvádí 
Jakub, avšak třesou se. (Viz Jakub 2:17, 19.)

Jednou jsem slyšel příběh o otci, který si všiml, jak jeho malá 
dcerka klečí u postele a modlí se, aby Nebeský Otec ochránil 
ptáčky, aby se nechytili do pasti na ptáky, kterou postavil její 
bratr a nastražil ji na zahradě. Během dne si ohledně toho otec 
dělal starosti. Věděl, že past je postavená dobře. Sám ji synovi 
pomáhal postavit.

„Ráno jsem slyšel, jak se modlíš, aby Nebeský Otec ochránil 
ptáčky před pastí, kterou nalíčil tvůj bratr,“ řekl své dcerce. 
„Ale někdy se stanou smutné věci, i když se modlíme o to, aby 
se nestaly.“

Odpověděla: „Jsem si jistá, že žádného ptáčka nechytí, tati.“
„Obdivuji tvou víru, zlatíčko,“ řekl otec. „Ale doufám, že 

jestli nějakého chytí, tak to tvou víru neraní.“
„Nechytí, tatínku,“ řekla. „Já vím, že žádného nechytí.“

Otec se jí zeptal: „Jak můžeš mít tak velkou víru?“
„Protože potom, co jsem se o to pomodlila,“ řekla dcerka, 

„jsem šla ven a jeho past na ptáky jsem celou rozšlapala.“
Je dobré modlit se k Nebeskému Otci o požehnání. Ale poté, 

co řekneme amen, se musíme pustit do práce. Nemůžeme oče-
kávat, že Pán povede naše kroky, pokud nejsme ochotni hýbat 
nohama. Ani bychom Pána neměli žádat, aby za nás udělal 
něco, co můžeme a máme udělat sami.

Musíme pracovat na tom, abychom dosáhli svých spraved-
livých cílů, a musíme pilně pracovat na tom, abychom dodr-
žovali přikázání. Opravdová moc našich smluv a opravdová 
moc víry v to, že sklidíme, se neuplatňuje tehdy, když dojdeme 
k pevnému přesvědčení, že Bůh dodržuje své sliby, ale tehdy, 
když se pevně rozhodneme, že budeme zachovávat ty své. Tato 
velká pravda je to, co proměňuje budoucí zaslíbení v současnou 
realitu. Musíme pracovat.

Nenechme se odradit nezdary či chybami, ale buďme stálí ve 
svém úsilí a buďme odhodlaní. Víra v to, že sklidíme, nevyžadu-
je dokonalost, ale vyžaduje vytrvalost.

Vyzývám vás, abyste rozvinuli víru v to, že sklidíte. Vložte 
svou víru pevně v našeho Spasitele Ježíše Krista a v Jeho Usmí-
ření. Ujistěte se, že vaše přání jsou v souladu s Jeho vůlí a že 
jsou jí podřízena. Poté se pusťte do práce celým svým srdcem, 
mocí, myslí a silou, s neochvějným odhodláním a vytrvalostí. 
Neexistuje žádná výzva, žádný problém ani žádná překážka, 
které by se nepoddaly víře v to, že sklidíme. ◼
Z proslovu „The Faith to Reap“ proneseného na zasvěcujícím shromáždění na 
Univerzitě Brighama Younga- Idaho 17. března 2015.

PROJEVUJTE SVOU VÍRU

„Existuje jen Jeden, v Nějž lze vždy bez rizika 
věřit, a to Pán Ježíš Kristus. A je zapotřebí, abyste 
svou víru projevovali!“
President Russell M. Nelson, „Nechte svou víru 
projevit“, Liahona, květen 2014, 29.



Z Á ZR AČNÉ  
POSL ÁNÍ  

Josepha 
Smitha

PROROK A 



R ozhodl jsem se, že promluvím 
o Josephu Smithovi – Prorokovi 
a muži. Doufám, že tím přispěji 
k tomu, abyste porozuměli jedineč-
ným a zázračným úspěchům zaklá-
dajícího proroka této dispensace.

Souvislost mezi povědomím o Josephu Smithovi, 
svědectvím o něm a misionářskou prací je nesmírně 
důležitá. Všichni víme, že někteří zájemci přijímají 
hlavní nauky evangelia, ale jednoduše nemohou 
přijmout fakt, že čtrnáctiletého chlapce navštívili 
Otec a Syn a že přeložil Knihu Mormonovu a stal 
se prorokem, tak jak ho známe. Je zapotřebí, aby se 
lidé, pro něž je obtížné přijmout Proroka Josepha 
Smitha, seznámili s tímto učením presidenta Russela 
M. Nelsona:

„Poslání Josepha Smitha ve smrtelnosti bylo 
předustanoveno. Jeho vnímavá a neposkvrněná mysl 
byla otevřená vůči Pánovým pokynům. Ale podle 
měřítek světa byl Joseph nanejvýš nepravděpodob-
ným kandidátem. A jeho úkol stát se Prorokem této 
poslední dispensace se zdál být naprosto nesplnitel-
ný. Tento příklad dokládá zásadu, která často platí 
ohledně toho, jak Pán pracuje – využívá něco, co je 
nepravděpodobné, k dosažení nemožného!“ 1

Je velice důležité, aby naši misionáři měli svědec-
tví o božském povolání a zázračném díle Proro-
ka Josepha Smitha.

Život Josepha Smitha stu-
duji již 65 let. Narodil jsem se 

President  
Dallin H. Oaks
První rádce  
v Prvním 
předsednictvu

Joseph Smith 
toho dokázal 
více, než by 
jakýkoli smr-
telník mohl 
dokázat v tak 
krátkém čase. 
Jediným 
možným 
vysvětlením 
je pomoc 
z nebes.
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Joseph Smith sloužil 
v době smrti nejen jako 
starosta Nauvoo, ale také 
jako generálporučík legie 
Nauvoo.



v roce 1932, kdy Církev existovala něco málo přes 100 
let. Domnívám se, že jsem jedním z typických věrných 
Svatých posledních dnů tohoto druhého století existence  
Církve. S Josephem Smithem jsme se nesetkali, ale 
máme pocit, že ho známe, a máme ho rádi kvůli tomu, 
co zjevil a čemu učil. Jsme svědky pravdivosti poetické 
předpovědi, že „země zví, kdo je ‚Bratr Joseph‘“.2

I. Joseph Smith, Prorok
Všichni Josepha Smitha známe jako prvního proro-

ka této dispensace – Pánův nástroj v Jeho Znovuzříze-
ní. Ale co Pán skrze tohoto proroka znovuzřídil? Ne 
každý Svatý posledních dnů (a málokterý nečlen) si je 
vědom poučných a rozsáhlých dodatků, které Prorok 
Joseph Smith přidal na základě Pánovy inspirace ke 
křesťanské nauce. Zde je stručný výčet:

• Podstata Otce, Syna a Ducha Svatého.
• Úlohy příslušející každému z těchto třech členů 

Božstva a Jejich vztah ke smrtelným bytostem.
• Podstata Pádu člověka.
• Účel smrtelného života v napomáhání uskutečnění 

Otcova plánu určeného Jeho dětem, aby dosáhly 
svého věčného určení.

• Role Usmíření Ježíše Krista v zajištění nesmrtel-
nosti a poskytnutí příležitosti získat věčný život.

• Role pozemského a věčného manželství v Otcově 
plánu.

• Zásadní role kněžství a obřadů v Otcově plánu.
• Zásadní role chrámů a zástupných obřadů v Otco-

vě plánu.
• Znalost toho, že Bůh si přeje spasit všechny své děti 

a že každý, kdo kdy žil na této zemi – ať již během 
svého života znal Ježíše Krista, či nikoli – je scho-
pen po smrti dosáhnout nejvyššího nebe.

• Souvislost mezi třemi zdroji pravdy o člověku 
a o vesmíru – vědou, písmy a pokračujícím zjevením.

Každý, kdo si prostuduje alespoň malou část tohoto 
výčtu – ať již je věřící, nebo nevěřící – musí uznat, 
že Joseph Smith stojí u pramene obrovského proudu 

odvážných, nových a drahocenných náboženských 
myšlenek. Jak se dočítáme v příručce Kažte evangelium 
mé, byla plnost evangelia na zemi znovuzřízena skrze 
Josepha Smitha.3

Možná jste si povšimli, že jsem se ve svém výčtu 
konkrétně nezmínil o tom, že Joseph vynesl na světlo 
světa Knihu Mormonovu – nový svazek písem, který 
je samozřejmě zdrojem mnohých z těchto nových 
náboženských myšlenek. Tato kniha si zasluhuje 
zvláštní zmínku. Její název prozrazuje, co je její nejdů-
ležitější úlohou: „Další svědectví o Ježíši Kristu“. Tato 
její zásadní role ale není vše. Jeden badatel, jehož díla 
patří k nejprodávanějším, o ní řekl:

„Kniha Mormonova předkládá nový účel Ameriky – 
má se spíše stát říší spravedlivosti než impériem volnos-
ti. Kniha Mormonova prosazuje péči o chudé namísto 
hromadění bohatství a prohlubování nerovnosti. … 
Namísto republikánské vlády navrhuje spravedlivou 
vládu soudců a králů v souladu s Božím zákonem. 
Oproti náboženství, které uznává Bibli jakožto uzav-
řený kánon a nevěří v zázraky, Kniha Mormonova 
obhajuje pokračující zjevení, zázraky a zjevení určená 
všem národům. Proti skepticismu prosazuje víru; proti 
nacionalismu celosvětový Izrael. Předvídá, že národ 
stihne zkáza, pokud láska k bohatství, odpor ke zjeve-
ní a pohanská kultura převládne nad spravedlivostí, 
zjevením a Izraelem.“ 4

Ještě důležitější je to, co o Knize Mormonově nedáv-
no řekl president Nelson – je podle něj „nástrojem, skr-
ze který se uskuteční zaslíbené shromáždění Izraele“.5

Joseph Smith se 
narodil 23. prosince 
1805 v Sharonu ve 
státě Vermont v USA.
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Jak se lze dočíst 
v příručce Kažte 
evangelium mé, Pro-
rok Joseph Smith 
o Knize Mormonově 

řekl, že je „závěrným kamenem našeho náboženství“.6

Většina lidí, kteří nepatří k Svatým posledních 
dnů, neví o velkém přínosu Josepha Smitha pokud jde 
o myšlenky v oblasti náboženství. Gary Lawrence, který 
se zabývá výzkumem veřejného mínění, v rámci jedné 
významné celonárodní studie zjistil, že téměř polo-
vina lidí, kteří byli jejím předmětem, se domnívá, že 
Svatí posledních dnů žijí v ústraní, jsou tajnůstkářští 
a zastávají „podivná přesvědčení“.7 Když se dotazova-
ných zeptal: „Co je hlavní myšlenkou mormonismu?“, 
pouze jeden ze sedmi dokázal nějak přibližně popsat 
myšlenku znovuzřízení nebo znovunastolení původní-
ho křesťanského náboženství. Když jiný celonárodní 
průzkum obdobně žádal respondenty, aby popsali své 

dojmy z našeho náboženství, ani jeden 
z nich nezmínil myšlenku původního 
křesťanství nebo jeho znovuzřízení.8

Tyto poznatky nám připomínají, 
že nesmíme nechat naše misionáře 
předpokládat, že by toho lidé o naší 
víře příliš věděli. Ti, které učí, možná 
slyšeli slovo mormon, ale misionáři 
nesmí předpokládat, že by většina 
z nich rozuměla základním zásadám 
naší víry, i kdyby jen na té nejjedno-
dušší úrovni.

II. Joseph Smith, muž
Zde je pár mých myšlenek ohled-

ně pozoruhodného života Josepha 
Smitha.9 Joseph Smith, kterého jsem 
poznal v rámci svého osobního výzku-
mu, převážně v Illinois v USA, byl 

Joseph Smith 
stojí u pramene 
obrovského 
proudu 
odvážných, 
nových 
a drahocenných 
náboženských 
myšlenek.
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typický muž z pohraničí – mladý, plný emocí, ener-
gický a natolik milovaný a přátelský, že ho jeho lid 
často nazýval „bratr Joseph“. Jeho relativní mládí bylo 
vzhledem k jeho prorocké službě něčím výjimečným. 
V době, kdy došlo k Prvnímu vidění, mu bylo 14 let, 
ve 21 letech obdržel zlaté desky a překlad Knihy Mor-
monovy dokončil v pouhých 23 letech (za méně než 
60 pracovních dnů).

Více než polovina zjevení v Nauce a smlouvách 
byla dána skrze tohoto proroka ještě předtím, než 
dosáhl věku 26 let. Bylo mu 26 let, když bylo zorgani-
zováno První předsednictvo, a něco přes 33 let, když 
utekl z vězení v Missouri a znovu se ujal vedení Sva-
tých. V době, kdy byl zavražděn, mu bylo pouhých 38 
a půl roku.

Joseph Smith čelil během svého krátkého života 
notné dávce strastí smrtelnosti. Když mu bylo přibliž-
ně sedm let, podstoupil nesnesitelně bolestivou opera-
ci nohy. Vzhledem k tomu, jak chudá byla jeho rodina, 
získal jen minimální vzdělání a jako mladý muž byl 
nucen denně dlouho pracovat, aby pomohl rodinu 
zaopatřit. Mnohokrát byl fyzicky napaden. Zatímco 
se snažil naplňovat ohromné zodpovědnosti plynoucí 
z jeho posvátného povolání, musel pracovat i jako 
farmář nebo kupec, aby uživil rodinu. A to bez oněch 
pozoruhodných duchovních darů, které mu pomáhaly 
v jeho prorockém povolání. Pán mu řekl: „V časných 
pracích nebudeš míti sílu, neboť to není povoláním 
tvým.“ (Nauka a smlouvy 24:9.)

V duchovních záležitostech neměl Joseph Smith 
žádné vzory, od kterých by se mohl učit, jak být pro-
rokem a vedoucím. Musel se spoléhat na nezkušené 
společníky. Společně čelili těžkostem a učili se. Joseph 
si osvojoval znalosti a dozrával nesmírně rychle. Bez-
pochyby měl jedinečné dary. Dnes bychom řekli, že se 
dokázal rychle orientovat. Řekl, že se učil od nebes-
kých poslů a z dalších zjevení od Boha, a já mu věřím.

Důkazem jednoho z Josephových osobních darů je 
láska a oddanost pozoruhodných lidí, kteří ho násle-
dovali. Když vyzýval své následovníky, aby překonali 

své nedokonalosti spojené se smrtelným životem, 
nepovyšoval se nad ně, a oni ho za to měli rádi. V jed-
nom kázání, které pronesl asi měsíc před tím, než byl 
zavražděn, uvedl: „Nikdy jsem vám neřekl, že jsem 
dokonalý; ale ve zjeveních, kterým jsem učil, nejsou 
chyby žádné.“ 10 Joseph Smith měl „přirozeně veselou“ 
povahu ( Joseph Smith–Životopis 1:28), kterou si 
získal téměř každého, kdo ho znal. Jeden jeho zná-
mý řekl: „Lásku, kterou k němu Svatí chovali, nelze 
vyjádřit“.11 Společnost přátel Josepha, který pohlížel 
na budování společnosti a vzájemné soudržnosti jako 
na hlavní účely evangelia, velmi těšila.

Jednou jsem poznamenal: „Joseph Smith strávil 
celý život v pohraničí, kde muži museli stavět svou 
hrubou sílu proti přírodě a někdy i jeden proti 
druhému. Byl to velký muž, silný a tělesně zdatný. 
Měl potěšení ze soutěžních sportů, včetně přetaho-
vání se o hůl, což byl test fyzické síly. (Viz History 
of the Church, 5:302.) Naše archivy obsahují mnoho 
vzpomínek na jeho zápasení s přáteli i se známými. 
O jednom sabatu kázal spolu s Brighamem Youngem 
Svatým v Ramusu v Illinois, přibližně den koňmo od 
Nauvoo. V pondělí před odjezdem z Ramusu Joseph 
poměřil svou zápasnickou zdatnost s mužem, které-
ho někdo popsal jako ‚rváče z Ramusu‘. (Viz Joseph 
Smith Journal, 13 March 1843, zaznamenal Willard 
Richards, Joseph Smith Collection, LDS Church 
Archives.) Joseph ho snadno přemohl. Jsem rád, že 
program konferencí v současné době neposkytuje 
místním členům příležitost podrobovat navštěvující 
autority takovýmto zkouškám.“ 12

Je jen málo lidí, jejichž poslání či památka by byly 
terčem tolika slovních útoků, než je tomu v případě 
Josepha Smitha. Některá tato nařčení jsem osobně 
zkoumal v původních záznamech v Illinois, kde 
Joseph strávil posledních pět let svého života. Jedno 
takové nařčení vyvstalo, když Joseph Smith – v té 
době starosta – a rada města Nauvoo zakázali opo-
ziční noviny Nauvoo Expositor. Tento zákaz měl za 
následek to, že se Církev stala terčem nepřátelských 

Josephu Smithovi 
bylo 21 let, když 
obdržel zlaté desky 
ukryté v zemi na 
pahorku Kumora, 
a pouhých 23 let, 
když dokončil 
překlad Knihy 
Mormonovy.
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projevů, a přímo vedl k zavraždění 
Josepha.

První historikové Svatých 
posledních dnů, včetně staršího 
B. H. Robertse, připouštěli, že zákaz 
vydávání zmíněných novin byl pro-
tiprávní. Když jsem ale toto téma 
studoval jako mladý profesor práv, 
překvapilo mě, že jsem pro tento 
krok nalezl právní základ v illinois-
kém právu z roku 1844. V období 
před občanskou válkou docházelo 
v pohraničí k mnoha zákazům novin. 
Garance svobody tisku, tak jak je 
obsažena v Ústavě Spojených států 
amerických, se ve vztahu k opatřením 
zastupitelstev měst a jednotlivých 
států stala závazným předpisem až 
v roce 1931, a to pouze na základě hla-
sování Nejvyššího soudu Spojených 
států amerických ohledně ústavního 
dodatku přijatého v roce 1868, které 
o tomto rozhodlo poměrem hlasů pět 
ku čtyřem.13 Jednání Josepha Smitha 
bychom měli soudit na základě zákonů a okolností, kte-
ré platily v jeho době, a nikoli těch, které platí v té naší.

Jako studenty Chicagské univerzity mě a historika 
Marvina S. Hilla zaujala málo známá skutečnost, že 
v Illinois stanulo před soudem za vraždu Josepha 
Smitha pět mužů. Déle než 10 let jsme prohledávali 
knihovny a archivy po celé zemi, abychom našli každý 
zlomek informací o tomto soudním řízení z roku 1845 
a o jeho účastnících. Ve své knize jsme se zabývali 
slovy i činy občanů Illinois, kteří Josepha Smitha 
znali osobně, přičemž někteří ho milovali a riskovali 
kvůli němu život a jiní ho nenáviděli a osnovali jeho 
vraždu. Nic z toho, co jsme v původních záznamech 
nebo svědectvích z vleklého soudního procesu obje-
vili, neodhalilo nic, co by muži, který byl zavražděn, 
nesloužilo ke cti.14

Dostupnost illinoiských soud-
ních záznamů vedla i k další dříve 
netknuté oblasti bádání ohledně 
Josepha Smitha. Spolu s Josephem 
I. Bentleym, toho času studentem 
práv v Chicagu, jsme objevili četné 
záznamy týkající se obchodních 
aktivit Josepha Smitha. Napsali jsme 
společně na toto téma článek, kte-
rý vyšel v časopise Brigham Young 
University Law Review v roce 1976.15 
40. léta 19. století byla poznamenána 
předcházejícím obdobím celonárodní 
paniky na finančních trzích a hospo-
dářské krize. Ekonomické podmínky 
v pohraničních státech, jako byl JO
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Věk: Událost:

14 Měl První vidění

21 Obdržel zlaté 
desky

23 Dokončil překlad 
Knihy Mormonovy

25 Obdržel polovinu 
zjevení zazname-
naných v Nauce 
a smlouvách

26 Zorganizo-
vání Prvního 
předsednictva

33 Útěk z vězení 
v Missouri, znovu 
se ujal vedení

38 Zemřel mučednic-
kou smrtí
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Illinois, byly neúnosné. Například v životopisech 
Abrahama Lincolna se píše o finančních potížích, 
s nimiž zápolil v tomto desetiletí, kdy podnikání bylo 
nejisté, mnoho dluhopisů se nesplácelo a často dochá-
zelo na právní žaloby.16

Josepha Smitha jeho nepřátelé obvinili z podvodu 
v různých převodech nemovitostí, většinou provede-
ných ve prospěch Církve. Řada soudních řízení, která 
se táhla téměř deset let, zkoumala tato nařčení do 
nejmenších detailů. Konečně v roce 1852 – dlouho po 
odchodu Svatých z Illinois (a tudíž neexistoval žádný 
myslitelný politický ani jiný důvod, aby někdo stranil 
Svatým nebo jejich vedoucímu) – uzavřel federální 
soudce tento spor rozsudkem, který neshledal, že by se 
Joseph Smith dopustil podvodu nebo jiného z morál-
ního hlediska nečestného jednání.17

Badatelé, kteří jsou dobře obeznámeni s veřejně 
diskutovanými tématy této doby, napsali ohledně 
kandidatury Josepha Smitha na presidenta Spojených 
států toto:

„Ačkoli patrně neměl velkou šanci ve volbách 
v roce 1844 zvítězit, vedl kampaň chytře jako kandi-
dát třetí strany, který rozhodně bral vážně podporu 
právních reforem ve Spojených státech. Doufal ve 
zlepšení veřejného mínění ohledně důležitých otázek 
včetně otroctví, náboženské svobody, věznic a veřejné 
půdy, a pracoval na tom. On a Robert F. Kennedy 
zůstávají jedinými dvěma Američany, kteří byli zavraž-
děni v době, kdy kandidovali na úřad presidenta 
Spojených států.“ 18

Osobnost Josepha Smitha možná nejlépe chápali 
ti, kteří ho znali nejlépe a stáli mu ve vedení Církve 
nejblíže. Milovali ho a podporovali ho jako proroka. 
„Jeho bratr Hyrum se rozhodl po jeho boku zemřít. 
John Taylor, který byl také s Josephem, když byl 
zavražděn, řekl: ‚Svědčím před Bohem, anděly a lid-
mi, že [ Joseph] byl dobrý, úctyhodný [a] ctnostný 
muž – … že jeho charakter v soukromí i na veřejnosti  
byl bezúhonný – a že žil a zemřel jako muž Boží.‘  
(The Gospel Kingdom [1987], 355; viz také NaS 135:3.) 
Brigham Young prohlásil: ‚Nemyslím si, že na zemi 
žije člověk, který by [ Josepha Smitha] znal lépe než já; 
a já se nebojím říci, že s výjimkou Ježíše Krista na této 
zemi nikdy nežil ani nežije lepší člověk.‘ („Remarks“, 
Deseret News, Aug. 27, 1862, 65.)“ 19

III. Joseph Smith a zákon
Jak je zřejmé z příkladů, které jsem již uvedl, 

součástí mého dlouhodobého zájmu o historii práva 
byl i zvláštní zájem o interakci Josepha Smitha s ame-
rickým právním systémem jeho doby. Historikové 
tradičně uvádějí, že se Joseph Smith účastnil více 
než 40 právních pří. Dnes díky práci vykonané na 
projektu The Joseph Smith Papers víme, že toto číslo 
přesahuje 220. Tyto právní pře se pohybovaly na 
škále od „prostého vymáhání pohledávek po složité FO
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Joseph Smith kan-
didoval v roce 1844 
na post presidenta 
Spojených států. Ten-
to plakát oznamuje 
proslov, který měl 
podle plánu pronést 
pouhých pět dnů 
před svou mučednic-
kou smrtí.



[soudní spory] zahrnující důmyslné právní teorie. 
… Joseph využil služeb mnoha právních zástupců … 
v těchto právních sporech jak na straně žalujícího, tak 
na straně žalovaného … v občanskoprávních i trestně-
právních záležitostech.“ 20

Jeden badatel z řad Svatých posledních dnů, 
Jeffrey N. Walkers, na základě pozoruhodného množ-
ství poznatků, které o Prorokově životě máme, napsal: 
„Joseph Smith byl nepopiratelně úzce, aktivně a neu-
stále zapojen do amerického právního systému. Kdy-
bychom na tyto důležité aktivity nebrali zřetel, uniklo 
by nám mnohé z toho, na co vynakládal čas a energii, 
s brilantností a značnou efektivitou – a to takovou, že 
Daniel H. Wells, sám právník, soudce a státní návlad-
ní, který se se Smithem dobře znal, prohlásil: ‚Celý 
život se setkávám s právníky. Joseph Smith byl ten 
nejlepší právník, kterého jsem za celý život poznal.‘ 
[Citováno v: The Journal of Jesse Nathaniel Smith:  
Six Decades in the Early West: Diaries and Papers of 
a Mormon Pioneer, 1834–1906 (1953), 456.]“ 21

Tři autoři z řad Svatých posledních dnů to shrnují 
následovně: „Smith se díky tomu, že často přicházel 
do styku s právním systémem, rychle naučil pravidla 
hry a legálně tato pravidla využíval ve svůj maximální 
prospěch, přičemž se snažil plně využít nových pří-
ležitostí a ochrany nabízené zákony nově vzniklého 
národa. To, jak se v oblasti práva rozhodoval a jak 
si počínal, jasně dokládá, že byl dobře obeznámen 
s právními záležitostmi a že podnikal cílevědomé 
kroky k vhodnému využití všeho, co zákon povolo-
val, ať již usiloval o získání autorských práv ke Knize 
Mormonově podle federálního práva, oddával snou-
bence podle práva v Ohiu, vytvářel městské vyhlášky 
v Nauvoo, dovolával se plné ochrany náboženské 
svobody, efektivně využíval nových zákonů, jimiž se 
řídil prodej federálních pozemků, uplatňoval právo 
na habeas corpus, domáhal se vhodného místa pro 
konání soudních sporů, nebo žádal, aby na něj byl 
uplatněn nově přijatý federální zákon o bankrotech. 
Ve volném čase studoval právní knihy. Znal přesné 

znění ústavy a zvláštní jazyk právních 
předpisů jednotlivých států USA. 
Byl bezpochyby dobře obeznámen 
s tehdejším vývojem mnoha záleži-
tostí v oblasti práva, k němuž během 
jeho života došlo na státní i federální 
úrovni.“ 22

Důležité je rovněž to, co zmínění 
tři autoři dodávají: „Jako obžalova-
ný nebyl nikdy usvědčen z žádného 
trestného činu. Kdykoli se mu dostalo 
spravedlivého slyšení, byl shledán 
bezúhonným a čestným občanem.“ 23

Podrobná shrnutí Prorokových 
soudních sporů, jež byla vybrána 
a analyzována v knize, kterou jsem 
citoval, závisela na práci mnoha stu-
dentů právnické fakulty J. Reubena 
Clarka, kteří se tímto tématem zabý-
vali v seminářích a vykonali detailní 
práci, na základě níž zmíněná kniha 
těchto tří autorů vznikla. Fascinovalo 
mě, co uvedli ohledně názorů těchto 
studentů práv:

„Studenti práv, kteří využívají 
předchozí vydání této knihy jako 

„Joseph Smith 
byl ten nejlepší 
právník, které-
ho jsem za celý 
život poznal.“ 
– Starší Daniel 
H. Wells, státní 
návladní teritoria 
Utah
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Proroku Josephu 
Smithovi bylo 
38 let, když 
27. června 1844 
v žaláři v Carthage 
zemřel spolu se 
svým bratrem 
Hyrumem mučed-
nickou smrtí.

učebnice, docházejí ke shodnému závěru, že Joseph 
byl zodpovědný, spolehlivý, oddaný, rozumný, milo-
srdný, opatrný, velmi pečlivý, dbalý zákonů, trpělivý, 
optimistický, vynalézavý, prozíravý, bystrý a že doká-
zal dobře odhadnout povahu druhých, nebo že dokon-
ce neobyčejně vynikal v oblasti práva ( jejich vlastní 
slova), zvláště když se jednalo o ochranu nábožen-
ských a občanských práv druhých nebo o vykonávání 
povinností, které mu byly svěřeny. … Joseph Smith 
nikdy neztratil víru v ústavu a snažil se poctivě praco-
vat pod její záštitou, navzdory časté frustraci, zklamání 
a obezřetnosti vůči lidem, kteří byli pověřeni tím, aby 
ji uplatňovali.“ 24

IV. Závěr
Joseph Smith toho v životě dokázal více, než by 

jakýkoli smrtelník mohl dokázat v tak krátkém čase. 
Jediným možným vysvětlením je pomoc z nebes. Líbí 
se mi toto shrnutí:

„Přeložil a vydal Knihu Mormonovu ve státě New 
York; tamtéž zorganizoval Církev a poté přesídlil do 
Ohia, Missouri a Illinois; založil několik měst, včetně 
Kirtlandu, Far Westu a Nauvoo; povolal a vyškolil 
stovky církevních vedoucích; studoval hebrejštinu 
a Bibli; založil Pomocné sdružení města Nauvoo; 
podnikal – sám i s partnery; budoval nemovitosti 
a stavěl chrámy; psal a vydával články a úvodníky; 
měl velkou rodinu a obklopoval se širokým kruhem 
přátel; a sloužil v několika funkcích ve veřejné správě, 

například jako vrchní velitel velkého dobrovolnické-
ho útvaru milice a také jako starosta a vrchní soudce 
města Nauvoo. Pravidelně promlouval na každotý-
denních bohoslužbách, zasvěceních a až příliš častých 
pohřbech; přitáhl desítky tisíc následovníků a dal 
podnět k tomu, aby se obrácení houfně stěhovali do 
Spojených států.“ 25

V jednom proslovu z generální konference, který 
jsem pronesl před více než 20 lety, jsem uvedl:

„Jako jiní věrní Svatí posledních dnů jsem posta-
vil svůj život na svědectví a poslání Proroka Josepha 
Smitha. Během veškerého studia a původního výzku-
mu jsem nikdy nenarazil na nic, co by mě přimělo 
zapochybovat o vlastním svědectví o jeho prorockém 
povolání a o znovuzřízení evangelia a kněžství, které 
Pán jeho prostřednictvím započal. S vážností potvrzuji 
svědectví, které Joseph vyjádřil ve známém dopisu 
Johnu Wentworthovi z roku 1842:

„‚… Korouhev pravdy byla vztyčena; žádná bez-
božná ruka nemůže zastavit pokrok tohoto díla; 
pronásledování může běsnit, nepřátelé se mohou 
spiknout, armády shromáždit, pomluvy mohou hano-
bit, ale Boží pravda půjde směle, vznešeně a nezávisle 
dál, dokud nepronikne každý světadíl, nenavštíví 
každý kraj, nezaplaví každou zemi a dokud ji každý 
neuslyší, dokud nebude dosaženo Božích záměrů 
a velký Jehova neřekne, že dílo je dokonáno.‘ (Times 
and Seasons, 1 March 1842, 709; citováno v: Daniel 
H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. 
[1992], 4:1754.)“ 26

Bratři a sestry, vydávám svědectví o našem Spasiteli  
Ježíši Kristu, jenž se zjevil společně s Bohem Otcem 
chlapci- prorokovi a o němž Otec pravil: „Toto je můj 
Milovaný Syn. Slyš Jej! “( Joseph Smith–Životopis 
1:17.) Od té doby slýcháme našeho Pána Ježíše Krista 
ve zjeveních. Toto je Jeho Církev. Jsme nositeli pra-
vomoci Jeho svatého kněžství. Postupujeme kupředu 
v Jeho díle. Svědčím o povolání Josepha Smitha 
a o povolání proroků, kteří následovali po něm  
v tomto velkém díle, jehož jste součástí. ◼



Z proslovu „Joseph Smith: The Prophet and the Man“ [„Joseph 
Smith: Prorok a muž“] předneseném na semináři pro vedoucí misií 
25. června 2018.
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půjde smě-
le, vznešeně 
a nezávisle dál, 
dokud nepro-
nikne každý 
světadíl, nena-
vštíví každý 
kraj, nezaplaví 
každou zemi 
a dokud ji 
každý neuslyší, 
dokud nebu-
de dosaženo 
Božích záměrů 
a velký Jehova 
neřekne, že dílo 
je dokonáno.“ 
– Joseph Smith 
v dopise Johnu 
Wentworthovi, 
1. března 1842
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Zájemci padali ze stromů

Mladým misionářům, kteří klepali 
na dveře v ulicích Buenos Aires 

v Argentině roku 1995, připadal slib, 
který jim dal člen předsednictva území, 
poněkud zvláštní: „Budete- li pracovat 
usilovně a budete- li naprosto poslušní, 
zájemci budou padat ze stromů, aby byli 
pokřtěni.“ My jsme se o tomto slibu 
dozvěděli zanedlouho poté.

Můj tatínek právě prořezával jeden 
ze stromů, které stály podél chodníku 

potom slezl ze stromu, aby si s nimi 
promluvil. Jejich poselství a vystupová-
ní na něj učinilo dojem, a tak je pozval 
k nám domů.

Tatínka jeho předchozí zkušenosti 
s náboženstvím znepokojily, ale poselství 
znovuzřízeného evangelia se dotklo jeho 
srdce. Prošel si těžkým obdobím a věděl, 
že se potřebuje změnit. Pozorně naslou-
chal, když jeho, moji maminku, babičku 
a mě misionáři učili.

před naším domem. Zatímco řezal větve 
v koruně stromu, všiml si dvou mladíků, 
kteří kráčeli ulicí směrem k němu. Když 
procházeli pod jeho stromem, zavolal na 
ně anglicky.

Tatínek ve skutečnosti moc anglicky 
neuměl, ale znal několik slov a byl zvěda-
vý. Zajímalo ho, kdo tito mladíci jsou a co 
tu dělají.

Misionáři se zastavili a divili se, 
odkud onen hlas přichází. Tatínek 

Zatímco otec na stromě prořezával 
větve, všiml si dvou mladíků, kteří 

kráčeli ulicí směrem k němu.
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Celý život jsem v Církvi aktivní. 
Sloužil jsem na misii na plný úvazek, 

uzavřel jsem sňatek v chrámu a pomáhal 
jsem vychovávat naše čtyři úžasné dcery. 
Postupem času jsem si však povšiml, 
že se někteří moji přátelé vzdali člen-
ství v Církvi. Někteří členové rodiny 

Bylo mi teprve jedenáct let, ale prav-
dy, kterým nás učili, mě oslovovaly – 
a mou maminku a babičku také. Proto 
jsme byli o několik měsíců později, v září 
roku 1995, všichni pokřtěni.

Seménka víry, která nám misionáři 
zaseli do srdce, byla brzy živena přá-
telstvím se členy Církve, další výukou 
evangelia a dobrými zkušenostmi se silný-
mi církevními vedoucími. Díky vřelému 
přijetí, jehož se nám dostalo, seménko naší 
víry „padlo v zemi dobrou, a když vzešlo, 
učinilo užitek stý“ (Lukáš 8:8).

Mezi plody naší víry, kterým se dnes 
po téměř 25 letech těšíme, patří věrná 
oddanost znovuzřízenému evangeliu 
Ježíše Krista, požehnání chrámu a napl-
něný, šťastný život s novou generací členů 
rodiny sjednocených na celou věčnost.

Navždy budeme vděční dvěma věr-
ným misionářům, kteří vyzkoušeli inspi-
rovaný slib. ◼
Yamila Caminosová, Buenos Aires, 
Argentina

si písma, tužky a blok. Své studium jsem 
započal modlitbou.

Během jednoho či dvou týdnů jsem 
si takto vytvořil každodenní návyk. 
Nejprve jsem si vždy poslechl proslov 
z generální konference a následně jsem si 
prostudoval určité téma z evangelia. Poté 
jsem si přečetl několik kapitol z Knihy 
Mormonovy a na závěr svého studia jsem 
se vroucně pomodlil k Nebeskému Otci.

Navzdory různým rušivým vlivům 
nebyl během šesti měsíců téměř jediný 
den, kdy bych studium evangelia vyne-
chal. Mnoha tématům z evangelia jsem 
hlouběji porozuměl a posílil jsem svůj 
vztah s Nebeským Otcem skrze pravidel-
nou a upřímnou modlitbu.

Mé svědectví se znovu stávalo něčím, 
o co jsem se mohl opřít. Mé pochybnos-
ti se vytratily díky novým svědectvím 
o znovuzřízeném evangeliu, která jsem 
získal. Zjistil jsem, že si dělám mnohem 
méně starostí, protože jsem více důvě-
řoval Bohu. Pocítil jsem, jak mě strach 
a zoufalství opouštějí. Také jsem ztratil 
zájem o činnosti, při nichž jsem plýtval 
časem, a všiml jsem si, že jsem k druhým 
štědřejší a laskavější.

Díky tomu, že jsem dbal rady svého 
presidenta kůlu, jsem umožnil Bohu, aby 
mě proměnil. Byl jsem uzdraven a zno-
vuzřízen samotným Mistrem tím, že jsem 
hodoval na Jeho slově. ◼
Matt Maxwell, Utah, USA

Od strachu 
k hodování

Připravil jsem si malý stolek 
s pohodlnou židlí a započal jsem 

své studium evangelia modlitbou.

používali sociální sítě ke zpochybňování 
a kritizování církevních vedoucích. A i já 
sám jsem poprvé v životě začal o Církvi 
pochybovat. Kvůli svým pochybnostem 
jsem začal mít strach z budoucnosti. 
Občas jsem se cítil přemožen beznadějí.

Během této obtížné doby jsem se 
přiměl k účasti na konferenci kůlu. 
President kůlu řekl při svém proslovu: 
„Máme- li přežít obtížné časy, jež jsou před 
námi, musíme přestat hodovat na slově 
Božím ledabyle a začít hodovat dychtivě. 
Musíme v životě učinit z pravidelného 
a soustředěného studia písem absolutní 
prioritu. Když to učiníme, slibuji, že 
nebudeme mít strach.“

Slovo „strach“ upoutalo mou pozor-
nost. Uvědomil jsem si, že jsem byl 
v poslední době při studiu evangelia 
ledabylý. V důsledku toho se mého živo-
ta zmocnil strach. Rozhodl jsem se, že 
radu presidenta kůlu vyzkouším.

Šel jsem domů a vytvořil jsem si místo 
pro studium evangelia. Do rohu jedné 
místnosti jsem si postavil malý stolek 
a pohodlnou židli. Na stěnu jsem pověsil 
několik obrázků Spasitele. Připravil jsem 
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Jednoho deštivého dne během mé 
misie v Kolumbii jsme se společnicí 

měly ještě hodinu čas, než jsme se měly 
vrátit domů. Měly jsme hlad a byly jsme 
unavené celodenním chozením. Nenašly 
jsme nikoho, koho bychom mohly učit.

Také jsme s sebou neměly peníze 
a nestihly jsme předtím nakoupit. Vědě-
ly jsme, že až se vrátíme domů, nebude 
tam nic k jídlu. Snažila jsem se tyto 
negativní myšlenky vytěsnit a soustředit 
se na práci.

„Podívej, co jsem našla!“ zvolala náhle 
moje společnice.

Našla na zemi peníze. Z jejího výrazu 
bylo zřejmé, že ji napadlo totéž, co mě. 
Můžeme si koupit něco k jídlu!

Ale po chvíli moje společnice řekla: 
„Ne, tyto peníze nám nepatří!“

„Ale já mám hlad!“ pomyslela jsem si.

Ale já mám hlad!
„Ať patří komukoli, takhle pozdě 

večer už ho nenajdeme,“ řekla jsem jí.
Navrhla, abychom se pomodlily. 

Věděla jsem, že to je správné, ale zároveň 
mi to připadalo trochu bláznivé. Celý 
den jsme usilovně pracovaly. Měly jsme 
hlad. To, že jsme peníze našly, bylo mož-
ná požehnání za naši službu.

A pak jsem si vzpomněla na mamin-
ku. Když jsem byla malá, učila mě a mé 
sestry, abychom byly vždycky poctivé. 
Byla pro nás příkladem a modlila se, 
abychom měly vždy odvahu být poctivé. 
Věděla jsem, že kdyby tu byla, zklamalo 
by ji, kdybych se nerozhodla správně.

A tak jsme se pomodlily. Požádaly 
jsme Nebeského Otce, aby nám pomohl 
najít toho, komu peníze patří. O několik 
minut později kolem nás prošel mladý 
muž a něco hledal. Měl v očích slzy 

a vypadal rozrušeně. Se společnicí jsme 
k němu přišly a zjistily jsme, že máme to, 
co hledá.

Peníze jsme mu vrátily a on nám 
opakovaně děkoval. Řekl nám, že je 
potřebuje, aby zaplatil školné na vysoké 
škole. Kdyby nezaplatil, nemohl by dále 
studovat. Oči se mi zalily slzami a činila 
jsem pokání z toho, že jsem chtěla pení-
ze utratit. Získaly jsme na něj kontakt 
a měly jsme příležitost učit jeho a pět 
dalších lidí. Toho večera jsem své společ-
nici děkovala za její dobrý příklad.

Vím, že nám Bůh žehná, když jsme 
poctiví. Ten večer jsme sice neměly nic 
k jídlu, ale nepamatuji si, že bych šla spát 
hladová. To, že jsme peníze našly, nako-
nec přece jen bylo požehnání. ◼

Isadora Marquesová Garciová, São Paulo, 
Brazílie

Celý den jsme usilovně pracovaly. Měly jsme 
hlad. To, že jsme peníze našly, bylo možná 

požehnání za naši službu.
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Když jsme s manželem Markem 
a našimi pěti malými dětmi žili na 

východním pobřeží Spojených států, 
bydleli jsme v domě, který byl vytápěn 
olejovým kotlem. Abychom zjistili, kam 
sahá hladina oleje, museli jsme do nádrže 
vsunout měrku. Pokud byla hladina 
nízko, zavolali jsme dodavateli topného 
oleje, aby nám přijel nádrž doplnit.

Jednou v lednu bylo nezvykle chlad-
no a my jsme měli finanční problémy. 
Dokonce jsem začala po večerech pra-
covat na částečný úvazek v restauraci, 
abych naše příjmy zvýšila, ale stále jsme 
s penězi nevycházeli. Nakonec jsme se 
dostali do situace, kdy jsme se museli 
rozhodnout, zda zaplatíme desátek, 
nebo vytopíme dům. Změřili jsme stav 
oleje a zjistili jsme, že hladina sahá pou-
ze do výše pěti centimetrů. To stačilo 
pouze na jeden nebo dva dny. Rozhodli 
jsme se však vložit víru v Pána a zaplatit 
desátek.

Druhý den Mark znovu přeměřil stav 
oleje. V nádrži bylo stále pět centimetrů 
oleje. Když měřil hladinu následující den, 
stále zbývalo pět centimetrů. Topení fun-
govalo, ale olej neubýval. I během násle-
dujících dvou dnů zůstávala hladina oleje 

na pěti centimetrech. Pamatuji si, jak jsem 
v noci prolévala slzy radosti, když jsem 
slyšela, jak radiátor topí. Náš kotel nebyl 
poháněn olejem; poháněla ho víra.

Cítila jsem se jako vdova, která nasy-
tila proroka Eliáše a zjistila, že „z kbelíka 
toho mouka nebyla strávena, aniž oleje 
v nádobce ubylo“ (1. Královská 17:16). 
Když konečně nadešel výplatní den, 
Mark znovu přeměřil stav oleje. Tento-
krát měrka ukázala 2,5 centimetru. Hladi-
na oleje nyní klesala, ale my už jsme měli 
peníze, abychom mohli nádrž doplnit.

Naše rodina vyzkoušela Pánovo 
zaslíbení, jež se nachází v Malachiášovi 
3:10: „A zkuste mne nyní v tom, praví 
Hospodin zástupů, nezotvírám- liť vám 
průduchů nebeských, a nevyleji- li na vás 
požehnání, tak že neodoláte.“

Kohokoli, kdo pochybuje o požeh-
náních placení desátku, povzbuzuji, aby 
přijal Pánovu výzvu „[zkusit Ho] nyní 
v tom“. Placení desátku otvírá průduchy 
nebeské a skrze poslušnost a věrnost 
Pánovým zákonům a přikázáním jsme 
požehnáni v mnoha ohledech.

Naše rodina nikdy nezapomene, jak byl 
náš kotel poháněn vírou namísto oleje. ◼
Lois Mansiusová, Texas, USA

Náš 
kotel byl 
poháněn 

vírou

Změřili jsme stav oleje v kotli a zjistili 
jsme, že hladina sahá pouze do výše 

pěti centimetrů. To stačilo pouze na jeden 
nebo dva dny.
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Naučme se stáhnout  
skunka z kůže

PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH
Máte nějaký úžasný příběh, o který byste se mohli podělit? Nebo byste 
si přáli přečíst články o určitých tématech? Pokud ano, budeme rádi, 
když nám o tom dáte vědět! Své články či zpětnou vazbu zasílejte prosím 
prostřednictvím stránek liahona .lds .org.

Kdykoli	pomyslím	na	soběstačnost,	vytanou	mi	na	mysli	
slova	mého	presidenta	misie:	„Své	skunky	si	stáhně-
te	z kůže	sami.“	Ano,	zní	to	zvláštně,	ale	v myšlence,	
že	v životě se setkáváme s těžkostmi,	u kterých	
nemůžeme	žádat	po	druhých,	aby	jim	čelili	místo	nás,	

se	skrývá	hodně	pravdy.
Jak	si	tedy	máme	„stáhnout	své	skunky	z kůže“	v souvislosti	se	

soběstačností	po	emoční	stránce?	Jak	se	máme	vyrovnat	se	zkla-
máními	a naučit se vypořádat s veškerými svými emocemi?

Naštěstí	nemusíme	tápat	v temnotách	–	máme	celou	řadu	
možností.	Několik	z nich	nalezneme	v článku	„14 způsobů,	jak	
dát	do	pořádku	své	emoční	zdraví“.	A co	je	důležitější,	budeme-	
li	dodržovat	přikázání,	můžeme si zjednodušit život.	(Viz	
strana 44.)

Reagovat	na	vše,	co	nám	život	staví	do	cesty,	se	učíme	postup-
ně.	Být	po	emoční	stránce	soběstačný	neznamená,	že	se	vždy	
budeme	cítit	tak,	jak	bychom	chtěli.	Znamená	to,	že	skrze	milost	
Ježíše	Krista	a své	vlastní	úsilí	budeme schopni zdravě zvládat 
své emoce tak, aby nám to bylo ku prospěchu.	Ohledně	
toho,	jak	této	rovnováhy	dosáhnout,	nám	dává	několik	praktických	
rad	president	M. Russell	Ballard.	(Viz	strana 48.)

Když	budeme	usilovat o dosažení soběstačnosti po 
emoční stránce,	budeme	se	možná	cítit	jako	slabý	vrabeček	
(viz	strana 46),	ale	když	vyvineme	potřebné	úsilí	a spojíme	své	
síly	s Nebeským	Otcem,	můžeme	mít	důvěru	v to,	že	se	jednoho	
dne	budeme	vznášet	na	perutích	orlice	(viz	Izaiáš	40:31),	což	je	
způsob,	jak	by	básník	vyjádřil,	že	budeme	mít	sílu	stáhnout	své	
skunky	z kůže.

Přeji	vám	hodně	štěstí!
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NEJLEPŠÍ RADA …

Mladí dospělí se dělí o nejlepší rady, 
které kdy dostali ohledně péče o vlast-
ní emoční a duševní zdraví:

„Najděte	si	čas	pro	sebe,	abyste	
si	mohli	zacvičit,	vyčistit	si	hlavu	
a zbavit	se	veškerých	otravných	
myšlenek	a pocitů.“
– Brianna Forresterová, stát  
Washington, USA

„Nebojte	se	vyhledat	odbornou	
pomoc.	Díky	vhodné	kombinaci	
duchovní	a časné	péče	jsem	scho-
pen	vést	normální	život	a očekávám	
povolání	na	misii,	abych	mohl	
sloužit	Pánu.“
– Nate Seal, Utah, USA

„Užívejte	si	všeho	dobrého	s mírou	
a zároveň	se	v životě	zaměřujte	na	
Krista.“
– Nan Crewsová, Louisiana, USA

„Nezapomínejte	na	dostatek	spán-
ku.	Zní	to	jednoduše,	ale	ve	skuteč-
nosti	je	to	nesmírně	důležité!“
– Sydney Smith, Kalifornie, USA

Jak zní nejlepší rada, kterou jste  
kdy dostali ohledně toho, abyste  
na sebe nebyli příliš tvrdí? Svou  
odpověď zašlete prostřednictvím  
stránek liahona .lds .org	do	 
31. ledna	2019.

Lori Fullerová 
je	redaktorkou	
časopisu	Kamarád.	
Ráda	objevuje	nové	
hudební	skupiny,	
poslouchá	zprávy	v rádiu	a vaří	
pokrmy	z celého	světa.	Sem	tam	
něco	napíše.

Valerie Durrantová 
je	z Kalifornie	a je	
čtyři	roky	vdaná	
za	svého	manžela	
Ryana.	Nedávno	se	jí	
narodil	chlapeček.	Ráda	cvičí	jógu,	
maluje,	čte	a chodí	do	přírody.

Heather  
J. Johnsonová 
je	spisovatelkou	
a redaktorkou.	Ráda	
se	prohání	na	vod-
ních	lyžích	a podniká	
dobrodružné	zimní	výpravy	do	
hor.	Má	v oblibě	britskou	literaturu	
a zasazuje	se	o to,	aby	se	v běžné	
mluvě	používal	pozdrav	„ahojte“.

Dave Clarke	rád	
tráví	čas	se	svou	
manželkou	a dcerou.	
Když	se	zrovna	coby	
účetní	neprokousává	
čísly,	lze	ho	nalézt	venku,	kde	se	
rád	věnuje	běhání,	cyklistice	nebo	
sledování	basketbalových	utkání.

MLADÍ DOSPĚLÍ

NĚCO NAVÍC PRO VÁS
Podívejte se do sekce „YA Weekly“ [„Týdeník MD“] v oddíle aplikace Knihovna evan-
gelia určeném mladým dospělým, kde každý týden bývají k dispozici nové materiály 
v elektronické podobě, a sledujte nás na stránkách facebook .com/ liahona, 
kde naleznete články zveřejněné pouze na internetu a další materiály.

44 Evangelium –  
vychytávka pro  
věčný život
Lori	Fullerová

46	 Nauč mě létat – jak po 
emoční stránce dosáhnout 
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Lori Fullerová
Církevní časopisy

Minulý	měsíc	jsme	se	s přáteli	bavili	o tom,	co	nás	potkalo	během	
uplynulého	týdne.	Jeden	kamarád	zmínil,	že	na	sebe	bere	břímě	
protialkoholní	léčby,	kterou	podstupuje	jeho	maminka.	Byl	o pár	

let	mladší	než	já	a horší	úkol	jsem	si	ani	nedovedla	představit.
Později	toho	večera	se	hovor	stočil	na	to,	jak	je	kouření	drahé	a jak	jedna	

naše	známá	vykouří	krabičku	cigaret	denně.	( Jen	si	to	spočítejte	–	tolik	peněz!)	
Snaží	se	přestat,	ale	bojuje	s abstinenčními	příznaky.	Její	syn	má	však	z toho,	
že	se	rozhodla	přestat	kouřit,	opravdu	radost.	Jeho	otec	zemřel	na	předávko-
vání	drogami,	a proto	ho	užívání	jakýchkoli	návykových	látek	tolik	děsí.

A nakonec	jsme	se	bavili	o kávě	–	o tom,	kolik	jí	lidé	vypijí	každé	ráno	
(a odpoledne	a někdy	i večer)	a jak	jim	chybí	jejich	latte,	protože	si	ho	teď	
nemohou	dovolit	každý	den.

Cestou	domů,	když	jsem	o tom	všem	přemýšlela,	mě	napadlo:	
„Slovo	moudrosti	je	vlastně	ta	největší	vychytávka	všech	dob.“	
(Pokud	nevíte,	co	je	to	„vychytávka“,	je	to	něco,	co	nám	zlepší	či	
zjednoduší	život.	Na	internetu	kdosi	napsal,	že	vychytávka	je	to,	
čemu	se	dříve	říkalo	„dobrý	nápad“.)	Je	to,	jako	kdyby	Bůh	říkal:	„Takto	

EVANGELIUM 

Přemýšleli jste někdy 
o tom, jak je náš život 
díky dodržování 
přikázání mnohem 
jednodušší?

M L A D Í  D O S P Ě L Í

– VYCHYTÁVKA	PRO	
VĚČNÝ	ŽIVOT
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můžeš	ušetřit,	zůstat	zdravý,	chránit	své	
děti	a vyhnout	se	opravdu	těžkým	emoč-
ním	břemenům,	včetně	vlastních	závis-
lostí	nebo	závislostí	druhých.“	Téměř	to	
působí,	jako	kdyby	Bůh	předvídal	veškeré	
problémy,	kterým	budeme	čelit,	a dával	
nám	možnost	se	polovině	z nich	
vyhnout. …

Pokud	jde	o kterékoli	
z Božích	přikázání,	můžeme	
se	rozhodnout,	zda	se	jím	
budeme	řídit,	nebo	zda	na	
ně	nebudeme	brát	zřetel.	
Když	jsem	však	o Slovu	moudrosti	uvažo-
vala	jako	o určitém	souboru	pokynů	od	
Boha,	který	nejen	předvídá	mnohé	obtíže,	
ale	také	nás	před	nimi	chrání,	napadlo	
mě:	„Co	když	takto	fungují	veškerá	Boží	
přikázání?“	Co	když	nám	milující	Nebeský	
Otec,	který	prožil	tento	život	i jeho	obtíže,	
dává	jakéhosi	průvodce,	aby	nám	pomohl	
proplouvat	životem	tak	bezbolestně,	
jak	je	to	jen	možné?	A co	když	nám	ho	
dává,	protože	nás	má	rád	a chce	nás	
ochraňovat?

Přejete	si	být	spokojení	s tím,	co	máte,	
být	šťastní	a vděční?	„Nepožádáš	domu	
bližního	svého.“	(Exodus	20:17.)

Přejete	si	vyvarovat	se	pocitů	viny,	
uvěznění,	placení	ochromující	kauce	
a soudních	poplatků?	Chcete	si	zachovat	
důvěru	a úctu	druhých	–	i své	zaměstná-
ní?	„Nepokradeš.“	(Exodus	20:15.)

Přejete	si	být	Bohu	natolik	nablízku,	
aby	vás	mohl	vést,	ukazovat	vám	cestu	
a pomáhat	vám	nést	vaše	břemena?	
„Milovati	budeš	Pána	Boha	svého	z celého	
srdce	svého,	a ze	vší	duše	své,	a ze	vší	
mysli	své.“	(Matouš	22:37.)

Seznam	pokračuje	dál	a dál.	Každičké	
přikázání	nás	může	uchránit	zármutku,	
zjednodušit	nám	život,	ušetřit	nás	obtíží	
nebo	nám	zkrátka	pomoci	nalézt	pokoj.	
A to	vše	s vynaložením	zanedbatelného	
osobního	úsilí	nebo	za	minimálního	nepo-
hodlí.	(A bez	skrytých	poplatků!)

Samozřejmě	nechci	Boží	přikázání	zre-
dukovat	na	pouhé	pokyny	nebo	užitečné	
vychytávky	pro	život.	Mají	daleko	větší	pře-
sah.	Ale	zároveň	jsou	opravdu	tak	prostá.	
Nebeský	Otec	nás	nemůže	uchránit	
všeho.	Ale	jako	milující	rodič	si	
nás	přeje	připravit	na	to,	
jakou	cenu	budeme	za	
svá	rozhodnutí	muset	
zaplatit,	a uchránit	nás	

před	tím	–	a to	tak,	že	nás	povede	k tomu,	
abychom	se	rozhodovali	lépe.

I tak	je	možné,	že	budeme	dodržovat	
přikázání,	a přesto	se	nám	stane	něco	
špatného.	Tak	proč	se	jimi	zatěžovat?

Protože	se	nikdy	nedozvíme,	čeho	jsme 
skrze	svou	poslušnost	uchráněni.	Protože	
nám	to	pomáhá	si	v životě	ušetřit	bolest,	
kterou	bychom	si	způsobili	sami.	Protože	
poslušnost	nám	pomáhá	lnout	těsněji	
k Bohu.	Protože	nám	to	ve	chvílích,	kdy	
se	rozhodneme	špatně,	umožňuje	činit	
pokání.	Protože	máme	důvěru	v to,	že	Bůh	
ví,	jak	nám	žehnat	a jak	nás	ochraňovat.

Tento	výčet	by	mohl	pokračovat	dál	
a dál.	Je	mnohem	delší	než	výčet	důvodů,	
proč	přikázání	nedodržovat.

Ať	již	to	bude	mít	dobré,	či	špatné	
důsledky,	nechává	Bůh	rozhodnutí,	jak	
moc	chci	být	poslušná,	na	mně.	Sama 
se	mohu	rozhodnout,	nakolik	se	otevřu	
požehnáním,	která	pro	mě	má.	Takže	
proč	dodržovat	přikázání?	Protože	chci	
být	v životě	naprosto	otevřená	pomoci,	
kterou	se	mi	Bůh	snaží	poskytovat. ◼
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Valerie Durrantová

Když	pomyslíme	na	ptáčátko,	které	se	učí	létat,	často	si	vybavíme	jeho	
poslední	hrdinný	pokus,	kdy	se	ptáče	vrhne	dolů	z hnízda,	roztáhne	
křídla	a vznese	se	k obloze.	Tomuto	konečnému	úspěchu	však	nejspí-

še	předcházelo	mnoho	selhání,	na	jejichž	konci	se	pták	nevznesl	k obloze,	ale	
naopak	se	zřítil	k zemi.

Stejně	jako	pták,	který	se	učí	létat,	můžeme	i my	ve	snaze	dosáhnout	po	
emoční	stránce	soběstačnosti	vlastními	silami	znovu	a znovu	zažívat	pády.	Když	
se	však	obrátíme	k Pánu	s žádostí	o pomoc	a vynaložíme	potřebné	úsilí,	doká-
žeme	se	naučit,	jak	být	houževnatí,	když	život	nejde	tak	docela	podle	plánu,	
a spoléhat	se	na	Něj,	když	naše	zkoušky	začnou	být	příliš	těžké	na	to,	abychom	
se	s nimi	vypořádali	vlastními	silami.

Učíme se létat
Jestliže	učit	se	létat	představuje	bolestivý	proces,	proč	by	vlastně	měl	pták	

vůbec	opouštět	hnízdo?	Kvůli	své	matce.	Ptačí	matka	zpočátku	nosí	ptáčatům	
potravu	přímo	do	hnízda.	Ale	časem	ji	začne	nechávat	mimo	hnízdo,	takže	se	
ptáčata	musí	odvážit	opustit	své	pohodlné	místečko,	aby	získala	výživu.

Tentýž	postup	musíme	absolvovat	i my	sami,	když	se	snažíme	osvojit	si	
soběstačnost	po	emoční	stránce	–	ačkoli	se	od	nás	neočekává,	že	budeme	
rovnou	plně	schopni	samostatného	letu.

Podobně	jako	ptačí	matka	dopustí,	aby	její	potomci	vypadli	z hnízda,	dopouští	
i Nebeský	Otec,	abychom	procházeli	zkouškami	a zážitky,	které	mohou	být	bolest-
né,	představovat	zklamání	a brát	nám	chuť	do	života.	Jeho	plán	spasení	je	navr-
žen	tak,	aby	nám	pomáhal	stát	se	takovými,	jako	je	On,	takže	každá	výzva,	které	
čelíme,	může	být	i příležitostí	něčemu	se	naučit	a rozvíjet	se.	Nebeský	Otec	nám,	
podobně	jako	ptačí	matka	svým	potomkům,	poskytuje	útěchu	a vedení,	neboť	jen	
s Jeho	pomocí	dokážeme	dosáhnout	emočního	a duševního	zdraví	a udržet	si	je.

Nauč mě létat 

Ve snaze dosáhnout 
po emoční stránce  
soběstačnosti se 
musíme spoléhat 
na Nebeského Otce 
a Ježíše Krista a vyna-
kládat vlastní úsilí.

M L A D Í  D O S P Ě L Í

– jak	po	emoční	stránce	
dosáhnout	soběstačnosti	
po	způsobu	Páně
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Zamávejme křídly
Ačkoli	s námi	Nebeský	Otec	spolupra-

cuje,	neměli	bychom	očekávat,	že	udělá	
všechno	za	nás.	Přeje	si,	abychom	na	
cestě	k dosažení	soběstačnosti	po	emoční	
stránce	používali	svobodu	jednání	a zdro-
je,	které	nám	poskytuje.

Když	například	čelíme	zármutku,	hněvu	
či	ztrátě,	přeje	si,	abychom	se	s Ním	radili,	
ale	nemá	zůstat	jen	u toho	–	je	třeba,	
abychom	se	ze	všech	sil	snažili	jednat	
v souladu	s vnuknutími,	která	nám	dává;	
abychom	dodržovali	přikázání;	abychom	
navštěvovali	chrám	a hledali	tam	pokoj,	
útěchu	a odpovědi;	abychom	dbali	rad	
proroků;	a abychom	důvěřovali	plánu,	
který	pro	nás	vytvořil.

K dosažení	soběstačnosti	po	emoční	
stránce	nám	Nebeský	Otec	poskytu-
je	mnoho	nástrojů,	ale	když	navzdory	
maximálnímu	úsilí	uvázneme	na	mrtvém	
bodě	nebo	máme	obtíže	zachovat	si	
duševní	zdraví,	bude	možná	nezbytné	vyu-
žít	i dalších	zdrojů.	Jistě	mohou	nastat	oka-
mžiky,	kdy	se	možná	budete	muset	obrátit	
na	odborníka	na	duševní	zdraví	nebo	ve	
snaze	obdržet	další	vedení,	abyste	se	byli	

schopni	pohnout	z místa,	přijmout	rady	
svého	biskupa.

Mějte	však	na	paměti,	že	pokud	bude-
me	pokaždé,	když	narazíme	na	překážku,	
žádat	o radu	druhé,	může	se	stát,	že	ztra-
tíme	nesmírně	cenné	příležitosti	k tomu,	
abychom	se	mohli	poučit	a rozvíjet	vlast-
ními	silami.	Tedy	opět	–	k tomu,	abychom	
se	pohnuli	kupředu,	je	zapotřebí	vynaložit	
odpovídající	množství	vlastního	úsilí.

Řiďme se Pánovým vzorem
V 9. oddíle	Nauky	a smluv	je	Oliver	

Cowdery	kárán	za	snahu	překládat	desky	
Knihy	Mormonovy,	aniž	by	tomu	věnoval	
jakoukoli	myšlenku,	kromě	té,	aby	o to	
požádal	Boha	(viz	verš 7).	Je	napomenut,	
že	je	nutné	to	„promysleti	v mysli	své“,	
dojít	k vlastnímu	závěru	a pak	se	„tázati	
[Boha],	zda	je	to	správné“	(verš 8).

Když	se	tímto	vzorem	řídíme,	nezna-
mená	to,	že	nás	Nebeský	Otec	opouští,	
abychom	se	museli	při	péči	o své	duševní	
zdraví	zcela	spoléhat	jen	na	své	vlastní	
schopnosti	a myšlenky.	Dává	nám	příleži-
tost	učit	se,	jak	používat	svobodu	jednání.	
To,	že	budeme	s Jeho	pomocí	hledat	

odpovědi	na	své	otázky	a nacházet	řešení	
svých	problémů,	představuje	to,	co	nám	
nakonec	pomůže	stát	se	takovými,	jako	je	
On.	Budeme-	li	to	mít	na	paměti,	můžeme	
Ho	požádat,	aby	nám	ukázal,	jak	bychom	
mohli	dosáhnout	větší	emoční	vyrovna-
nosti,	namísto	toho,	abychom	Ho	prostě	
požádali,	aby	se	nám	dařilo	lépe.

Budeme-	li	při	každé	příležitosti,	kdy	
bude	naše	emoční	blaho	vystaveno	zkouš-
ce,	znovu	a znovu	takto	uplatňovat	svou	
svobodu	jednání,	budeme	se	pomalu	lep-
šit	a získávat	více	sebedůvěry.	Ačkoli	není	
nutné,	abychom	se	rovnou	naučili	létat,	
můžeme	si	být	jisti,	že	On	nám	kráčí	po	
boku	po	celou	cestu,	a můžeme	se	rado-
vat	ze	skutečnosti,	že	nám	krok	za	krokem	
pomáhá	stát	se	lepšími.	Každý	den	nám	
dává	další	příležitost	dosáhnout	nových	
výšek	–	v přípravě	na	den,	kdy	budeme	
schopni	vzlétnout	vlastními	silami. ◼
Autorka žije v Kalifornii v USA.
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OSM	NÁVRHŮ,	 President 
M. Russell 
Ballard
Zastupující	
president	
Kvora	Dvanácti	
apoštolů
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Nejprve se zamyslete nad svým životem a stanovte si priority. 
Najděte	si	chvíli	klidu	na	to,	abyste	se	mohli	pravidelně	a důkladně	

zamýšlet	nad	tím,	kam	směřujete	a co	je	nutné	pro	to,	abyste	se	tam	dostali.	
Ježíš,	náš	příklad,	často	„odcházel	na	pouště,	a modlil	se“.	(Lukáš	5:16.)	Občas	
musíme	udělat	totéž,	abychom	se	duchovně	zotavili,	podobně	jako	to	dělal	
Spasitel.	Napište	si	úkoly,	které	byste	chtěli	daný	den	splnit.	A když	si	bude-
te	psát	denní	program,	myslete	především	na	posvátné	smlouvy,	které	jste	
s Pánem	uzavřeli.

Zadruhé – stanovte si krátkodobé cíle, kterých dokážete  
dosáhnout.	Stanovte	si	cíle,	které	jsou	vyvážené	–	kterých	nebude	 

příliš	mnoho,	ani	příliš	málo,	které	nebudou	směřovat	příliš	vysoko,	ani	příliš	 
nízko.	Tyto	své	dosažitelné	cíle	si	zapište	a pracujte	na	nich	podle	jejich	důleži-
tosti.	Při	stanovování	cílů	se	modlete	o božské	vedení.

Zatřetí – pomocí moudrého plánování rozpočtu mějte pod  
kontrolou své skutečné potřeby a pečlivě je posuzujte s ohledem 

na to, co všechno si v životě přejete.	Až	příliš	mnoho	jedinců	a rodin	se	
dostává	do	příliš	velkých	dluhů.	Dávejte	si	pozor	na	mnohé	atraktivní	nabídky	
k půjčkám	peněz.	Je	mnohem	snazší	si	peníze	vypůjčit,	než	je	splatit.	K finanční-
mu	zajištění	nevedou	žádné	zkratky.	V životě	nikdy	nedosáhneme	vyrovnanosti,	

M L A D Í 	 D O S P Ě L Í

1. 

3. 

2. 

Mám několik 
návrhů, které, jak 
doufám, budou 
cenné pro ty z vás, 
kteří si dělají sta-
rosti s tím, jak se 
vypořádat s náro-
ky, které na ně 
život klade.

jak se vypořádat 
s nároky, jež na 
nás klade život
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dokud	nebudeme	mít	své	finance	bezpeč-
ně	pod	kontrolou.

Pamatujte	vždy	na	to,	abyste	platili	plný	
desátek.

Začtvrté – udržujte si úzký 
vztah se svým manželským part-

nerem, s dětmi, příbuznými a přáteli. 
Pomohou	vám	udržet	si	v životě	vyrovna-
nost.	Budujte	vztahy	s rodinou	a s přá-
teli	prostřednictvím	otevřené	a upřímné	
komunikace.

Dobré	manželství	a dobré	rodinné	vzta-
hy	lze	udržovat	pomocí	laskavé,	láskyplné	
a ohleduplné	komunikace.	Pamatujte	na	
to,	že	pohled,	mrknutí,	pokývnutí	nebo	
dotek	často	řeknou	více	než	slova.	Smysl	
pro	humor	a schopnost	dobře	naslouchat	
jsou	také	životně	důležité	součásti	dobré	
komunikace.

Zapáté – studujte písma. 
Jsou	jedním	z nejlepších	zdrojů,	

které	máme,	abychom	zůstali	v kontaktu	
s Duchem	Páně.	Jedním	ze	způsobů,	jak	
získávám	neomylnou	znalost	toho,	že	Ježíš	
je	Kristus,	je	skrze	osobní	studium	písem.	
President	Russell	M. Nelson	žádá	členy	
Církve,	aby	každý	den	s modlitbou	studo-
vali	Knihu	Mormonovu.

Zašesté – máme- li vést zdravý  
a vyrovnaný život, je zapotřebí, 

abychom si do svého každodenního 
harmonogramu zařadili dostatek 
času na odpočinek, cvičení a relaxa-
ci.	Dobrý	fyzický	stav	posiluje	naši	důstoj-
nost	a sebeúctu.

Zasedmé – každý týden  
uspořádejte rodinný domácí 

večer.	Nesmíme	přijít	o tuto	zvláštní	
příležitost	„učiti	jeden	druhého	nauce	
království“	(NaS	88:77),	což	povede	rodiny	
k věčnému	životu.

Satan	se	vždy	snaží	zničit	naše	svědec-
tví,	ale	když	budeme	studovat	evangelium	
a žít	v souladu	s přikázáními,	která	jsou	
jeho	součástí,	nebude	mít	moc	nás	pokou-
šet	ani	znepokojovat	více,	než	kolik	máme	
síly	mu	odolat.

Má poslední rada se týká  
toho, abyste se často modlili. 

Díky	pravidelné	a upřímné	modlitbě	
můžete	zjistit,	jak	každý	den	činit	správná	
rozhodnutí.	Když	jsem	duchovně	naladěn,	
zjišťuji,	že	dokáži	mnohem	snadněji	najít	
rovnováhu	ve	všem,	co	se	týká	mého	
života.

Uvědomuji	si,	že	k těmto	návrhům	by	
bylo	možné	přidat	ještě	další.	Nicméně	
věřím,	že	když	se	zaměříme	na	několik	
základních	cílů,	budeme	lépe	schopni	
zvládat	mnohé	nároky,	které	na	nás	život	

klade.	Pamatujte	na	to,	že	pokud	máme	
v životě	čehokoli	až	příliš,	může	nás	to	
vést	k nevyrovnanosti.	Zároveň	však	příliš	
málo	důležitých	věcí	může	způsobit	totéž.	
Král	Beniamin	nám	radil,	aby	„všechny	tyto	
věci	byly	konány	v moudrosti	a pořádku“	
(Mosiáš	4:27).

Chybí-	li	jasný	směr	a jasné	cíle,	může	to	
často	vést	k plýtvání	naším	časem	a ener-
gií	a může	to	přispívat	k nevyváženosti	
v našem	životě.	Naším	hlavním	cílem	má	
být	snaha	obdržet	„nesmrtelnost	a věčný	
život“	(Mojžíš	1:39).	Je-	li	toto	náš	cíl,	proč	
ze	života	nevypustit	to,	co	se	dožaduje	
našich	myšlenek,	citů	a energie	a co	je	
spotřebovává,	aniž	by	to	přispívalo	k dosa-
žení	tohoto	cíle?

Každý	den	dělejte	to	nejlepší,	co	
dovedete.	Dělejte	to	základní,	a než	si	
to	uvědomíte,	váš	život	bude	naplněn	
duchovním	porozuměním,	které	vám	
potvrdí,	že	vás	Nebeský	Otec	miluje.	Když	
toto	člověk	ví,	bude	mít	jeho	život	smysl	
a význam	a bude	pro	něj	snazší	udržet	si	
v životě	rovnováhu. ◼
Z proslovu na generální konferenci  
v dubnu 1987.

4. 

6. 

7. 

5. 

8. 
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Co kdybych odešla?  
Když jsem se sem přestěhovala, byly v mé odbočce kromě 
mě jen dvě mladé ženy. Spřátelily jsme se a já jsem je vel-
mi dobře poznala. Ale ony přestaly chodit na shromáždění.

Jednou, když jsem šla do chrámu, jsem uviděla presidenta 
misie. Pověděla jsem mu o svých kamarádkách a zeptala 
se ho, co bych mohla udělat pro to, abych jim pomohla 
vrátit se do Církve. Odvětil, že mám zůstat tam, kde jsem, 
být silná a modlit se za ně.

Brzy nato jsem jednu z dívek potkala a měla jsem z toho 
velkou radost. Když jsem se toho večera vrátila domů, 
modlila jsem se a silně jsem pocítila, že rozhodně musím 
zůstat přímo tam, kde jsem, chodit dál na shromáždění, 
chodit dál do semináře a být i nadále pro své kamarádky 
příkladem. Co kdybych odešla, už se nevrátila, ale jedna 
z mých kamarádek by znovu začala chodit na shromáždě-
ní? Kdo by jí byl přítelem a pomohl jí se vrátit?

Spousta věcí je jednodušších, když je můžeme dělat 
společně.

Alyona,  
Charkovská	oblast,	Ukrajina

V TOMTO ODDÍLE
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PO VZORU 
SPASITELE –  

O tom, jak Ježíš Kristus vyrůstal, toho 
mnoho nevíme, ale Lukáš 2:52 nám 
poskytuje jedno důležité vodítko.

„Co že to mám udělat?“
Poslouchala jsem. Opravdu  

jsem poslouchala. Instruktor mi 
zkontroloval postroj, ukázal mi, jak 
přesně mám uvolnit lano, a dokon-
ce mi pohlédl přímo do očí a řekl: 
„NENECHÁM tě spadnout!“

Ale přesto jsem tam v tomto  
kritickém okamžiku stála, třásla  
se a potila, když jsem pohlédla  
přes rameno dolů – dolů do hloub-
ky, s vědomím, že musím udělat 
první krok.

Z útesu.

rosteme ve čtyřech  
důležitých oblastech

Diane Thomasová
Semináře a instituty
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Možná jste se nikdy neocitli v mé 
situaci, doslova připraveni vykročit 
z útesu, s nadějí, že jste se připravili 
dostatečně dobře na to, abyste bez-
pečně slanili dolů. Ale pravděpodobně 
jste to zažili v duchovním slova smys-
lu. Znáte to – když sami studujete pís-
ma a slýcháte učitele svědčit o pravé 
nauce a zásadách. Pociťujete, jak vás 
Duch vyzývá k tomu, abyste se chovali 
tak, aby vám to pomohlo stát se více 
takovými, jako je Spasitel. Těšíte se, že 
tento krok uděláte a ukážete Pánu, jak 
jste oddaní Jeho evangeliu.

Pak si pomyslíte: „Jak to mám vlast-
ně udělat?“

A to, co se ještě před chvílí zdálo 
tak jasné a dosažitelné, se najednou 
vytratí. A tak stojíte na okraji duchov-
ního útesu a nejste si jistí, zda máte 
to správné vybavení nebo přípravu, 
abyste dokázali jednat podle pravdy, 
kterou jste obdrželi.

Stát se takovým, jako je Ježíš Kristus: 
Jak to máte vlastně udělat ?

Začněte na začátku
Spasitel zahájil svůj smrtelný život 

stejně jako vy a já – jako nemluvně. 
A časem začal Ježíš růst, tak jako my. 
(Viz Nauka a smlouvy 93:11–17.) Nau-
čil se chodit, mluvit a smát se. Naučil 
se pracovat, číst a vycházet s ostatními.

To, jak Pán „rostl“, je ve skuteč-
nosti zaznamenáno v Lukášovi 2:52: 
„A Ježíš prospíval moudrostí, a [posta-
vou], a milostí, u Boha i u lidí.“

Chceme- li se stát takovými, jako 
je Spasitel, můžeme následovat Jeho 
příklad.

Podívejme se tedy na tento vzor 
a zjistěme sami pro sebe, že stát se 
takovým, jako je Ježíš Kristus, je možné!

A tak stojíte na 
okraji duchovního 
útesu a nejste si jistí, 
zda máte to správ-
né vybavení nebo 
přípravu, abyste 
dokázali jednat 
podle pravdy, kterou 
jste obdrželi.

ZJISTĚTE VÍCE:  
Viz 2. Nefi 
9:28–29; 

Nauka a smlouvy 
130:18–19.

Prospívat moudrostí
Bůh stvořil naši mysl tak, aby 

měla úžasnou schopnost hodnotit, 
zpracovávat a uplatňovat vědomosti 
neboli poznání. Fakta, čísla, doved-
nosti, postupy – množství informací, 
které můžeme nashromáždit, je 
téměř neomezené!

Ale podobně jako Spasitel se 
snažíme prospívat také moudrostí, 
a ne pouze informacemi. Moudrost 
znamená být schopen s informacemi 
správně nakládat, rozumět svým mož-
nostem a činit správná rozhodnutí.

„Základem moudrosti je správ-
né používání poznání,“ učil starší 

James E. Talmage (1862–1933) 
z Kvora Dvanácti apoštolů.1 Také 
vysvětlil, jak svou moudrost získal 
Spasitel: „Poznání získal studiem 
a moudrost získal prostřednictvím 
modlitby, hloubání a úsilí.“ 2 Alma 
učil svého syna Helamana tomu-
to: „Ó, pamatuj, synu můj, a uč 
se moudrosti v mládí svém; ano, 
nauč se v mládí svém zachová-
vati přikázání Boží.“ (Alma 37:35; 
zvýraznění přidáno.) Zamys-
lete se nad tím – víra, studium 
a poslušnost posilují naši schop-
nost získávat poznání a prospívat 
moudrostí!

MOUDROST
Jak můžete uplatňovat zásady víry 

a poslušnosti, aby vám pomohly  
prospívat moudrostí?

Jak vám prospívání moudrostí může 
pomoci stát se více takovými, 

jako je Spasitel?
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Prospívat postavou
Nefi byl vysoký a silný. Měl to, co písma nazývají 

statnou postavou. (Viz 1. Nefi 2:16.) To já nemám. Nefiova 
postava byla vytvořena k tomu, aby vykonávala hodně 
odlišné činnosti v porovnání s tou mou, protože Pán měl 

pro Nefiho odlišné úkoly. Nefi musel postavit loď, 
hledat potravu pro svou rodinu a pomáhat 

jí cestovat pustinou.

Naše fyzické tělo má vše, co potře-
bujeme k tomu, abychom dokázali žít ve 

smrtelnosti a nacházet v ní radost. Díky Božímu božské-
mu záměru novorozené dítě prospívá v průběhu času 
postavou. Zatímco stárneme, nemusí nám narůstat další 
orgány nebo končetiny – tyto prvky byly již vytvořeny 
jako součást našeho těla. Není zapotřebí nic dodatečně 
namontovat! Abychom však mohli sloužit Bohu a lidem 
kolem sebe, musíme své tělo uchovávat zdravé.

Naše tělo je dokonale navrženým chrámem neboli 
domem pro našeho ducha. (Viz 1. Korintským 3:16–17; 
6:19–20.) President Russell M. Nelson učil: „Vaše tělo, ať 
už má jakékoli přirozené dary, je nádherným stvořením 
Božím. Je to tělesný svatostánek – chrám pro vašeho 
ducha.“ 3

Naše tělo může v důsledku našich zkušeností ve 
smrtelnosti zažívat vážné fyzické problémy, postižení 
a bolesti, ale Nebeský Otec vytvořil naše tělo dokona-
le k tomu, abychom úspěšně naplnili příležitosti, které 
v životě máme.

ZJISTĚTE VÍCE:  
Přečtěte si proslov z generální  
konference „Buď Bohu dík“ od  
presidenta Russella M. Nelsona.

„Tak jak se toho o Ježíši  
Kristu dozvídáme více 

a více, prohlubuje se naše 
víra v Něj a přirozeně  
toužíme následovat  

Jeho příklad.“  
Jean B. Binghamová,  

„Aby radost vaše byla plná“, 
Liahona, listopad 2017, 87.

ZJISTĚTE VÍCE:  
Viz Mosiáš 2:22, 41.

POSTAVA
Co má péče o fyzické tělo  

společného s péčí o ducha?
Co změníte nebo zlepšíte ohledně 

toho, jak pečujete o své tělo?

Prospívat milostí u Boha
Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 

apoštolů učil, že „první velkou pravdou celé 
věčnosti je to, že Bůh miluje nás celým svým 
srdcem, mocí, myslí a silou“.4

Bůh vás miluje. I když zrovna nemáte svůj 
den, On vás miluje – se všemi vašimi silnými 
stránkami, slabostmi, otázkami i nadějemi. Jak 
tedy můžete prospívat „milostí … u Boha“? 
Dávejte Mu najevo, že Ho také milujete!

Ježíš svým učedníkům jednou řekl:  
„Milujete- li mne, [přikázání má zachovávejte].“ 
( Jan 14:15.) Poslušnost je projevem vaší lásky 
k Bohu. Ochotná poslušnost v malých, každo-
denních činnostech vás může připravit na to, 
abyste v budoucnu, až vás k něčemu vyzve, 
dokázali zareagovat a dosáhnout ještě lepších 
výsledků.

MILOST U BOHA
Jak Spasitel dával najevo  

svou lásku k Nebeskému Otci? 
Čemu vás to o Ježíšovi učí?

Jaký efektivní a spravedlivý skutek 
byste mohli dnes učinit, abyste  

projevili svou lásku k Bohu?
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Prospívat milostí u lidí
Pozor, překvapení – to, že vás na sociálních sítích 

sleduje nejvíce lidí, neznamená, že prospíváte milostí 
u lidí.

Ježíš nám ukázal jiný způsob, jak můžeme ovlivňovat 
druhé – a také to, komu umožnil, aby ovliv-
ňoval Jeho. „Chodil, dobře čině, … nebo 
Bůh s ním byl.“ (Skutkové 10:38.)

President Henry B. Eyring, druhý 
rádce v Prvním předsednictvu, jednou řekl: 
„Přátele, kteří před dlouhou dobou ovlivnili můj život 
k dobrému, si pamatuji tak dobře, jako by to bylo dnes. 
Již odešli, ale vzpomínka na jejich lásku, příklad, víru 
a svědectví mě pozvedá dodnes.“ 5

Svůj vliv můžete posílit tím, že se stanete přítelem, 
který ovlivňuje život druhých k dobrému! Brožurka Pro 
posílení mládeže vás učí následujícím zásadám: „Ukažte, 
že máte o druhé zájem; usmívejte se a dejte jim najevo, 
že vám na nich záleží. Chovejte se ke každému laskavě 
a s úctou a vyvarujte se odsuzování a kritizování lidí, kteří 
jsou kolem vás. … Obzvláště se snažte být přítelem těm, 
kteří jsou ostýchaví nebo osamocení, mají zvláštní potře-
by nebo se cítí přehlížení.“ 6

Přemýšlejte o lidech, které upřímně obdivujete a kte-
rých si vážíte – těch, kteří se těší vaší milosti. Jaké vlast-
nosti, které vám připomínají Ježíše Krista, v sobě tito lidé 
rozvíjejí? Protože ať již jsou naši přátelé jakkoli dobří, 
naším nejlepším Přítelem je Ježíš Kristus; a Jeho příklad 
je tím, který chceme následovat!

Vše spolu souvisí
„A Ježíš prospíval moudrostí, a [posta-

vou], a milostí, u Boha i u lidí.“ (Lukáš 
2:52.) Když se budete řídit vzorem růstu, 
který nám dal Spasitel, zjistíte, že tyto prv-
ky spolu dokonale souzní a vy se budete 
stávat více takovými, jako je On. Vaše 
mysl, tělo a duch budou společně praco-
vat pro vaše dobro a vy budete schopni 
žehnat životu mnoha dalších lidí a „[slou-
žit Bohu] celým svým srdcem, mocí, myslí 
a silou“. (Nauka a smlouvy 4:2.) ◼
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MILOST U LIDÍ
Jak se můžete pro ty, kteří jsou 
kolem vás, stát lepším přítelem?

Jak může to, když budeme následovat 
Spasitelův příklad a konat dobro,  

posílit spravedlivý vliv, který 
máme na druhé?

ZJISTĚTE VÍCE:  
Buďte takovým přítelem, 

jakým byl Ammon pro 
krále Lamoniho. Viz 
Alma 17:19–18:41.



56 L i a h o n a

Kuinini Manumuaová

Když jsem byla v prvním ročníku 
střední školy, trenér vzpěračů mě 
požádal, abych vstoupila do jejich 

družstva.
„Hm … ne, děkuji,“ řekla jsem. „To 

není nic pro mě.“
On to ale nevzdával. Celé týdny.
Nakonec jsem to zkusila. Měl pravdu 

– vzpírání mě opravdu bavilo. Zpočátku 
to bylo dost zvláštní; mé tělo ještě nikdy 
nic podobného nedělalo. Ale časem jsem 
si tréninky zamilovala. A zamilovala jsem 
si i členy našeho družstva a naše závody. 
A začalo mi to opravdu jít!

Nyní je vzpírání důležitou součástí 
mého života. Každý den trénuji ale-
spoň dvě nebo tři hodiny, dělám dřepy 
s činkou na ramenou, nadhozy a trhy. 
(A pokud nevíte, co je to za cviky, tak si 
z toho nic nedělejte – já jsem to také 
nevěděla!)

Tak jako mnoho věcí, i vzpírání vyža-
duje čas a trpělivost, a to může být 
někdy obtížné. Má rodina mě naštěstí 
vždy povzbuzuje, i když si stěžuji, jak 
mě všechno bolí (což je často). Když 

STÁT VZPĚRAČČINY 
RADY, JAK  
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Jeden verš z písem může mít velký vliv – dokonce i v soutěžích vzpěračů.

se vrátím z tréninku domů, tatínek má 
pro mě vždy připravené ledové obklady 
a slova povzbuzení. A maminka se vždy 
obětuje, abych mohla jezdit na závody.

Před několika lety jsem jela na jedny 
takové závody do Filadelfie ve státě  
Pensylvánie. Těšila jsem se, že budu sou-
těžit se vzpěrači z celé země, ale dělalo 
mi trošku starosti, že jsem tak daleko od 
rodiny. Maminka mi to chtěla usnadnit, 
a tak mi slíbila, že mi každý den bude 
posílat textové zprávy s verši z písem 
a inspirativními myšlenkami.

Večer před závody několik mladých 
lidí uspořádalo večírek. Říkala jsem si, že 
by bylo skvělé tam jít, a tak jsme se tam 
se spolubydlící šly podívat. Ale okamžitě 
jsem poznala, že to není večírek pro mě. 
Mladí tam pili, kouřili, mluvili neslušně 
a nevhodným způsobem tančili. Věděla 
jsem, že bych tam neměla být, ale měla 
jsem obavy, co si o tom pomyslí má 
spolubydlící. Nebo co si pomyslí ostatní 
soutěžící.

Ale potom mi na mysli vytanula tato 
slova:

večírku přistiženi a vyloučeni ze závodů 
kvůli pití alkoholu a užívání drog.

Kdybych si díky inspiraci nevzpomněla 
na maminčin verš z písem, mohla jsem 
i já být ze závodů vyloučena. Nakonec 
jsem se umístila na prvním místě a jsem 
velmi vděčná, že jsem měla příležitost 
soutěžit. (Mamince za její zprávy děkuji 
snad každý den.)

Výhra ve vzpěračských závodech je 
velmi zjevným a okamžitým požehnáním 
za dodržování přikázání. Ale v Nauce 
a smlouvách 87:8 se nepíše: „Stůjte na 
svatých místech, abyste mohli vyhrát 
vzpěračské závody.“ A v Janovi 14:15 se 
nepíše: „Chcete- li okamžitá požehnání, 
[přikázání má zachovávejte].“ Pán nám 
žehná, protože nás miluje. A my se sna-
žíme být svatými a poslušnými, protože 
Pánu důvěřujeme a milujeme Ho. ◼
Autorka žije v Kalifornii v USA.

„Stůjte na svatých místech.“
Bylo to z mého oblíbeného verše 

z písem, který mi maminka toho rána 
poslala ve zprávě – Nauka a smlouvy 
87:8: „Pročež, stůjte na svatých místech 
a nepohněte se, dokud den Páně nepři-
jde; neboť vizte, přichází rychle, praví 
Pán. Amen.“

Nevím, proč mi maminka toho dne 
poslala právě tento verš, ale je to verš, kte-
rý celý život patří k mým oblíbeným. Znám 
ho zpaměti už od osmi let a opakovaně mi 
připomíná, abych byla odvážná a posluš-
ná a abych stála za tím, v co věřím.

„Stůjte na svatých místech.“
„Už půjdu,“ řekla jsem své spolubydlí-

cí. Vysvětlila jsem jí, jaký verš mi mamin-
ka toho dne poslala. „Toto není místo, na 
kterém bych měla stát.“

Spolubydlící mi řekla, že ani ona tam 
nechce zůstat. Také se tam cítila nepří-
jemně, ale nechtěla odejít sama a vypa-
dat jako nula. Poděkovala mi, že jsem to 
nadnesla, a odešly jsme.

Druhý den ráno jsme se dozvěděly, že 
brzy poté, co jsme odešly, byli mladí na 

STÁT PEVNĚ
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MILUJETE- LI MNE
Generální předsednictvo Mladých žen

Téma pro mládež na rok 2019 je 
výzvou k činu – osobní výzvou 

od Spasitele. Jste plně odhodláni 
se zapojit? Milujete Ho? Jste 
ochotni kráčet v Jeho šlépějích?

Náš Spasitel Ježíš Kristus pro 
nás udělal něco, co jsme pro sebe 
v žádném případě nemohli udělat 
sami. A co si přeje na oplátku On od 
nás? Žádá nás, abychom zachovávali 
Jeho přikázání, abychom mohli být 
požehnáni tím, že budeme vždy mít 
Jeho Ducha, aby byl s námi. (Viz 
Moroni 4:3.)

Přikázání jsou dary lásky. Spasitel 
jednoduše řekl: „Milujete- li mne, 
[přikázání má zachovávejte].“ Ale proč 
to řekl? Protože VÁS miluje! Přeje si, 
abyste byli šťastní. Přeje si, aby váš 
život naplňovala radost a nekonečné 
možnosti. Přeje si, abyste byli v bez-
pečí a ochraňováni před zlem světa. 
Přeje si na vás vylévat požehnání tak 
veliká, že „nebude dosti místa k [jejich] 
přijetí“. (3. Nefi 24:10.) Přeje si, abyste 
se k Němu vrátili a žili opět s Ním 

a stali se podílníky na všech zaslíbe-
ných požehnáních Nebeského Otce.

Vždy pamatujte na to, jak moc 
Nebeský Otec miluje své děti. Miluje 
vás dokonalou láskou. Vy Mu můžete 
svou lásku projevovat tím, že bude-
te zachovávat Jeho přikázání. Vaše 
spravedlivé skutky přinesou vám 
i lidem, kteří jsou kolem vás, nesmír-
ná požehnání.

Jak řekl náš prorok, president 
Russell M. Nelson: „Potřebujeme vás, 
abyste s námi byli v tomto Pánově  
batalionu mladých. Bez vás to zkrát-
ka nebude ono!“ Vyzval vás, abyste 
„vyčnívali [a lišili se] od světa“ tím,  
že budete žít podle měřítek uvede-
ných v brožurce Pro posílení mlá-
deže a budete dodržovat přikázání 
– abyste „vypadali, mluvili, jednali 
a oblékali se jako praví učedníci 
Ježíše Krista“. („Naděje Izraele“ 
[celosvětové zasvěcující shromáž-
dění pro mládež, 3. června 2018], 8, 
www .lds .org/ broadcasts/ face - to 
- face/ nelson ?lang = ces.)

T É M A  V Z Á J E M N É H O  S D R U Ž E N Í  P R O  R O K  2 0 1 9

Generální presidentka Mladých žen sestra Bonnie 
H. Cordonová (uprostřed), sestra Michelle D. Craigová, 
první rádkyně (vlevo), a sestra Becky Cravenová, 
druhá rádkyně (vpravo).

Generální president Mladých mužů bratr Stephen 
W. Owen (uprostřed), bratr Douglas D. Holmes, první 
rádce (vlevo), a bratr M. Joseph Brough, druhý rádce 
(vpravo).

MILUJETE- LI MNE,  
PŘIKÁZÁNÍ MÁ ZACHOVÁVEJTE 
JAN 14:15
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Když se budete snažit být posluš-
ni Pána a Jeho proroků, moc Ducha 
Svatého vás bude naplňovat Boží 
láskou a bude vám vydávat svědectví 
o vaší božské identitě jakožto syna 
či dcery Boží. Tato požehnání se 
rozrůstají, když se snažíte žít spra-
vedlivě. Pán a prorok vám důvěřují. 
Milují vás. Slibujeme vám, že když 
budete poslušni přikázání a budete 
je zachovávat, získáte velkou důvěru, 
sebejistotu a útěchu.

PŘIKÁZÁNÍ MÁ 
ZACHOVÁVE JTE
Generální předsednictvo Mladých mužů

Pomysleli jste si někdy: „Jak mohu 
Nebeskému Otci ukázat, že si 

opravdu přeji, aby zodpověděl mé 
modlitby a požehnal mi?“ Spasitel 
Ježíš Kristus nám dal klíč, když 
řekl: „Milujete- li mne, [přikázání 
má zachovávejte].“ ( Jan 14:15.)

Jinými slovy, lásku Nebeskému  
Otci projevujeme tím, že zachováváme 
Jeho přikázání.

Někdy odpovědi nepřicházejí 
v době, kdy je očekáváme, nebo 
způsobem, jakým je očekáváme, 
a my proto můžeme být v pokušení 
to vzdát nebo přestat být poslušnými. 
Jsme- li však trpěliví a nasloucháme- li, 
Pán nám odpoví ve svém vlastním 
čase a svým vlastním způsobem. 
Vždy odpovídá na spravedlivé mod-
litby. Vždy žehná za poslušnost. (Viz 
Mosiáš 2:21–24.)

Svět učí tomu, že s láskou nejsou 
spojeny žádné zodpovědnosti. Ale ve 
skutečnosti je pravdou opak. Lásku 
k Bohu projevujeme ochotou a pílí 
dodržovat Jeho přikázání.

Spasitel učil: „Pravda vás vysvo-
bodí.“ ( Jan 8:32.) Prorok Alma dále 
prohlásil: „Zlovolnost nikdy nebyla 
štěstím.“ (Alma 41:10.) A skrze Pro-
roka Josepha Smitha Pán učil: „Je 
zákon, neodvolatelně ustanovený 
v nebi před založením tohoto světa, 
na němž jsou všechna požehnání 
založena – a když získáme jakéko-
li požehnání od Boha, je to skrze 

poslušnost onoho zákona, na němž 
je založeno.“ (Nauka a smlouvy 
130:20–21.)

Štěstí, požehnání a vedení přichá-
zejí skrze poslušnost. Nebeský Otec 
si přeje, abyste byli šťastní a svobod-
ní, protože vás miluje, a proto nám 
dává přikázání. Abychom nalezli 
pokoj, který se v tomto světě nena-
chází, musíme se naučit, že podrobe-
ní se vůli Nebeského Otce je jedinou 
cestou ke štěstí.

Nebeský Otec si přeje, abyste 
nalezli věčné štěstí. Jeho proroci 
si přejí, abyste nalezli větší radost, 
než si dovedete představit. Přejeme 
si, abyste nalezli pokoj, který jsme 
následováním Spasitele nalezli i my. 
Žijte dle Jeho vzoru. (Viz „Tvou ces-
tou dál chci jít“, Náboženské písně, 
č. 134.) Rozhodněte se být poslušný-
mi. Vaše ochotná poslušnost povede 
k pravé svobodě a štěstí. ◼
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Pracoval jako 
právník

Je nádherné přemítat o symbo-
lice svátosti večeře Páně. Chléb 
a voda představují tělo a krev 

Toho, kdo je Chléb života a Živá voda 
(viz Jan 4:10), což nám jímavě připo-
míná cenu, kterou za naše vykoupení 
zaplatil. Když se láme chléb, připo-
mínáme si rozdrásané tělo Spasitele. 
Když pijeme vodu, myslíme na krev, 
kterou prolil v Getsemanech a na 
kříži, a na její posvěcující moc. (Viz 
Mojžíš 6:60.)

Avšak obrazné požití Jeho těla 
a pití Jeho krve má další význam, 
a tím je osvojení si Kristových vlast-
ností a charakterových rysů. … Když 
každý týden přijímáme chléb a vodu 
svátosti, bylo by dobré se zamyslet, 
jak zcela a bezvýhradně musíme 
začlenit Jeho charakter a způsob 
Jeho bezhříšného života do živo-
ta svého a do své bytosti. Ježíš by 
nemohl usmířit hříchy ostatních, 
kdyby On sám nebyl bez hříchu. 

Svátost a jak se  
můžeme stávat více 

takovými, jako je 
Kristus

Starší D. Todd Christofferson
Kvorum Dvanácti apoštolů
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Vzhledem k tomu, že spravedlnost 
si na Něj nemohla činit žádný nárok, 
mohl se za nás obětovat, aby spra-
vedlnost uspokojil, a poté nabízet 
milosrdenství. …

Přijímat Spasitelovo tělo a pít 
Jeho krev znamená odstranit z naše-
ho života cokoli, co není v souladu 
s křesťanským charakterem, a přijmout 
Kristovy vlastnosti za své. Toto je širší 
význam pokání – nejen se odvrátit 
od minulých hříchů, ale i obrátit „své 
srdce a vůli k Bohu“ a jít kupředu. 
(Viz Průvodce k písmům, „Pokání“.) 
Bůh nám ukáže naše nedostatky 
a selhání, avšak pomůže nám také 
proměnit naše slabosti v silné stránky. 
(Viz Eter 12:27.) Pokud se upřímně 
zeptáme: „Čehož mi se ještě nedostá-
vá?“ (Matouš 19:20), Bůh nás nene-
chá hádat, ale s láskou nám v zájmu 
našeho štěstí odpoví. A dodá nám 
naději. ◼
Z proslovu na generální konferenci v říjnu 2017.

Narodil se 21. ledna  
1945 ve městě  
American Fork 
v Utahu

V dubnu roku 2008 
mu byla vyjádřena 

podpora jako členovi 
Kvora Dvanácti 

apoštolů

V roce 1968  
se v chrámu 

Salt Lake 
oženil s Katherine 

Jacobovou

Má 5 dětí a  
16 vnoučat

Ve 13 letech 
pomáhal 

mamince po 
operaci tím, 
že pekl 
chléb.

Pokračoval v tom, 
dokud neodešel 

na univerzitu.



MILUJETE- LI MNE, 

PŘIKÁZÁNÍ MÁ 

ZACHOVÁVE JTE.

JAN 14:15



MLADÍ DOSPĚLÍ

PŘEMOŽENI ŽIVOTEM?
V tomto měsíci vám tento  
oddíl pomůže zlepšit vaše 
emoční a duševní zdraví.

42

JOSEPH SMITH
VZPOMÍNKY NA 

PROROKOVU 
DOBROTIVOST 
A CHARAKTER

28
MLÁDEŽ

ČTYŘI ZPŮSOBY,  
JAK BÝT JAKO  
JEŽÍŠ KRISTUS

52
NOVÉ TÉMA  

VZÁJEMNÉHO SDRUŽENÍ
VÝZVA OD SPASITELE

58



Nový oddíl 
pro děti 
určený 
TOBĚ!

O
dd

íl 
Li

ah
on

y 
ur

če
ný

 p
ro

 d
ět

i, 
vy

dá
vá

 C
ír

ke
v 

Je
ží

še
 K

ri
st

a 
Sv

at
ýc

h 
po

sl
ed

ní
ch

 d
nů

Le
de

n 
20

19



K2 K a m a r á d

Bůh poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nám pomáhal.  
Moc od Ježíše Krista můžete mít, když budete dělat toto:

Učte se o Ježíšovi
O D  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A

IL
U
ST

RA
CE

	B
RY

AN
	B

EA
CH

President Russell 
M. Nelson

Z proslovu „Přivolávejme do svého života moc Ježíše Krista“, Liahona, květen 2017, 39–42.

Ježíš je Kristus!  
Jeho moc je  

dostupná  
každému z vás.

Učte se o Spasiteli.  
Před několika lety jsem si  

v písmech přečetl všechny verše 
o Ježíši Kristu a podtrhl jsem  
si je. Když jsem je dočetl, řekl 
jsem své manželce: „Stal jsem  

se jiným člověkem!“

Studujte dokument  
„Žijící Kristus“.  

Je to svědectví o Ježíši Kristu  
od proroků a apoštolů.

Buďte ochotní  
vystoupit z řady,  

vyslovit svůj názor a být  
jiní než lidé světa.

Snažte se k Němu vzhlížet  
v každé myšlence. (Viz Nauka 

a smlouvy 6:36.) Když to budete dělat, 
vaše pochybnosti a obavy zmizí.

Uzavřete posvátné smlouvy 
a dodržujte je.
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Učte se o Ježíšovi
Když byl Ježíš na zemi, byl k druhým vždy laskavý. Když jsme 
my laskaví, následujeme Ho.

Tak jako na zahrádce roste mnoho různých druhů rostlin, květin 
a zeleniny, můžeme být i my laskaví mnoha různými způsoby.

POMOZTE NÁM  

STARAT SE 

O ZAHRÁDKU!

Letos pěstujeme na zahrádce laskavost! Když někomu 

projevíte laskavost, napište to na papír vystřižený ve tvaru květiny, 

kaktusu, listu, rostliny, zeleniny nebo třeba i užitečného brouka! 

Pak nám ho pošlete. Na zadní obálce se dozvíte jak. Nebo si udě-

lejte vlastní zahrádku laskavosti a pošlete nám fotografii toho, jak 

na ní „pracujete“!

Totoť jest  
přikázaní mé, 

abyste se milovali 
vespolek, jako já 

miloval jsem vás.* 

*Jan 15:12

Děti z Primárek ve státě Osun v Nigérii 
vyrobily květiny do zahrádky laskavosti!
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Elisa vešla do Primá-
rek a sedla si ke 

svému kamarádovi 
Armandovi.

„Vítejte!“ řekla 
sestra Russová. 
„Začneme písní.“

Elisa zpívala s ostat-
ními dětmi. „Víra je jak 
semínko, co klíčit začíná.“ 
(Zpěvník pro děti, 50.)

Sestra Russová rozdala papíry 
a voskovky. „Zamyslete se nad tím, 
co jsme zpívali,“ řekla. „Když zasejete 
své semínko víry, vyroste vám z něj svědectví. Teď 
nakreslete, jak by vaše svědectví vypadalo, kdyby bylo 
rostlinou.“

Elisa se upřeně dívala na svůj prázdný list papí-
ru. Všichni ostatní už začali malovat. Elisa nakoukla 
k Armandovi, co kreslí on. Jeho rostlina měla rovný 
stonek se spoustou lístků. Vypadala jako bazalka, která 
rostla u nich na balkóně. Možná její svědectví vypadá 
taky tak! Uchopila pevně voskovku a nakreslila taky 
takovou rostlinu.

„Najděte si prosím v písmech Almu 32,“ řekla sestra 
Russová.

Četli o tom, jak si do srdce zasejeme semínko a pak 
cítíme, jak roste. Elisa se podívala na rostlinu, která před-
stavovala její svědectví. Má vůbec nějaké svědectví? Co to 
vlastně znamená? Chtěla se na to zeptat, ale styděla se.

Po lekci přišla sestra Russová za Elisou.
„Zdá se, že nejsi ve své kůži. Děje se něco?“ zeptala se 

jí sestra Russová.

Elisa pohlédla zno-
vu na svůj výkres. 
„Nejsem si jistá, jestli 
mám svědectví. Vlast-
ně ani nevím, co to 
znamená.“

Sestra Russová se 
na Elisu laskavě usmála. 

„To je v pořádku. Pama-
tuješ si, co je to víra?“
Elisa přikývla. „Když věříme 

něčemu, co nemůžeme vidět?“
„Správně!“ řekla sestra Russová. 

„A v co třeba věříš?“
To byla snadná otázka. „Věřím v Nebeského 

Otce a Ježíše Krista. Vím, že mě mají rádi.“
Sestra Russová se usmála. „Právě jsi vydala svědectví! 

Svědectví je něco z evangelia, čemu věříš.“
Elisa se nad tím zamyslela. „Takže už svědectví mám?“
„Ano!“ Sestra Russová vzala do ruky písma. „A pama-

tuješ si, co jsme dnes četli? Semínko vyživuješ například 
tím, že chodíš na shromáždění. Tím se bude tvoje svě-
dectví upevňovat.“

Elisa cítila, že tomu rozumí. „Proto jsme tedy své svě-
dectví kreslili jako rostliny?“

„Přesně tak. Protože rostliny rostou postupně,“ řekla 
sestra Russová. „Svědectví roste taky tak. Většinou ho 
nezískáme celé najednou. Roste po troškách.“

Elisa měla lepší pocit ohledně rostliny, kterou nakres-
lila. Když přišla domů, nadepsala svůj obrázek slovy 
„Rostlina mého svědectví“. Pověsila si ho k posteli. Ví, 
že její svědectví už roste. A chce dál následovat Ježíše, 
aby mohlo vyrůst ještě více! ●

Rostliny našeho svědectví
Co to vůbec znamená mít svědectví?

Maryssa Dennisová
Církevní časopisy
Podle skutečné události
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VYŽIVUJTE SVÉ 
SVĚDECTVÍ

Svědectví  

je něco, o čem věříte,  

že je to pravdivé – například 

„Bůh mě má rád“ nebo „Věřím,  

že rodiny jsou věčné“.

Rostliny 
potřebují  

k růstu vodu a světlo. Písma, 
modlitba a shromáždění  

jsou jako voda a světlo pro  
naše svědectví.
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Přiřazovačka s rostlinami
Svědectví jednotlivých lidí rostou různě rychle. Dokážete přiřadit jednotlivé rostliny k jejich stínu?

Prorok Alma přirovnal pěs-
tování svědectví k zasetí 

semínka. (Viz Alma 32.) Když 
se budete modlit, číst písma 
a pomáhat druhým, vaše víra 
poroste! Zkuste provést tento 
pokus, při kterém můžete pozo-
rovat, jak semínko klíčí.

Semínka víry
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Co budete potřebovat:

čistý  
uzavíratelný 
plastový 
sáček

suchá 
fazole 
(jakýkoli 
druh)

papírové 
utěrky nebo 
kapesníky

Do plastového sáčku vložte mokré papírové utěrky 
nebo kapesníky. Na ně umístěte fazoli a sáček zavřete.

Nechte rostlinu chvíli růst. Až uvidíte kořínky, 
zasaďte rostlinku do hlíny. Postarejte se, aby měla 
vodu a světlo, a uvidíte, jak velká vyroste!

Sáček nechte na slunném místě. Asi za týden by fazole 
měla začít klíčit!

1 

2 

3 
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Na Filipínách žije 

asi sto milionů 

lidí a také mnoho 

zajímavých zvířat!

Na Filipínách se 

mluví osmi hlavními 

jazyky. Tato Kniha 

Mormonova je 

vytištěna v jazyce, 

který se nazývá 

cebuánština.

Jak jezdíte na shromáždění? Některé rodiny na 

Filipínách používají k přepravě takzvané jeepney!

Pozdrav  

z Filipín

Já jsem 
Paolo.  

Letos cestujeme po  
celém světě, abychom poznali  

Boží děti. Připojte se k nám 
při návštěvě Filipín!

A já jsem 
Margo.  
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Toto je prstýnek RSS v jednom 

z filipínských jazyků zvaném 

tagalština. Takto říkají „rozhodni 

se správně“: piliin ang tama.

Toto jsou chrámy v Cebu City a v Manile. A hádejte, 

co je nového! V Manile se staví druhý chrám! 

A další chrámy se budou stavět také ve dvou 

dalších městech – Urdaneta a Cagayan de Oro.

Seznamte se s několika  
našimi kamarády z Filipín!

„Vždy se těším, až si večer 
budeme s rodinou číst  
písma. Vždy, když čtu  
písma, se cítím dobře.“ 
Lanneah D., 10 let,  
Centrální Luzon, Filipíny

„Když jsem se začal učit číst, 
trápilo mě, že neumím číst 
rychle. Moji rodiče a sestra 
mi pomohli a teď mám 
radost, že můžu číst písma.“ 
Acumen D., 7 let,  

Centrální Luzon, Filipíny

Jste z Filipín? Napište nám! 
Váš dopis uvítáme!

Děti na Filipínách hrají hru, která se 

jmenuje luksong tinik neboli „skákání přes 

trny“. Jedno nebo dvě děti si sednou na 

zem a postupně poskládají své nohy a ruce 

jednu nad druhou. Ostatní děti se to pak 

snaží přeskočit, aniž by se jich dotkly.

Díky, že jste s námi 
prozkoumali Filipíny!  
Na shledanou příště!
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„Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.“ ( Jan 21:17.)

Slunce pálilo a Jared se s maminkou a tatínkem vracel 
domů ze shromáždění. Přemýšlel o lekci v Primár-

kách. Protože neslyšel dobře, musel si pečlivě všímat 
obrázků, které jejich učitelka ukazovala, a slov, která 
psala na tabuli.

Dnes se učili o tom, že Ježíš požádal své učedníky, 
aby byli misionáři. Jared přemýšlel, jak by se mohl dělit 
o evangelium tak, jak nás o to Ježíš žádá. Věděl, že ještě 
nemůže jít na misii. Pak ho napadlo něco úžasného. 
Možná by si na ni mohl začít šetřit peníze!

Když přišli domů, proběhl Jared kolem svého  
mazlíčka – kozy Umber – a vběhl do domu. Našel  
velkou plastovou dózu a do víka opatrně vyřízl díru.  
Ze strany na ni napsal „Misionářský fond“. Pak zaběhl 
do svého pokoje a z pod postele vyndal své peníze. 
Postupně tam naházel všechny mince. Ale všechny jeho 
mince nepokryly ani dno dózy. Jak by si mohl vydělat 
nějaké další peníze?

Jared o tom přemýšlel stále dokola. Podíval se z okna 
na jasné slunce. Na Filipínách je velké horko. Jared 
a jeho kamarádi si téměř každé odpoledne po škole 

NANUKOVÝ misionářský fond
Mckenna Clarkeová

Podle skutečné události
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dávali kokosový nanuk. „To je ono!“ řekl si. Možná  
by mohl vyrobit nanuky a prodávat je lidem, kteří se 
chtějí osvěžit.

Jared běžel najít maminku. „Mohla bys mi ukázat, 
jak se dělá nanuk?“ zaznakoval jí. Používali znakovou 
řeč, při které se mluví rukama. Maminka se usmála 
a přikývla.

Druhý den zašel Jared s maminkou na velké venkovní 
tržiště a tam koupili všechno potřebné. Po návratu domů 
si Jared našel velkou mísu a smíchal v ní kokosové mlé-
ko, kondenzované mléko, vanilku a nastrouhaný kokos. 
Maminka s Jaredem pak pomocí trychtýře nalila směs do 
malých sáčků. Všechny sáčky pak uložili do mrazáku. 
„Výborně!“ zaznakovala mu maminka.

Trvalo to docela dlouho, než nanuky zmrzly. Ale dru-
hý den po škole už byly konečně hotové! Jared vylezl na 
židli a podal si z lednice bílý chladicí box. Na dno boxu 

položil několik utěrek a nanuky vyrovnal na ně. Nemohl 
se dočkat, až je začne prodávat.

Jared vyběhl ven na prašnou ulici. Jeho kamarádi 
pouštěli vlastnoručně vyrobené draky a házeli svými 
žabkami na plechovku a snažili se ji srazit.

U cesty si postavil stolek s velkou cedulí, kde stá-
lo: „Nanuk – 5 pesos“. Jeho kamarád Jhonell k němu 
přiběhl a ukázal na chladicí box. Dal Jaredovi minci 
v hodnotě 5 pesos a Jared mu dal jeden nanuk. A pak 
si plácli.

Brzy přišli i další Jaredovi kamarádi a také si koupili 
nanuky. Za několik hodin, když maminka volala Jareda 
k večeři, mu zbývalo už jen několik nanuků.

Jared sebral téměř prázdný chladicí box a mince. Do 
jedné kapsy si uložil několik mincí na desátek. Zbytek 
si dal do druhé kapsy. Nemohl se dočkat, až uvidí, jak 
se jeho pokladnička na misionářský fond naplní.

Doma mince na misii přihodil k ostatním na dně 
dózy. Stále ale byla tak prázdná! Když ale Jared pomys-
lel na to, že jednou bude sloužit na misii, hřálo ho to 
u srdce. Rozhodl se, že bude nanuky prodávat každý 
den, dokud se dóza nenaplní. Měl velmi dobrý pocit 
z toho, že vydělává peníze, aby mohl být misionářem 
tak, jak ho o to požádal Ježíš. ●
Autorka sloužila jako misionářka na Filipínách a nyní žije ve  
Virginii v USA.
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Letos můžete Ježíše poznávat víc a víc při četbě Nového zákona! Každý týden 
se můžete připravit na lekci v Primárkách tím, že si přečtete verše uvedené na 

straně K14. Po přečtení vybarvěte daná políčka.
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 1. Matouš 25:1–4, 8–13

 2. Lukáš 1:30–38

 3. Lukáš 2:40–49, 52

 4. Jan 1:1–5

 5. Matouš 3:11–17

 6. Matouš 4:1–10

 7. Jan 3:1–5, 14–17

 8. Matouš 5:14–16

 9. Matouš 6:5–8

 10. Marek 4:35–41

 11. Matouš 12:6–13

 12. Matouš 13:1–9

 13. Matouš 14:22–31

 14. Matouš 16:13–19

 15. Matouš 17:14–20

 16. Jan 20:10–18

 17. Lukáš 10:30–37

 18. Jan 10:9–18

 19. Lukáš 17:11–19

 20. Marek 10:13–22

 21. Matouš 21:12–17

 22. Matouš 25:31–40

 23. Jan 13:33–35

 24. Marek 14:22–24

 25. Lukáš 23:32–34, 39–43

 26. Jan 20:24–29

ROZPIS ČE TBY NOVÉHO Z ÁKONA

 27. Skutkové 9:1–6, 18–20

 28. Skutkové 3:1–10

 29. Skutkové 12:5–11

 30. Skutkové 17:22–31

 31. Skutkové 26:12–20

 32. Římanům 6:3–11

 33. Římanům 10:13–17

 34. 1. Korintským 2:11–14

 35. 1. Korintským 13:1–8

 36. 1. Korintským 15:13–22

 37. 2. Korintským 1:3–7

 38. 2. Korintským 9:6–9

 39. Galatským 6:1–10

 40. Efezským 2:4–10

 41. Efezským 6:10–18

 42. Kolossenským 2:2–7

 43. 2. Tessalonicenským 3:7–13

 44. 2. Timoteovi 3:14–17

 45. Židům 1:2–10

 46. Židům 7:1–6

 47. Jakub 3:1–10

 48. 1. Petrova 3:12–18

 49. 1. Janova 5:2–5

 50. Zjevení 5:1–10

 51. Lukáš 2:4–12

 52. Zjevení 12:7–11

Tyto verše odpovídají týdennímu rozpisu četby podle studijních osnov na rok 2019.
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Můžu se modlit kdykoli, kdekoli, 
ohledně čehokoli. Nebeský Otec 

slyší mé modlitby a odpovídá na ně.
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Když město Houston v americkém státě Texas zasáhla 
velká bouře zvaná hurikán Harvey, zaplavila nebo 

zničila domovy mnoha lidí. President M. Russell Ballard 
se tam vydal, aby jim pomohl!

President Ballard navštívil Texas v USA
A P O Š T O L O V É  V E  S V Ě T Ě

Apoštolové cestují po celém světě, aby pomáhali lidem 
a učili je o Ježíši Kristu.
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Hned po přistání letadla zamířil do řídicího centra, kde Církev 
shromažďovala zásoby a odkud vysílala dobrovolníky zapojené 
do programu Mormonské pomáhající ruce.

Pak navštívil čtvrti, v nichž bylo mnoho domů zaplaveno. 
Některé ulice byly neprůjezdné, a tak chodil od domu 
k domu pěšky. Naslouchal lidem a předával jim lásku 
Nebeského Otce.

Setkal se s misionáři a s dalšími členy 
Církve, kteří zde pomáhali.
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CO TO ZNAMENÁ 
SLOUŽIT DRUHÝM 
A PEČOVAT O NĚ?
Ježíš Kristus sloužil druhým; a dělají 
to i Jeho apoštolové. Spojte slova 
s obrázky, které ukazují, jak lidé 
slouží v dnešní době!
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Když se president Ballard setkal 
se starším mužem, kterému bouře 
zničila dům, řekl mu:

Promluvil na zasvěcujícím shromáždění a na 
třech shromážděních svátosti, aby tak mohl 
předat lásku Nebeského Otce mnoha lidem!

Pomáhat

Naslouchat

Dávat 
požehnání

Dělit se

Být laskavý

Jak můžete dnes někomu pomoci?

Jsem jedním  
z apoštolů Církve Ježíše Krista  

Svatých posledních dnů. … Přejeme  
si, abyste věděl, že vás máme rádi. 
A jsme tady, protože Ježíš Kristus 

by si přál, abychom zde byli.
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Chci se podělit  
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o něco vzácného

Eric B. Murdock
Podle skutečné události

„Zítra si uděláme zvláštní den,“ oznámila 
Diegova paní učitelka. „Přineste si 

něco oblíbeného a povíte nám o tom.“
Diego se usmál. Moc rád vyprávěl o tom, 

co má rád. Nemohl se dočkat, až ukáže 
kamarádům něco zvláštního.

Po škole Diego oznámil tu skvělou zprávu 
mamince.

„Co bych měl do školy vzít?“ zeptal se.
„Něco, co máš rád,“ odpověděla maminka.
„Mohl bych vzít Loba!“

„Myslím, že psa do školy vzít nemůžeme,“ 
namítla maminka. „Ale máš i jiné poklady, 
o které se můžeš podělit.“

A tak začal Diegův hon za pokladem! 
Našel plyšového opičáka. Má vzít do školy 
jeho? Ale Diego hledal dál.

Podíval se za židle u kuchyňského stolu. 
Podíval se do poličky s knihami. Nezastaví 
se, dokud nenajde něco skvělého.
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Pak se podíval ke své posteli. A tam 
našel, co hledal!

Diego to běžel ukázat mamince. Svůj 
poklad pevně svíral.

„Mami,“ vykřikl. „Podívej se! Našel jsem 
to nejlepší.“

Natočil obrázek k mamince tak, aby ho 
viděla. Byl to obrázek Ježíše, když byl 
malým chlapcem. Diego se cítil 
dobře, když se na obrázek díval. 
Chtěl, aby se i jeho kamarádi ve 
škole cítili dobře.

„To je dobrý nápad,“ řekla maminka.  
„Co dětem o Ježíšovi řekneš?“

„Že každý člověk může být šťastný,“ 
odpověděl. „Protože Ježíš má všechny  
lidi rád.“ ●
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Ježíš se učil a rostl
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Ježíš se narodil jako 
miminko. I já jsem 

byl kdysi miminko!

Maria a Jozef pomáhali 
o Ježíše pečovat. Kdo 
pomáhá mně?

Ježíš rostl stejně, jako 
rostu já. Rostl v moudrosti. 

To znamená, že se učil 
něčemu novému.

Marissa Widdisonová
Církevní časopisy

N Á S L E D U J E M E  J E Ž Í Š E
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Rostl věkem. To znamená, 
že rostlo Jeho tělo.

Rostl v milosti u Boha. To znamená, že 
se učil o Nebeském Otci. Učil se modlit. 
Četl písma.

Rostl v milosti u lidí. To 
znamená, že poznával 
nové kamarády. Choval 
se k druhým laskavě. 
Pomáhal své rodině.
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I já můžu pomáhat své mysli a tělu, aby rostly.  
Můžu se učit následovat Boha. Můžu být dobrým kamarádem.  

Budu dobře růst tak, jako rostl Ježíš! ●

Přečtěte si o Ježíšově dětství v Lukášovi 2:40–52.
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Rostu



Happy ethnic family reading the Friend Worldwide   

S radostí vám představujeme nový časopis Kamarád! Tento časopis  
budete dostávat společně se svou Liahonou. Pokud doma děti nemáte, doufáme,  
že se o něj podělíte s vnoučetem, s některým dítětem ze sousedství nebo 
z Primárek.

V novém časopisu Kamarád najdete toto:

• Více než 20 stran příběhů, písní a činností
• Nový druh papíru, se kterým se snadno pracuje při vybarvování, kreslení 

a vystřihování
• Poselství od Prvního předsednictva
• Příběhy o tom, jak členové Kvora Dvanácti apoštolů slouží po celém světě
• Příběhy o dětech z celého světa
• Materiály a zdroje pro rodinný domácí večer a rodinné studium písem

Uvítáme vaše podněty ohledně těchto témat:

• Jak vaše rodina využívá nového Kamaráda.
• Jak se vám daří dělit se o něj s ostatními.
• Jakékoli náměty na zlepšení.

New Friend

50 E. North Temple Street, Room 2393
Salt Lake City, UT 84105 USA
liahona@ ldschurch .org

S láskou,
váš Kamarád

Drazí rodiče
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Najděte liahonu ukrytou uvnitř!

NA OBÁLCE KAMARÁDA
Ilustrace Melissa Manwillová.
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K2 Od Prvního předsednictva: Učte se o Ježíšovi

K4 Rostliny našeho svědectví

K6 Činnost: Semínka víry

K7 Hudba: Víra
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