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jí. A s tímto větším světlem byly lidstvu 
představeny úchvatné pohledy, které 
byly do té doby nepředstavitelné.

Je pro nás těžké věřit něčemu, 
co nevidíme

Představte si, že byste cestovali 
zpátky v čase a mohli mluvit s lidmi, 
kteří žili před tisíci, nebo i jen před 
sto lety. Představte si, že byste se jim 
snažili popsat některé z moderních 
technologií, které dnes považujeme 
za samozřejmé. Co by si o nás tito lidé 
pomysleli, kdybychom jim například 
vyprávěli o tryskových letadlech, 
mikrovlnných troubách, příručních 
zařízeních, která obsahují rozsáhlé 
digitální knihovny, a o videích našich 
vnoučat, která můžeme během oka-
mžiku sdílet s miliony lidí po celém 
světě?

Někteří by nám možná věřili. Vět-
šina z nich by se nám ale vysmívala, 
nesouhlasila by s námi, nebo by se 
nás dokonce snažila umlčet nebo nám 
ublížit. Někteří by se možná pokoušeli 
použít logiku, rozum a fakta, která 
znají, aby nám dokázali, že se mýlíme 
a jsme pošetilí, či dokonce nebez-
peční. Možná by nás obvinili z toho, 
že se pokoušíme druhé oklamat.

Ale samozřejmě, že tito lidé by 
byli zcela na omylu. Možná by to 
mysleli dobře a upřímně. Možná by 
si byli svými názory naprosto jistí. Ale 
zkrátka by nebyli schopni vidět věci 
jasně, protože ještě neobdrželi doko-
nalejší světlo pravdy.

Příslib světla
Zdá se, že myslet si, že máme 

pravdu, i když se mýlíme, je typicky 
lidskou vlastností. A je- li tomu tak, 
jaká nám zbývá naděje? Jsme odsou-
zeni nechat se bezcílně unášet oce-
ánem protichůdných informací jako 
trosečníci na chatrném voru, který 
jsme sestavili z vlastních poznatků?

Mysleli si, že všechno, co se nachází 
za naší galaxií, je nezměrná nicota, 
nekonečná pustota – prázdná, chladná 
a bez hvězd, světla a života.

Když byly vyvinuty důmyslnější 
teleskopy (včetně teleskopů, které 
lze vyslat do vesmíru), začali astrono-
mové chápat onu velkolepou a téměř 
nepochopitelnou pravdu, že vesmír je 
mnohem větší, než si kdo do té doby 
myslel, že nebesa jsou plná nesčet-
ných galaxií, které jsou od nás ne-
představitelně daleko a z nichž každá 
obsahuje stovky miliard hvězd.3

Během krátkého časového úseku 
se naše chápání vesmíru navždy 
změnilo.

Dnes můžeme některé z těchto 
vzdálených galaxií i vidět.4

Víme, že existují.
Existují již velmi dlouho.
Ale předtím, než lidstvo vyvinulo 

přístroje, které jsou dostatečně vý-
konné na to, aby zachytily celestiální 
světlo a aby tyto galaxie zviditelnily, 
nevěřili jsme, že by něco takového 
bylo možné.

Nezměrnost vesmíru se náhle ne-
změnila, ale výrazně se změnila naše 
schopnost poznat pravdu a porozumět 
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Jako pilot aerolinek jsem nalétal 
nespočet hodin přes kontinenty 
a oceány uprostřed noční temnoty. 

Když jsem z okna pilotní kabiny pozo-
roval noční oblohu, obzvlášť Mléčnou 
dráhu, často jsem žasl nad rozsáhlostí 
a hloubkou Božích stvoření, která jsou 
v písmech popisována jako „[světy] 
bez počtu“.1

Před necelým stoletím se většina 
astronomů domnívala, že naše Mléčná 
dráha je jedinou galaxií ve vesmíru.2 

Získání svědectví 
o světle a pravdě
Vaše osobní svědectví o světle a pravdě bude požehnáním 
nejen pro vás a vaše potomstvo zde ve smrtelnosti, ale bude 
vás provázet i po celou věčnost.

Když jsem pozoroval noční  
oblohu, často jsem žasl nad  
rozsáhlostí a hloubkou Božích 
stvoření.
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Je vůbec možné nalézt pravdu?
Cílem mého proslovu je rozhlá-

sit ono radostné poselství o tom, že 
samotný Bůh – Pán zástupů, který zná 
veškerou pravdu – dal svým dětem 
příslib, že mohou poznat pravdu samy 
pro sebe.

Zamyslete se prosím nad význam-
ností tohoto příslibu:

Věčný a všemocný Bůh, Stvořitel 
tohoto obrovského vesmíru, bude pro-
mlouvat k lidem, kteří k Němu přijdou 
s upřímným srdcem a s opravdovým 
záměrem.

Bude k nim promlouvat ve snech, 
ve viděních, v myšlenkách a pocitech.

Bude k nim promlouvat způsobem, 
který je nezaměnitelný a přesahuje 
jakékoli lidské zkušenosti. Udělí jim 
božské vedení a dá jim odpovědi pro 
osobní život.

Samozřejmě budou lidé, kteří se 
budou vysmívat a tvrdit, že něco 
takového není možné, že kdyby Bůh 
existoval, měl by lepší věci na práci, 
než aby poslouchal modlitbu jednoho 
člověka a odpovídal na ni.

Ale já vám říkám toto: Bohu na vás 
záleží. Bude vám naslouchat a bude 
odpovídat na vaše osobní otázky. Od-
povědi na vaše otázky budou přichá-
zet Jeho vlastním způsobem a v Jeho 
vlastním čase, a proto je třeba, abyste 
se naučili naslouchat Jeho hlasu. 
Bůh chce, abyste našli cestu zpátky 
k Němu, a touto cestou je Spasitel.5 
Bůh chce, abyste poznali Jeho Syna, 
Ježíše Krista, a abyste pociťovali hlu-
boký klid a radost, které plynou z krá-
čení po cestě božského učednictví.

Drazí přátelé, existuje jeden zcela 
jasný pokus, se zárukou od Boha, 
který se nachází v knize dávných pí-
sem a který je dostupný všem mužům, 
ženám i dětem, kteří jsou ochotni ho 
vyzkoušet:

Zaprvé – musíte zkoumat slovo 
Boží. To znamená číst písma a studo-
vat slova dávných i novodobých pro-
roků, která se týkají znovuzřízeného 
evangelia Ježíše Krista – ne s úmyslem 
zpochybňovat nebo kritizovat, ale 
s upřímnou touhou objevit pravdu. 
Přemítejte o věcech, které budete 

pociťovat, a připravte svou mysl na to, 
aby přijala pravdu.6 „Nemůžete- li činiti 
ničeho více, nežli si přáti, abyste uvě-
řili, nechte toto přání v sobě působiti, 
… abyste mohli dopřáti místa [slovu 
Božímu].“ 7

Zadruhé – musíte pamatovat na to, 
jak je Pán od dob Adama až po naši 
dobu ke svým dětem milosrdný, že 
posílá proroky, vidoucí a zjevovatele, 
aby vedli Jeho Církev a pomáhali nám 
najít cestu zpět k Němu, a musíte 
o tom přemítat, neohroženě se snažit 
tomu uvěřit 8 a být za to vděční.

Zatřetí – musíte požádat svého 
Nebeského Otce ve jménu Jeho Syna, 
Ježíše Krista, aby vám projevil prav-
divost Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů. Žádejte s upřímným 
srdcem a s opravdovým záměrem, 
majíce víru v Krista.9

Je ještě čtvrtý krok, který nám dal 
Spasitel: „Bude- li kdo chtíti vůli [Boží] 
činiti, tenť bude uměti rozeznati, 
jest- li to učení z Boha, čili mluvím já 
sám od sebe.“ 10 Jinými slovy, když 
se snažíte ověřit pravdivost zásad 
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evangelia, musíte podle nich prvně 
žít. Otestujte nauku evangelia a učení 
Církve ve svém životě. Dělejte to 
s opravdovým záměrem a vytrvalou 
vírou v Boha.

Když to budete dělat, máte zaslí-
bení od Boha, který je zavázán vlast-
ním slovem,11 že vám projeví pravdu 
mocí Ducha Svatého. Udělí vám větší 
světlo, díky němuž prohlédnete v tem-
notě a budete svědky nepředstavitelně 
úchvatných výjevů nepochopitelných 
pro zrak smrtelníka.

Někdo by si mohl říci, že jsou tyto 
kroky příliš náročné nebo že nestojí 
za takovou námahu. Já však tvrdím, 
že osobní svědectví o evangeliu 
a o Církvi je to nejdůležitější, co mů-
žete v tomto životě získat. Bude vám 
požehnáním a vedením nejen během 
tohoto života, ale bude mít také přímý 
vliv na váš život po celou věčnost.

Věci Ducha lze pochopit jedině  
skrze Ducha

Vědci se neúspěšně snažili poznat 
šíři vesmíru až do doby, kdy vynalezli 
dostatečně důmyslné přístroje, díky 

nimž obdrželi větší světlo a mohli 
porozumět dokonalejší pravdě.

Apoštol Pavel učil podobné 
zásadě, která se týká duchovního 
poznání. „Ale tělesný člověk nechápá 
těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího,“ 
napsal Korintským, „nebo jsou jemu 
bláznovství, aniž jich může poznati, 
proto že ony duchovně mají rozsuzo-
vány býti.“ 12

Jinými slovy, pokud chcete rozpoz-
nat duchovní pravdu, musíte použít 
správné přístroje. Nemůžete porozu-
mět duchovní pravdě s přístroji, které 
nejsou schopné ji odhalit.

Spasitel nám v dnešní době řekl: 
„To, co je od Boha, je světlo; a ten, 
kdo přijímá světlo a zůstává v Bohu, 
přijímá více světla; a to světlo je 
jasnější a jasnější, až přijde dokonalý 
den.“ 13

Čím více přikláníme své srdce 
a mysl k Bohu, tím více nebeského 
světla skrápí naši duši. A pokaždé, 
když ochotně a upřímně o toto světlo 
usilujeme, ukazujeme Bohu, že jsme 
připraveni obdržet více světla. Věci, 
které se předtím zdály být nejasné, 

temné a vzdálené, začnou být po-
stupem času jasné, zářivé a důvěrně 
známé.

V tomtéž smyslu platí také to, že 
když se vzdálíme od světla evangelia, 
začne naše vlastní světlo pohasí-
nat – ne za jeden den, ani za týden, 
ale postupem času – až zjistíme, že 
vlastně ani nechápeme, proč jsme 
dřív věřili, že je evangelium pravdivé. 
Naše předchozí znalost se nám může 
dokonce jevit jako pošetilost, protože 
to, co bylo kdysi tak jasné, je znovu 
zastřené, nejasné a vzdálené.

Proto Pavel tak naléhavě prohla-
šuje, že poselství evangelia je bláznov-
stvím pro ty, kteří hynou, „ale [těm], 
kteříž spasení [dosahují], moc Boží 
jest“.14

Neexistuje žádný lakmusový test
Církev Ježíše Krista Svatých posled-

ních dnů je místem pro lidi se všemi 
možnými typy svědectví. Někteří 
členové Církve mají pevné svědectví, 
které jim jasně plane v nitru. Jiní stále 
ještě usilují o to, aby mohli vědět sami 
pro sebe. Církev je domovem pro 
setkávání všech, nezávisle na hloubce 
či úrovni jejich svědectví. Nevím 
o tom, že by na dveřích našich kaplí 
byla cedule s nápisem: „Vaše svědectví 
musí být takto vysoké, abyste mohli 
vstoupit.“

Církev není jen pro dokonalé lidi, 
ale pro všechny, aby „[přicházeli] 
ke Kristu a [byli] v něm zdokonalo-
váni“.15 Církev je pro lidi, jako jste vy 
a já. Církev je místem, kde jsme vítáni 
a vyživováni, nikoli rozdělováni či kri-
tizováni. Je místem, kde se vzájemně 
povzbuzujeme, povznášíme a pod-
porujeme při svém osobním hledání 
božské pravdy.

Koneckonců my všichni jsme 
poutníky, kteří usilují o Boží světlo, 
zatímco kráčíme po cestě učednictví. 
Neodsuzujeme druhé kvůli množství 
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světla, jež mají, či nemají; naopak je 
vyživujeme a povzbuzujeme veš-
keré světlo, dokud není jasné, zářivé 
a pravdivé.

Zaslíbení pro všechny
Uvědomme si, že získání svědectví 

většinou není otázkou jedné minuty, 
hodiny či dne. Není to hotové jed-
nou provždy. Proces shromažďování 
duchovního světla je celoživotním 
úkolem.

Vaše svědectví o žijícím Synu 
Božím a Jeho znovuzřízené Církvi, 
Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů, možná nepřijde tak rychle, jak 
byste si přáli, ale slibuji vám toto: po-
kud vykonáte svůj díl práce, tak přijde.

A bude to nádherné.
Vydávám vám osobní svědectví, 

že duchovní pravda vám naplní srdce 
a přinese světlo vašemu duchu. Pro-
jeví vám čistou inteligenci s úžasnou 
radostí a nebeským klidem. Získal 
jsem tutéž zkušenost sám pro sebe 
skrze moc Ducha Svatého.

Jak slibují dávná písma, nevyslovi-
telná přítomnost Ducha Božího způ-
sobí, že se vám bude chtít zpívat píseň 
vykupitelské lásky,16 pozvednout oči 
k nebi a provolávat chvály nejvyššímu 
Bohu, své Záštitě, své Naději, svému 
Ochránci, svému Otci. Spasitel slíbil, 
že budete- li hledat, naleznete.17

Svědčím o tom, že je to pravda. 
Budete- li hledat Boží pravdu, to, co 
se nyní může zdát nejasné, zkres-
lené a vzdálené, se postupně odkryje 
a vyjasní a přiroste vám to k srdci 
skrze světlo Boží milosti. Budou vám 
ukázány úchvatné duchovní výjevy, 
pro lidské oko nepředstavitelné.

Svědčím o tom, že toto duchovní 
světlo je dostupné každému Božímu 
dítěti. Osvítí vaši mysl a přinese 
uzdravení vašemu srdci a radost do 
vašich dnů. Drazí přátelé, prosím 
neodkládejte chvíli, kdy budete hledat 

a posilovat osobní svědectví o Božím 
božském díle – o díle světla a pravdy.

Vaše osobní svědectví o světle 
a pravdě bude požehnáním nejen 
pro vás a vaše potomstvo zde ve 
smrtelnosti, ale bude vás provázet 
i po celou věčnost mezi světy bez 
konce. O tom svědčím a zanechávám 
vám své požehnání ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Mojžíš 1:33.
 2. Viz Marcia Bartusiak, The Day We 

Found the Universe (2009), xii. Vždycky 
mě překvapuje, že si dokážeme být 
tak jistí svým úsudkem. Někdy je naše 
sebejistota tak veliká, že si myslíme, že 
máme veškerou pravdu, která existuje. 
Jako v tomto případě: „Simon Newcomb, 
který byl na konci devatenáctého století 
předsedou Americké astronomické 
společnosti, poznamenal při otevření 
observatoře roku 1887, že ‚co se týče 
astronomie, … zdá se, že se rychle 
přibližujeme hranicím svých znalostí. 

… Důsledkem je to, že práce, která 
zaměstnává pozornost astronomů, se 
netýká tolik objevování nových věcí, jako 
spíše zpracovávání toho, co je již známé.‘“ 
(Bartusiak, xv.)

 3. Je zajímavé dívat se na Mojžíše 1:33, 35 
ve světle těchto „nedávných“ objevů. 
Kniha Mojžíšova v Drahocenné perle 
byla zjevena Proroku Josephu Smithovi 
v červnu 1830, téměř sto let předtím, 
než Edwin Hubble oznámil svůj objev 
vzdálených galaxií.

 4. Viz např. Hubble Heritage Image Gallery 
na adrese heritage.stsci.edu/gallery/ 
gallery.html.

 5. Viz Jan 14:6.
 6. Viz 3. Nefi 17:3.
 7. Alma 32:27.
 8. Viz Nauka a smlouvy 67:3.
 9. Viz Moroni 10:3–5.
 10. Jan 7:17; viz také Žalm 25:14; Jan 3:21.
 11. Viz Nauka a smlouvy 82:10.
 12. 1. Korintským 2:14.
 13. Nauka a smlouvy 50:24.
 14. 1. Korintským 1:18.
 15. Moroni 10:32; viz také Nauka a smlouvy 

20:59.
 16. Viz Alma 5:26.
 17. Viz Nauka a smlouvy 88:63.


