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Mé poselství je urãeno otcÛm
rodin a rodinám v celé Církvi.

Pfied lety jsme pod vede-
ním presidenta Harolda B. Leeho zaãa-
li slaìovat církevní zásady. President
Thomas S. Monson tehdy fiekl: „Dnes
jsme se utábofiili pfied nejvût‰í skupi-
nou hfiíchÛ, nefiestí a zla, která se kdy
pfied námi objevila. … Bojov˘ plán,
s jehoÏ pomocí bojujeme za záchranu
lidsk˘ch du‰í, není ná‰. [Pfii‰el skrze]
inspiraci a zjevení od Pána.“1

Bûhem onûch let slaìování se zmû-
nila celá provozní struktura Církve.
Pfiepracovaly se v‰echny církevní osno-
vy. Pfieformulovaly se cíle jednotliv˘ch
organizací a jejich vzájemn˘ vztah.
Klíãov˘m slovem bûhem tûchto let 
slaìování a strukturálních zmûn bylo
knûÏství.

President Monson mluvil také o
Gedeonovi – hrdinovi ze Starého záko-
na. Gedeon byl vybrán, aby vedl izrael-
ská vojska ãítající tisíce muÏÛ. On si
z nich v‰ak vybral pouze 300 muÏÛ.

Gedeon si své rekruty vybíral zají-
mav˘m zpÛsobem. KdyÏ se muÏi
chtûli u pramene napít vody, vût‰ina
z nich se sehnula aÏ k vodû. Tyto mu-
Ïe Gedeon pfie‰el. Nûktefií si v‰ak na-
brali vodu do dlaní a pili, pfiiãemÏ
zÛstali stále ve stfiehu. To byli ti, 

které si Gedeon vybral.2

Îijeme v dobû „[válek, povûstí] o
válkách a [zemûtfiesení] na rÛzn˘ch
místech“.3 Jak bylo prorokováno, „celá
zemû [je] ve zmatku“4 a „Satan je v‰u-
de v zemi“5. SnaÏí se zniãit v‰e, co je
dobré a spravedlivé.6 Je to Lucifer, jenÏ
byl vyvrÏen z pfiítomnosti BoÏí.7 I pfies-
to jsme v‰ak ohlednû toho, co leÏí
pfied námi, velmi optimistiãtí.

Jak uvádûjí písma, Gedeonova malá
armáda byla úspû‰ná proto, Ïe „[stáli]
kaÏd˘ na místû svém“8.

Tato „dispensace plnosti ãasÛ“9 byla
zahájena zjevením Otce a Syna chlapci
Josephu Smithovi.10 Pozdûji andûl
Moroni ukázal Josephovi místo, kde
byly zakopány desky obsahující Knihu
Mormonovu.11 Joseph obdrÏel moc
k jejich pfieloÏení.12

Pfii pfiekládání narazili Joseph a
Oliver Cowdery na zmínku o kfitu.
Modlili se, aby poznali, co mají udû-
lat.13 A zjevil se jim andûlsk˘ posel –
Jan Kfititel. Pfiedal jim Aronovo knûÏ-
ství, „které drÏí klíãe sluÏby andûlÛ a
evangelia pokání a kfitu ponofiením na
odpu‰tûní hfiíchÛ“14.

Pozdûji se jim zjevili apo‰tolové
Petr, Jakub a Jan, ktefií byli Pánovi bû-
hem Jeho sluÏby nejblíÏe, a pfiedali
Josephovi a Oliverovi vy‰‰í knûÏství15,
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úspû‰n˘ch operacích a nûkolika t˘-
dnech hospitalizace se mohla vrátit
domÛ. Dafií se jí dobfie a neustále
smûfiuje k plnému zotavení. Minulou
sobotu se zúãastnila generálního
shromáÏdûní Mlad˘ch Ïen a tento ví-
kend by ráda nav‰tívila jedno nebo
dvû zasedání. Pfiesnûji fieãeno – na po-
slední chvíli fiekla: „ Jdu dnes!“ A je ta-
dy! Ona i já vyjadfiujeme hlubokou
vdûãnost na‰emu Nebeskému Otci a
vám v‰em za va‰e modlitby a pfiání
dobra.

Bratfii a sestry, se‰li jsme se zde,
abychom byli pouãeni a inspirováni.
Vítáme ty z vás, ktefií jste v Církvi no-
ví. Jiní z vás zápasíte s problémy, tûÏ-
kostmi, zklamáním nebo s nûjakou
ztrátou. Máme vás rádi a modlíme 
se za vás. Bûhem následujících dvou 
dnÛ budou pfiednesena mnohá posel-
ství, která pokr˘vají rÛzné námûty
z evangelia. Tito muÏi a Ïeny, ktefií
k vám budou promlouvat, vyhledávali
pro poselství, jeÏ pfiednesou, pomoc
nebes.

Modlím se o to, abychom byli napl-
nûni Jeho Duchem, zatímco budeme
naslouchat a uãit se. Aby tomu tak
mohlo b˘t, o to se modlím ve jménu
JeÏí‰e Krista, na‰eho Pána a Spasitele,
amen. ■

Moc knûÏství
KnûÏství nemá potfiebnou sílu, kterou má mít, 
a nebude ji mít, dokud moc knûÏství nebude 
pevnû zakotvena v rodinách.



neboli „[Svaté knûÏství] podle fiádu
Syna BoÏího“16. Toto knûÏství, jak uvá-
dûjí písma, bylo pojmenováno podle
Melchisedecha – velikého vysokého
knûze, jemuÏ Abraham platil desátky.17

To pak byla jejich pravomoc. Díky
klíãÛm knûÏství mûli pfiístup ke v‰em
mocem nebes. Bylo jim pfiikázáno, aby
evangelium pfiinesli v‰em národÛm.18

Nikdy nebylo snadné Ïít podle
evangelia JeÏí‰e Krista. Nebylo to snad-
né v dobû Jeho Ïivota, a nebylo to
snadné ani v poãátcích Církve. Prvotní
Svatí byli vystaveni nepopsatelnému
utrpení a protivenství.

Dnes je tomu jiÏ více neÏ 180 let od
doby, kdy bylo knûÏství znovuzfiízeno.
Nyní ãítáme témûfi 14 milionÛ ãlenÛ.
Ale i tak nás je v porovnání s miliarda-
mi lidí na zemi jen nepatrn˘ zlomek.
Ale jsme, kdo jsme, a víme, co víme, 
a na‰ím úkolem je jít vpfied a kázat
evangelium.

Kniha Mormonova jasnû uvádí, Ïe
nás nikdy nebude pfiíli‰ mnoho. Ale
máme moc knûÏství.19

Prorok Nefi napsal: „A stalo se, Ïe
jsem spatfiil církev Beránka BoÏího, 
a bylo jich málo …; nicménû spatfiil

jsem, Ïe církev Beránkova, coÏ byli 
svatí BoÏí, byla také po celé tváfii 
zemû; a jejich panství na tváfii zemû 
byla malá.“20

President Joseph Fielding Smith fie-
kl: „I kdyÏ by nûkdo mohl fiíci, … Ïe je
nás pouhá hrstka ve srovnání se …
svûtem, mÛÏeme b˘t pfiirovnáni ke
kvasu, o nûmÏ mluvil Spasitel, a kter˘
nakonec zkvasí, [neboli pozvedne] ce-
l˘ svût.“21

MÛÏeme mít – a v pfiíhodném ãase
urãitû mít budeme – vliv na celé lid-
stvo. Bude jasné, kdo jsme, a jak˘ je
ná‰ cíl. MÛÏe se to zdát beznadûjné; je
to nesmírnû obtíÏné; ale je to nejen
moÏné, ale pfiedev‰ím jisté, Ïe boj pro-
ti Satanovi vyhrajeme.

Pfied lety jsem pronesl proslov na-
zvan˘ „Co by mûl vûdût kaÏd˘ star‰í –
základní informace o zásadách knûÏ-
ské správy“. Pozdûji, kdyÏ mûl b˘t pro-
slov oti‰tûn, jsem název zmûnil: „Co by
mûl vûdût kaÏd˘ star‰í – a také kaÏdá
sestra“.22

Pfiidal jsem do názvu sestry, protoÏe
je pro v‰echny velmi dÛleÏité, aby ro-
zumûli tomu, co se od bratfií oãekává.
JestliÏe nezískáme pozornost matek,

dcer a sester – které mají vliv na svého
manÏela, otce, syny a bratry – nemÛÏe-
me ãinit pokrok. Jsou-li sestry opomí-
jeny, je knûÏství velmi oslabeno.

KnûÏství je pravomoc a moc, kterou
BÛh udûluje muÏÛm na zemi, aby jed-
nali v Jeho zastoupení.23 Je-li knûÏská
pravomoc pouÏívána správnû, dûlají
nositelé knûÏství to, co by dûlal BÛh,
kdyby tu byl osobnû pfiítomen.

V rozdûlování pravomoci knûÏství
jsme velice úspû‰ní. KnûÏskou pravo-
moc máme zavedenou témûfi v‰ude.
Po celém svûtû máme kvora star‰ích a
vysok˘ch knûÏí. Ale k rozdûlování pra-
vomoci knûÏství dochází podle mého
názoru rychleji neÏ k rozdûlování moci
knûÏství. KnûÏství nemá potfiebnou 
sílu, kterou má mít, a nebude ji mít,
dokud moc knûÏství nebude pevnû 
zakotvena v rodinách, jak má b˘t.

President Harold B. Lee prohlásil:
„Zdá se mi zcela jasné, Ïe Církev nemá,
a nikdy nemûla, na vybranou – musí
je‰tû vût‰í mûrou pomáhat rodinû na-
plÀovat její boÏské poslání – nejen
proto, Ïe je to fiád nebes, ale také pro-
to, Ïe je to to nejpraktiãtûj‰í, co mÛÏe-
me pro na‰i mládeÏ udûlat – pomoci
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zlep‰it úroveÀ rodinného Ïivota v do-
movech Svat˘ch posledních dnÛ. AÈ
jsou na‰e mnohé programy a organi-
zaãní úsilí jakkoli dÛleÏité, nemají do-
mov nahrazovat, ale podporovat.“24

President Joseph F. Smith uãinil to-
to prohlá‰ení t˘kající se knûÏství v do-
movû: „V domovû pravomoc pfiedsedat
spoãívá vÏdy na otci a v Ïádné záleÏi-
tosti domova a rodinn˘ch vûcech není
pravomoci vy‰‰í. Abych tuto zásadu
uvedl na pfiíkladu, bude snad staãit je-
den pfiíbûh. Nûkdy se stává, Ïe star‰í
jsou poÏádáni, aby dali poÏehnání ãle-
nÛm nûjaké rodiny. Mezi tyto star‰í
mohou patfiit presidenti kÛlÛ, apo‰to-
lové nebo dokonce ãlenové Prvního
pfiedsednictva Církve. Není správné,
aby za tûchto okolností otec ustoupil
stranou a oãekával, Ïe star‰í budou fií-
dit vykonání tohoto dÛleÏitého obfia-
du. Otec je pfiítomen a je jeho právem
a povinností, aby pfiedsedal. Má vybrat
jednoho, kter˘ provede pomazání ole-
jem, a dal‰ího, kter˘ bude proná‰et
modlitbu, a nemá mít pocit, Ïe kdyÏ
jsou pfiítomny pfiedsedající autority
Církve, je tím pádem zbaven sv˘ch
práv fiídit udûlení tohoto poÏehnání
evangelia ve svém domovû. (Je-li otec
nepfiítomen, má matka poÏádat o ve-
dení pfiítomnou pfiedsedající autoritu.)
Otec pfiedsedá u stolu, pfii modlitbû, a
poskytuje obecné vedení t˘kající se 
Ïivota své rodiny, aÈ uÏ je pfiítomen
kdokoli.“25

Bûhem války ve Vietnamu jsme
uspofiádali fiadu zvlá‰tních shromáÏ-
dûní pro ãleny Církve povolané k vo-
jenské sluÏbû. Po jednom takovém
shromáÏdûní v Chicagu jsem stál 
vedle presidenta Harolda B. Leeho,
kdyÏ mu jeden u‰lechtil˘ mlad˘ Svat˘
posledních dnÛ fiekl, Ïe se chystá na-
v‰tívit rodinu a poté má pfiíkaz odjet
do Vietnamu. PoÏádal presidenta

Leeho, aby mu dal poÏehnání.
K mému velikému pfiekvapení 

president Lee fiekl: „To poÏehnání 
by ti mûl dát tvÛj otec.“

Chlapec velmi zklamanû fiekl: „MÛj
otec ani neví, jak se poÏehnání dává.“

President Lee odpovûdûl: „ Jdi do-
mÛ, chlapãe, a fiekni otci, Ïe odchází‰
do války a chce‰, abys od nûj dostal ot-
covské poÏehnání. Pokud nebude vû-
dût jak, fiekni mu, Ïe bude‰ sedût na
Ïidli. On mÛÏe stát za tebou, poloÏí ti
ruce na hlavu a fiekne cokoli, co mu
pfiijde na mysl.“

Mlad˘ voják pak smutnû ode‰el.
Asi po dvou letech jsem ho potkal

znovu. Nepamatuji si kde. Pfiipomnûl
mi tento záÏitek a fiekl: „Udûlal jsem,
co mi bylo fieãeno. Vysvûtlil jsem otci,
Ïe budu sedût na Ïidli a Ïe mi má polo-
Ïit ruce na hlavu. Oba jsme byli napl-
nûni mocí knûÏství. To mi poskytlo sílu
a ochranu v onûch nebezpeãn˘ch mû-
sících v boji.“

Pfii jiné pfiíleÏitosti jsem byl v jed-
nom vzdáleném mûstû. Po skonãení
konference jsme vysvûcovali a ustano-
vovali vedoucí. KdyÏ jsme skonãili,
president kÛlu se zeptal: „MÛÏeme vy-
svûtit star‰ím jednoho mladého muÏe,

jenÏ odchází do misijního pole?“
Odpovûì samozfiejmû znûla ano.

KdyÏ ‰el tento mlad˘ muÏ dopfiedu,
pokynul na tfii bratry, aby ho následo-
vali a stáli v kruhu pfii jeho vysvûcení.

V‰iml jsem si, Ïe v zadní fiadû sedí
pfiesná kopie tohoto chlapce, a zeptal
jsem se: „To je tvÛj otec?“

Mlad˘ muÏ fiekl: „Ano.“
¤ekl jsem: „Vysvûtí tû tvÛj otec.“
On v‰ak odvûtil: „Ale já uÏ jsem po-

Ïádal jiného bratra, aby mû vysvûtil.“
A já jsem fiekl: „Mlad˘ muÏi, vysvûtí

tû tvÛj otec, a ty bude‰ za tento den
Pánovi navÏdycky vdûãn˘.“

Pak otec pfii‰el dopfiedu.
Je‰tû Ïe byl star‰ím. Kdyby jím ne-

byl, mohl se jím rychle stát! V armádû
se tomu fiíká „pov˘‰ení v poli“. Nûkdy
se takové vûci dûlají i v Církvi.

Otec nevûdûl, jak má svého syna vy-
svûtit. Dal jsem mu ruce kolem ramen
a pfii obfiadu jsem ho vedl. KdyÏ do-
mluvil, z mladého muÏe byl star‰í.
Potom se pfiihodilo nûco nádherného.
Situace se zcela zmûnila a otec se sy-
nem se objali. Bylo evidentní, Ïe k to-
mu je‰tû nikdy nedo‰lo.

Otec se slzami v oãích fiekl: „Své
ostatní syny jsem vysvûtit nemohl.“

Pomyslete, ãeho víc bylo dosaÏe-
no, neÏ kdyby chlapce vysvûtil nûkdo
jin˘ – tfieba i apo‰tol.

Aãkoli je knûÏství v souãasné dobû
na celém svûtû, vyz˘váme kaÏdého
star‰ího a vysokého knûze, kaÏdého
nositele knûÏství, aby stál – jako
Gedeonova malá, ale silná jednotka 
o 300 muÏích – na svém místû. Nyní
musíme v kaÏdém star‰ím a vysokém
knûzi, v kaÏdém kvoru a skupinû, a
v otcích v‰ech rodin probudit moc
knûÏství V‰emohoucího.

Pán fiekl, Ïe „slabé vûci svûta vyjdou
a potfiou mocné a silné“26.

Také prorok Nefi mluvil o „[moci]
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Beránka BoÏího, jak sestoupila na sva-
té z církve Beránkovy a na lid smlouvy
Pánû, kter˘ byl rozpt˘len po celé tváfii
zemû“, a fiekl, Ïe „byli ozbrojeni spra-
vedlivostí a mocí BoÏí ve veliké
slávû“27.

Potfiebujeme kaÏdého. Unavení 
nebo zmoÏení nebo líní, a dokonce 
i ti, jeÏ svazují pocity viny, musejí b˘t
uzdraveni prostfiednictvím pokání a
odpu‰tûní. Pfiíli‰ mnoho na‰ich bratfií
v knûÏství Ïije pod úrovní toho, na co
mají právo a co od nich oãekává Pán.

Musíme jít vpfied s plnou dÛvûrou
v nebeskou moc knûÏství. Poznání to-
ho, kdo jsme, co máme a jaká je na‰e
úloha v díle V‰emohoucího, je pro nás
zdrojem síly a povzbuzení.

Pán fiekl: „ Já, Pán, jsem zavázán,
kdyÏ ãiníte to, co fiíkám; ale kdyÏ 
neãiníte to, co fiíkám, nemáte Ïádného
zaslíbení.“28

Na domovy bez knûÏství musejí 
dohlíÏet knûÏská kvora, a musejí jim
slouÏit. Tímto zpÛsobem nenajdeme
Ïádné poÏehnání, jeÏ by v domovech
v Církvi chybûlo.

Pfied lety se jedna rodina shro-
máÏdila u postele jedné stafiiãké 
men‰í Ïeny z Dánska. Byl mezi nimi 

i její vzpurn˘ syn stfiedního vûku.
Posledních nûkolik let bydlel doma.

Se slzami v oãích prosil: „Mami, 
musí‰ Ïít! Mami, nesmí‰ umfiít!“ ¤ekl:
„Mami, nesmí‰ odejít. Nedovolím, 
abys ode‰la.“

Maliãká matka se na svého syna po-
dívala a s lámav˘m dánsk˘m pfiízvu-
kem fiekla: „Ale de je tvoje sila?“ – Kde
je tvoje síla?

Pavel fiekl:
„[Jsme] vzdûlaní na základ apo‰tol-

sk˘ a prorock˘, kdeÏ jest gruntovní
úheln˘ kámen sám JeÏí‰ Kristus,

Na nûmÏ v‰ecko stavení pfiíslu‰nû
vzdûlané roste v chrám svat˘ v Pánu.

Na kterémÏ i vy spolu vzdûláváte se
v pfiíbytek BoÏí, v Duchu svatém.“29

Není pochyb o tom, Ïe dílo Pánû
zvítûzí. To, Ïe musíme shromáÏdit ve‰-
keré úsilí a sjednotit se, je dané.

Pravomoc knûÏství je s námi. Poté,
co jsme v‰echno sladili a zorganizo-
vali, je teì na‰í zodpovûdností, 
abychom v Církvi uvedli v ãinnost
moc knûÏství. Pravomoc v knûÏství
pfiichází tehdy, kdyÏ jsme vysvûceni;
moc v knûÏství pfiichází tehdy, 
kdyÏ vûrnû a poslu‰nû ctíme své
smlouvy. Zvy‰uje se tím, Ïe knûÏství

uplatÀujeme a pouÏíváme spravedlivû.
Otcové, rád bych vám pfiipomnûl

posvátnou povahu va‰eho povolání.
Pfiímo od Pána získáváte moc knûÏství
k tomu, abyste ochraÀovali svÛj do-
mov. Pfiijdou ãasy, kdy to jediné, co bu-
de stát jako ‰tít mezi va‰í rodinou a
protivníkovou zlomyslností, bude prá-
vû tato moc. Budete získávat vedení
od Pána prostfiednictvím daru Ducha
Svatého.

Protivník nenaru‰uje aktivnû na‰e
církevní shromáÏdûní – snad jen ob-
ãas. Celkem vzato, mÛÏeme se volnû
shromaÏìovat, aniÏ by nám v tom nû-
co zásadnû bránilo. Ale on a ti, ktefií ho
následují, trvale útoãí na domov a na
rodinu.

Hlavním cílem ve‰keré aktivity
v Církvi je to, aby muÏ s manÏelkou a
dûtmi mohli b˘t doma ‰Èastní, ochra-
Àováni zásadami a zákony evangelia a
bezpeãnû zpeãetûni ve smlouvách vûã-
ného knûÏství.

KaÏd˘ zákon, zásada a moc, kaÏdé
pfiesvûdãení, kaÏd˘ obfiad a kaÏdé 
vysvûcení, kaÏdá smlouva, kaÏd˘ 
proslov a kaÏdá svátost, kaÏdá rada a
napomenutí, peãetûní, povolání, uvol-
nûní, sluÏba – to v‰e má jako hlavní 
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Minul˘ rok jsem se v mnoha 
zemích setkala s tisíci Ïen
Svat˘ch posledních dnÛ.

Seznam problémÛ, s nimiÏ se sestry
pot˘kají, je dlouh˘ a neradostn˘. Jsou
na nûm rodinné starosti, finanãní
zkou‰ky, pohromy, nehody i nemoci.
Je na nûm mnoho rozru‰ení a nedosta-
tek pokoje a radosti. Navzdory zprá-
vám v populárních médiích není nikdo
dost bohat˘, dost krásn˘ ani dost chyt-
r˘ na to, aby se vyhnul zkou‰kám ve
smrtelnosti.

Otázky, které sestry pokládají, jsou
váÏné a prozíravé. Vyjadfiují obavy z bu-
doucnosti, lítost z nenaplnûn˘ch oãe-
kávání, jistou váhavost a oslabené
vnímání vlastní hodnoty. Také si ale
velmi pfiejí dûlat to, co je správné.

âím dál tím víc mne naplÀuje ne-
smírné svûdectví o tom, jakou hodno-
tu dcery BoÏí mají. Tolik toho na nich
závisí. Pfii setkáních se sestrami jsem
pocítila, Ïe dosud nikdy nebylo tolik
potfieba prohlubovat víru a osobní
spravedlivost. Dosud nikdy nebylo to-
lik potfieba, aby rodiny a domovy byly

silné. Dosud nikdy nebylo tolik pfiíleÏi-
tostí pomáhat potfiebn˘m. Jak mÛÏe-
me prohlubovat víru, posilovat rodiny
a poskytovat pomoc?1 Jak mÛÏe Ïena
v této dobû nalézat odpovûdi na své
otázky a stát pevnû a neochvûjnû na-
vzdory neuvûfiiteln˘m protivenstvím a
obtíÏím?

Osobní zjevení
Dobrá Ïena ví, Ïe nemá dost ãasu,

energie ani pfiíleÏitostí k tomu, aby se
postarala o v‰echny lidi nebo aby vyko-
nala v‰echny hodnotné vûci, po kte-
r˘ch v srdci touÏí. Pro vût‰inu Ïen Ïivot
není poklidn˘, a zdá se, Ïe kaÏd˘ den
musejí vykonat milion vûcí, z nichÏ vût-
‰ina je dÛleÏit˘ch. Dobrá Ïena musí
neustále odolávat lákav˘m a klamn˘m
sdûlením z mnoha zdrojÛ, které jí fiíka-
jí, Ïe má nárok na více volného ãasu
bez zodpovûdností a Ïe si v Ïivotû za-
slouÏí více pohodlí a nezávislosti. Díky
osobnímu zjevení si v‰ak mÛÏe stano-
vit správné priority a procházet Ïivo-
tem se sebedÛvûrou.

Schopnost zaslouÏit si osobní 

Julie B. Becková
Generální presidentka Pomocného sdruÏení

cíl zdokonalení jednotlivce a rodiny,
neboÈ Pán fiekl: „Toto je dílo mé a slá-
va má – uskuteãniti nesmrtelnost a
vûãn˘ Ïivot ãlovûka.“30

Vydávám svûdectví o moci knûÏství,
jeÏ byla dána Církvi a jeÏ nás ochraÀu-
je a vede. A protoÏe ji máme, nemusí-
me se bát budoucnosti. Strach je
protikladem víry. Jdeme kupfiedu s jis-
totou, Ïe nad námi bude bdít Pán –
obzvlá‰tû v rodinû. O Nûm vydávám
svûdectví ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■
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„A na sluÏebnice v tûch
dnech vyleji Ducha
svého“
Víme, Ïe jsme úspû‰né, pokud Ïijeme tak, abychom byly
hodny obdrÏet Ducha a abychom vûdûly, jak Ho následovat.




