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Našeho milovaného Spasitele, Syna 
Božího, lidé označovali jako žrouta, 
pijáka vína a posedlého ďáblem.6

Pán Josephovi řekl, jaký bude 
jeho osud:

„Končiny země se budou tázati 
po jménu tvém a blázni tě budou míti 
v posměchu a peklo bude zuřiti proti 
tobě;

Zatímco čistí v srdci a moudří a … 
ctnostní budou neustále usilovati o … 
požehnání pod rukou tvou.“ 7

Proč Pán dovoluje, aby zlořečení 
pronásledovalo to, co je dobré? Je to 
i proto, že odpor k věcem Božím nutí 
ty, kteří hledají pravdu, aby hledali 
odpovědi na kolenou.8

Joseph Smith je Prorokem Zno-
vuzřízení. Jeho duchovní působení 
započalo zjevením se Otce a Syna, po 
kterém následovala řada nebeských 
návštěv. Byl nástrojem v rukou Božích, 
aby přinesl na svět posvátné písmo, 
zapomenutou nauku a znovuzřízení 
kněžství. Význam Josephova působení 
vyžaduje něco více než jen intelektu-
ální posouzení; vyžaduje, abychom se 
podobně jako Joseph zeptali Boha.9 
Duchovní otázky si zasluhují duchovní 
odpovědi od Boha.

Mnozí z těch, kteří dílo Znovu-
zřízení odmítají, zkrátka nevěří, že 
k lidem na zemi promlouvají nebeské 

Starší Neil L. Andersen
Kvorum Dvanácti apoštolů

Anděl při své první návštěvě 
Proroka Josepha Smitha, kte-
rému tehdy bylo 17 let, oslovil 

Josepha jménem a řekl mu, že on, 
Moroni, je poslem vyslaným z přítom-
nosti Boží a že Bůh má pro něj určitou 
práci. Představte si, co si asi Joseph 
pomyslel, když mu anděl řekl, že jeho 
jméno bude „pokládáno za dobré i zlé 
mezi všemi národy, pokoleními a ja-
zyky“.1 Možná, že kvůli překvapení, 
které bylo na Josephovi zjevné, musel 
Moroni znovu zopakovat, že se o něm 
bude mezi všemi lidmi mluvit v dob-
rém i ve zlém.2

V dobrém se o Josephu Smithovi 
začalo mluvit poznenáhlu; ve zlém se 
o něm začalo mluvit okamžitě. Joseph 
napsal: „Je velmi podivné, že bezvý-
znamný chlapec … má býti považo-
ván za postavu natolik důležitou, aby 
přitáhl pozornost … nanejvýš těžkého 
pronásledování.“ 3

Zatímco láska druhých k Josephovi 
rostla, sílilo i nepřátelství. Ve věku 
38 let byl zavražděn davem 150 mužů 
s nabarvenými tvářemi.4 I když Pro-
rokův život náhle skončil, v dobrém 
i ve zlém se o Josephovi teprve mluvit 
začínalo.

Máme být překvapeni, když se 
o něm mluví ve zlém? Apoštol Pavel 
byl nazván bláznivým a pomateným.5 

Joseph Smith
Ježíš Kristus vybral svatého muže, spravedlivého muže,  
aby vedl Znovuzřízení plnosti Jeho evangelia.  
Vybral Josepha Smitha.

Asi po měsíci mi napsala toto: 
„Myslím, že těch 12 let jsem byla 
hodně trpělivá, ale nevím, jestli jsem 
k němu byla dostatečně laskavá. A tak 
jsem se více než měsíc opravdu sna-
žila a on se dal pokřtít.“

Laskavost má velikou moc, zvláště 
v rodinném prostředí. V dopise dále 
stálo: „Snažím se být ještě laskavější, 
protože tento rok pracujeme na chrá-
movém zpečetění!“

Po šesti letech mi napsala znovu: 
„Můj manžel byl [právě] povolán 
a ustanoven biskupem [našeho 
sboru].“ 2

VI.
V životě se musíme v mnoha vzta-

zích a situacích vyrovnat s odlišnostmi. 
Kde je to nezbytné, nemáme v těchto 
odlišnostech popřít nebo opustit své 
stanovisko, ale jako Kristovi následov-
níci máme žít v pokoji s těmi, kteří 
nesdílejí naše hodnoty nebo kteří 
nepřijímají učení, na němž jsou zalo-
ženy. Otcův plán spasení, který známe 
díky prorockému zjevení, nás přivádí 
do podmínek smrtelnosti, kde máme 
dodržovat Jeho přikázání. K tomu 
patří chovat takovou lásku k bližním 
z odlišných kultur a náboženství, 
jakou chová On k nám. Jak učil jeden 
z proroků Knihy Mormonovy, musíme 
se tlačit kupředu a mít „lásku k Bohu 
a ke všem lidem“. (2. Nefi 31:20.)

Jakkoli může být těžké žít v onom 
zmatku, který nás obklopuje, Spasitelův 
příkaz mít se navzájem rádi, tak jako 
On má rád nás, je pro nás asi tou nej-
větší výzvou. Modlím se o to, abychom 
toto pochopili a abychom se tím řídili 
ve svých vztazích i v chování. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Thomas S. Monson, „Láska – podstata 

evangelia“, Liahona, květen 2014, 91.
 2. Dopisy Dallinu H. Oaksovi, 23. ledna 2006 

a 30. října 2012.
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bytosti. Říkají, že je nemožné, aby 
anděl doručil zlaté desky a ty pak byly 
mocí Boží přeloženy. Kvůli této nevíře 
rychle zavrhují Josephovo svědectví 
a několik z nich se naneštěstí snižuje 
k tomu, že zostuzuje Prorokův život 
a haní jeho charakter.

Zvláště nás mrzí, když někdo, kdo 
měl kdysi Josepha Smitha v úctě, od 
svého přesvědčení ustupuje a poté 
Proroka pomlouvá.10

Starší Neal A. Maxwell kdysi řekl, 
že „zkoumat Církev … očima jejích 
odpadlíků je jako dotazovat se Jidáše, 
abychom porozuměli Ježíšovi. Odpad-
líci nám toho vždy říkají více o sobě 
než o tom, od čeho odešli.“ 11

Ježíš pravil: „Dobrořečte těm, kteříž 
vás proklínají …, a modlte se za ty, 
kteříž vás utiskují a [pronásledují].“ 12 
Projevujme laskavost vůči těm, kteří 
Josepha Smitha kritizují, a přitom 
v srdci mějme poznání, že byl pro-
rokem Božím, a nacházejme útěchu 
v tom, že toto vše již dávno předpově-
děl Moroni.

Jak máme odpovědět upřímnému 
tazateli, který je znepokojen negativ-
ními poznámkami, které o Proroku 
Josephu Smithovi slyšel nebo četl? 
Vždy samozřejmě vítáme upřímné 
a vážně míněné otázky.

Pokud jde o otázky ohledně  
Josephova charakteru, mohli bychom 

zmínit slova tisíců těch, kteří ho znali 
osobně a kteří věnovali život dílu, jež 
pomáhal založit. John Taylor, kte-
rého dav, jenž zabil Josepha, postře-
lil čtyřmi ranami, později prohlásil: 
„Svědčím před Bohem, anděly a lidmi, 
že [ Joseph] byl dobrý, úctyhodný 
[a] ctnostný muž – … [a] že jeho 
charakter v soukromí i na veřejnosti 
byl bezúhonný – a že žil a zemřel jako 
muž Boží.“ 13

Mohli bychom upřímnému tazateli 
připomenout, že informace na inter-
netu neprocházejí „pravdivostním“ 
filtrem. Některé informace, ať znějí 
jakkoli přesvědčivě, zkrátka nejsou 
pravdivé.

Před několika lety jsem v časopise 
Time četl článek, který popisoval 
objevení dopisu, údajně napsaného 
Martinem Harrisem, který vyvracel 
zprávu Josepha Smitha o nalezení 
desek Knihy Mormonovy.14

Několik členů kvůli tomuto doku-
mentu odešlo z Církve.15

Naneštěstí odešli předčasně. O ně-
kolik měsíců později odborníci zjistili 
(a padělatel to přiznal), že tento dopis 
je naprostý podvod.16 Můžete samo-
zřejmě zpochybňovat to, co slyšíte ve 
zprávách, ale nikdy nemusíte pochy-
bovat o svědectví Božích proroků.

Mohli bychom tazateli připo-
menout, že některé informace 

o Josephovi, ač pravdivé, jsou možná 
prezentovány zcela mimo kontext 
jeho doby a okolností.

Starší Russell M. Nelson tuto 
skutečnost uvedl na příkladu. Řekl: 
„Pracoval jsem jako konzultant vlády 
Spojených států v Národním stře-
disku pro kontrolu nemocí v Atlantě 
v Georgii. Když jsem jednou čekal 
na taxi, aby mě po setkáních odvezlo 
na letiště, lehl jsem si na trávník, 
abych si vychutnal příjemné sluneční 
paprsky, než se vrátím do zimního 
počasí v Utahu. … Později jsem poš-
tou dostal fotografii, na níž fotograf 
s teleobjektivem zachytil okamžik 
mého odpočinku na trávníku. Pod 
fotografií byl popisek: ‚Vládní konzul-
tant v Národním středisku.‘ Fotografie 
byla pravá, popisek pravdivý, ale po-
mocí pravdy byl propagován falešný 
dojem.“ 17 Neodkládáme něco, o čem 
víme, že je pravdivé, kvůli něčemu, 
čemu dosud nerozumíme.

Mohli bychom tazateli připome-
nout, že Joseph nebyl sám, koho 
navštívili andělé.

Svědkové Knihy Mormonovy na-
psali: „Prohlašujeme slovy rozvážnosti, 
že anděl Boží sestoupil s nebe a … 
[my jsme tyto desky] spatřili a viděli.“ 18 
A mohli bychom citovat i mnoho 
dalších.19

Upřímný tazatel by měl na šíření 
znovuzřízeného evangelia nahlížet 
jako na ovoce Pánova díla skrze to-
hoto Proroka.

Nyní je na celém světě přes 29 000 
kongregací a 88 000 misionářů, kteří 
učí evangeliu. Miliony Svatých posled-
ních dnů se snaží následovat Ježíše 
Krista, vést úctyhodný život, starat se 
o chudé a věnovat svůj čas a talenty 
při pomáhání druhým.

Ježíš řekl:
„Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce 

nésti, ani strom zlý ovoce dobrého 
vydávati. …
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… Po ovocích jejich poznáte je.“ 20

Tato vysvětlení jsou přesvědčivá, 
ale upřímný tazatel by se při svém hle-
dání pravdy neměl spoléhat jen na ně.

Je třeba, aby každý věřící získal 
duchovní potvrzení o božském po-
slání a charakteru Proroka Josepha 
Smitha. To platí pro každou generaci. 
Duchovní otázky si zasluhují duchovní 
odpovědi od Boha.

Když jsem byl nedávno na východ-
ním pobřeží Spojených států, jeden 
navrátivší se misionář mi vyprávěl 
o příteli, který byl rozčarován z in-
formací, jež se dozvěděl o Proroku 
Josephu Smithovi. Několikrát spolu 
mluvili a zdálo se, že i onen navrátivší 
se misionář má v důsledku těchto 
diskusí určité pochybnosti.

I když jsem doufal, že svého přítele 
posílí, měl jsem obavu o jeho vlastní 
svědectví. Bratři a sestry, dovolte mi 
dát vám jednu výstrahu: pokud vaše 
víra není pevně ukotvena, nebudete 
schopni pomoci ostatním.

Před několika týdny jsem nastou-
pil do letadla směřujícího do Jižní 
Ameriky. Letuška nás upozornila na 
bezpečnostní video. Bylo nám řečeno: 
„Je to sice nepravděpodobné, ale 
pokud se tlak v kabině změní, panel 
nad vaším sedadlem se otevře a od-
kryje kyslíkovou masku. Pokud toto 
nastane, uchopte masku a stáhněte ji 
k sobě. Vložte si ji na nos a na ústa. 
Přetáhněte pružný popruh přes hlavu 
a upravte si masku dle potřeby.“ A pak 

toto upozornění: „Nejprve si upravte 
vlastní masku, než budete pomáhat 
druhým.“

Tak jak se budeme přibližovat 
Druhému příchodu Spasitele, nega-
tivní komentáře o Proroku Josephu 
Smithovi se budou šířit čím dál více. 
Polopravdy a zákeřné klamy se ne-
vytratí. Členové vaší rodiny a přátelé 
budou potřebovat vaši pomoc. Nyní 
je ta chvíle, kdy si máte upravit svou 
duchovní kyslíkovou masku, abyste 
byli připraveni pomoci ostatním, kteří 
hledají pravdu.21

Svědectví o Proroku Josephu 
Smithovi může přicházet ke každému 
z nás jinak. Může přijít tehdy, když 
klečíte v modlitbě a ptáte se Boha, zda 
byl Joseph Smith opravdový prorok. 
Může přijít tehdy, když čtete Prorokův 
popis Prvního vidění. Toto svědectví 
může spočinout na vaší duši, když 
znovu a znovu čtete Knihu Mormo-
novu. Může přijít tehdy, když budete 
vydávat vlastní svědectví o Prorokovi 
nebo když budete stát v chrámu 
a uvědomíte si, že právě skrze Josepha 
Smitha byla svatá pečeticí moc na zemi 
znovuzřízena.22 Díky víře a opravdo-
vému záměru bude vaše svědectví 
o Proroku Josephu Smithovi posíleno. 

Neustálé salvy vodních balonků zpoza 
postranních čar vás mohou občas 
namočit, ale není třeba, aby uhasily váš 
planoucí oheň víry.

Vám, mladým členům, kteří dnes 
nasloucháte nebo kteří budete tato 
slova číst později, dávám tuto kon-
krétní výzvu: získejte osobní svědectví 
o Proroku Josephu Smithovi. Nechť 
váš hlas pomůže naplnit Moroniova 
prorocká slova, že se o Proroku bude 
mluvit v dobrém. Uvedu dvě doporu-
čení: Nejprve si v Knize Mormonově 
najděte verše, u nichž pociťujete 
a o nichž víte, že jsou naprosto 
pravdivé. Pak se o ně podělte s rodi-
nou a přáteli na rodinném domácím 
večeru, v semináři a ve třídě Mladých 
mužů a Mladých žen a vyjádřete 
přitom přesvědčení, že Joseph byl 
nástrojem v rukou Božích. Pak si 
přečtěte svědectví Proroka Josepha 
Smitha v Drahocenné perle nebo 
v této brožurce, která je nyní dostupná 
ve 158 jazycích. Můžete ji najít on- line 
na LDS.org nebo u misionářů. Toto je 
Josephovo vlastní svědectví o tom, co 
se skutečně stalo. Čtěte ji často. Zvažte 
možnost zaznamenat si svědectví 
o Josephu Smithovi vlastním hlasem 
a pravidelně ho poslouchat a dělit se 

Upravte si svou duchovní kyslíkovou 
masku, abyste byli připraveni pomoci 
ostatním, kteří hledají pravdu.

Brožurka Svědectví Proroka Josepha Smitha je nyní přeložena do 158 jazyků.
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o ně s přáteli. Když budete poslouchat 
Prorokovo svědectví zaznamenané 
vlastním hlasem, pomůže vám to zís-
kat potvrzení, které hledáte.

Čekají nás velké a významné dny. 
President Thomas S. Monson řekl: 
„Tato vznešená věc … půjde dál 
a bude měnit život druhých a žeh-
nat jim. … Žádná síla v celém světě 
nemůže zastavit dílo Boží. Nehledě 
na to, co přijde, tato vznešená věc 
půjde dál.“ 23

Vydávám vám svědectví, že Ježíš 
je Kristus, náš Spasitel a Vykupitel. 
Vybral svatého muže, spravedlivého 
muže, aby vedl Znovuzřízení plnosti 
Jeho evangelia. Vybral Josepha Smitha.

Svědčím o tom, že Joseph Smith byl 
čestným a ctnostným mužem, učed-
níkem Pána Ježíše Krista. Skutečně se 
mu zjevili Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš 
Kristus. Darem a mocí Boží skutečně 
přeložil Knihu Mormonovu.

Až se setkáme za závojem smrti, 
budeme posvátnému povolání 
a božskému poslání Proroka Josepha 
Smitha rozumět zcela dokonale. 
V onom nepříliš vzdáleném dni vy i já 
a „miliony [dalších] ‚bratra Josepha‘ 
znovu znát budou“.24 Ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼
ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Joseph Smith–Životopis 1:33.
 2. Viz Joseph Smith–Životopis 1:29–46.
 3. Joseph Smith–Životopis 1:23.
 4. Viz Nauka a smlouvy 135:1.
 5. Viz Skutkové 26:24.
 6. Viz Matouš 11:19; Jan 10:20.
 7. Nauka a smlouvy 122:1–2.
 8. President Dieter F. Uchtdorf řekl: „Nej-

prve zpochybněte své pochybnosti, než 
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dopustit, aby nás pochybnosti držely jako 
rukojmí a oddělovaly nás od božské lásky, 
pokoje a darů, které přicházejí skrze víru 
v Pána Ježíše Krista.“ („Pojďte, přidejte se 
k nám“, Liahona, listopad 2013, 23.) Starší 
Jeffrey R. Holland řekl: „Toto je božské 
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od času vyvstanou věci, které je třeba 
prozkoumat, pochopit a vyřešit. A ony 

vyvstávají a vyřeší se. V této Církvi je to, co 
víme, vždy důležitější než to, co nevíme.“ 
(„Věřím, Pane“, Liahona, květen 2013, 94.)

 9. Viz Jakub 1:5; viz také Joseph Smith– 
Životopis 1:11–13.

 10. Daniel Tyler vzpomínal: „S bratrem Isaacem 
Behuninem [jsme Proroka navštívili] u něj 
doma. Předmětem našeho rozhovoru byla 
jeho pronásledování. Zopakoval nám mnohá 
falešná, rozporuplná a protiřečící si tvrzení, 
která prohlašovali odpadlíci. … Také nám 
vyprávěl o tom, že většina vedoucích čini-
telů, kteří by ho bývali [ochotně] připravili 
o život, se po jeho zatčení přiklonila na jeho 
stranu, když se s ním seznámili. …

… Bratr Behunin poznamenal: ,Kdybych 
opustil tuto Církev, neudělal bych to, co tito 
muži: odešel bych na nějaké odlehlé místo, 
kde o mormonismu nikdy neslyšeli, tam 
bych se usadil a nikdo by se nikdy nedo-
zvěděl, že jsem o tom něco věděl.‘

[ Joseph] ihned odpověděl: ,Bratře Behu-
nine, vy nevíte, co byste udělal. Tito muži si 
kdysi bezpochyby mysleli totéž co vy. Než 
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(Učení presidentů Církve: Joseph Smith 
[2008], 321–322.)
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