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Stále a stále o nich přemítá. Tem-
notou proniká první záblesk světla. Je 
toto ta odpověď, která člověka vyvede 
ze zmatku a temnoty? Může to být tak 
prosté? Zeptat se Boha, a On odpoví? 
Nakonec se chlapec rozhodne, že se 
buď musí zeptat Boha, nebo navždy 
setrvat v temnotě a zmatku.

I když dychtí po odpovědi, neběží 
hned do kouta, aby oddrmolil uspě-
chanou modlitbu. Je mu teprve 14 let, 
ale i když chce rychle znát odpověď, 
neukvapuje se. Toto nemá být jen tak 
ledajaká modlitba. Rozhoduje se, kam 
půjde a kdy to zkusí. Připravuje se na 
rozmluvu s Bohem.

A pak nadchází onen den. Je ráno 
„krásného jasného dne, časně na 
jaře [roku 1820]“.2 Sám vstupuje do 
tichého blízkého lesíka a nad ním se 
tyčí stromy. Dojde na místo, které si 
předem vybral. Pokleká a vyjadřuje 
přání svého srdce.

O tom, co se pak stalo, říká:
„Spatřil [jsem] sloup světla přesně 

nad svou hlavou, převyšující jas 
slunce, který ponenáhlu sestupoval, 
dokud nespočinul na mně.

… Když světlo spočinulo na mně, 
spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas 
a sláva se vymyká veškerému popisu, 
stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna 
z nich ke mně promluvila, nazývajíc 
mne jménem a řekla, ukazujíc na 
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První vidění
Mladý chlapec čte Bibli, když tu 

se mu zrak zastaví na jedné pozoru-
hodné pasáži. Je to okamžik, který 
změní svět.

Velmi touží zjistit, která církev ho 
může dovést k pravdě a ke spasení. 
Vyzkoušel již téměř všechno a nyní 
se obrací k Bibli a čte tato slova: 
„Jestliže pak komu z vás nedostává se 
moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž 
všechněm dává ochotně a neomlouvá, 
i budeť dána jemu.“ 1

Prorok Joseph Smith
Zjevení, jež byla vylita na Josepha Smitha, potvrzují,  
že byl prorokem Božím.

ho i vám a vyzývám vás, abyste má 
slova vyzkoušeli, a pokud tak učiníte, 
slibuji vám, že vás povedou k jasným 
rozhodnutím ve chvílích, kdy budete 
bombardováni mnoha možnostmi, 
a že povedou k jednoduchým odpo-
vědím na otázky, jež matou učené a ty, 
kteří si myslí, že jsou moudří.

Příliš často nahlížíme na poslušnost 
jako na pasivní a bezmyšlenkovité 
plnění příkazů a povelů nějaké vyšší 
autority. Ve skutečnosti je však posluš-
nost v té nejčistší podobě odznakem 
naší víry v moudrost a moc té nejvyšší 
autority – samotného Boha. Když 
Abraham projevil neochvějnou věrnost 
a poslušnost vůči Bohu i ve chvíli, 
kdy mu bylo přikázáno, aby obětoval 
svého syna, Bůh ho zachránil. Po-
dobně když i my budeme projevovat 
věrnost skrze poslušnost, Bůh nás 
nakonec zachrání.

Ti, kteří se spoléhají pouze na 
sebe a řídí se jen vlastními touhami 
a sklony, jsou velmi omezení v po-
rovnání s těmi, kteří následují Boha 
a čerpají z Jeho moudrosti, moci 
a darů. Říká se, že ten, kdo je zahle-
děný jen do sebe, má velmi omezený 
výhled. Silná a iniciativní poslušnost je 
všechno, jen ne slabá a pasivní. Je to 
prostředek, kterým vyjadřujeme víru 
v Boha a získáváme nárok na přijetí 
mocí nebes. Poslušnost je dobrovolná. 
Je to volba mezi naší vlastní omezenou 
znalostí a mocí a Boží neomezenou 
moudrostí a všemohoucností. Podle 
ponaučení od mého dědečka jde 
o volbu pociťovat v ústech duchovní 
udidlo a řídit se pokyny kočího.

Kéž se staneme dědici smlouvy 
a semenem Abrahamovým skrze 
věrnost a tím, že přijmeme obřady 
znovuzřízeného evangelia. Slibuji 
vám, že požehnání věčného života 
jsou dostupná každému, kdo je věrný 
a poslušný. Ve jménu Ježíše Krista, 
amen. ◼
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druhou – [ Josephe,] Toto je můj Milo-
vaný Syn. Slyš jej! “ 3

O pouhých 24 let později kvůli 
tomu, co zde započalo, Joseph Smith 
a jeho bratr Hyrum zemřou.

Protivenství
Joseph uvedl, že když mu bylo 

17 let, řekl mu anděl, že jeho „jméno 
[bude] pokládáno za dobré i zlé mezi 
všemi národy, … mezi všemi lidmi“.4 
Toto úžasné proroctví se i dnes dál na-
plňuje, tak jak se Církev Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů šíří do celého 
světa.

Pravdu často provázejí protivenství, 
kritika a nepřátelství. Kdykoli bude 
v souvislosti s účelem života a osudem 
člověka zjevena pravda, bude vždy 
existovat síla, která jí bude oponovat. 
Od dob Adama a Evy v zahradě Eden 
až po působení Krista a dál, do naší 
doby, vždy existovala a vždy bude 

existovat snaha podkopat, překazit, 
napadnout a zmařit plán života.

Hledejte ten největší oblak prachu, 
který se vznáší nad špínou, jež se hází 
na Toho, který byl nejvíce napadán, 
zpochybňován a zavrhován, bit, 
opuštěn a ukřižován, na Toho, který 
sestoupil pod všechny věci, a nalez-
nete pravdu, Syna Božího, Spasitele 
veškerého lidstva. Proč Ho nenechali 
na pokoji?

Proč? Protože On je ta pravda; 
a pravda bude vždy napadána.

A hledejte toho, kdo vynesl na 
světlo další svědectví o Ježíši Kristu 
a další písmo, hledejte toho, kdo byl 
nástrojem, skrze nějž byla na zemi 
znovuzřízena plnost evangelia a Cír-
kev Ježíše Krista, hledejte ho a očeká-
vejte příval špíny. Proč ho nenechají 
na pokoji?

Proč? Protože učil pravdě; a pravda 
bude vždy napadána.

Záplava zjevení
Zjevení, jež byla vylita na Josepha 

Smitha, potvrzují, že byl prorokem 
Božím. Podívejme se na některá z nich 
– jen se pojďme podívat na části světla 
a pravdy, které byly skrze něj zjeveny 
a které září v přímém protikladu 
k obecně uznávaným názorům jeho 
i naší doby:

• Bůh je osoba, oslavená bytost, 
Věčný Otec. Je to náš Otec.

• Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch 
Svatý jsou samostatné bytosti.5

• Jste něčím víc než pouhým člově-
kem. Jste dítě Boha, Věčného Otce, 
a můžete se stát takovým, jako je 
On,6 pokud budete mít víru v Jeho 
Syna, budete činit pokání, přijmete 
obřady, přijmete Ducha Svatého 
a vytrváte do konce.7

• Dnešní Církev Ježíše Krista je 
v podstatě toutéž církví, kterou 
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Ježíš zorganizoval během své 
pozemské služby, s proroky 
a apoštoly, s Melchisedechovým 
a Levítským kněžstvím, se staršími, 
vysokými kněžími, jáhny, učiteli, 
biskupy a sedmdesátníky, jak se 
o tom všem píše v Bibli.

• Kněžská pravomoc byla po smrti 
Spasitele a Jeho apoštolů odňata  
ze země a byla znovuzřízena  
v naší době.

• Zjevení neustává a nebesa nejsou 
zavřena. Bůh i dnes promlouvá 
k prorokům a bude promlouvat 
i k vám a ke mně.8

• Po tomto životě existuje více než 
jen nebe a peklo. Existují stupně 
slávy, a na tom, co v tomto životě 
děláme, velmi záleží.9

• Než abychom v Krista jen pa-
sivně věřili, máme „[k Němu 
hleděti] v každé myšlence“,10 „činiti 
všechno, co [činíme], ve jménu 
Syna“ 11 a „vždy na něj pamatovati 
a zachovávati jeho přikázání, … 
[abychom] mohli vždy míti jeho 
Ducha, aby byl s [námi]“.12

• Miliardy lidí, kteří žijí a umírají bez 
evangelia a obřadů nutných pro 
spasení, nejsou ztraceny. Skrze 
Usmíření Kristovo „může býti spa-
seno veškeré lidstvo, skrze posluš-
nost zákonů a obřadů evangelia“,13 
které jsou vykonávány pro živé 
i pro mrtvé.14

• Všechno nezačalo až při narození. 
Žili jste v přítomnosti Boha jako 
Jeho syn nebo dcera a připravovali 
jste se na tento smrtelný život.15

• Manželství a rodina nejsou jen 
lidskou úmluvou, dokud nás smrt 
nerozdělí. Záměrem je, aby trvaly 
věčně v rámci smluv, které uzaví-
ráme s Bohem. Rodina je předobra-
zem nebe.16

A toto je jen část záplavy zjevení, 
která byla na Josepha Smitha vylita. 

Odkud to všechno přišlo, tato zjevení, 
která vnášejí světlo do tmy a jasnost 
do pochybností a která inspirují, 
žehnají a zušlechťují miliony lidí? Co 
je pravděpodobnější – že si to celé 
sám vymyslel, nebo že se mu dostalo 
pomoci z nebe? Znějí písma, s nimiž 
přišel, jako slova lidská, či jako slova 
Boží?

Závěr
Není sporu o tom, co Joseph 

Smith dokázal; pouze o tom, jak toho 
dosáhl a proč. Mnoho možností není. 
Byl to buď podvodník, nebo prorok. 
Buď to, čeho dosáhl, vykonal sám, 
nebo se mu dostalo pomoci z nebe. 
Podívejte se na důkazy, ale podívejte 

se na všechny důkazy, na celou 
mozaiku jeho života, nikoli jen na 
jeden kousek. A co je nejdůležitější, 
udělejte to, co udělal mladý Joseph, 
a „[žádejte] … od Boha, kterýž všech-
něm dává ochotně a neomlouvá, 
i budeť [vám dáno]“.17 Takto můžete 
zjistit pravdu nejen o Knize Mormo-
nově a o Josephu Smithovi, ale je to 
i způsob, jak zjistit pravdu ohledně 
všech věcí.18

Joseph Smith byl prorok Boží, tak 
jako je jím dnes Thomas S. Monson. 
Skrze Josepha Smitha jsou „klíče 
království Božího … [znovu] svěřeny 
člověku na zemi, a … evangelium [se 
bude] valiti … jako kámen, který je 
vylomen z hory bez rukou, až naplní 
celou zemi“.19

Bůh je náš Věčný Otec a Ježíš je 
Kristus. A my Je uctíváme. Nic se 
nevyrovná Jejich stvořením, plánu spa-
sení a smírné oběti Beránka Božího. 
V této dispensaci naplňujeme Otcův 
plán a přijímáme plody Usmíření jen 
skrze poslušnost zákonů a obřadů 
evangelia, které byly znovuzřízeny 
skrze Proroka Josepha Smitha. Vy-
dávám o Nich svědectví – o Bohu, 
Věčném Otci, a o Ježíši Kristu, Spasi-
teli světa. A to činím ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼
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