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člověku, aby mohl rozeznávati dobro 
od zla; pročež, ukazuji vám způsob, 
jak souditi; neboť každá věc, která 
vyzývá činiti dobro a přesvědčuje 
věřiti v Krista, je vyslána mocí a darem 
Krista; pročež můžete věděti …, že je 
od Boha.“ 1

Ve skutečnosti čelíme témuž pro-
blému, před jakým stál mladý Joseph 
Smith. I nám se často nedostává 
moudrosti.

V království Božím se hledání 
pravdy cení, jsme k tomu povzbuzo-
váni a nijak v tom nejsme omezováni 
ani zastrašováni. Sám Pán důrazně 
radí členům Církve, aby usilovali 
o poznání.2 Řekl: „Hledejte pilně …; 
ano, vyhledávejte slova moudrosti 
z nejlepších knih; usilujte o vědomosti, 
dokonce studiem a také vírou.“ 3 Jak 
ale můžeme rozpoznat pravdu ve 
světě, který je v útocích na věci týkající 
se Boha stále nevybíravější?

Písma nás učí, jak na to:
Zaprvé – pravdu můžeme poznat 

tím, že si budeme všímat jejího ovoce.
Pán ve svém velikém Kázání na 

hoře řekl:
„Takť každý strom dobrý ovoce 

dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce 
nese. …

Starší Marcos A. Aidukaitis
Sedmdesátník

Nedávno si můj desetiletý syn 
četl na internetu o lidském 
mozku. Chce být jednou chi-

rurgem. Není těžké všimnout si toho, 
že je mnohem chytřejší než já.

Máme rádi internet. Doma ko-
munikujeme s rodinou a s přáteli na 
sociálních sítích, přes e- maily i jinak. 
Mé děti dělají většinu úkolů do školy 
přes internet.

Ať máme jakoukoli otázku, když 
potřebujeme více informací, podíváme 
se na internet. Během vteřin máme 
informací spoustu. Je to úžasné.

Internet poskytuje mnoho příleži-
tostí k učení. Avšak Satan si přeje, aby-
chom se cítili bídně, a tak překrucuje 
pravý účel všeho. Využívá tento skvělý 
nástroj, aby rozséval pochybnosti 
a obavy a ničil víru a naději.

Na internetu je toho tolik, že mu-
síme pečlivě zvažovat, do čeho máme 
investovat své úsilí. Satan nás může 
zaneprázdnit, odvést naši pozornost 
a nakazit nás tím, že se budeme probí-
rat informacemi, z nichž většina může 
být pouhý odpad.

A člověk se nemá přehrabávat 
v odpadcích.

Poslechněte si tuto radu z pí-
sem: „Duch Kristův je dán každému 

Nedostává- li  
se vám moudrosti
Bůh zjeví pravdu těm, kteří ji hledají tak,  
jak je to předepsáno v písmech.

radost a uspokojení. Je třeba, abychom 
neustále studovali slova Kristova, jak 
jsou obsažena v písmech a ve slovech 
žijících proroků. „Neboť vizte, slova 
Kristova vám řeknou vše, co máte 
činiti.“ 9

Na závěr bych se s vámi rád podělil 
o příběh 73leté vdovy, s níž jsme 
se setkali během svého pobytu na 
Filipínách:

Když zemětřesení zasáhlo ostrov 
Bohol, dům, který s již zesnulým 
manželem s takovou námahou posta-
vili, se sesul k zemi a v jeho troskách 
zahynula její dcera s vnukem. Zůstala 
sama a musí pracovat, aby se uži-
vila. Stala se pradlenou (pere v ruce) 
a musí několikrát za den vyjít a zase 
sejít vysoký kopec, aby si nanosila 
vodu. Když jsme ji navštívili, stále 
ještě bydlela ve stanu.

Toto jsou její slova: „Starší, při-
jímám vše, čím Pán chce, abych si 
prošla. Nereptám. Nesmírně si vážím 
svého chrámového doporučení 
a mám ho schované pod polštářem. 
Chci, abyste věděl, že ze svého skrov-
ného příjmu pradleny platím plný 
desátek. Ať se stane cokoli, vždy budu 
platit desátek.“

Svědčím o tom, že naše priority, 
tendence, sklony, touhy, chutě a vášně 
budou mít přímý dopad na náš další 
stav. Vždy pamatujme na slova Spasi-
tele: „Nebo kdež jest poklad váš, tuť 
bude i srdce vaše.“ Kéž máme srdce 
na tom pravém místě; o to se modlím 
ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. 2. Nefi 9:51.
 2. Matouš 6:19–21; viz také 3. Nefi 13:19–21.
 3. Lukáš 12:16–21.
 4. Dieter F. Uchtdorf, „O lítosti 

a předsevzetích“, listopad 2012, 22.
 5. Mosiáš 3:19.
 6. Viz 3. Nefi 12:48.
 7. Příručka 2: Správa Církve (překlad 

vybraných kapitol, 2010), 1.1.1.
 8. Matouš 25:40.
 9. 2. Nefi 32:3.



109K v ě t e n  2 0 1 4

A tak tedy po ovocích jejich po-
znáte je.“ 4

Téže zásadě učil i prorok Mor-
mon, když řekl: „Podle skutků jejich 
poznáte je; neboť jsou- li skutky jejich 
dobré, pak jsou oni také dobří.“ 5

Vyzýváme každého, aby studoval 
ovoce a dílo této Církve.

Ti, kteří se zajímají o pravdu, roz-
poznají dobrý vliv, který má Církev 
a její členové v místech, kde působí 
a žijí. Také si všimnou toho, jak se ne-
ustále zlepšuje život těch, kteří se řídí 
učením Církve. Ti, kteří budou zkou-
mat toto ovoce, zjistí, že ovoce Církve 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
je lahodné a žádoucí.

Zadruhé – pravdu můžeme nalézt 
tím, že sami vyzkoušíme slovo Boží.

Prorok Alma učil:

„Přirovnáme slovo k seménku. … 
Jestliže dopřejete místa, aby v srdci 
vašem mohlo býti zasazeno seménko, 
vizte, je- li to pravé seménko … 
[a] nevypudíte- li je nevírou svou, … 
vizte, počne v prsou vašich bobtnati; 
a … počnete si říkati – Musí nezbytně 
býti, že to je dobré seménko, … neboť 
počíná rozšiřovati duši mou; ano, po-
číná osvěcovati porozumění mé, ano, 
počíná mi býti lahodným. …

A nyní, … neposílí to víru vaši? 
Ano, posílí to víru vaši. …

Neboť každé seménko přináší 
plody podle svého druhu.“ 6

Jaká úžasná výzva od proroka 
Páně! Dalo by se to přirovnat k vědec-
kému pokusu. Jsme vyzváni, abychom 
vyzkoušeli slovo, jsou dány para-
metry a je popsán výsledek pokusu, 

budeme- li se řídit danými pokyny.
Písma nás tedy učí, že pravdu mů-

žeme poznat tím, že si budeme všímat 
jejího ovoce, nebo tím, že ji osobně 
vyzkoušíme tak, že poskytneme 
v srdci místo slovu a budeme se o ně 
starat jako o seménko.

Existuje ale ještě třetí způsob, jak 
poznat pravdu, a to skrze osobní 
zjevení.

V 8. oddíle Nauky a smluv se 
učíme, že zjevení je poznání – „po-
znání jakýchkoli věcí, o které [požá-
dáme] ve víře, s upřímným srdcem, 
věře, že [obdržíme]“.7

A Pán nám praví, jak toto zjevení 
obdržíme. Říká: „Budu mluviti k tobě 
v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha 
Svatého, jenž sestoupí na tebe a jenž 
bude dlíti v srdci tvém.“ 8
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A tak se učíme, že zjevení lze 
získat tím, že o ně požádáme ve víře, 
s upřímným srdcem a s vírou, že 
obdržíme.

Všimněte si, že Pán se vyjádřil 
jasně, když varoval: „Pamatuj, že bez 
víry nemůžeš učiniti nic; tudíž žádej ve 
víře.“ 9 Víra vyžaduje skutky – napří-
klad to, že si vše promyslíme a poté se 
v modlitbě zeptáme, zda je to správné.

Pán pravil:
„Jestliže je to správné, já způsobím, 

aby nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty 
pocítíš, že je to správné.

Avšak nebude- li to správné, ne-
budeš míti žádných takových pocitů, 
ale budeš míti otupění myšlení, jež 
způsobí, že zapomeneš tu věc, která 
je nesprávná.“ 10

Víra bez skutků je mrtvá.11 A tak 
„[žádejte ve víře], nic nepochybuje“.12

Jeden z mých přátel, který není naší 
víry, mi jednou řekl, že není duchovní 
člověk. Nechce číst písma ani se 
modlit, protože, jak říká, slovům Boha 
nerozumí a ani neví, zda Bůh exi-
stuje. Tento postoj vysvětluje absenci 
jeho duchovnosti a povede k opaku 
zjevení, jak to vysvětlil Alma. Řekl: 
„A tudíž, ten, kdo bude zatvrzovati 
srdce své, obdrží menší část slova.“

Alma však dodal: „Tomu, kdo 
nebude zatvrzovati srdce své, tomu 
bude dávána větší část, až mu bude 
dáno znáti tajemství Boží a až je pozná 
v plnosti.“ 13

Alma a synové Mosiášovi jsou 
příkladem zásady, že víra vyžaduje 
skutky. V Knize Mormonově čteme:

„Zkoumali pilně písma, aby znali 
slovo Boží.

Ale to není vše; věnovali se velice 
modlitbě a půstu; tudíž měli ducha 
proroctví a ducha zjevení, a když učili, 
učili s mocí a pravomocí Boží.“ 14

V tomto procesu je rovněž dů-
ležité žádat s upřímným srdcem. 
Hledáme- li upřímně pravdu, uděláme 
vše, co je v naší moci, abychom ji 
nalezli, k čemuž může patřit i to, 
že čteme písma, chodíme na shro-
máždění a ze všech sil se snažíme 
dodržovat přikázání Boží. Také to 
znamená, že jsme ochotni konat Boží 
vůli, jakmile ji poznáme.

To, co udělal Joseph Smith, když 
usiloval o moudrost, je dokonalým 
příkladem toho, co to znamená mít 
upřímné srdce. Řekl, že chtěl poznat, 
která ze všech sekt je správná, aby 
„mohl věděti, ke které se [má] připo-
jiti“.15 Dokonce ještě předtím, než se 

pomodlil, byl připraven jednat podle 
odpovědi, kterou obdrží.

Musíme žádat s vírou a s upřímným 
srdcem. To ale není vše. Musíme také 
věřit, že zjevení obdržíme. Musíme dů-
věřovat Pánu a mít naději v Jeho sliby. 
Vzpomeňte si, co se píše v písmech: 
„Jestliže pak komu z vás nedostává se 
moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž 
všechněm dává ochotně a neomlouvá, 
i budeť dána jemu.“ 16 Jak úžasné 
zaslíbení!

Vyzývám každého, aby usiloval 
o poznání pravdy skrze kteroukoli 
tuto metodu, ale zvláště od Boha skrze 
osobní zjevení. Bůh zjeví pravdu těm, 
kteří ji hledají tak, jak je to předepsáno 
v písmech. Vyžaduje to více úsilí než 
jen vyhledávat informace na internetu, 
ale stojí to za to.

Vydávám svědectví, že toto je 
pravá Církev Ježíše Krista. Vidím její 
ovoce na mnoha místech a v životě 
mnoha tisíc lidí, včetně členů své 
rodiny; a tak vím, že je pravdivá. 
Také již mnoho let ve svém životě 
zkouším slovo Boží a pociťuji, jaký 
vliv má na moji duši; a tak vím, že 
je pravdivé. Ale co je nejdůležitější – 
jeho pravdivost jsem poznal sám pro 
sebe skrze zjevení prostřednictvím 
moci Ducha Svatého; a tak vím, že 
je pravdivé. Vyzývám každého z vás, 
abyste učinili totéž. Ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼
ODKAZY
 1. Moroni 7:16.
 2. Viz Nauka a smlouvy 88:78.
 3. Nauka a smlouvy 88:118.
 4. Matouš 7:17, 20.
 5. Moroni 7:5.
 6. Alma 32:28, 30–31.
 7. Nauka a smlouvy 8:1.
 8. Nauka a smlouvy 8:2.
 9. Nauka a smlouvy 8:10.
 10. Nauka a smlouvy 9:8–9.
 11. Viz Jakub 2:17.
 12. Jakub 1:6.
 13. Alma 12:10.
 14. Alma 17:2–3.
 15. Joseph Smith–Životopis 1:18.
 16. Jakub 1:5.
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