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Nûmecka, kde vût‰inu ãasu Ïil ve skry-
tu a pod neustálou hrozbou zatãení.
S pomocí oddan˘ch pfiátel dokázal
Tyndale vydat anglick˘ pfieklad Nového
zákona a pozdûji i zákona Starého.
Bible se poté pa‰ovaly do Anglie, kde
po nich byla velká poptávka, a ti, ktefií
je získali, si jich velmi cenili. Bible se
‰ífiily mezi lidmi, ale pouze v tajnosti.
Vedoucí pfiedstavitelé pálili v‰echny 
v˘tisky, které objevili. Do tfií let od
Tyndaleovy smrti v‰ak BÛh opravdu
otevfiel oãi králi Jindfiichu VIII., a díky
vydání takzvané „Velké Bible“ zaãala
b˘t písma v angliãtinû vefiejnû dostup-
ná. Tyndalovo dílo se stalo základem
pro témûfi v‰echny budoucí anglické
pfieklady Bible, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í
je Bible krále Jakuba.1

William Tyndale nebyl prvním ani po-
sledním z tûch, ktefií v mnoha zemích a
jazycích pfiiná‰eli obûti, dokonce i svÛj
Ïivot, aby vynesli slovo BoÏí z temnoty.
Jsme jim v‰em zavázáni velikou vdûã-
ností. A jsme moÏná je‰tû více zavázáni
tûm, ktefií toto slovo vûrnû zaznamená-
vali a uchovávali po celé vûky, ãasto
s velkou námahou a obûtí – MojÏí‰ovi,
Izaiá‰ovi, Abrahamovi, Janovi, Pavlovi,
Nefimu, Mormonovi, Josephu Smithovi
a mnoha dal‰ím. Co tito lidé vûdûli o
dÛleÏitosti písem a co z toho potfiebuje-
me znát i my? âemu rozumûli tito lidé
v Anglii v 16. století, ktefií platili nesmír-
né peníze a podstupovali velké osobní
riziko, aby mûli pfiístup k Bibli, a ãemu
máme porozumût i my?

Prorok Alma nedlouho pfied svou
smrtí svûfiil posvátné záznamy o lidu
svému synu Helamanovi. Pfiipomnûl
Helamanovi, Ïe písma „[roz‰ífiila] pamûÈ
tohoto lidu, ano, a [pfiesvûdãila] mnohé
o omylu jejich cest a [pfiivedla] je k po-
znání jejich Boha k spasení jejich du‰e“.
(Alma 37:8.) Pfiikázal Helamanovi, 
aby záznamy opatroval, aby díky nim

6.fiíjna roku 1536 vyvedli z Ïaláfie
na hradû Vilvorde poblíÏ
Bruselu v Belgii zuboÏeného

ãlovûka. Témûfi rok a pÛl tento muÏ tr-
pûl v izolaci v temné a provlhlé kobce.
Nyní byl tento vûzeÀ na vnûj‰í stranû
hradeb pfiipoután ke kÛlu. Mûl ãas
pronést nahlas svou poslední modlit-
bu: „Pane! Otevfii oãi králi Anglie!“, a
poté byl u‰krcen. Pak jeho tûlo u kÛlu
ihned spálili. Kdo byl onen muÏ, a za
jak˘ trestn˘ ãin ho politiãtí i náboÏen-
‰tí pfiedstavitelé odsoudili? Jmenoval
se William Tyndale a jeho zloãin spoãí-
val v tom, Ïe pfieloÏil a vydal Bibli v an-
gliãtinû.

Tyndale, kter˘ se narodil v Anglii
pfiibliÏnû v dobû, kdy Kolumbus vyplul
objevit nov˘ svût, studoval v Oxfordu a
v Cambridgi a poté se stal ãlenem ka-
tolického duchovenstva. Plynnû ovlá-
dal osm jazykÛ, vãetnû fieãtiny,
hebrej‰tiny a latiny. Tyndale byl odda-
n˘m studentem Bible a pfievládající ne-
znalost písem, které byl svûdkem u
knûÏí i u laického lidu, ho velmi zne-
pokojovala. V jedné prudké hádce
s duchovním, kter˘ byl proti tomu, aby
se písma dostala do rukou obyãejn˘ch
lidí, Tyndale pfiísahal: „U‰etfií-li mi BÛh

Ïivot, neuplyne mnoho let, neÏ zpÛso-
bím, Ïe chlapec, kter˘ orá s pluhem,
bude znát písma lépe neÏ ty!“

PoÏádal církevní pfiedstavitele o
souhlas s tím, aby mohl pfiipravit pfie-
klad Bible do angliãtiny, aby tak v‰ichni
mohli ãíst slovo BoÏí a pouÏívat ho.
Îádost byla zamítnuta – pfievládal ná-
zor, Ïe pokud by mûl k písmÛm pfiím˘
pfiístup kdokoli jin˘ neÏ duchovenstvo,
ohrozilo by to autoritu církve a rovna-
lo by se to „házení perel sviním“. (Viz
Matou‰ 7:6.)

Tyndale se pfiesto pustil do nároã-
ného pfiekladatelského díla. V roce
1524 odjel pod fale‰n˘m jménem do

PoÏehnání plynoucí
z písem
Hlavním smyslem v‰ech písem je naplnit nám du‰i vírou
v Boha Otce a v Jeho Syna JeÏí‰e Krista.
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BÛh „mohl ukázati moc svou budoucím
pokolením“. (Alma 37:14.)

Skrze písma BÛh vskutku „ukazuje
svou moc“ spasit a oslavit své dûti. Jak
Alma fiekl, BÛh nám skrze své slovo
roz‰ifiuje pamûÈ, vrhá svûtlo na neprav-
dy a omyly a pfiivádí nás k pokání a
k tomu, abychom se radovali v JeÏí‰i
Kristu, na‰em Vykupiteli.

Písma nám roz‰ifiují pamûÈ
Písma nám roz‰ifiují pamûÈ tím, 

Ïe nám pomáhají vÏdy pamatovat na
Pána a na ná‰ vztah k Nûmu a k Otci.
Pfiipomínají nám, co jsme znali v pfied-
smrtelném Ïivotû. A roz‰ifiují nám pa-
mûÈ i v jiném smyslu tím, Ïe nás uãí o
lidech, které jsme osobnû nepoznali, a
o dobách a událostech, které jsme
osobnû neproÏili. Nikdo z nás osobnû
nevidûl, jak se Rudé mofie rozdûlilo, ani
s MojÏí‰em nepfie‰el mezi vodními stû-
nami na druh˘ bfieh. Nesly‰eli jsme
osobnû Kázání na hofie, nevidûli jsme,
jak byl Lazar vzkfií‰en z mrtv˘ch, nevidû-
li jsme, jak Spasitel trpûl v Getsemanech
a na kfiíÏi, a nesly‰eli jsme s Marií, jak

dva andûlé u prázdného hrobu svûdãí o
tom, Ïe JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch. Ani vy ani
já jsme jeden po druhém, se zástupem
lidí v zemi Hojnosti, nevykroãili kupfie-
du, abychom se na základû Spasitelovy
v˘zvy dotkli stop po hfiebech, a neo-
m˘vali jsme Mu nohy sv˘mi slzami.
Nekleãeli jsme po boku Josepha Smitha
v Posvátném háji a nehledûli jsme na
Otce a Syna. Pfiesto o tûchto i o mnoha
dal‰ích vûcech víme díky záznamÛm
v písmech, které nám roz‰ifiují pamûÈ a
uãí nás tomu, co jsme neznali. A kdyÏ
nám tyto vûci proniknou do mysli a 
do srdce, na‰e víra v Boha a v Jeho
Milovaného Syna v nás zapustí kofieny.

Písma nám také roz‰ifiují pamûÈ tím,
Ïe nám pomáhají nezapomenout na to,
co jsme my i dfiívûj‰í generace jiÏ po-
znali. Ti, ktefií buì nemají, nebo igno-
rují zaznamenané slovo BoÏí, nakonec
v Boha pfiestávají vûfiit a zapomínají 
na úãel své existence. Jistû si vzpome-
nete na to, jak dÛleÏité bylo pro 
LehiÛv lid, aby si s sebou, kdyÏ ode‰li
z Jeruzaléma, vzal mosazné desky. Tato
písma byla klíãem k tomu, aby znali

Boha a aby vûdûli o budoucím vykou-
pení Krista. Jiná skupina lidí, která „[vy-
‰la] z Jeruzaléma“ krátce po Lehiovi,
písma nemûla, a kdyÏ se s nimi Lehiovi
potomci o tfii nebo ãtyfii staletí pozdûji
setkali, pí‰e se, Ïe „jejich jazyk se zko-
molil; … a zapfieli jsoucnost svého
Stvofiitele“. (Omni 1:15, 17.)

V dobû Tyndalovû byla neznalost pí-
sem roz‰ífiená, protoÏe lidé nemûli pfií-
stup k Bibli, zejména k Bibli v jazyce,
kterému by rozumûli. V dne‰ní dobû je
Bible a dal‰í písma snadno dostupná, a
pfiesto neznalost písem roste, protoÏe
lidé tyto knihy nechtûjí otevírat. V dÛ-
sledku toho zapomínají to, co vûdûli
jejich prarodiãe.

Písma jsou mûfiítkem pro rozli‰ování
mezi pravdou a omylem

BÛh pouÏívá písma k tomu, aby sÀal
masku myln˘m domnûnkám, fale‰n˘m
tradicím a hfiíchu s jeho niãiv˘mi úãin-
ky. Je starostliv˘m rodiãem, kter˘ nás
chce u‰etfiit zbyteãného utrpení a zá-
rmutku a zároveÀ nám chce pomáhat
naplÀovat na‰e boÏské moÏnosti.
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Písma napfiíklad potírají prastarou filo-
zofii, která ve‰la do módy v dne‰ní do-
bû – filozofii Korihora, Ïe neexistují
absolutní morální mûfiítka, Ïe „kaÏdé-
mu ãlovûku se dafií podle nadání jeho,
a Ïe kaÏd˘ ãlovûk získává podle síly
své; a aÈ ãlovûk uãiní cokoli, není to
zloãinem“, a „Ïe kdyÏ ãlovûk zemfie, je
to jeho konec“. (Alma 30:17–18.)
Alma, kter˘ kdysi jednal s Korihorem,
nenechal svého syna Koriantona na
pochybách o tom, Ïe boÏská morálka
existuje, a fiekl mu, co je její podsta-
tou. Korianton spáchal sexuální hfiích,
a jeho otec s ním mluvil s láskou, ale
bez obalu: „CoÏ neví‰, synu mÛj, Ïe ty-
to vûci jsou ohavností v oãích Pánû;
ano, ohavnûj‰í nade v‰echny hfiíchy
kromû prolití nevinné krve nebo za-
pfiení Ducha Svatého?“ (Alma 39:5.)

V úplném protikladu k tomu, co by-
lo pfied sto lety, by dnes mnozí lidé po-
lemizovali s Almou o závaÏnosti
nemorálnosti. Jiní by argumentovali
tím, Ïe v‰e je relativní nebo Ïe BoÏí lás-
ka v‰e dovoluje. Pokud BÛh existuje, fií-
kají, pak nám díky své lásce k nám

promine v‰echny hfiíchy a ‰patné ãiny
– není tfieba pokání. Nebo nanejv˘‰ po-
staãí prosté vyznání. Vymysleli si JeÏí‰e,
kter˘ chce, aby lidé usilovali o sociální
spravedlnost, ale kter˘ neklade Ïádné
nároky na jejich osobní Ïivot a
chování.2 BÛh lásky v‰ak nechce, aby-
chom skrze smutnou zku‰enost pozna-
li, Ïe „zlovolnost nikdy nebyla ‰tûstím“.
(Alma 41:10; viz také Helaman 13:38.)
Jeho pfiikázání jsou hlasem popisujícím
skuteãnost a na‰í ochranou pfied boles-
tí, kterou bychom si zpÛsobili. Písma
jsou prubífisk˘m kamenem pro pomû-
fiování správnosti a pravdy a jasnû 
fiíkají, Ïe skuteãné ‰tûstí nespoãívá
v popírání spravedlnosti BoÏí ani ve
snaze obejít následky hfiíchu, ale v po-
kání a odpu‰tûní skrze smírnou milost
Syna BoÏího. (Viz Alma 42.)

Písma nás ‰kolí v zásadách a v morál-
ních hodnotách nutn˘ch pro zachování
civilizované spoleãnosti – v bezúhon-
nosti, zodpovûdnosti, nesobeckosti,
vûrnosti a pravé lásce. V písmech na-
cházíme zcela jasné popisy poÏehnání,
která se dostavují tehdy, kdyÏ ctíme

pravdivé zásady, i tragédií, které dopa-
dají na jednotlivce i civilizace, kdyÏ tyto
zásady nedodrÏují. Tam, kde lidé pravdy
z písem ignorují nebo opou‰tûjí, zá-
kladní morální jádro spoleãnosti se roz-
padá a úpadek je nadosah. A za ãas
nezÛstane nic, co by udrÏovalo institu-
ce, které udrÏují spoleãnost.

Písma nás pfiivádûjí ke Kristu, na‰emu
Vykupiteli

A koneãnû, hlavním smyslem v‰ech
písem je naplnit nám du‰i vírou
v Boha Otce a v Jeho Syna JeÏí‰e Krista
– vírou v to, Ïe existují; vírou v OtcÛv
plán pro na‰i nesmrtelnost a vûãn˘ Ïi-
vot; vírou v Usmífiení a Vzkfií‰ení JeÏí‰e
Krista, které tento plán ‰tûstí udrÏuje
v pohybu; vírou, abychom z evangelia
JeÏí‰e Krista vytvofiili zpÛsob Ïivota; a
vírou, abychom poznali jediného „pra-
vého Boha, a … JeÏí‰e Krista“, kterého
BÛh poslal. (Jan 17:3.)

Slovo BoÏí, jak fiekl Alma, je jako se-
ménko zasazené do na‰eho srdce, kte-
ré plodí víru, kdyÏ v nás zaãíná rÛst.
(Viz Alma 32:27–43; viz také ¤ímanÛm
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10:13–17.) Víra nepfiijde na základû
studia starodávn˘ch textÛ v rámci ãistû
akademického úsilí. Nepfiijde na zákla-
dû archeologick˘ch vykopávek a obje-
vÛ. Nepfiijde na základû vûdeck˘ch
pokusÛ. Nepfiijde dokonce ani tehdy,
kdyÏ jsme svûdky zázrakÛ. Toto v‰e
mÛÏe víru utvrzovat, nebo ji obãas na-
padat, ale víru to nevytváfií. Víra pfiichá-
zí skrze svûdectví Svatého Ducha na‰í
du‰i, od Ducha k duchu, kdyÏ sly‰íme
nebo ãteme slovo BoÏí. A pokud i na-
dále hodujeme na slovû, víra se rozvíjí.

Záznamy v písmech o vífie ostatních
lidí slouÏí k tomu, aby posílily víru na-
‰i. Vzpomínáme na víru setníka, která
Kristu umoÏnila uzdravit jeho sluÏební-
ka, aniÏ by ho vidûl (viz Matou‰
8:5–13) a na uzdravení dcery pohan-
ské Ïeny, protoÏe tato pokorná matka
by takfiíkajíc pfiijala i drobky z Pánova
stolu (viz Matou‰ 15:22–28; Marek
7:25–30). Nasloucháme tomu, jak trpí-
cí Job volá: „By mne i zabil, coÏ bych
v nûho nedoufal?“ (Job 13: 15) – a jak
prohla‰uje: „ Já vím, Ïe vykupitel mÛj
Ïiv jest, a Ïe v den nejposlednûj‰í nad
prachem se postaví, … v‰ak … v tûle
svém uzfiím Boha.“ (Job 19:25–26.)
Nasloucháme slovÛm mladého chlap-
ce-proroka, kterého tolik dospûl˘ch
nenávidûlo a pronásledovalo, a ãerpá-
me z jeho slov odvahu: „Vidûl [jsem]
vidûní; vûdûl jsem to a vûdûl jsem, Ïe
BÛh to ví, a nemohl jsem to popfiíti,
aniÏ jsem se odváÏil to uãiniti.“
(Joseph Smith–Îivotopis 1:25.)

Vzhledem k tomu, Ïe písma vyklá-
dají nauku Kristovu, doprovází je Svat˘
Duch, jehoÏ úkolem je vydávat svûdec-
tví o Otci a Synu. (Viz 3. Nefi 11:32.)
âtení písem je proto jedním ze zpÛso-
bÛ, kter˘m získáváme Ducha Svatého.
Písma jsou samozfiejmû v prvé fiadû dá-
na skrze Ducha Svatého (viz 2. Petrova
1:21; NaS 20:26–27; 68:4), a tent˘Ï

Duch mÛÏe vám i mnû dosvûdãit jejich
pravdivost. Studujte písma pozornû a
s rozmyslem. Pfiemítejte o nich a mod-
lete se o nû. Písma jsou zjevení, a pfii-
nesou zjevení dal‰í.

UvaÏte, jak nesmírnû jsme poÏeh-
náni tím, Ïe máme Bibli svatou a 
dal‰ích asi 900 stran písem – Knihu
Mormonovu, Nauku a smlouvy a
Drahocennou perlu. UvaÏte, Ïe kro-
mû toho slova, která proroci proná-
‰ejí, kdyÏ jsou pohnuti Duchem
Svat˘m – jako napfiíklad pfii této pfií-
leÏitosti – a která Pán naz˘vá písmy
(viz NaS 68:2–4), k nám témûfi neu-
stále plynou prostfiednictvím televi-
ze, rádia, internetu, satelitu, na CD,
DVD i v ti‰tûné formû. Pfiedpoklá-
dám, Ïe nikdy v historii nebyli lidé
poÏehnáni takov˘m mnoÏstvím sva-
tého písma. A nejen to – kaÏd˘ muÏ,
Ïena a dítû mÛÏe vlastnit a studovat
svÛj osobní v˘tisk tûchto posvátn˘ch
textÛ, vût‰inou ve vlastním jazyce.
Toto by lidem z doby Williama Tyn-
dala a Svat˘m z dfiívûj‰ích dispensací

pfiipadalo jako nûco neuvûfiitelného!
Skrze toto poÏehnání nám Pán zcela
jistû naznaãuje, Ïe na‰e potfieba 
neustálého pouÏívání písem je vût‰í
neÏ kdykoli dfiíve. KéÏ neustále ho-
dujeme na slovech Kristov˘ch, která
nám fieknou v‰e, co máme ãinit. 
(Viz 2. Nefi 32:3.) Studuji písma, pfie-
mítám o písmech, a v tomto veliko-
noãním období vám svûdãím o Otci
a Synu, ktefií jsou zjeveni ve svat˘ch
písmech, ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■

ODKAZY
1. Pfii získávání informací o Williamu

Tynadalovi bylo ãerpáno z tûchto zdrojÛ:
David Daniell, The Bible in English (2003),
140–157; Lenet Hadley Read, How We Got
the Bible (1985), 67–74; S. Michael Wilcox,
Fire in the Bones: William Tyndale –
Martyr, Father of the English Bible (2004);
John Foxe, The New Foxe’s Book of Martyrs
(1997), 121–133; „William Tyndale“, http://
en.wikipedia.org/wiki/William_Tyndale –
z 28. února 2010. Bible Dictionary, “Bible,
English.”

2. Viz rozhovor s Richardem Neitzel
Holzapfelem, Michael De Groote,
„Questioning the Alternative Jesus“,
Deseret News, Nov. 26, 2009, M5.
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