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POSELSTVÍ
PRVNÍHO P¤EDSEDNICTVA

Tato pfiíruãka je zam˘‰lena jako prÛvodce pro
va‰e studium písem a uãení prorokÛ posledních
dnÛ. Doporuãujeme vám, abyste ji vyuÏívali bûhem
studia zásad evangelia a pfii jejich uplatÀování.
PouÏívejte ji, kdyÏ si pfiipravujete proslovy, kdyÏ
vyuãujete lekce a kdyÏ odpovídáte na otázky t˘ka-
jící se Církve.

KdyÏ se uãíte pravdám evangelia, prohlubu-
jete své porozumûní vûãnému plánu Nebeského
Otce. Pokud se toto porozumûní stane základem
va‰eho Ïivota, budete se umût moudfie rozhodo-
vat, budete schopni Ïít v souladu s BoÏí vÛlí a Ïivot
vám bude pfiiná‰et radost. Va‰e svûdectví se bude
upevÀovat. ZÛstanete vûrni vífie.

Zvlá‰tû myslíme na mládeÏ, na mladé svo-
bodné dospûlé a na novû obrácené. Slibujeme vám,
Ïe prostfiednictvím pravidelné osobní modlitby a
pravidelného studia písem a nauk evangelia budete
pfiipraveni odporovat vlivÛm zla, jejichÏ zámûrem
je oklamat vás a ublíÏit vám.

KéÏ vás tato pfiíruãka posílí ve va‰em úsilí pfii-
blíÏit se ke Spasiteli a následovat Jeho pfiíklad.

První pfiedsednictvo
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NÁMùTY Z EVANGELIA
ABECEDNù USPO¤ÁDANÉ

Abrahamova smlouva

Abraham obdrÏel evangelium a byl vysvûcen vysok˘m
knûzem (viz NaS 84:14; Abraham 1:2). Pozdûji uzavfiel celes-
tiální manÏelství, coÏ je smlouva oslavení (viz NaS 131:1–4;
132:19, 29). V souvislosti se smlouvami, které uãinil, obdrÏel
od Pána veliká zaslíbení t˘kající se jeho rodiny. ·lo mimo jiné
o tato zaslíbení:

• Jeho potomstvo bude poãetné (viz Genesis 17:5–6;
Abraham 2:9; 3:14).

• Jeho símû neboli potomci obdrÏí evangelium a budou
nositeli knûÏství (viz Abraham 2:9).

• SluÏbou, kterou jeho símû vykoná, „budou v‰echny
rodiny zemû poÏehnány, a to poÏehnáními evangelia,
která jsou poÏehnáními spasení, a to Ïivota vûãného“
(Abraham 2:11).

V‰echny smlouvy a zaslíbení, která Abraham od Pána
obdrÏel, se spoleãnû naz˘vají Abrahamova smlouva. Je to
vûãná smlouva, která se vztahuje na ve‰keré Abrahamovo
símû (viz Genesis 17:7). Aby ãlovûk mohl b˘t povaÏován za
Abrahamovo símû, musí dodrÏovat zákony a obfiady evan-
gelia. Potom mÛÏe obdrÏet v‰echna poÏehnání Abrahamovy
smlouvy, i kdyÏ není doslovn˘m potomkem Abrahama (viz
Galatsk˘m 3:26–29; 4:1–7; NaS 84:33–40).

Jako ãlen Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ se
stáváte dítûtem smlouvy (viz 3. Nefi 20:25–26). ObdrÏeli jste
vûãné evangelium a zdûdili jste tatáÏ zaslíbení, jeÏ obdrÏel
Abraham, Izák a Jákob. Podle toho, zda vûrnû pfiijmete obfiady
spasení a zda budete zachovávat pfiíslu‰ející smlouvy, máte
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právo na poÏehnání knûÏství a na vûãn˘ Ïivot. Národy zemû
budou poÏehnány díky va‰emu úsilí a díky pracovitosti
va‰eho potomstva.

Viz také KnûÏství; Obfiady; Patriarchální poÏehnání; Smlouva; Vûãn˘ Ïivot

Adopce

Dûti mají právo na to, aby je vychovávali rodiãe, ktefií ctí
manÏelské smlouvy a ktefií poskytují lásku a podporu. Adopce
mÛÏe b˘t velk˘m poÏehnáním pro mnoho dûtí, jeÏ se narodily
bez této moÏnosti.

KdyÏ je dítû poãato mimo manÏelství, to nejlep‰í, co
matka a otec dítûte mohou udûlat, je uzavfiít sÀatek a usilovat
o vytvofiení vûãn˘ch rodinn˘ch vztahÛ. JestliÏe úspû‰né man-
Ïelství není pravdûpodobné, mají dát dítû k adopci, nejlépe
prostfiednictvím agentury LDS Family Services [Rodinné
sluÏby SPD]. Pfiedání nemluvnûte v adopci prostfiednictvím
agentury LDS Family Services pomáhá neoddan˘m rodiãÛm
udûlat to, co je pro dítû nejlep‰í. Zajistí se tím, Ïe dítû bude
pfiipeãetûno k matce a k otci v chrámu, a zv˘‰í se tím nadûje
na poÏehnání evangelia v Ïivotû v‰ech zúãastnûn˘ch. Adopce
je nesobecké a láskou vedené rozhodnutí, které pfiiná‰í poÏeh-
nání biologick˘m rodiãÛm, dítûti i adoptivní rodinû.

Jste-li oddáni a oba si pfiejete adoptovat dítû, dbejte na to,
abyste znali v‰echny zákonné poÏadavky zemí a státních
organizací, kter˘ch se to t˘ká. Poraìte se se sv˘mi vedoucími
knûÏství a, je-li to moÏné, s pracovníky agentury LDS Family
Services. Není-li ve va‰í oblasti agentura LDS Family Services
k dispozici, najdûte ve spolupráci se sv˘mi vedoucími knûÏ-
ství místní oprávnûnou a schválenou agenturu nebo instituci,
která poskytuje ochranu jak dítûti, tak adoptivním rodiãÛm.

Alkohol (Viz Slovo moudrosti)

Adopce
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Apo‰tol (Viz Církevní správa; Proroci)

Aronovo knûÏství

KdyÏ prorok Joseph Smith pfiekládal Knihu Mormonovu,
zjistil, Ïe je tam zmínka o kfitu na odpu‰tûní hfiíchÛ. 15. kvûtna
1829 ‰el se sv˘m písafiem Oliverem Cowderym do lesa, aby se
na kfiest zeptali Pána. KdyÏ se modlili, „v oblaku svûtla sestou-
pil z nebe posel“. Tímto poslem byl Jan Kfititel, prorok, kter˘
pfied staletími pokfitil JeÏí‰e Krista. Jan Kfititel, nyní vzkfií‰ená
bytost, vloÏil ruce na Josepha a na Olivera a obûma pfiedal
Aronovo knûÏství, jeÏ bylo vzato ze zemû bûhem velkého
odpadlictví. Joseph a Oliver byli s touto pravomocí uschopnûni
vzájemnû se pokfitít. (Viz Joseph Smith–Îivotopis 1:68–72.)

V dne‰ní Církvi mohou zpÛsobilí ãlenové muÏského
pohlaví obdrÏet Aronovo knûÏství, jakmile dosáhnou vûku 12
let. Dostávají mnoho pfiíleÏitostí podílet na posvátn˘ch obfia-
dech knûÏství a slouÏit. KdyÏ zpÛsobile plní své povinnosti,
jednají ve jménu Pánû a pomáhají tak druh˘m obdrÏet poÏeh-
nání evangelia.

Úfiady Aronova knûÏství jsou: biskup, knûz, uãitel a jáhen.
Jáhnové rozná‰ejí svátost, jsou-li k tomu oprávnûni pfiedseda-
jícím vedoucím knûÏství (obvykle biskupem nebo presiden-
tem odboãky). Pomáhají biskupovi nebo presidentovi
odboãky bdít nad ãleny Církve tím, Ïe slouÏí a pomáhají v ãas-
n˘ch záleÏitostech, jako je napfiíklad vybírání postních obûtí.
Uãitelé mohou vykonávat v‰echny povinnosti jáhna a je‰tû
dostávají dal‰í pfiíleÏitosti ke sluÏbû. Pfiipravují chléb a vodu
ke svátosti a slouÏí jako domácí uãitelé. KnûÏí mohou vykoná-
vat v‰echny povinnosti jáhna a uãitele. Mohou také poÏehnat
svátost, kfitít a vysvûtit druhé do úfiadu knûze, uãitele a jáhna,
jsou-li k tomu oprávnûni pfiedsedajícím vedoucím knûÏství.

Aronovo knûÏství „je pfiídavkem k vût‰ímu neboli Mel-
chisedechovu knûÏství“ (NaS 107:14). âasto se naz˘vá

Aronovo knûÏství
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pfiípravn˘m knûÏstvím. Zatímco nositelé knûÏství slouÏí
v Aronovû knûÏství, pfiipravují se na pfiijetí Melchisedechova
knûÏství, na pfiijetí poÏehnání chrámu, na sluÏbu na misii na
pln˘ úvazek, a na to, Ïe se stanou milujícím manÏelem a otcem
a Ïe budou pokraãovat ve sluÏbû Pánu po cel˘ Ïivot.

Viz také KnûÏství; Melchisedechovo knûÏství

Bible (Viz Písma)

Biskup (Viz Církevní správa)

Blaho a sociální péãe

KaÏd˘ ãlen Církve má v oblasti blaha a sociální péãe dvû
základní zodpovûdnosti: stát se sobûstaãn˘m a peãovat o
chudé a potfiebné.

Rodiãe mají posvátnou zodpovûdnost starat se o fyzické
a duchovní potfieby sv˘ch dûtí. Jak dûti dorÛstají, pfiebírají
vût‰í míru zodpovûdnosti za své vlastní blaho. Rodiãe je mají
uãit základním zásadám blaha a tak jim pomáhat, aby se staly
sobûstaãn˘mi a aby v budoucnosti dokázaly zaopatfiit svou
vlastní rodinu. Rodiãe mají také dávat dûtem pfiíleÏitost podí-
let se na péãi o chudé a potfiebné.

Jste-li dospûl˘ ãlen Církve, v‰echny níÏe uvedené rady se
t˘kají pfiímo vás. Jste-li mlad˘ muÏ nebo Ïena, vût‰ina z tûchto
rad se vás t˘ká také, i kdyÏ jste je‰tû do znaãné míry závislí na
sv˘ch rodiãích.

StaÀte se sobûstaãn˘mi

Zodpovûdnost za va‰e sociální, emocionální, duchovní,
fyzické a ekonomické blaho spoãívá zaprvé na vás samotn˘ch,
zadruhé na va‰í rodinû a zatfietí na Církvi. S inspirací Pánû a
svou vlastní prací máte zaopatfiovat pro sebe a pro svou
rodinu duchovní a ãasné Ïivotní nezbytnosti.

Bible
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KdyÏ jste sobûstaãní, máte vût‰í schopnost peãovat o
sebe a o svou rodinu. Jste pfiipraveni pfieãkat doby protiven-
ství, aniÏ byste byli závislí na druh˘ch.

MÛÏete se stát sobûstaãn˘mi tím, Ïe 1) budete vyuÏívat
pfiíleÏitosti ke vzdûlání; 2) budete uplatÀovat zdravé zásady
stravování a hygieny; 3) budete se pfiipravovat na vhodné
zamûstnání a na jeho získání; 4) budete uskladÀovat zásobu
potravin a obleãení v té mífie, jak to umoÏÀuje zákon; 5) budete
moudfie spravovat své zdroje, vãetnû placení desátkÛ a obûtí a
toho, Ïe se vyvarujete dluhu; a 6) budete rozvíjet duchovní,
emocionální a sociální stabilitu.

Abyste se mohli stát sobûstaãn˘mi, musíte b˘t ochotni
pracovat. Pán nám pfiikázal, abychom pracovali (viz Genesis
3:19; NaS 42:42). Poctivá práce je základním zdrojem ‰tûstí,
pocitu vlastní hodnoty a prosperity.

Jste-li doãasnû neschopni uspokojit své základní potfieby
sv˘m vlastním úsilím nebo díky podpofie ãlenÛ rodiny, Církev
mÛÏe b˘t schopna vám pomoci. Církev ãasto v tûchto situacích
poskytuje Ïivotnû dÛleÏité zdroje, aby pomohla vám a va‰í
rodinû opût získat sobûstaãnost.

Peãujte o chudé a o potfiebné

Pán vÏdy pfiikazoval svému lidu, aby peãoval o chudé a o
potfiebné. ¤ekl: „Musíte nav‰tûvovati chudé a potfiebné a
poskytovati jim úlevu.“ (NaS 44:6.) Také pfiikázal: „Pamatujte
ve v‰ech vûcech na chudé a potfiebné, na nemocné a suÏované,
neboÈ ten, kdo neãiní tyto vûci, ten není uãedníkem m˘m.“
(NaS 52:40.)

O chudé a potfiebné mÛÏete peãovat mnoha zpÛsoby.
DÛleÏit˘m zpÛsobem je pÛst a pfiispívání postními obûÈmi,
které biskup nebo president odboãky pouÏívá, aby pomohl
ãlenÛm sboru nebo odboãky, ktefií strádají kvÛli chudobû,
nemoci nebo jin˘m tûÏkostem. MÛÏete také vûnovat svÛj ãas a

Blaho a sociální péãe
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vyuÏívat své schopnosti. MÛÏete slouÏit bezdomovcÛm, posti-
Ïen˘m, vdovám a dal‰ím ve svém sousedství a ve své obci.

Kromû toho, Ïe Církev poskytuje místní a individuální
péãi potfiebn˘m, pomáhá po celém svûtû lidem, ktefií jsou pos-
tiÏeni následky pfiírodních katastrof, chudobou, nemocí nebo
jin˘mi krizemi, bez ohledu na jejich víru. Církev poskytuje
Ïivotnû dÛleÏité zdroje, aby pomohla rodinám a jednotlivcÛm
zotavit se a pracovat, aby mohli dosáhnout sobûstaãnosti. Dary
do Stálého vzdûlávacího fondu Církve poskytují prostfiedky
pro prohloubení vzdûlání tûch Svat˘ch posledních dnÛ, ktefií
by tu moÏnost jinak nemûli. Misionáfii církevní sluÏby dobro-
volnû vûnují ãas a prostfiedky, aby zlep‰ili gramotnost, uãili
dobr˘m zdravotním návykÛm a poskytovali ‰kolení.

Dal‰í odkazy: Jakub 1:27; Jákob 2:17–19; NaS 42:31; 104:15–18

Viz také PÛst a postní obûti; SluÏba

BoÏstvo

První ãlánek víry uvádí: „Vûfiíme v Boha, Vûãného Otce, a
v Jeho Syna, JeÏí‰e Krista, a v Ducha Svatého.“ Tyto tfii bytosti
tvofií BoÏstvo. Pfiedsedají tomuto svûtu a v‰em dal‰ím stvofie-
ním na‰eho Otce v nebi.

Pravá nauka o BoÏstvu se ztratila bûhem odpadlictví, jeÏ
následovalo po Spasitelovû pÛsobení ve smrtelnosti a po smrti
apo‰tolÛ. Znovuzfiízení této nauky zapoãalo, kdyÏ ãtrnáctilet˘
Joseph Smith obdrÏel První vidûní (viz Joseph Smith–Îivotopis
1:17). Z Prorokova záznamu o Prvním vidûní a na základû jeho
dal‰ího uãení víme, Ïe ãlenové BoÏstva jsou tfii oddûlené
bytosti. Otec a Syn mají hmatatelné tûlo z masa a kostí a Duch
Svat˘ je osobnost duchovní (viz NaS 130:22).

I kdyÏ ãlenové BoÏstva jsou rÛzné bytosti s rÛzn˘mi
rolemi, pokud jde o cíl a nauku, jsou jedno. Dokonale sjed-
noceni uskuteãÀují boÏsk˘ plán spasení Nebeského Otce.

BoÏstvo
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Dal‰í odkazy: Matou‰ 3:13–17; Jan 14:6–10; 17:6–23; Skutkové 7:55–56;
2. Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; NaS 76:20–24

Viz také BÛh Otec; Duch Svat˘; JeÏí‰ Kristus

BÛh Otec

BÛh Otec je Nejvy‰‰í Bytostí, ve kterou vûfiíme a kterou
uctíváme. Je nejvy‰‰í Stvofiitel, Vládce a Zachovávatel v‰ech
vûcí. Je dokonal˘, má ve‰kerou moc a zná v‰echny vûci. „Má
tûlo z masa a kostí tak hmatatelné jako lidské“ (NaS 130:22).

Ná‰ Nebesk˘ Otec je Bohem soudu, síly, poznání a moci,
ale je také Bohem dokonalého milosrdenství, laskavosti a
pravé lásky. I kdyÏ „neznám[e] v˘znam v‰ech vûcí“, mÛÏeme
najít pokoj v jistotû, Ïe nás miluje (viz 1. Nefi 11:17).

Otec na‰eho ducha

Jedna z nejdÛleÏitûj‰ích Ïivotních otázek je: „Kdo jsem?“
Oblíbená píseÀ Primárek pomáhá dokonce i mal˘m dûtem
odpovûdût na tuto otázku. Zpíváme: „Já jsem dítû BoÏí, na
svût mû On poslal.“ Poznání, Ïe jsme dûti BoÏí, nám dává sílu,
útûchu a nadûji.

Vy jste doslovnû dûti BoÏí, duchovnû zplozené v pfied-
smrtelném Ïivotû. Jako Jeho dûti si mÛÏete b˘t jisti tím, Ïe
máte boÏské, vûãné moÏnosti a Ïe On bude podporovat va‰e
upfiímné úsilí tûchto moÏností dosáhnout.

Nejvy‰‰í Stvofiitel

Nebesk˘ Otec je Nejvy‰‰ím Stvofiitelem. Prostfiednictvím
JeÏí‰e Krista stvofiil nebe a zemi a v‰echny vûci na nich (viz
MojÏí‰ 2:1). Alma fiekl: „V‰echny vûci ukazují, Ïe BÛh jest;
ano, dokonce zemû a v‰echny vûci, jeÏ jsou na její tváfii, ano,
a její pohyb, ano, a také v‰echny planety, jeÏ se pohybují ve
svém pravidelném uspofiádání, dosvûdãují, Ïe jest Nejvy‰‰í
Stvofiitel.“ (Alma 30:44.)

BÛh Otec
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âas od ãasu uvaÏujte o krásách stvofiení: o stromech, zví-
fiatech, horách, o vlnách oceánu, o novorozenûti. Najdûte si ãas
na to, abyste pohlédli na oblohu, kde dráhy hvûzd a planet
jsou dÛkazem „Boha pohybujícího se ve své majestátnosti a
moci“ (viz NaS 88:41–47).

Autor plánu spasení

Ná‰ Otec v nebi si pfieje, abychom s Ním pfieb˘vali vûãnû.
Jeho dílo a sláva je „uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
ãlovûka“ (MojÏí‰ 1:39). Aby to umoÏnil, pfiipravil plán spa-
sení. Poslal svého milovaného Syna, JeÏí‰e Krista, aby uvolnil
pouta smrti a usmífiil hfiíchy svûta: „Nebo tak BÛh miloval
svût, Ïe Syna svého jednorozeného dal, aby kaÏd˘, kdoÏ vûfií
v nûho, nezahynul, ale mûl Ïivot vûãn˘.“ (Jan 3:16.) Tato obûÈ
je nejvût‰ím vyjádfiením lásky, kterou k nám ná‰ Otec chová.

Poznejte Boha Otce

ProtoÏe jsme dûti BoÏí, máme k Nûmu zvlá‰tní vztah, kter˘
nás odli‰uje od v‰ech Jeho dal‰ích stvofiení. SnaÏte se poznat
svého Otce v nebi. Miluje vás, a kdyÏ se modlíte, dává vám
vzácnou moÏnost pfiiblíÏit se Mu. Va‰im modlitbám, které pro-
ná‰íte v pokofie a upfiímnosti, naslouchá a odpovídá na nû.

Svého Otce mÛÏete také poznat tím, Ïe se budete uãit o
Jeho milovaném Synu a Ïe budete pouÏívat evangelium ve
svém Ïivotû. Spasitel své uãedníky uãil: „Byste znali mne,
také i Otce mého znali byste... kdoÏ vidí mne, vidí Otce“ (Jan
14:7, 9).

KdyÏ studujete písma a slova prorokÛ posledních dnÛ a
kdyÏ slouÏíte, pfiibliÏujete se Bohu Otci. KdyÏ následujete
BoÏí vÛli a Ïijete tak, jak by si On pfiál, abyste Ïili, stáváte se
více takov˘m, jako je On a Jeho Syn. Pfiipravujete se na návrat
do Jejich pfiítomnosti, kde budete Ïít s Nimi.

BÛh Otec
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Dal‰í odkazy: Jan 14:6, 21–24; 17:3; Mosiá‰ 4:9; NaS 132:22–24; âlánky
víry 1:1

Viz také BoÏstvo; Plán spasení; Stvofiení;

Celestiální království (Viz Království slávy)

Církevní disciplinární rady

Biskup a president odboãky a president kÛlu, misie a
okrsku mají zodpovûdnost pomáhat ãlenÛm pfiekonat pfiestu-
pek pokáním. NejzávaÏnûj‰í pfiestupky, napfiíklad závaÏné
poru‰ení obãanského práva, t˘rání nebo zneuÏívání partnera
nebo dítûte, cizoloÏství, smilství, znásilnûní a incest ãasto
vyÏadují oficiální církevní disciplinární fiízení. Oficiální cír-
kevní disciplinární opatfiení mÛÏe zahrnovat omezení v˘sad
spojen˘ch s ãlenstvím v Církvi nebo ztrátu ãlenství v Církvi.

Oficiální disciplinární fiízení zaãíná, kdyÏ vedoucí knûÏ-
ství svolá disciplinární radu. Úãelem disciplinárních rad je
zachránit du‰e provinilcÛ, ochraÀovat nevinné a chránit ãis-
totu, bezúhonnost a dobré jméno Církve.

Církevní disciplinární fiízení je inspirovan˘ proces, kter˘
probíhá po urãitou dobu. Prostfiednictvím tohoto procesu a
prostfiednictvím usmífiení, které vykonal JeÏí‰ Kristus, mÛÏe
ãlen obdrÏet odpu‰tûní hfiíchÛ, získat znovu pokoj mysli a zís-
kat sílu vyvarovat se pfiestupku v budoucnosti. Církevní dis-
ciplinární opatfiení se nepokládá za konec tohoto procesu. Je
zam˘‰leno tak, aby dûtem Nebeského Otce pomáhalo vyvíjet
stálé úsilí k návratu do plného spoleãenství Církve a k jejím
pln˘m poÏehnáním. Îádoucím v˘sledkem je, aby osoba uãi-
nila jakékoli zmûny nutné k tomu, aby pokání bylo úplné.

Viz také Odpu‰tûní; Pokání

Církevní disciplinární rady
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Církevní správa

JeÏí‰ Kristus stojí v ãele Církve. Posláním Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ je pomáhat v‰em lidem pfiijít
k Nûmu (viz Moroni 10:32). Církev, aby naplÀovala toto
poslání, je zorganizována podle vzoru zjeveného Pánem „pro
[zdokonalování] svat˘ch,... aÏ bychom se sbûhli v‰ickni v jed-
notu víry a známosti Syna BoÏího“ (Efezsk˘m 4:12–13; viz
také ver‰ 11). Následuje struãn˘ pfiehled organizace Církve.

Domov a rodina

Rodina je základní jednotkou Církve a domov je nejdÛle-
Ïitûj‰ím místem pro v˘uku evangelia. Îádná jiná organizace
nemÛÏe rodinu zastoupit. I kdyÏ rÛst Církve pokraãuje, jejím
úãelem vÏdy bude podporovat a posilovat rodiny a jednot-
livce v jejich snaze Ïít podle evangelia.

Správa na generální úrovni

Pán vede v dne‰ní dobû svÛj lid smlouvy prostfiednictvím
presidenta Církve, jehoÏ podporujeme jako proroka, vidou-
cího a zjevovatele. President Církve pfiedsedá celé Církvi. On
a jeho rádcové, ktefií jsou také proroci, vidoucí a zjevovatelé,
tvofií Kvorum Prvního pfiedsednictva.

âlenové Kvora dvanácti apo‰tolÛ jsou také proroci,
vidoucí a zjevovatelé. Oni, spoleãnû s Prvním pfiedsednictvem,
jsou „zvlá‰tními svûdky jména Kristova na celém svûtû“ (NaS
107:23). Pracují pod vedením Prvního pfiedsednictva, „aby
budovali církev a usmûrÀovali ve‰keré záleÏitosti její ve v‰ech
národech“ (NaS 107:33). Otevírají „dvefie [národÛm] hlásáním
evangelia JeÏí‰e Krista“ (NaS 107:35).

âlenové Kvor Sedmdesáti jsou povoláváni, aby hlásali
evangelium a budovali Církev. Pracují pod vedením Kvora
dvanácti apo‰tolÛ a pod vedením sedmi bratfií, ktefií jsou povo-
láni, aby slouÏili jako Pfiedsednictvo Sedmdesáti. âlenové

Církevní správa
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Prvního a Druhého kvora Sedmdesáti mají statut generální
autority a mohou b˘t povoláni ke sluÏbû kdekoli ve svûtû.

Pfiedsedající biskupstvo je pfiedsednictvem Aronova
knûÏství pro celou Církev. Pfiedsedající biskup a jeho rádcové
slouÏí pod vedením Prvního pfiedsednictva a spravují ãasné
záleÏitosti Církve.

Organizace Mlad˘ch muÏÛ, Pomocného sdruÏení, Mla-
d˘ch Ïen, Primárek a Nedûlní ‰koly mají na generální úrovni
svá pfiedsednictva, aby zaji‰Èovala pokyny a vedení.

Správa na územní úrovni

Území je nejvût‰í zemûpisnou jednotkou Církve. První
pfiedsednictvo povûfiuje Pfiedsednictvo Sedmdesáti, aby pod
vedením Kvora dvanácti apo‰tolÛ pfiímo fiídilo vybraná území
Církve. První pfiedsednictvo povûfiuje v ostatních územích
Církve pfiedsednictva území, aby pfiedsedala. Pfiedsednictvo
území tvofií president, jenÏ je obvykle povûfiován z Prvního
nebo Druhého kvora Sedmdesáti, a dva rádcové, ktefií mohou
b˘t povûfieni z kteréhokoli Kvora Sedmdesáti. Pfiedsednictva
území slouÏí pod vedením Prvního pfiedsednictva, Kvora
Dvanácti a Pfiedsednictva Sedmdesáti.

Nûktefií bratfií jsou vysvûcováni do úfiadu sedmdesátník,
ale nezískávají statut generální autority. Jsou povoláváni sedm-
desátníkem-územní autoritou a nestávají se ãleny Prvního ani
Druhého kvora Sedmdesáti, ale dal‰ích kvor, podle místa, kde
Ïijí. Jejich pravomoc je omezena na urãitou oblast, podle toho,
kde Ïijí. Nûktefií sedmdesátníci-územní autority slouÏí v pfied-
sednictvu území.

Správa na místní úrovni

Sbory a odboãky. âlenové Církve jsou organizováni do kon-
gregací, které se ãasto scházejí za úãelem duchovního a spole-
ãenského obohacení. Velké kongregace se naz˘vají sbory.
KaÏdému sboru pfiedsedá biskup, jemuÏ pomáhají dva rádcové.

Církevní správa
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Malé kongregace se naz˘vají odboãky. KaÏdé odboãce
pfiedsedá president odboãky, jemuÏ pomáhají dva rádcové.
Odboãka mÛÏe b˘t zorganizována tehdy, kdyÏ v nûjaké
oblasti Ïijí alespoÀ dvû ãlenské rodiny a kdyÏ jeden ze ãlenÛ je
zpÛsobil˘m nositelem Melchisedechova knûÏství nebo zpÛso-
bil˘m knûzem v Aronovû knûÏství. Odboãku organizuje pfied-
sednictvo kÛlu, misie nebo okrsku a fiídí ji. Odboãka se mÛÏe
rozvinout do sboru, je-li umístûna v rámci kÛlu.

KaÏd˘ sbor nebo odboãka zahrnuje urãité zemûpisné
území. RÛzné organizace ve sboru nebo odboãce se podílejí na
Pánovû díle: skupiny vysok˘ch knûÏí; kvora star‰ích; Pomocné
sdruÏení pro Ïeny od 18 let; kvora Aronova knûÏství pro
mladé muÏe od 12 do 18 let; program Mlad˘ch Ïen pro mladé
Ïeny od 12 do 18 let; Primárky pro dûti od 18 mûsícÛ do 12 let;
a Nedûlní ‰kola pro v‰echny ãleny Církve od 12 let. KaÏdá
z tûchto organizací hraje dÛleÏitou roli pfii v˘uce evangelia,
poskytování sluÏby a podporování rodiãÛ v jejich posvátné
povinnosti pomáhat dûtem, aby se obrátily k evangeliu JeÏí‰e
Krista. Tyto organizace také spoleãnû pomáhají ãlenÛm sdílet
evangelium s druh˘mi.

KÛly, misie a okrsky. Vût‰ina zemûpisn˘ch oblastí, kde je
Církev organizována, je rozdûlena na kÛly. Termín kÛl
pochází od proroka Izaiá‰e, kter˘ prorokoval, Ïe Církev
posledních dnÛ bude jako stan, kter˘ budou zabezpeãovat
kÛly (viz Izaiá‰ 33:20; 54:2). V kÛlu je zpravidla 5 aÏ 12
sborÛ a odboãek. KaÏdému kÛlu pfiedsedá president kÛlu,
jemuÏ pomáhají dva rádcové. President kÛlu se zodpovídá
Pfiedsednictvu Sedmdesáti nebo pfiedsednictvu území a
dostává od nich pokyny.

Misie je jednotka Církve, která obyãejnû pokr˘vá oblast
mnohem vût‰í, neÏ je oblast, jiÏ pokr˘vá kÛl. KaÏdé misii
pfiedsedá president misie, jemuÏ pomáhají dva rádcové.
Presidenti misie se zodpovídají pfiímo generálním autoritám.

Církevní správa
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Tak jako je odboãka men‰í variantou sboru, okrsek je
men‰í variantou kÛlu. Okrsek je organizován tehdy, kdyÏ
existuje dostateãn˘ poãet odboãek v nûjaké oblasti, v níÏ lze
snadno komunikovat a vyhovujícím zpÛsobem cestovat na
shromáÏdûní okrsku. Pro okrsek je povoláván president
okrsku, aby mu s pomocí dvou rádcÛ pfiedsedal. President
okrsku se zodpovídá pfiedsednictvu misie. Okrsek se mÛÏe
rozvinout do kÛlu.

Programy pro svobodné ãleny. Mnozí ãlenové Církve nikdy
nebyli oddáni, jsou rozvedeni nebo ovdovûli. Tito ãlenové
patfií do jedné ze dvou skupin: mladí svobodní dospûlí (od 18
do 31 let) a svobodní dospûlí (od 31 let v˘‰e).

Celocírkevní program pro mladé svobodné dospûlé a
svobodné dospûlé neexistuje. Místo toho, pokud je v oblasti
dostateãn˘ poãet svobodn˘ch ãlenÛ, jsou místní vedoucí
knûÏství vyz˘váni, aby povolali zástupce pro svobodné ãleny,
kter˘ pracuje pod jejich vedením. Zástupce pro svobodné
ãleny plánuje rÛzné ãinnosti, napfi. taneãní veãírky, projekty
sluÏby a firesidy. Tyto ãinnosti dávají svobodn˘m ãlenÛm pfií-
leÏitosti k tomu, aby se setkávali a vzájemnû se posilovali.
Svobodní ãlenové jsou také povzbuzováni k tomu, aby se pra-
videlnû setkávali s vedoucími knûÏství, aby s nimi probírali
své potfieby a pfiíleÏitosti k duchovnímu rÛstu a ke sluÏbû.

Dal‰í odkaz: NaS 107

Viz také KnûÏství; Pomocné sdruÏení

CizoloÏství (Viz Cudnost)

Cudnost

Cudnost je sexuální ãistota, stav, kter˘ je „Bohu [lib˘]“
(Jákob 2:7). Abyste byli cudní, musíte b˘t morálnû ãistí v my‰-
lenkách, slovech a skutcích. Nesmíte mít Ïádn˘ sexuální

Cudnost
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vztah pfiedtím, neÏ budete zákonnû oddáni. KdyÏ jste oddáni,
musíte b˘t naprosto vûrni svému manÏelovi nebo manÏelce.

Tûlesná intimnost mezi manÏelem a manÏelkou je krásná
a posvátná. Je ustanovena Bohem pro tvofiení dûtí a pro vyjad-
fiování lásky v manÏelství.

Satan v dne‰ním svûtû svádí mnoho lidí k pfiesvûdãení, Ïe
sexuální intimnost mimo manÏelství je pfiijatelná. Ale v oãích
BoÏích je to váÏn˘ hfiích. Je to zneuÏití moci, jiÏ nám dal pro
tvofiení Ïivota. Prorok Alma uãil, Ïe sexuální hfiích je závaÏ-
nûj‰í neÏ jak˘koli jin˘ hfiích, kromû vraÏdy a zapfiení Ducha
Svatého (viz Alma 39:3–5).

Nûkdy se lidé snaÏí pfiesvûdãit sami sebe, Ïe sexuální vztah
mimo manÏelství je pfiijateln˘, jestliÏe se tito lidé mají navzájem
rádi. To není pravda. Poru‰it zákon cudnosti a podnûcovat
nûkoho druhého, aby to udûlal, není projevem lásky. Lidé, ktefií
se mají rádi, nebudou nikdy hazardovat se ‰tûstím a bezpeãím
toho druhého v˘mûnou za doãasné osobní potû‰ení.

KdyÏ lidé vzájemnû o sebe peãují natolik, Ïe zachovávají
zákon cudnosti, jejich láska, dÛvûra a oddanost se prohlubují
a v˘sledkem je vût‰í ‰tûstí a jednota. Naopak vztah zaloÏen˘
na sexuální nemorálnosti se rychle zprotiví. Ti, jiÏ se oddá-
vají sexuální nemorálnosti, mají ãasto pocit strachu, viny a
studu. Hofikost, Ïárlivost a nenávist brzy vystfiídají jakékoli
kladné pocity, které pfiedtím existovaly v jejich vztahu.

Ná‰ Nebesk˘ Otec nám dal zákon cudnosti pro na‰i
ochranu. Poslu‰nost tohoto zákona je zásadní pro osobní
pokoj a sílu charakteru a ke ‰tûstí v rodinû. KdyÏ si budete
uchovávat sexuální ãistotu, vyvarujete se duchovnímu a cito-
vému zniãení, které vÏdy následuje tûlesnou intimitu s nûk˘m
mimo manÏelství. Budete vnímaví k vedení, síle, útû‰e a
ochranû Ducha Svatého a budete splÀovat jeden dÛleÏit˘
poÏadavek k tomu, abyste mohli obdrÏet chrámové doporu-
ãení a úãastnit se chrámov˘ch obfiadÛ.

Cudnost
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Sexuální hfiíchy

Pán a Jeho proroci odsuzují sexuální nemorálnost. Ve‰keré
sexuální vztahy mimo manÏelství poru‰ují zákon cudnosti a
jsou tûlesnû a duchovnû nebezpeãné pro ty, kdoÏ jsou do nich
zapojeni.

Desatero pfiikázání zahrnuje pfiíkaz, Ïe se nebudeme
dopou‰tût cizoloÏství, coÏ je sexuální styk mezi Ïenat˘m
muÏem a nûk˘m jin˘m neÏ jeho manÏelkou, nebo mezi vdanou
Ïenou a nûk˘m jin˘m neÏ jejím manÏelem (viz Exodus 20:14).
Apo‰tol Pavel fiekl, Ïe to je „vÛle BoÏí“, abychom „se zdrÏovali
od smilstva“, coÏ je sexuální vztah mezi svobodn˘m ãlovûkem
a nûk˘m jin˘m (1. Tessalonicensk˘m 4:3). Proroci posledních
dnÛ mluví znovu a znovu proti tûmto hfiíchÛm a proti zlu sexu-
álního zneuÏívání.

Homosexuální chování, tak jako dal‰í poru‰ení zákona
cudnosti, je závaÏn˘ hfiích. Je v rozporu s úãelem lidské sexua-
lity (viz ¤ímanÛm 1:24–32). Pokfiivuje láskyplné vztahy a
brání lidem pfiijmout poÏehnání, která doprovázejí rodinn˘
Ïivot a spásné obfiady evangelia.

Pro dodrÏování Pánova mûfiítka osobní ãistoty nestaãí
pouze vyh˘bat se sexuálnímu styku mimo manÏelství. Pán
vyÏaduje od sv˘ch uãedníkÛ vysok˘ morální standard, kter˘
zahrnuje naprostou vûrnost své manÏelce v my‰lenkách a
v jednání. V Kázání na hofie fiekl: „Sly‰eli jste, Ïe fiíkáno bylo
star˘m: NezcizoloÏí‰: Ale jáÈ pravím vám: Îe kaÏd˘, kdoÏ by
pohledûl na Ïenu ku poÏádání jí, jiÏ zcizoloÏil s ní v srdci
svém.“ (Matou‰ 5:27–28.) V posledních dnech fiekl: „Nezcizo-
loÏí‰... ani nebude‰ ãiniti nic tomu podobného.“ (NaS 59:6.)
A znovu zdÛraznil zásadu, kterou uãil v Kázání na hofie:
„Kdo hledí na Ïenu, aby jí byl Ïádostiv, neboli jestliÏe nûkdo
zcizoloÏí v srdci svém, ten nebude míti Ducha, ale zapfie víru
a bude se báti.“ (NaS 63:16.) Tato varování se vztahují na
v‰echny lidi, aÈ jsou Ïenatí, vdané, nebo svobodní.

Cudnost
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JestliÏe jste se dopustili sexuálního hfiíchu, promluvte si
o tom s biskupem nebo presidentem odboãky, aby vám mohl
pomáhat v procesu pokání (viz „Pokání“, strany 101–105).

Zjistíte-li, Ïe zápasíte se sexuálními poku‰eními, vãetnû
pocitÛ pfiitaÏlivosti ke stejnému pohlaví, nepoddávejte se
tûmto poku‰ením. Buìte si jisti tím, Ïe vy se mÛÏete rozhod-
nout, Ïe se tohoto chování vyvarujete. KdyÏ se budete modlit
o sílu a budete pracovat na pfiekonání problému, mÛÏete obdr-
Ïet Pánovu pomoc. V rámci tohoto procesu byste mûli poÏádat
o radu svého biskupa nebo presidenta odboãky. PomÛÏe vám.

DodrÏování zákona cudnosti

Bez ohledu na to, jak silné se bude poku‰ení zdát, Pán
vám pomÛÏe mu odolat, jestliÏe se rozhodnete Ho následo-
vat. Apo‰tol Pavel prohlásil: „Poku‰ení vás nezachvátilo, neÏ
lidské. Ale vûrn˘È jest BÛh, kter˘Ï nedopustí vás pokou‰eti
nad va‰i moÏnost, ale zpÛsobíÈ s poku‰ením také i vysvobo-
zení, abyste mohli snésti.“ (1. Korintsk˘m 10:13.) Následující
rady vám mohou pomoci pfiekonávat ãastá a vtíravá poku‰ení
dne‰ního svûta:

Rozhodnûte se nyní, Ïe budete cudní. Toto rozhodnutí potfie-
bujete uãinit pouze jednou. UãiÀte toto rozhodnutí nyní, dfiíve
neÏ poku‰ení pfiijde, a nechÈ va‰e rozhodnutí je tak pevné
a naprosto závazné, aby nikdy nemohlo b˘t otfieseno.
Rozhodnûte se nyní, Ïe mimo hranice manÏelství nikdy neu-
dûláte nic, co by vyvolalo mocné emoce, které smûjí b˘t vyjad-
fiovány pouze v manÏelství. Nevyvolávejte tyto emoce v tûle
jiné osoby ani ve svém vlastním tûle. Rozhodnûte se nyní, Ïe
budete naprosto vûrní své manÏelce (manÏelovi).

Kontrolujte své my‰lenky. Nikdo se nedopustí sexuálního
hfiíchu z niãeho nic. Nemorální ãiny vÏdy zaãínají neãist˘mi
my‰lenkami. Dovolíte-li, aby se va‰e my‰lenky obíraly obscén-
ními nebo nemorálními vûcmi, jiÏ jste udûlali první krok smû-
rem k nemorálnosti. Vyhnûte se bezodkladnû situacím, jeÏ

Cudnost
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mohou vést ke hfiíchu. Modlete se o stálou sílu odolávat poku-
‰ení a kontrolovat své my‰lenky. UãiÀte to souãástí sv˘ch den-
ních modliteb.

Vyh˘bejte se pornografii. Nedívejte se na nic, co zobrazuje
lidské tûlo nebo sexuální chování zpÛsobem, kter˘ vyvolává
sexuální pocity. Nic takového neãtûte ani niãemu takovému
nenaslouchejte. Pornografické materiály jsou návykové a zni-
ãující. Mohou vás oloupit o sebeúctu a o schopnost vnímat
krásy Ïivota. Mohou vás srazit do prachu a vést vás ke zl˘m
my‰lenkám a ke zneuÏívání a t˘rání.

Jste-li svobodní a míváte-li schÛzky, vÏdy jednejte s partnerem
(partnerkou) s úctou. Nikdy s druh˘m nejednejte jako s nûk˘m,
kdo má uspokojovat va‰e Ïádostivé touhy. Peãlivû plánujte
pozitivní a tvofiivé ãinnosti, abyste vy a vá‰ partner (va‰e part-
nerka) nezÛstali o samotû a abyste vÏdy mûli co dûlat.
ZÛstávejte na bezpeãn˘ch místech, kde se mÛÏete snadno kon-
trolovat. Nikdy se neúãastnûte rozhovorÛ nebo ãinností, které
vyvolávají sexuální pocity. Vyvarujte se vá‰nivého líbání,
neleÏte s druhou osobou ani na ní, ani se nedot˘kejte
intimních, posvátn˘ch ãástí tûla druhé osoby, pfies obleãení ani
bez nûj. Nikomu nedovolte, aby nûco takového dûlal s vámi.

Jste-li oddáni, buìte svému partnerovi (partnerce) vûrni
v my‰lenkách, slovech a skutcích. Pán pravil: „Bude‰ milovati
manÏelku svou cel˘m srdcem sv˘m a pfiilne‰ k ní a k nikomu
jinému. A ten, kdo hledí na Ïenu, aby jí byl Ïádostiv, zapfie
víru a nebude míti Ducha; a neãiní-li pokání, bude vyvrÏen.“
(NaS 42:22–23.) Nikdy nijak neflirtujte. Nakolik je to moÏné,
varujte se toho, abyste byli sami s k˘mkoli opaãného pohlaví.
Zeptejte se sami sebe, zda by va‰eho partnera (partnerku)
potû‰ilo, kdyby znal(a) va‰e slova nebo skutky. Pamatujte na
radu apo‰tola Pavla „od v‰eliké zlé tvárnosti se varujte“
(1. Tessalonicensk˘m 5:22). KdyÏ se straníte v‰ech tûchto
situací, poku‰ení nemá pfiíleÏitost se rozvinout.

Cudnost
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Odpu‰tûní pro ty, ktefií ãiní pokání

Nejlep‰í cestou je naprostá morální ãistota. Je ‰patné
dopou‰tût se sexuálního hfiíchu s my‰lenkou na to, Ïe pozdûji
jednodu‰e uãiníte pokání. Tento postoj je sám o sobû hfiíchem,
kter˘ je projevem neúcty vÛãi Pánovi a smlouvám, které s Ním
uzavíráte. JestliÏe jste se v‰ak dopustili sexuálních hfiíchÛ, Pán
nabízí odpu‰tûní, budete-li ãinit pokání.

Pokání je obtíÏné, ale je moÏné. MÛÏete b˘t opût ãistí (viz
Izaiá‰ 1:18). Zoufalství hfiíchu mÛÏe b˘t vystfiídáno sladk˘m
pokojem odpu‰tûní. Abyste se dovûdûli, jak ãinit pokání, viz
„Pokání“, strany 101–105.

Smûfiujte své úsilí ke dni, kdy budete hodni vstupu do
chrámu, vedeni slovy Ïalmisty:

„Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na
místû svatém jeho?

Ten, kdoÏ jest rukou nevinn˘ch, a srdce ãistého.“ (Îalmy
24:3–4.)

Dal‰í odkazy: Exodus 20:14; 1. Korintsk˘m 6:18–20; Alma 38:12; 3. Nefi
12:27–30

Viz také ManÏelství; Pornografie; Umírnûnost

âaj (Viz Slovo moudrosti)

âestnost

Tfiináct˘ ãlánek víry uvádí: „Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní.“
B˘t ãestn˘m znamená b˘t v kaÏdé chvíli upfiímn˘m, pravdi-
v˘m a nepodvádût.

KdyÏ jste ve v‰ech smûrech ãestní, mÛÏete se tû‰it pokojné
mysli a zachováváte si sebeúctu. Budujete si sílu charakteru,
která vám umoÏÀuje slouÏit Bohu a druh˘m. Jste dÛvûryhodní
v oãích BoÏích i v oãích tûch, ktefií jsou kolem vás.

âaj
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Jste-li naopak ve sv˘ch slovech a skutcích neãestní, ubli-
Ïujete sobû a ãasto ubliÏujete i druh˘m. JestliÏe lÏete, kradete
nebo nedbáte na to, abyste odvedli plnou míru práce, za niÏ
jste placeni, ztrácíte sebeúctu. Ztrácíte vedení Ducha Svatého.
MoÏná zjistíte, Ïe jste pokazili vztah se ãleny rodiny a s pfiáteli
a Ïe vám jiÏ lidé nedÛvûfiují.

B˘t ãestn˘m ãasto vyÏaduje odvahu a obûÈ, obzvlá‰tû kdyÏ
se vás druzí snaÏí pfiesvûdãit o tom, Ïe si máte ospravedlnit
neãestné chování. Ocitnete-li se v takové situaci, pamatujte
na to, Ïe trval˘ pokoj, kter˘ pramení z ãestnosti, je cennûj‰í
neÏ momentální úleva, kterou získáme, kdyÏ následujeme dav.

Dal‰í odkazy: Exodus 20:16; 2. Nefi 9:34; NaS 97:8

âlánky víry

âlánky víry obsahují 13 základních bodÛ víry ãlenÛ
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. Prorok Joseph
Smith je pÛvodnû napsal do dopisu Johnu Wentworthovi,
vydavateli novin, jako odpovûì na jeho Ïádost dovûdût se,
ãemu ãlenové Církve vûfií. Poté byly publikovány v církevních
ãasopisech. Nyní jsou pokládány za písmo a jsou souãástí
Drahocenné perly.

ëábel (Viz Satan)

Dar Ducha Svatého (Viz Duch Svat˘)

Dary Ducha (Viz Duchovní dary)

Desátek

Jedno z poÏehnání, které máme díky ãlenství v Církvi
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, je v˘sada platit desá-
tek. KdyÏ Ïijete podle zákona desátku, podílíte se na budo-
vání království BoÏího na zemi.

Desátek
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Definice desátku a jeho úãel

Platit pln˘ desátek znamená dávat Pánovi prostfiednic-
tvím Jeho Církve desetinu pfiíjmu. Desátek pfiedáváte ãlenovi
biskupstva nebo pfiedsednictva odboãky.

Místní vedoucí zasílají desátek pfiímo do ústfiedí Církve,
kde pfiíslu‰ná rada urãuje, jak˘mi konkrétními zpÛsoby se
tyto posvátné prostfiedky budou vyuÏívat. Tato rada se
skládá z Prvního pfiedsednictva, z Kvora dvanácti apo‰tolÛ a
z Pfiedsedajícího biskupstva. Jednají v souladu se zjevením –
ãiní rozhodnutí tak, jak jsou vedeni Pánem. (Viz NaS 120:1.)

Desátky se vÏdy pouÏívají pro naplÀování Pánov˘ch cílÛ
– pro budování chrámÛ a sborov˘ch domÛ a jejich udrÏo-
vání, pro podporu misionáfiské práce a pro vykonávání díla
Církve po celém svûtû.

PoÏehnání plynoucí z placení plného desátku

Zákon desátku vyÏaduje obûÈ, ale poslu‰nost tohoto
zákona pfiiná‰í poÏehnání, která jsou mnohem vût‰í, neÏ
cokoli, ãeho se kdy vzdáte. Prorok Malachiá‰ uãil:

„Sneste v‰ecky desátky do obilnice, aby byla potrava
v domû mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin
zástupÛ, nezotvírám-liÈ vám prÛduchÛ nebesk˘ch, a nevyleji-
li na vás poÏehnání, tak Ïe neodoláte.“ (Malachiá‰ 3:10.)

Tato poÏehnání pfiicházejí ke v‰em, ktefií platí pln˘ch
deset procent svého pfiíjmu, i kdyÏ jde o velmi malou ãástku.
KdyÏ jste poslu‰ni tohoto zákona, Pán vám bude Ïehnat
duchovnû i ãasnû.

ZavaÏte se, Ïe budete platit desátek

Není-li je‰tû dÛsledné placení desátku va‰ím zvykem,
mÛÏe b˘t pro vás obtíÏné uvûfiit, Ïe si mÛÏete dovolit obûtovat
jednu desetinu pfiíjmu. Ale vûrní plátci desátku poznávají, Ïe
si nemohou dovolit desátek nezaplatit. Okna nebes se otevírají

Desátek
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doslovnû a úÏasn˘m zpÛsobem a poÏehnání jsou na nû vylé-
vána.

Pamatujte na to, Ïe placení desátku se ani tak moc net˘ká
penûz jako víry. DÛvûfiujte v Pána. On dal toto pfiikázání
k na‰emu prospûchu a On uãinil doprovodné zaslíbení. Hle-
dejte sílu ve vífie Nefiho, kter˘ fiekl: „Buìme vûrni v zachová-
vání pfiikázání Pánû; neboÈ vizte, on je mocnûj‰í neÏ celá
zemû.“ (1. Nefi 4:1.)

Viz také PÛst a postní obûti

Desatero pfiikázání

Desatero pfiikázání jsou vûãné zásady evangelia, jeÏ jsou
nezbytné pro na‰e oslavení. Pán je zjevil v dávn˘ch ãasech
MojÏí‰ovi (viz Exodus 20:1–17) a znovu je uvedl ve zjevení
posledních dnÛ (viz NaS 42:18–29; 59:5–13; 63:61–62). Desatero
pfiikázání je velmi dÛleÏitou souãástí evangelia. Poslu‰nost
tûchto pfiikázání pfiipravuje cestu k poslu‰nosti dal‰ích zásad
evangelia.

Následující shrnutí Desatera pfiikázání obsahuje krátké
vysvûtlení toho, jak se t˘ká dne‰ního Ïivota:

1. „Nebude‰ míti bohÛ jin˘ch pfiede mnou.“ (Exodus
20:3.) Máme ãinit „v‰echny vûci s okem upfien˘m na
slávu BoÏí“. (NaS 82:19.) Máme milovat Pána a slouÏit
Mu cel˘m sv˘m srdcem, mocí, myslí a silou (viz Deu-
teronomium 6:5; NaS 59:5).

2. „Neuãiní‰ sobû rytiny“ (Exodus 20:4). Pán v tomto pfii-
kázání odsuzuje uctívání model. Modláfiství mÛÏe mít
mnoho forem. Nûktefií lidé se neklanûjí pfied rytinami
nebo sochami, ale nahrazují Ïijícího Boha jin˘mi mod-
lami, napfiíklad penûzi, hmotn˘mi statky, idejemi nebo
slávou. V jejich Ïivotû „poklad jejich je bÛh jejich“ –
bÛh, kter˘ „s nimi zahyne“ (2. Nefi 9:30).

Desatero pfiikázání
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3. „Nevezme‰ jména Hospodina Boha svého nadarmo.“
(Exodus 20:7.) Vysvûtlení tohoto pfiikázání, viz
„Neuctivost“, strany 78–79.

4. „Pomni na den sobotní, abys jej svûtil.“ (Exodus 20:8.)
Vysvûtlení tohoto pfiikázání, viz „Sabat“, strany 132–133.

5. „Cti otce svého i matku svou.“ (Exodus 20:12.) Toto pfii-
kázání zÛstává závazné, i kdyÏ jsme dospûlí. Máme
vÏdy hledat zpÛsoby toho, jak projevovat úctu ke sv˘m
rodiãÛm.

6. „Nezabije‰.“ (Exodus 20:13.) Vysvûtlení toho, jak se
toto pfiikázání vztahuje na ty, ktefií jsou povoláni jít do
války, viz „Válka“, strany 168–169.

7. „Nesesmilní‰.“ (Exodus 20:14.) Pán odsuzuje ve zje-
vení posledních dnÛ nejen cizoloÏství, ale cokoli
„tomu podobného“. (NaS 59:6.) Smilstvo, homosexu-
ální chování a dal‰í sexuální hfiíchy jsou poru‰ením
sedmého pfiikázání. Dal‰í vysvûtlení, viz „Cudnost“,
strany 15–20.

8. „Nepokrade‰.“ (Exodus 20:15.) KrádeÏ je forma nepo-
ctivosti. Vysvûtlení poctivosti, viz heslo „âestnost“ na
stranách 20–21.

9. „Nepromluví‰ proti bliÏnímu svému kfiivého svûdec-
tví.“ (Exodus 20:16.) Vydávání fale‰ného svûdectví je
dal‰í forma nepoctivosti. Vysvûtlení poctivosti, viz
heslo „âestnost“ na stranách 20–21.

10. „Nebude‰ Ïádostiv.“ (Mosiá‰ 13:24; viz Exodus 20:17.)
Závist nebo touha po nûãem, co patfií druhému, niãí
du‰i. Stravuje na‰e my‰lenky a zamofiuje nás stál˘m
pocitem ne‰Èastnosti a nespokojenosti. âasto to vede
k dal‰ím hfiíchÛm a k finanãní zadluÏenosti.

Aãkoli vût‰ina pfiikázání z Desatera se t˘ká toho, co
nemáme dûlat, uvádí se v nûm i to, co dûlat máme. Spasitel

Desatero pfiikázání
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shrnul Desatero pfiikázání do dvou zásad – milovat Pána a
milovat svého bliÏního:

„Milovati bude‰ Pána Boha svého z celého srdce svého, a
ze v‰í du‰e své, a ze v‰í mysli své.

To jest pfiední a veliké pfiikázaní.
Druhé pak jest podobné tomu: Milovati bude‰ bliÏního

svého jako sebe samého.“ (Matou‰ 22:37–39.)

Dal‰í odkazy: Mosiá‰ 12:33–36; 13:11–24

Viz také Cudnost; âestnost; Neuctivost; Poslu‰nost; Sabat; Svoboda jed-
nání; Úcta; Uctívání; Válka

Dluh

Pán jednou prostfiednictvím proroka Josepha Smitha sku-
pinû Svat˘ch fiekl: „...mou vÛlí je, abyste zaplatili ve‰keré dluhy
své.“ (NaS 104:78.) Od prvních dnÛ Církve nás Pánovi proroci
opakovanû varují, abychom se vyvarovali pouta dluhu.

Jedním z velk˘ch nebezpeãí dluhu je úrok, kter˘ ho
doprovází. Nûkteré formy pÛjãek, napfiíklad kreditní karty,
mají zvlá‰tû vysok˘ úrok. Jakmile jste zadluÏeni, zjistíte, Ïe
úrok nezná Ïádné milosrdenství. Stále narÛstá, bez ohledu
na situaci, v níÏ se nacházíte – aÈ jste zamûstnaní, nebo bez
práce, zdraví nebo nemocní. Nikdy nezmizí, dokud dluh
není zaplacen. Nenechejte se oklamat nabídkami úvûrÛ, i
kdyÏ se mÛÏe zdát, Ïe pÛjãka je v˘hodná, protoÏe slibuje
nízk˘ úrok, nebo slibuje, Ïe po urãitou dobu bude bezúroãná.

Podívejte se na stav sv˘ch financí. Ukáznûte se ve v˘dajích,
vyvarujte se dluhu do té míry, jak jen to je moÏné. Ve vût‰inû
pfiípadÛ se mÛÏete vyvarovat dluhu tím, Ïe budete spravovat
své prostfiedky moudfie. Vezmete-li na sebe dluh, napfiíklad
rozumnou ãástku na to, abyste si koupili skromné bydlení nebo
dokonãili vzdûlání, pracujte, abyste ho splatili tak rychle, jak
jen je to moÏné, a osvoboìte se od dluhu. KdyÏ jste splatili své
dluhy a kdyÏ jste si nûco naspofiili, jste pfiipraveni na finanãní

Dluh
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vichfiice, které se mohou pfies vás pfiehnat. Budete mít pfiístfie‰í
pro rodinu a pokoj v srdci.

Dal‰í odkazy: Luká‰ 16:10–11; NaS 19:35

Domácí uãení (Viz KnûÏství)

Doufat (Viz Nadûje, doufat)

Drahocenná perla (Viz Písma)

Drogy (Viz Slovo moudrosti)

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

KdyÏ JeÏí‰ Kristus dokonãil svou sluÏbu ve smrtelnosti a
vystoupil do nebe, dva andûlé Jeho apo‰tolÛm oznámili:
„Tento JeÏí‰, kter˘Ï zhÛru vzat jest od vás do nebe, takÈ pfiijde,
jakÏ jste spatfiili zpÛsob jeho jdoucího do nebe.“ (Skutkové
1:11.) AÏ Spasitel opût pfiijde, pfiijde v moci a slávû, aby uplat-
nil nárok na zem jako na své království. Jeho druh˘ pfiíchod
oznaãí zaãátek milénia.

Druh˘ pfiíchod bude stra‰livou a bolestnou dobou pro
zlovolné, ale bude to den pokoje a vítûzství pro spravedlivé.
Pán prohlásil:

„Ti, ktefií jsou moudfií a pfiijali pravdu a vzali si Svatého
Ducha za prÛvodce svého a nebyli oklamáni – vpravdû pra-
vím vám, ti nebudou poraÏeni a uvrÏeni do ohnû, ale toho dne
obstojí.

A zemû jim bude dána jako dûdictví; a budou se mnoÏiti
a síliti a dûti jejich vyrostou bez hfiíchu ke spasení.

„NeboÈ Pán bude ve stfiedu jejich a sláva jeho bude na
nich a on bude králem jejich a zákonodárcem jejich.“ (NaS
45:57–59.)

Domácí uãení
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Pán nezjevil, kdy pfiesnû opût pfiijde: „Tu hodinu ani den
Ïádn˘ ãlovûk nezná, ani andûlé v nebi, ani to nebudou znáti,
dokud nepfiijde.“ (NaS 49:7.) Ale sv˘m prorokÛm zjevil udá-
losti a znamení, která budou Jeho druhému pfiíchodu pfied-
cházet. K tûmto prorokovan˘m událostem a znamením patfií:

• Odpadnutí od pravd evangelia (viz Matou‰ 24:9–12;
2. Tessalonicensk˘m 2:1–3).

• Znovuzfiízení evangelia, vãetnû znovuzfiízení Církve
JeÏí‰e Krista (viz Skutkové 3:19–21; Zjevení 14:6–7;
NaS 45:28; 133:36).

• Znovuzfiízení klíãÛ knûÏství (viz Malachiá‰ 4:5–6; NaS
110:11–16).

• Pfiíchod Knihy Mormonovy (viz Izaiá‰ 29:4–18; 3. Nefi
21:1–11).

• Kázání evangelia po celém svûtû (viz Matou‰ 24:14).

• Doba zlovolnosti, války a vfiavy (viz Matou‰ 24:6–7;
2. Timoteovi 3:1–7; NaS 29:17; 45:26–33; 88:91).

• Znamení na zemi i na nebi (viz Joel 2:30–31; Matou‰
24:29–30; NaS 29:14–16; 45:39–42; 49:23; 88:87–90).

Nedûlejte si starosti s tím, kdy asi nastane druh˘ pfiíchod
Spasitele. Místo toho Ïijte tak, abyste byli pfiipraveni, aÈ pfiijde
kdykoli. KdyÏ pozorujete pohromy tûchto posledních dnÛ,
pamatujte na to, Ïe spravedliví se nemusejí bát druhého pfií-
chodu ani znamení, která mu pfiedcházejí. Spasitelova slova
Jeho apo‰tolÛm se t˘kají i vás: „Nebuìte znepokojeni, neboÈ
aÏ se v‰echny tyto vûci budou díti, mÛÏete vûdûti, Ïe zaslíbení,
která vám byla uãinûna, budou splnûna.“ (NaS 45:35.)

Dal‰í odkazy: Luká‰ 21:34–36; 2. Petrova 3:10–14; NaS 133:42–52; Joseph
Smith–Matou‰

Viz také Milénium; Plán spasení; Znamení

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista
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Duch Pánû (Viz Duch Svat˘; Svûtlo Kristovo)

Duch pravdy (Viz Duch Svat˘)

Duch Svat˘

Duch Svat˘ je tfietím ãlenem BoÏstva. Je osobností
duchovní, bez tûla z masa a kostí (viz NaS 130:22). âasto se o
Nûm mluví jako o Duchu, o Svatém Duchu, o Duchu BoÏím,
o Duchu Pánû nebo o Utû‰iteli.

Úlohy Ducha Svatého

Duch Svat˘ pÛsobí v dokonalé jednotû s Nebesk˘m
Otcem a JeÏí‰em Kristem a plní nûkolik rolí, aby vám pomáhal
Ïít spravedlivû a pfiijímat poÏehnání evangelia.

„Svûdãí o Otci a Synu“ (2. Nefi 31:18) a zjevuje a uãí
„pravdu ohlednû v‰ech vûcí“ (Moroni 10:5). Pevné svûdectví
o Nebeském Otci a JeÏí‰i Kristu mÛÏete získat pouze mocí
Ducha Svatého. To, co sdûluje va‰emu duchu, nese mnohem
více jistoty neÏ jakékoli sdûlení, které mÛÏete obdrÏet sv˘mi
pfiirozen˘mi smysly.

KdyÏ usilujete o to, abyste zÛstali na cestû, která vede
k vûãnému Ïivotu, Duch Svat˘ „vám ukáÏe v‰echny vûci, které
máte ãiniti“ (viz 2. Nefi 32:1–5). MÛÏe vás vést, kdyÏ se rozho-
dujete, a chránit vás pfied fyzick˘m i duchovním nebezpeãím.

Jeho prostfiednictvím mÛÏete obdrÏet dary Ducha pro
dobro své i pro dobro tûch, které máte rádi a kter˘m slouÏíte
(viz NaS 46:9–11).

Je Utû‰itelem (Jan 14:26). Tak jako konej‰iv˘ hlas milují-
cích rodiãÛ mÛÏe uklidnit plaãící dítû, na‰eptávání Ducha
mÛÏe uti‰it va‰e obavy, rozpt˘lit nepfiíjemné starosti va‰eho
Ïivota a mÛÏe vás utû‰it, kdyÏ jste zarmouceni. Duch Svat˘
vás mÛÏe naplnit „nadûjí a dokonalou láskou“ a mÛÏe vás
„uãiti pokojn˘m vûcem království“ (Moroni 8:26; NaS 36:2).

Duch Pánû
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Jeho mocí jste posvûceni, ãiníte-li pokání, pfiijmete-li
obfiad kfitu a konfirmace a zÛstanete-li vûrni sv˘m smlouvám
(viz Mosiá‰ 5:1–6; 3. Nefi 27:20; MojÏí‰ 6:64–68).

On je Svat˘m Duchem zaslíbení (viz Efezsk˘m 1:13; NaS
132:7, 18–19, 26). Jako takov˘ potvrzuje, Ïe obfiady knûÏství,
které jste obdrÏeli, a smlouvy, které jste uãinili, jsou pro Boha
pfiijatelné. Toto schválení je podmínûno tím, Ïe zÛstanete vûrní.

Dar Ducha Svatého

V‰ichni ti, ktefií upfiímnû hledají pravdu, mohou pociÈovat
vliv Ducha Svatého, kter˘ je vede k JeÏí‰i Kristu a k Jeho evan-
geliu. Av‰ak plnost poÏehnání udûlovan˘ch Duchem Svat˘m
je dostupná pouze tûm, ktefií obdrÏí dar Ducha Svatého a jsou
ho i nadále hodni.

KdyÏ jste byli pokfitûni do Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ, jeden nebo více nositelÛ Melchisedechova
knûÏství vloÏili ruce na va‰i hlavu a v posvátném obfiadu knûÏ-
ství vás konfirmovali za ãlena Církve. V rámci tohoto obfiadu,
kter˘ se naz˘vá konfirmace, vám byl pfiedán dar Ducha
Svatého.

Dar Ducha Svatého se li‰í od vlivu Ducha Svatého. Pfied
kfitem jste mohli ãas od ãasu pociÈovat vliv Ducha Svatého a
skrze tento vliv jste mohli obdrÏet svûdectví o pravdû. Nyní,
kdyÏ máte dar Ducha Svatého, máte právo, dodrÏujete-li pfii-
kázání, na stálé spoleãenství tohoto ãlena BoÏstva.

K plné mífie daru Ducha Svatého patfií v˘sada pfiijímat zje-
vení a útûchu, slouÏit druh˘m a Ïehnat jim skrze duchovní
dary, b˘t posvûcením oãi‰Èován od hfiíchu a b˘t pfiipravován
na oslavení v celestiálním království. Tato poÏehnání závisejí
na va‰í zpÛsobilosti; pfiicházejí po tro‰kách podle toho, jak jste
na nû pfiipraveni. Jak uvádíte svÛj Ïivot do souladu s BoÏí vÛlí,
dostáváte postupnû Ducha Svatého vût‰í mûrou. Prorok
Joseph Smith prohlásil, Ïe tajemství BoÏího království „mohou
b˘ti vidûna a pochopena pouze mocí Svatého Ducha, jehoÏ

Duch Svat˘
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BÛh udûluje tûm, ktefií jej milují a oãi‰Èují se pfied ním“ (viz
NaS 76:114–116).

Pamatujte na to, Ïe „Duch Pánû nepfieb˘vá v nesvat˘ch
chrámech“ (Helaman 4:24). I kdyÏ jste obdrÏeli dar Ducha Sva-
tého, Duch s vámi bude pfieb˘vat pouze tehdy, kdyÏ budete
dodrÏovat pfiikázání. Stáhne se od vás, jestliÏe Ho raníte neu-
ctiv˘m chováním, neãistotou, neposlu‰ností, vzpurností a
jin˘mi hfiíchy. Uchovávejte se ãist˘mi. NaplÀujte svÛj Ïivot
dobrotivostí, abyste byli hodni stálého spoleãenství Ducha
Svatého.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 3:11; Jan 15:26; 16:13; Skutkové 2:38; 8:12–17; 19:1–6;
1. Korintsk˘m 2:9–14; 12:3; Galatsk˘m 5:22–23; 1. Nefi 10:17–19; 2. Nefi
31:17; NaS 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28; 121:46; âlánky víry 1:4

Viz také BoÏstvo; Duchovní dary; Kfiest; Vkládání rukou; Zjevení

Duch

Jste duchovní dûti Nebeského Otce, a neÏ jste se narodili
na zem, existovali jste jako duchové. Vá‰ duch je bûhem
va‰eho Ïivota na zemi umístûn ve va‰em fyzickém tûle, které
se narodilo ze smrteln˘ch rodiãÛ.

Z písem se dovídáme, jaké povahy duch je. Dovídáme se,
Ïe „ve‰ker˘ duch je hmota, ale je jemnûj‰í neboli ãist‰í a mÛÏe
b˘ti rozeznán pouze ãist‰íma oãima“ (NaS 131:7). âteme, Ïe
„duch ãlovûka [je] v podobnosti osoby jeho, jako také duch
zvífiete a kaÏdého jiného stvofiení, které BÛh stvofiil“ (NaS 77:2;
viz také Eter 3:7–16).

Písma také uãí, Ïe pfii tûlesné smrti duch neumírá.
Oddûluje se od tûla a Ïije v posmrtném duchovním svûtû. Pfii
vzkfií‰ení je duch spojen s tûlem, „aby nikdy nebyli rozdûleni;
a tak se celek stane duchovním a nesmrteln˘m“ (Alma 11:45).

Dal‰í odkazy: ¤ímanÛm 8:16–17; 2. Nefi 9:10–13; NaS 93:29, 33

Viz také Du‰e; Plán spasení; Vzkfií‰ení

Duch
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Duchovní dary

Duchovní dary jsou poÏehnání neboli schopnosti, které
získáváme mocí Ducha Svatého. BÛh dává kaÏdému vûrnému
ãlenovi Církve pfiinejmen‰ím jeden z tûchto darÛ. KdyÏ budete
tyto dary pfiijímat, budou pro vás osobnû posilou a poÏehná-
ním a budou vám pomáhat slouÏit druh˘m. (Viz NaS 46:8–12.)
Písma uãí o mnoha darech Ducha:

• Poznání, „Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí a Ïe byl ukfiiÏo-
ván pro hfiíchy svûta“ (NaS 46:13).

• Schopnost uvûfiit slovÛm tûch, ktefií svûdãí o JeÏí‰i
Kristu (viz NaS 46:14).

• Poznání „[rozdílÛ] v pfiisluhování“ (NaS 46:15; viz také
1. Korintsk˘m 12:5). Tento dar se pouÏívá pfii spravo-
vání a vedení Církve.

• Poznání „[rÛzností] pÛsobení“, jeÏ pomáhá rozpoz-
nat, zda nûjaké uãení nebo vliv pfiichází od Boha nebo
z nûjakého jiného zdroje (NaS 46:16; viz také 1. Korint-
sk˘m 12:6–7).

• Dar „[slova] moudrosti“ (NaS 46:17; viz 1. Korintsk˘m
12:8). Toto se net˘ká zákona, kter˘ známe jako Slovo
moudrosti. Jde o dar moudrosti – schopnost uplatÀo-
vat poznání spravedliv˘mi zpÛsoby.

• Dar „[slova] poznání“ (NaS 46:18; viz 1. Korintsk˘m
12:8).

• Schopnost uãit mocí Ducha Svatého (viz Moroni 10:9–10;
viz také NaS 46:18).

• Dar víry (viz 1. Korintsk˘m 12:9; Moroni 10:11).

• Dar „míti víru, Ïe budou uzdraveni“ (NaS 46:19).

• Dar „míti víru uzdravovati“ (NaS 46:20; viz také
1. Korintsk˘m 12:9; Moroni 10:11).

Duchovní dary
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• „PÛsobení zázrakÛ“ (NaS 46:21; viz také 1. Korintsk˘m
12:10; Moroni 10:12).

• Dar proroctví (viz 1. Korintsk˘m 12:10; Moroni 10:13;
NaS 46:22). Jan, Milovan˘, uãil, Ïe „svûdectví...
JeÏí‰ovo jestiÈ duch proroctví“ (Zjevení 19:10).

• „Spatfiiti andûly a slouÏící duchy“ (Moroni 10:14).

• „Rozeznávání duchÛ“ (NaS 46:23; viz také 1. Korint-
sk˘m 12:10).

• Dar mluvit rÛzn˘mi jazyky (viz 1. Korintsk˘m 12:10;
Moroni 10:15; NaS 46:24).

• Dar „vykládání jazykÛ“ (1. Korintsk˘m 12:10; NaS 46:25;
viz také Moroni 10:16).

Tyto duchovní dary a dal‰í dary uvedené v písmech jsou
pouze nûkolika pfiíklady mnoha darÛ Ducha. Pán vám mÛÏe
Ïehnat v dal‰ích smûrech v závislosti na va‰í vûrnosti, na
va‰ich potfiebách a na potfiebách tûch, jimÏ slouÏíte. Pfiikázal
nám, abychom pracovali pilnû, abychom mohli obdrÏet
duchovní dary:

„Varujte se toho, abyste nebyli oklamáni; a abyste nebyli
oklamáni, usilujte dychtivû o nejlep‰í dary, vÏdy pamatujíce,
proã jsou dány;

NeboÈ vpravdû pravím vám, jsou dány pro dobro tûch,
ktefií mne milují a dodrÏují v‰echna pfiikázání má, a toho, kdo
se snaÏí tak ãiniti; aby mohli b˘ti poÏehnáni v‰ichni, ktefií mne
hledají nebo ktefií mne prosí.“ (NaS 46:8–9; viz také ver‰ 26.)

Dal‰í odkazy: 1. Korintsk˘m 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; NaS 46:27–33;
âlánky víry 1:7

Viz také Duch Svat˘; Zjevení

Duchovní smrt (Viz Smrt, duchovní)

Duchovní vûzení (Viz Peklo; Ráj; Smrt, tûlesná)

Duchovní smrt
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Du‰e

Termín du‰e má v písmech dva v˘znamy. Zaprvé duch,
kter˘ je spojen s fyzick˘m tûlem, aÈ ve smrtelnosti nebo po
vzkfií‰ení, se naz˘vá du‰e (viz NaS 88:15–16). Zadruhé ná‰
duch je nûkdy naz˘ván du‰í (viz Alma 40:15–18; Abraham
3:23).

Viz také Duch; Plán spasení; Vzkfií‰ení

Evangelium

Evangelium je plán ‰tûstí na‰eho Nebeského Otce.
Ústfiední naukou evangelia je usmífiení JeÏí‰e Krista.

Prorok Joseph Smith fiekl: „Vûfiíme, Ïe prvními zásadami
a obfiady evangelia jsou: za prvé víra v Pána JeÏí‰e Krista; za
druhé pokání; za tfietí kfiest ponofiením na odpu‰tûní hfiíchÛ;
za ãtvrté vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.“ (âlánky
víry 1:4.) Evangelium ve své plnosti obsahuje v‰echny nauky,
zásady, zákony, obfiady a smlouvy nutné k tomu, abychom
mohli b˘t oslaveni v celestiálním království. Spasitel slibuje,
Ïe kdyÏ vytrváme do konce, Ïijíce vûrnû podle evangelia, bude
nás povaÏovat u posledního soudu pfied Otcem za nevinné
(viz 3. Nefi 27:16).

Plnost evangelia byla kázána v kaÏdém období, kdy byly
BoÏí dûti pfiipraveny ho pfiijmout. V posledních dnech, neboli
v dispensaci plnosti ãasÛ, bylo evangelium znovuzfiízeno pro-
rokem Josephem Smithem.

Dal‰í odkazy: ¤ímanÛm 1:16–17; 3. Nefi 27:13–22; NaS 11:24; 39:5–6

Viz také Duch Svat˘; JeÏí‰ Kristus; Kfiest; Plán spasení; Pokání; Usmífiení
JeÏí‰e Krista; Víra; Znovuzfiízení evangelia

Finanãní pfiíspûvky (Viz Desátek; PÛst a postní obûti)

Garmenty (Viz Chrámy)

Garmenty
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Generální autority (Viz Církevní správa)

Hazardní hry

Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ je proti
hazardním hrám, vãetnû loterií podporovan˘ch vládou.

Hazardní hry jsou motivovány touhou získat nûco za nic.
Tato touha je duchovnû zniãující. Odvádí od Spasitelova uãení
o lásce a sluÏbû a vede k sobectví protivníka. Podkopává hod-
notu práce a ‰etrnosti a touhu vkládat poctivé úsilí do v‰eho,
co dûláme.

Ti, jiÏ se vûnují hazardním hrám, brzy objeví, Ïe pfiedstava
o tom, Ïe mohou dát málo nebo nic a Ïe tak získají nûco hod-
notného, je klam. Zji‰Èují, Ïe ztrácejí velké mnoÏství penûz,
svou ãest a úctu ãlenÛ rodiny a pfiátel. Oklamaní a závislí pak
ãasto vkládají do hry prostfiedky, které by mûli pouÏít k jin˘m
úãelÛm, napfiíklad aby zabezpeãili základní potfieby své
rodiny. Hazardní hráãi jsou nûkdy tak zotroãeni splácením
hráãsk˘ch dluhÛ a jsou z toho tak zoufalí, Ïe zaãínají krást a
vzdávají se svého dobrého jména.

První pfiedsednictvo nás povzbuzuje, abychom se spojili
s dal‰ími v boji proti legalizaci a proti vládní podpofie jaké-
koli formy hazardních her v na‰í spoleãnosti.

Viz také Poku‰ení

Homosexualita (Viz Cudnost)

Horké nápoje (Viz Slovo moudrosti)

Hfiích

KdyÏ vûdomû nedodrÏujeme BoÏí pfiikázání, dopou‰tíme
se hfiíchu. Hfiíchu se dopou‰tíme také tehdy, kdyÏ nejednáme
spravedlivû navzdory tomu, Ïe známe pravdu (viz Jakub 4:17).

Generální autority
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Pán fiekl, Ïe „[nemÛÏe] pohlíÏeti na hfiích se sebemen‰í
mírou shovívavosti“ (NaS 1:31). Následkem hfiíchu je to, Ïe se
Duch Svat˘ stáhne a Ïe ve vûãnosti nebudeme moci pfieb˘vat
v pfiítomnosti na‰eho Nebeského Otce, neboÈ „Ïádná neãistá
vûc nemÛÏe pfieb˘vati s Bohem“ (1. Nefi 10:21).

KaÏd˘ z nás nûkdy poru‰uje pfiikázání nebo nejedná
podle své znalosti pravdy. Apo‰tol Jan uãil: „PakliÈ díme, Ïe
hfiíchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není. JestliÏe
pak budeme vyznávati hfiíchy své, vûrn˘È jest [JeÏí‰ Kristus] a
spravedliv˘, aby nám odpustil hfiíchy, a oãistil nás od v‰eliké
nepravosti.“ (1. Janova 1:8–9.) Skrze usmífiení JeÏí‰e Krista
mÛÏeme ãinit pokání a mohou nám b˘t odpu‰tûny hfiíchy.

Dal‰í odkazy: ¤ímanÛm 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37; Helaman 5:10–11;
NaS 82:1–3; 88:34–35

Viz také Milosrdenství; Odpu‰tûní; Pokání; Poku‰ení; Poslu‰nost; Smrt,
duchovní; Spravedlnost; Usmífiení JeÏí‰e Krista

Chrámy

Chrámy jsou doslovnû domy Pánû. Jsou svat˘mi místy
uctívání, kam mÛÏe pfiicházet Pán. Pokud jde o posvátnost,
k chrámu mÛÏe b˘t pfiirovnán pouze domov.

Pán vÏdy pfiikazoval sv˘m lidem, aby budovali chrámy.
Církev v dne‰ní dobû dbá na Pánovu v˘zvu budovat chrámy
po celém svûtû a tím jsou chrámová poÏehnání pfiístupnûj‰í
velkému poãtu dûtí na‰eho Nebeského Otce.

Obfiady pro Ïijící

Základním úãelem chrámÛ je zajistit obfiady, které jsou
nezbytné pro na‰e oslavení v celestiálním království.
Chrámové obfiady vedou k tûm nejvût‰ím poÏehnáním, která
jsou dosaÏitelná skrze usmífiení JeÏí‰e Krista. V‰echno, co
dûláme v Církvi – na‰e shromáÏdûní a akce, na‰e misionáfiské
úsilí, lekce, kter˘m uãíme, a náboÏenské písnû, které zpíváme

Chrámy
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– nás mají smûrovat ke Spasiteli a k práci, kterou konáme ve
svat˘ch chrámech.

Jedním obfiadem, kter˘ pfiijímáme v chrámu, je obdaro-
vání. Slovo obdarování znamená „dar“ a chrámové obdaro-
vání je skuteãnû dar od Boha. Tento obfiad tvofií fiada pokynÛ
a zahrnuje smlouvy, v nichÏ slibujeme, Ïe budeme Ïít spra-
vedlivû a v souladu s poÏadavky evangelia. Obdarování nám
pomáhá zamûfiit se na Spasitele, na Jeho roli v plánu na‰eho
Nebeského Otce a na ná‰ závazek Ho následovat.

Dal‰ím chrámov˘m obfiadem je celestiální sÀatek, pfii
nûmÏ jsou manÏel a manÏelka navzájem zpeãetûni na vûãnost.
JestliÏe manÏel a manÏelka vûrnû dodrÏují smlouvy, které
uzavfieli, je peãetûní vykonané v chrámu platn˘m na vûky.

Dûti, které se narodí rodiãÛm, ktefií byli zpeãetûni
v chrámu, jsou narozeny ve smlouvû. Tyto dûti se automaticky
stávají souãástí vûãné rodiny. Dûti, které se ve smlouvû nena-
rodily, se také mohou stát souãástí vûãné rodiny, jakmile byli
jejich biologiãtí nebo adoptivní rodiãe spolu zpeãetûni. Obfiad
peãetûní dûtí k rodiãÛm je vykonáván v chrámu.

JestliÏe jste jiÏ chrámové obfiady pfiijali, vÏdy pamatujte
na smlouvy, které jste tam uzavfieli. Vracejte se do chrámu tak
ãasto, jak mÛÏete. JestliÏe jste otec nebo matka, uãte své dûti
v˘znamu chrámu. Pomáhejte jim pfiipravit se tak, aby byly
hodny vstupu do chrámu.

JestliÏe jste chrámové obfiady je‰tû nepfiijali, zaãnûte se pfii-
pravovat nyní. Pokud to okolnosti dovolují, nav‰tivte chrám,
abyste se zúãastnili kfitÛ a konfirmací za mrtvé.

Obfiady za mrtvé

Lidé, ktefií zemfieli bez nezbytn˘ch obfiadÛ evangelia,
mohou tyto obfiady obdrÏet skrze práci provádûnou v chrá-
mech. Vy mÛÏete tuto práci vykonávat v zastoupení sv˘ch
pfiedkÛ a dal‰ích, ktefií zemfieli. V jejich zastoupení mÛÏete

Chrámy
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b˘t pokfitûni a konfirmováni, pfiijmout obdarování a podílet
se na peãetûní manÏela a manÏelky a dûtí k rodiãÛm.

Máte aktivnû vyhledávat záznamy o sv˘ch zesnul˘ch
pfiedcích, aby za nû mohla b˘t vykonána chrámová práce.

Více informací o chrámové práci za mrtvé a o práci na
rodinné historii najdete pod heslem „Rodinná historie a gene-
alogie“ na str. 127–130.

ZpÛsobilost pro vstup do chrámu

Abyste mohli vstoupit do chrámu, musíte toho b˘t hodni
– musíte b˘t zpÛsobilí. Svou zpÛsobilost (to, Ïe jste toho
hodni) prokazujete pfii dvou pohovorech – nejprve se ãlenem
svého biskupstva nebo s presidentem své odboãky a potom se
ãlenem pfiedsednictva svého kÛlu nebo s presidentem misie.
Va‰i vedoucí knûÏství budou pokládat tyto pohovory za sou-
kromé a dÛvûrné. Vedoucí knûÏství se vás bude pfii kaÏdém
z tûchto pohovorÛ ptát na vûci související s va‰ím chováním a
zpÛsobilostí. Bude se vás ptát na va‰e svûdectví o Nebeském
Otci a o usmífiení JeÏí‰e Krista a na to, zda podporujete gene-
rální a místní vedoucí Církve. Budete poÏádáni, abyste potvr-
dili, Ïe jste morálnû ãist˘mi a Ïe dodrÏujete Slovo moudrosti,
Ïe platíte pln˘ desátek, Ïe Ïijete v souladu s uãením Církve a
Ïe se nepfiipojujete k Ïádn˘m odpadlick˘m skupinám a Ïe
s nimi ani nesympatizujete.

Odpovíte-li na otázky v pohovoru Ïádoucím zpÛsobem a
jste-li vy i vá‰ vedoucí knûÏství pfiesvûdãeni, Ïe jste hodni
vstupu do chrámu, neboli, Ïe jste zpÛsobilí do nûho vstoupit,
obdrÏíte chrámové doporuãení. Vy i vá‰ vedoucí knûÏství
doporuãení podepí‰ete a to vám umoÏní pfiicházet v následují-
cích dvou letech do chrámu, pokud toho budete i nadále hodni.

Pohovor pro chrámové doporuãení vám poskytuje vel-
kou pfiíleÏitost provûfiit svou zpÛsobilost a zpÛsob Ïivota.
JestliÏe je ve va‰em Ïivotû nûco ‰patného, domluvte si setkání

Chrámy
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se sv˘m biskupem nebo presidentem odboãky v dostateãném
pfiedstihu pfied pohovorem pro chrámové doporuãení. On
vám bude umût pomoci pfiipravit se tak, abyste byli chrámo-
vého doporuãení hodni.

Chrámové obleãení

KdyÏ jdete do chrámu, máte si obléknout to nejlep‰í oble-
ãení, jako kdyÏ jdete na nedûlní shromáÏdûní. KdyÏ do chrámu
vstoupíte, pfievléknete se do bílého chrámového obleãení.
K pfievleãení slouÏí ‰atna, kde máte k dispozici svou skfiíÀku a
potfiebné soukromí. Zachovávání cudnosti se v chrámu vûnuje
velká pozornost.

KdyÏ si ukládáte obleãení do skfiíÀky, mÛÏete také odlo-
Ïit v‰e svûtské, co by vás rozptylovalo. Díky bílému obleãení
mÛÏete mít pocit jednoty a rovnosti s druh˘mi v chrámu,
neboÈ kaÏd˘ kolem vás je obleãen podobnû.

No‰ení chrámového garmentu

Jakmile jste obdarováni, jste poÏehnáni tím, Ïe mÛÏete
nosit chrámov˘ garment po cel˘ svÛj Ïivot. Zavazujete se nosit
ho podle pokynÛ pfiedan˘ch pfii obdarování. Pamatujte na to,
Ïe poÏehnání, která se t˘kají této posvátné v˘sady, záleÏí na
va‰í zpÛsobilosti a na va‰í vûrnosti pfii dodrÏování chrámo-
v˘ch smluv.

Garment poskytuje stálou pfiipomínku smluv, které jste
uzavfieli v chrámu. VÏdy s ním máte zacházet s úctou. Nemáte
ho vystavovat pohledu tûch, ktefií nerozumûjí jeho v˘znamu, a
nemáte ho pfiizpÛsobovat rÛzn˘m stylÛm obleãení. KdyÏ ho
nosíte správnû, poskytuje ochranu proti poku‰ení a zlu. No‰ení
garmentu je vnûj‰ím projevem vnitfiního závazku následovat
Spasitele.

Chrámy
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PoÏehnání z náv‰tûv chrámu

Chrám není jenom místem, kde se vykonávají posvátné
knûÏské obfiady, ale také místem pokoje a zjevení. KdyÏ vás
nûco trápí nebo kdyÏ va‰i mysl tíÏí tûÏká rozhodnutí, své sta-
rosti mÛÏete vzít do chrámu. Tam mÛÏete obdrÏet duchovní
vedení.

Nûkdy mÛÏete mít pocit, Ïe se vám nedafií jasnû uvaÏo-
vat, protoÏe va‰e mysl je obtíÏena problémy a mnoho vûcí se
doÏaduje pozornosti. V chrámu mohou tyto rozptylující hlasy
utichnout, mlha se zvedne a vy budete moci pochopit vûci,
které jste dfiíve nechápali. Budete moci najít nové zpÛsoby, jak
se vyrovnat s problémy, kter˘m ãelíte.

KdyÏ budete vykonávat posvátné obfiady v chrámu, Pán
vám bude Ïehnat. A poÏehnání, jeÏ vám dá, nebudou ome-
zena jen na chvíle strávené v chrámu. Bude vám Ïehnat ve
v‰ech smûrech va‰eho Ïivota. Va‰e práce v chrámu vás bude
posilovat a bude vás duchovnû tfiíbit.

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 2:1–3; NaS 88:119; 109–110; 124:39–41

Viz také ManÏelství; Obfiady; Plán spasení; Rodinná historie a genealogie;
Smlouva

Interrupce

Interrupce se v dne‰ní spoleãnosti stává bûÏnou praxí,
která je obhajována fale‰n˘mi argumenty. JestliÏe stojíte pfied
tímto problémem, mÛÏete si b˘t jisti, Ïe ho vyfie‰íte správnû,
kdyÏ se budete fiídit zjevenou vÛlí Pánû. Proroci posledních
dnÛ interrupci odsuzují a poukazují na Pánovo prohlá‰ení:
„Nezabije‰ ani nebude‰ ãiniti nic tomu podobného“ (NaS
59:6). Jejich rada je v této vûci jasná: âlenové Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ interrupci nesmûjí podstupo-
vat, nesmûjí ji vykonávat, nabádat k ní, platit za ni nebo ji
zafiizovat. JestliÏe k interrupci jak˘mkoli zpÛsobem nabádáte,
mÛÏete b˘t podrobeni církevnímu disciplinárnímu fiízení.

Interrupce
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Církevní vedoucí fiíkají, Ïe nûkteré v˘jimeãné okolnosti
mohou interrupci ospravedlnit, napfiíklad kdyÏ k otûhotnûní
do‰lo pfii incestu nebo znásilnûní, kdyÏ podle posouzení kom-
petentní lékafiské autority je Ïivot nebo zdraví matky váÏnû
ohroÏeno, nebo kdyÏ podle vyjádfiení kompetentní lékafiské
autority má plod závaÏná po‰kození, kvÛli kter˘m dítû nepfie-
Ïije narození. Ale ani tyto okolnosti interrupci automaticky
neospravedlÀují. Ti, ktefií se ocitnou v této situaci, mají zva-
Ïovat interrupci aÏ poté, co probrali tuto záleÏitost se sv˘mi
vedoucími Církve a obdrÏeli potvrzení skrze vroucí modlitbu.

KdyÏ je dítû poãato mimo manÏelství, to nejlep‰í, co
matka a otec dítûte mohou udûlat, je uzavfiít sÀatek a usilovat
o vytvofiení vûãn˘ch rodinn˘ch vztahÛ. JestliÏe úspû‰né man-
Ïelství není pravdûpodobné, mají dát dítû k adopci, nejlépe
prostfiednictvím agentury LDS Family Services [Rodinné
sluÏby SPD] (viz „Adopce“, strana 4).

Jáhen (Viz Aronovo knûÏství; KnûÏství)

Jednota

Spasitel se krátce pfiedtím, neÏ uskuteãnil usmífiení, mod-
lil za své uãedníky, které poslal do svûta, aby uãili evangeliu.
Také se modlil za ty, ktefií v Nûj uvûfií díky slovÛm Jeho uãed-
níkÛ. Prosil o jednotu: „Aby v‰ickni jedno byli, jako ty, Otãe,
ve mnû, a já v tobû, aby i oni v nás jedno byli, aby uvûfiil svût,
Ïe jsi ty mne poslal.“ (Jan 17:21.)

Z této modlitby poznáváme, jak nás evangelium spojuje
s Nebesk˘m Otcem a s JeÏí‰em Kristem a navzájem jednoho
s druh˘m. KdyÏ Ïijeme podle evangelia, kdyÏ pfiijímáme
spásné obfiady a dodrÏujeme své smlouvy, na‰e povaha se
mûní. Spasitelovo usmífiení nás posvûcuje a my jsme schopni
Ïít v jednotû a mít v tomto Ïivotû pokoj a pfiipravovat se na to,
abychom pfieb˘vali s Otcem a Jeho Synem na vûky.

Jáhen 
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Pán fiekl: „Nejste-li jedno, nejste moji.“ (D&C 38:27.) O
tuto jednotu mÛÏete usilovat ve své rodinû i v Církvi a
mÛÏete ji podporovat. Jste-li oddáni, vy i vá‰ partner mÛÏete
b˘t sjednoceni v cíli a skutcích. MÛÏete dovolit, aby se va‰e
jedineãné vlastnosti vzájemnû doplÀovaly, zatímco spoleãnû
ãelíte zkou‰kám a rostete v lásce a v porozumûní. MÛÏete b˘t
také sjednoceni s dal‰ími ãleny rodiny a se ãleny Církve tím,
Ïe budete spoleãnû slouÏit, Ïe se budete vzájemnû uãit a Ïe se
budete vzájemnû povzbuzovat. MÛÏete b˘t zajedno s presi-
dentem Církve a s dal‰ími vedoucími Církve, kdyÏ budete
studovat jejich slova a kdyÏ se budete fiídit jejich radami.

Zatímco Církev po celém svûtû roste, v‰ichni Svatí posled-
ních dnÛ mohou b˘t sjednoceni. Na‰e srdce mohou b˘t „spo-
jena v jednotû a ve vzájemné lásce“. (Mosiá‰ 18:21.) Ceníme si
kulturní rozmanitosti a individuálních rozdílÛ, ale také usilu-
jeme o „jednotu víry“, která nastává, kdyÏ následujeme inspi-
rované vedoucí a kdyÏ pamatujeme na to, Ïe jsme v‰ichni dûti
téhoÏ Otce (viz Efezsk˘m 4:3–6, 11–13).

Viz také Láska; ManÏelství; Poslu‰nost; Sion; SluÏba

JeÏí‰ Kristus

První pfiedsednictvo a Kvorum dvanácti apo‰tolÛ vydalo
1. ledna 2000 níÏe uvedené prohlá‰ení. Toto prohlá‰ení má
název „Îijící Kristus“ a pfiiná‰í svûdectví o Pánu JeÏí‰i Kristu
a struãnû pojednává o Jeho totoÏnosti a boÏském poslání:

„KdyÏ si pfiipomínáme narození JeÏí‰e Krista, ke kterému
do‰lo pfied dvûma tisíci lety, pfiedkládáme své svûdectví o
skuteãnosti Jeho nesrovnatelného Ïivota a o nekoneãné moci
Jeho velké smírné obûti. Nikdo jin˘ nemûl tak hlubok˘ vliv na
v‰echny ty, ktefií Ïili a ktefií je‰tû budou na zemi Ïít.

Byl velk˘m Jehovou Starého zákona a Mesiá‰em zákona
Nového. Pod vedením svého Otce se stal stvofiitelem zemû.
‚V‰ecky vûci‘ skrze nûho uãinûny jsou, a ‚bez nûho nic není

JeÏí‰ Kristus
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uãinûno, coÏ uãinûno jest.‘ (Viz Jan 1:3.) Aãkoli byl bez hfiíchu,
byl pokfitûn, aby naplnil ve‰kerou spravedlnost. ‚Chodil,
dobfie ãinû‘ (Skutkové 10:38), a pfiesto byl za to opovrhován.
Jeho evangelium bylo poselstvím míru a dobré vÛle. Naléhavû
v‰echny Ïádal, aby následovali Jeho pfiíklad. Kráãel stezkami
Palestiny, uzdravoval nemocné, navracel zrak slep˘m a kfiísil
mrtvé. Uãil pravdám vûãnosti, skuteãnosti na‰í pfiedpozemské
existence, úãelu na‰eho Ïivota na zemi a moÏnostem, které
budou mít synové a dcery BoÏí v Ïivotû, kter˘ pfiijde.

Zavedl svátost jako pfiipomínku své velké smírné obûti. Byl
uvûznûn a souzen na základû fale‰n˘ch obvinûní, uznán vin-
n˘m, aby se uspokojil dav, a odsouzen k smrti na kfiíÏi Kalvárie.
Obûtoval Ïivot, aby usmífiil hfiíchy celého lidstva. Byl to velk˘
zástupn˘ dar za v‰echny ty, ktefií kdy Ïili na zemi.

Se v‰í váÏností vydáváme svûdectví, Ïe Jeho Ïivot, kter˘
je ústfiedním bodem celé lidské historie, nezaãal v Betlémû,
ani neskonãil na Kalvárii. On byl Prvorozen˘m Otce,
Jednorozen˘m Synem v tûle, Vykupitelem svûta.

Povstal z hrobu, aby se stal ‚[prvotinou] tûch, ktefiíÏ
zesnuli‘ (1. Korintsk˘m 15:20). Jako vzkfií‰en˘ Pán nav‰tívil ty,
které za Ïivota miloval. Také slouÏil mezi sv˘mi ‚jin˘mi
ovcemi‘ (viz Jan 10:16) ve starovûké Americe. V nynûj‰ím svûtû
se se sv˘m Otcem zjevili chlapci Josephu Smithovi a uvedli
dlouho zaslíbenou dispenzaci ‚plnosti ãasÛ‘ (Efezsk˘m 1:10).

Prorok Joseph Smith o Ïijícím Kristu napsal: ‚Oãi jeho byly
jako plamen ohnû; vlasy na hlavû jeho byly bílé jako ãist˘ sníh;
tváfi jeho záfiila nad jas slunce; a hlas jeho byl jako zvuk valí-
cích se velik˘ch vod, a to hlas JehovÛv, fikoucí:

Já jsem první i poslední; jsem ten, kdo Ïije, jsem ten, kdo
byl zabit; jsem pfiímluvcem va‰ím u Otce.‘ (NaS 110:3–4.)

Prorok o Nûm také prohlásil: ‚A nyní, po mnoh˘ch svû-
dectvích, jeÏ o nûm byla dána, toto je svûdectví poslední ze
v‰ech, jeÏ my o nûm dáváme: Îe on Ïije!

JeÏí‰ Kristus
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NeboÈ jsme ho vidûli, vpravdû na pravici BoÏí; a sly‰eli
jsme hlas vydávající svûdectví, Ïe je Jednorozen˘m Otcov˘m –

Îe jím a skrze nûho a od nûho svûty jsou a byly stvofieny
a obyvatelé jejich jsou syny a dcerami Bohu zplozen˘mi.‘ (NaS
76:22–24.)

S váÏností prohla‰ujeme, Ïe Jeho knûÏství a Jeho Církev
byly znovuzfiízeny na zemi – postaveny ‚na základ apo‰tolsk˘
a prorock˘, kdeÏ jest gruntovní úheln˘ kámen sám JeÏí‰
Kristus.‘ (Efezsk˘m 2:20.)

Vydáváme svûdectví, Ïe se jednoho dne vrátí na zemi.
‚Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uzfií [to] v‰eliké tûlo
spolu.‘ (Izaiá‰ 40:5.) Bude kralovat jako Král králÛ a panovat
jako Pán pánÛ a kaÏdé koleno pfied Ním poklekne a kaÏd˘
jazyk promluví v uctívání. KaÏd˘ z nás bude pfiedveden, aby
byl od Nûho souzen podle sv˘ch skutkÛ a tuÏeb svého srdce.

Jako Jeho fiádnû vysvûcení apo‰tolové vydáváme svûdec-
tví – Ïe JeÏí‰ je Ïijící Kristus, nesmrteln˘ Syn BoÏí. Je velk˘m
králem Immanuelem, kter˘ dnes stojí po pravici svého Otce.
Je svûtlem, Ïivotem a nadûjí svûta. Jeho cesta je cestou, která
vede ke ‰tûstí v tomto Ïivotû a k vûãnému Ïivotu ve svûtû
pfií‰tím. Buì Bohu dík za nesrovnateln˘ dar Jeho boÏského
Syna.“ (Liahona, duben 2000, 2–3.)

Viz také Usmífiení JeÏí‰e Krista

Joseph Smith

KdyÏ na jafie 1820 hledal ãtrnáctilet˘ Joseph Smith pravou
Církev JeÏí‰e Krista, pfieãetl si v Bibli tato slova: „JestliÏe pak
komu z vás nedostává se moudrosti, ÏádejÏ jí od Boha, kter˘Ï
v‰echnûm dává ochotnû a neomlouvá, i budeÈ dána jemu.“
(Jakub 1:5; viz také Joseph Smith–Îivotopis 1:11–12.) Mlad˘
Joseph s prostou a neochvûjnou vírou následoval tuto radu.
Ode‰el sám do háje, kde se modlil, aby poznal, do které církve
má vstoupit. V odpovûì na jeho modlitbu se mu ukázal BÛh

Joseph Smith
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Otec a JeÏí‰ Kristus. Kromû jiného mu fiekli, Ïe nemá vstu-
povat do Ïádné z tehdy existujících církví. (Viz Joseph
Smith–Îivotopis 1:13–20.)

KdyÏ Joseph Smith prokázal svou zpÛsobilost, obdrÏel
boÏské poslání jako prorok BoÏí. Jeho prostfiednictvím usku-
teãnil Pán veliké a podivuhodné dílo, které zahrnuje pfiine-
sení Knihy Mormonovy, znovuzfiízení knûÏství, zjevení vzác-
n˘ch pravd evangelia, zorganizování Církve JeÏí‰e Krista a
zavedení chrámové práce. 27. ãervna 1844 byli Joseph a jeho
bratr Hyrum zabiti pfii útoku ozbrojené lÛzy. Své svûdectví
zpeãetili krví.

Aby va‰e svûdectví o znovuzfiízeném evangeliu bylo
úplné, musí zahrnovat svûdectví o boÏském poslání Josepha
Smitha. Pravdivost Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ spoãívá v pravdivosti Prvního vidûní a v dal‰ích zjeveních,
která dal Pán proroku Josephovi. President John Taylor, tfietí
president Církve, napsal: „Joseph Smith, Prorok a Vidoucí
Pánû, uãinil, kromû JeÏí‰e samotného, pro spasení lidí na tomto
svûtû více, neÏ kter˘koli jin˘ ãlovûk, jenÏ na nûm kdy Ïil.“ (NaS
135:3.)

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 29:13–14; 2. Nefi 3:3–15; NaS 5:9–10; 135; Joseph
Smith–Îivotopis

Viz také Proroci; Znovuzfiízení evangelia

Káva (Viz Slovo moudrosti)

Klení (Viz Neuctivost)

Klíãe knûÏství (Viz KnûÏství)

Knûz (Viz Aronovo knûÏství; Církevní správa; KnûÏství)

Káva
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KnûÏství

KnûÏství je vûãná moc a pravomoc BoÏí. Prostfiednictvím
knûÏství BÛh stvofiil nebesa a zemi a prostfiednictvím knûÏ-
ství je ovládá. Prostfiednictvím této moci vykupuje a oslavuje
své dûti a uskuteãÀuje „nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“
(MojÏí‰ 1:39).

KnûÏská pravomoc je dána lidem na zemi

BÛh dává knûÏskou pravomoc zpÛsobil˘m muÏsk˘m ãle-
nÛm Církve, aby mohli jednat v Jeho jménu pro spasení Jeho
dûtí. Nositelé knûÏství mohou b˘t zmocnûni kázat evangelium,
vykonávat obfiady spasení a fiídit království BoÏí na zemi.

MuÏi, ãlenové Církve, mohou zaãít svou sluÏbu v knûÏství
jiÏ jako chlapci, kdyÏ dosáhnou 12 let. Nejprve jsou nositeli
Aronova knûÏství, pozdûji mohou získat zpÛsobilost k tomu,
aby jim bylo udûleno Melchisedechovo knûÏství. V rÛzn˘ch
stadiích svého Ïivota, a zatímco se pfiipravují pfiijmout rÛzné
zodpovûdnosti, mají v knûÏství rÛzné úfiady, napfiíklad úfiad
jáhna, uãitele nebo knûze v Aronovû knûÏství a star‰ího nebo
vysokého knûze v Melchisedechovû knûÏství. (BliÏ‰í infor-
mace o Aronovû a Melchisedechovû knûÏství najdete na stra-
nách 5–6 a 63–64.)

Aby se muÏ, ãlen Církve, stal nositelem knûÏství, musí mu
ho oprávnûn˘ nositel knûÏství pfiedat a musí ho vysvûtit k nûja-
kému úfiadu v tomto knûÏství (viz ÎidÛm 5:4; NaS 42:11;
âlánky víry 1:5).

I kdyÏ je pravomoc knûÏství udûlována pouze zpÛsobil˘m
muÏÛm, ãlenÛm Církve, poÏehnání knûÏství jsou dostupná
v‰em – muÏÛm, Ïenám i dûtem. My v‰ichni máme prospûch ze
spravedlivého vlivu knûÏského vedení a my v‰ichni máme
v˘sadu pfiijmout spásné obfiady knûÏství.

KnûÏství
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KnûÏství a rodina

KnûÏství nachází své nejdÛleÏitûj‰í uplatnûní v rodinû.
KaÏd˘ manÏel a otec v Církvi se má snaÏit, aby byl hoden b˘t
nositelem Melchisedechova knûÏství. Se svou manÏelkou, která
mu je rovnocennou partnerkou, pfiedsedá ve spravedlivosti a
lásce a slouÏí jako duchovní vedoucí rodiny. Vede rodinu pfii
pravideln˘ch modlitbách, studiu písem a pfii rodinn˘ch domá-
cích veãerech. Spoleãnû s manÏelkou uãí dûti a pomáhá jim pfii-
pravit se na pfiijetí obfiadÛ spasení (viz NaS 68:25–28). Dává
knûÏská poÏehnání pro vedení, uzdravení a útûchu.

Mnozí ãlenové nemají doma vûrného nositele Melchise-
dechova knûÏství. Av‰ak prostfiednictvím sluÏby domácích
uãitelÛ a vedoucích knûÏství mohou v‰ichni ãlenové Církve
pfiijímat ve svém Ïivotû poÏehnání moci knûÏství.

KnûÏská kvora

KnûÏské kvorum je organizovaná skupina bratfií, ktefií
mají stejn˘ knûÏsk˘ úfiad. Hlavní cíle kvor jsou slouÏit dru-
h˘m, budovat jednotu a bratrství a vzájemnû se uãit naukám,
zásadám a povinnostem.

Kvora existují na v‰ech úrovních organizace Církve.
President Církve a jeho rádcové tvofií Kvorum Prvního pfied-
sednictva. I dvanáct apo‰tolÛ tvofií kvorum. Sedmdesátníci,
generální autority i územní autority, jsou organizováni v kvo-
rech. KaÏd˘ president kÛlu pfiedsedá kvoru vysok˘ch knûÏí,
do nûhoÏ patfií v‰ichni vysocí knûÏí kÛlu. KaÏd˘ sbor nebo
odboãka má zpravidla kvorum star‰ích, knûÏí, uãitelÛ a jáhnÛ.
Vysocí knûÏí jsou organizováni i ve sborech, kde slouÏí ve sku-
pinû vysok˘ch knûÏí.

Domácí uãení

Jakmile jsou nositelé knûÏství vysvûceni do úfiadu uãitel,
mají pfiíleÏitost a zodpovûdnost slouÏit jako domácí uãitelé.

KnûÏství
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Tímto plní svou povinnost „bdíti nad církví a b˘ti s jejími
ãleny a posilovati je“ (NaS 20:53).

Domácí uãitelé mají posvátnou povinnost b˘t prvním cír-
kevním zdrojem pomoci pro jednotlivce a rodiny. Nav‰tûvují
alespoÀ jednou za mûsíc ãleny, ktefií jim byli svûfieni. KdyÏ
slouÏí svûfien˘m ãlenÛm a kdyÏ je nav‰tûvují, podporují rodiãe
v plnûní jejich zodpovûdností, kaÏdého ãlena rodiny uãí evan-
geliu, upevÀují pfiátelství a pomáhají ãlenÛm pfiipravit se na
pfiijetí chrámov˘ch obfiadÛ a Ïít tak, aby byli hodni poÏehnání
evangelia.

Vedoucí ve sborech a odboãkách dbají na to, aby kaÏdá
rodina nebo jednotlivec mûl domácí uãitele. Jsou s domá-
cími uãiteli v neustálém kontaktu, aby pomáhali uspokojo-
vat duchovní i ãasné potfieby kaÏdého ãlena.

Klíãe knûÏství

PouÏívání pravomoci knûÏství v Církvi fiídí ti, ktefií drÏí
klíãe knûÏství (viz NaS 65:2; 124:123). Ti, ktefií drÏí klíãe knûÏ-
ství, mají právo v rámci svûfiené pÛsobnosti pfiedsedat Církvi
a fiídit ji. Napfiíklad biskup drÏí klíãe knûÏství, které mu
umoÏÀují pfiedsedat v jeho sboru. KdyÏ je tedy napfiíklad
nûjaké dítû v tomto sboru pfiipraveno na kfiest, osoba, která
bude dítû kfitít, musí k tomu získat oprávnûní od biskupa.

JeÏí‰ Kristus drÏí v‰echny klíãe knûÏství. Sv˘m apo‰to-
lÛm dal klíãe, které jsou nutné pro fiízení Jeho Církve. Pouze
sluÏebnû nejstar‰í apo‰tol, president Církve, mÛÏe pouÏívat
tyto klíãe pro fiízení celé Církve (nebo mÛÏe povûfiit jinou
osobu k jejich pouÏívání; viz NaS 43:1–4; 81:2; 132:7).

President Církve deleguje klíãe knûÏství dal‰ím vedoucím
knûÏství, aby mohli pfiedsedat v jejich oblasti zodpovûdnosti.
Klíãe knûÏství jsou udûlovány presidentÛm chrámÛ, misií,
kÛlÛ a okrskÛ; biskupÛm; presidentÛm odboãek; a presiden-
tÛm kvor. Ten, kdo slouÏí v nûkterém z tûchto postavení, drÏí
klíãe pouze do té doby, dokud není uvolnûn. Rádcové klíãe
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nedostávají, ale dostávají pravomoc a zodpovûdnost prostfied-
nictvím povolání a úkolu.

PouÏívejte knûÏství spravedlivû

Jste-li nositeli knûÏství, pamatujte na to, Ïe knûÏství má
b˘t va‰í souãástí v kaÏdé chvíli a za v‰ech okolností. KnûÏství
není jako plá‰È, kter˘ si mÛÏete oblékat a sundávat podle
libosti. Jakékoli vysvûcení do úfiadu v knûÏství je povoláním
k celoÏivotní sluÏbû se slibem, Ïe Pán vás podle va‰í vûrnosti
uãiní zpÛsobil˘mi k práci na Jeho díle.

Abyste mohli obdrÏet moc knûÏství a pouÏívat ji, musíte
toho b˘t hodni. Slova, která promlouváte, a va‰e kaÏdodenní
chování ovlivÀují va‰i schopnost slouÏit. Va‰e chování na
vefiejnosti musí b˘t bezúhonné. Va‰e chování v soukromí
je je‰tû dÛleÏitûj‰í. Pán prostfiednictvím proroka Josepha
Smitha prohlásil, Ïe „práva knûÏství jsou neoddûlitelnû spo-
jena s mocemi nebesk˘mi a Ïe moci nebeské nemohou b˘ti
ovládány ani pouÏívány, pouze podle zásad spravedlivosti“
(NaS 121:36). Nositele knûÏství varoval:

„KdyÏ se snaÏíme zakr˘vati hfiíchy své nebo uspokojo-
vati p˘chu svou, marnivou ctiÏádost svou nebo uplatÀovati
moc nebo panství nebo donucování na du‰i dûtí lidsk˘ch
v jakékoli mífie nespravedlivosti, vizte, nebesa se stáhnou;
Duch Pánû je zarmoucen; a kdyÏ se stáhne, amen s knûÏstvím
neboli s pravomocí onoho muÏe. Vizte, dfiíve neÏ si to uvû-
domí, je ponechán sám sobû.“ (NaS 121:37–38.)

NemÛÏete si udrÏet moc nebo vliv v knûÏství, leda by to
bylo „pfiesvûdãováním, shovívavostí, jemností a mírností a
láskou nepfiedstíranou; laskavostí a ryzím poznáním, které
budou velice roz‰ifiovati du‰i bez pokrytectví a beze lsti“.
KdyÏ „jsi pohnut Duchem Svat˘m“ nûkoho pokárat, projev
následnû více „lásky vÛãi tomu, jehoÏ jsi pokáral, aby tû
nepovaÏoval za nepfiítele svého; aby mohl vûdûti, Ïe vûrnost
tvá je silnûj‰í neÏ pouta smrti“. (NaS 121:41–44.)
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KdyÏ pouÏíváte knûÏství ve spravedlivosti a s láskou,
budete mít radost z toho, Ïe slouÏíte jako nástroj v rukách
Pánû. On fiekl:

„NechÈ nitro tvé je také plné pravé lásky vÛãi v‰em lidem
a k domácím ve vífie a nechÈ ctnost zdobí my‰lenky tvé neu-
stále; potom bude rÛsti sebedÛvûra tvá v pfiítomnosti BoÏí; a
nauka knûÏství bude skrápûti du‰i tvou jako rosa z nebe.

Duch Svat˘ bude stál˘m spoleãníkem tv˘m a Ïezlo tvé
nemûnn˘m Ïezlem spravedlivosti a pravdy; a panství tvé
bude vûãn˘m panstvím a bez donucovacích prostfiedkÛ bude
k tobû plynouti na vûky vûkÛ.“ (NaS 121:45–46.)

Dal‰í odkazy: Jan 15:16; Skutkové 8:14–20; Jakub 5:14–15; NaS 13; 20; 84;
107; Joseph Smith–Îivotopis 1:68–73

Viz také Aronovo knûÏství; Církevní správa; Melchisedechovo knûÏství;
Obfiady; Znovuzfiízení evangelia

Kniha Mormonova (Viz Písma)

Konfirmace (Viz Duch Svat˘; Vkládání rukou)

Kontrola porodnosti

KdyÏ jsou oddané páry fyzicky schopné, mají v˘sadu
poskytovat smrtelné tûlo duchovním dûtem Nebeského Otce.
Hrají svou roli ve velikém plánu ‰tûstí, jenÏ umoÏÀuje BoÏím
dûtem obdrÏet fyzické tûlo a projít smrtelností.

Jste-li Ïenatí nebo vdané, máte si se sv˘m partnerem
pohovofiit o posvátné zodpovûdnosti pfiivádût na svût dûti a
vychovávat je ve spravedlivosti. Zamyslete se pfiitom nad
posvátností a v˘znamem Ïivota. Pfiemítejte o radosti, která
pfiichází do domova, kdyÏ jsou v nûm dûti. Zamyslete se nad
vûãn˘mi poÏehnáními, která pfiicházejí k tûm, ktefií mají dobré
potomstvo. KdyÏ budete mít vy i va‰e manÏelka (vá‰ manÏel)
svûdectví o tûchto zásadách, budete pfiipraveni se s modlitbou
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rozhodnout, kolik mít dûtí a kdy je mít. Taková rozhodnutí
jsou mezi vámi dvûma a Pánem.

KdyÏ hovofiíte o tûchto posvátn˘ch záleÏitostech, mûjte
na pamûti, Ïe sexuální vztah v manÏelství je boÏsky schválen.
Zatímco jedním úãelem tohoto vztahu je opatfiit fyzické tûlo
pro BoÏí dûti, dal‰ím úãelem je vyjádfiit lásku jednoho k dru-
hému – poutat manÏela a manÏelku k sobû v oddanosti, vûr-
nosti, úctû, a pro spoleãn˘ cíl.

Království slávy

V‰ichni lidé budou skrze usmífiení JeÏí‰e Krista vzkfií‰eni
(viz Alma 11:42–45). AÏ budeme vzkfií‰eni, staneme pfied
Pánem, abychom byli souzeni (viz Zjevení 20:12; 3. Nefi
27:14). KaÏdému z nás bude v urãitém království slávy pfii-
dûleno vûãné místo pro pfieb˘vání. Pán uãil této zásadû, kdyÏ
fiekl: „V domû Otce mého pfiíbytkové mnozí jsou.“ (Jan 14:2.)

Existují tfii království slávy: celestiální království, tere-
striální království a telestiální království. Sláva, kterou zdû-
díte, bude záleÏet na hloubce va‰eho obrácení, a ta je vyjád-
fiena va‰í poslu‰ností Pánov˘ch pfiikázání. Bude záleÏet na
tom, jak jste „pfiijali svûdectví o JeÏí‰ovi“ (NaS 76:51; viz také
ver‰e 74, 79, 101).

Celestiální království

Celestiální království je nejvy‰‰ím ze tfií království slávy.
Ti, ktefií budou v tomto království, budou na vûky pfieb˘vati
v pfiítomnosti Boha Otce a Jeho Syna JeÏí‰e Krista. Toto má
b˘t va‰ím cílem: zdûdit celestiální slávu a pomáhat druh˘m,
aby i oni mohli obdrÏet toto veliké poÏehnání. Takovéhoto
cíle se nedosahuje na jeden pokus; je v˘sledkem celoÏivot-
ního úsilí o spravedlnost a stálého zamûfiení na tento cíl.

Celestiální království je místo pfiipravené pro ty, ktefií
„pfiijali svûdectví o JeÏí‰ovi“ a byli „[uãinûni] dokonal˘mi
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skrze JeÏí‰e, prostfiedníka nové smlouvy, jenÏ vykonal toto
dokonalé usmífiení skrze prolití své vlastní krve“ (NaS 76:51,
69). Abychom mohli zdûdit tento dar, musíme pfiijmout
obfiady spasení, dodrÏovat pfiikázání a ãinit pokání z hfiíchÛ.
V Nauce a smlouvách 76:50–70, 92–96 je podrobnû vysvût-
leno, kdo zdûdí celestiální slávu.

Prorok Joseph Smith obdrÏel v lednu 1836 zjevení, které
roz‰ífiilo jeho pochopení t˘kající se poÏadavkÛ pro ty, ktefií
zdûdí celestiální slávu. Nebesa se mu otevfiela a on uvidûl
celestiální království. Podivoval se, kdyÏ tam uvidûl svého
bratra Alvina, tfiebaÏe Alvin zemfiel pfiedtím, neÏ obdrÏel
obfiad kfitu. (Viz NaS 137:1–6.) Potom k proroku Josephovi
pfii‰el hlas Pánû:

„V‰ichni, kdoÏ zemfieli bez poznání tohoto evangelia,
kdoÏ by ho pfiijali, kdyby jim bylo dovoleno zÛstati, budou
dûdici celestiálního království BoÏího;

Také v‰ichni, jiÏ zemfiou od nynûj‰ka bez jeho poznání,
kdoÏ by ho pfiijali cel˘m srdcem sv˘m, budou dûdici onoho
království;

NeboÈ já, Pán, budu souditi v‰echny lidi podle skutkÛ
jejich, podle pfiání srdce jejich.“ (NaS 137:7–9.)

KdyÏ prorok Joseph mluvil o tomto zjevení, fiekl: „Také
jsem spatfiil, Ïe v‰echny dûti, jeÏ zemfiely pfiedtím, neÏ
dosáhly let zodpovûdnosti, jsou spaseny v celestiálním krá-
lovství nebeském.“ (NaS 137:10.)

Z dal‰ího zjevení, které prorok Joseph dostal, se dovídáme,
Ïe v rámci celestiálního království existují tfii stupnû. Máme-li
b˘t oslaveni v nejvy‰‰ím stupni a pokraãovat vûãnû v rámci
rodinn˘ch vztahÛ, musíme vstoupit do nové a vûãné smlouvy
manÏelství a onu smlouvu musíme vûrnû zachovávat. Jin˘mi
slovy, pro získání nejvy‰‰ího stupnû celestiální slávy je poÏado-
ván chrámov˘ sÀatek. (Viz NaS 131:1–4.) V‰ichni, kdoÏ jsou
hodni vstoupit do nové a vûãné smlouvy manÏelství, budou mít
tuto pfiíleÏitost, aÈ v tomto Ïivotû, nebo v Ïivotû, kter˘ pfiijde.
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Terestriální království

Ti, ktefií zdûdí terestriální slávu, „[pfiijmou] z pfiítomnosti
Synovy, ale ne z plnosti Otcovy. ProãeÏ, jsou tûlem terestriál-
ním, a ne tûlem celestiálním a li‰í se ve slávû jako se mûsíc li‰í
od slunce.“ (NaS 76:77–78.) V‰eobecnû fieãeno, lidé v terestriál-
ním království budou úctyhodní jedinci, ktefií „byli zaslepeni
vychytralostí lidí“ (NaS 76:75). Tato skupina lidí bude zahrno-
vat ãleny Církve, ktefií nebyli „udatní ve svûdectví o JeÏí‰ovi“
(NaS 76:79). Bude také zahrnovat ty, ktefií odmítli pfiíleÏitost
pfiijmout evangelium ve smrtelnosti, ale ktefií je pozdûji pfiijali
v posmrtném duchovním svûtû (viz NaS 76:73–74). V Nauce a
smlouvách 76:71–80, 91, 97 se mÛÏete dovûdût o tûch, ktefií
zdûdí terestriální slávu, více.

Telestiální království

Telestiální sláva bude vyhrazena tûm jedincÛm, ktefií
„nepfiijali evangelium Kristovo, ani svûdectví o JeÏí‰ovi“ (NaS
76:82). Tito jedinci obdrÏí svou slávu poté, co budou vykou-
peni z duchovního vûzení, kterému se nûkdy fiíká peklo (viz
NaS 76:84, 106). V Nauce a smlouvách 76:81–90, 98–106,
109–112 je podrobnû vysvûtleno, kdo zdûdí telestiální slávu.

Zatracení

Nûktefií lidé nebudou hodni toho, aby pfieb˘vali v králov-
stvích slávy. Budou naz˘váni „syny zatracení“ a budou muset
„obstáti v království, které není královstvím slávy“ (NaS 76:32;
88:24). Toto bude stav „tûch, kdoÏ znají [BoÏí] moc a byli uãi-
nûni podílníky jejími a strpûli skrze moc ìáblovu, aby byli pfie-
moÏeni a aby popfieli pravdu a vzdorovali [BoÏí] moci“ (NaS
76:31; viz také ver‰e 30, 32–49).

Dal‰í odkazy: 1. Korintsk˘m 15:40–42, viz také 1. Korintsk˘m 15:40
v Pfiekladu Josepha Smitha; NaS 88:20–39; 130:18–19
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Viz také Nebe; Peklo; Plán spasení; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Vûãn˘ Ïivot

Kfiest

Kniha Mormonova vypráví o skupinû lidí, ktefií poznali
evangelium a byli pokfitûni na místû zvaném Mormon. Od
chvíle, kdy byli pokfitûni, pokládali Mormon za krásné místo,
neboÈ právû tam „do‰li poznání Vykupitele svého“ (Mosiá‰
18:30). ProtoÏe byli posilováni sv˘m svûdectvím a smlouvou
kfitu, zÛstali Pánovi vûrni i v dobách tûÏk˘ch zkou‰ek (viz
Mosiá‰ 23–24).

I vy, tak jako lidé, o nichÏ se pí‰e v Knize Mormonovû, se
mÛÏete radovat, kdyÏ si vzpomenete na smlouvu kfitu a
sliby, které vám Pán dal. V obfiadu kfitu mÛÏete nacházet sílu,
aÈ jiÏ jste byli pokfitûni nedávno nebo pfied mnoha lety.

Vstup na cestu vedoucí k vûãnému Ïivotu

Kfiest je první spásn˘ obfiad evangelia (viz âlánky víry
1:4). Kfitem a konfirmací prostfiednictvím pravomoci knûÏství
se stáváte ãleny Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

KdyÏ jste se dali pokfitít, projevili jste ochotu následovat
SpasitelÛv pfiíklad. I On se dal pokfitít, i kdyÏ byl bez hfiíchu.
Vysvûtlil Janu Kfititeli, Ïe je tfieba, aby byl pokfitûn, aby „plnili
v‰elikou spravedlnost“ (viz Matou‰ 3:13–17).

V‰ichni, kdoÏ usilují o vûãn˘ Ïivot, musejí následovat
pfiíklad Spasitele tím, Ïe se dají pokfitít a obdrÏí dar Ducha
Svatého. Prorok Nefi fiekl, Ïe Spasitel nám ukázal „bránu,
kterou [máme] vstoupiti. NeboÈ brána, kterou [máme] vstou-
piti, je pokání a kfiest vodou; a pak pfiichází odpu‰tûní hfiíchÛ
[na‰ich] ohnûm a Duchem Svat˘m. A pak [jsme] na této tûsné
a úzké cestû, jeÏ vede k vûãnému Ïivotu“ (2. Nefi 31:17–18).
Vytrváme-li do konce, budeme-li zachovávat smlouvy a pfii-
jmeme-li dal‰í obfiady spasení, obdrÏíme vûãn˘ Ïivot.

Kfiest
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Kfiest po zpÛsobu Pánû

Spasitel zjevil proroku Josephu Smithovi správn˘ zpÛ-
sob kfitu a objasnil, Ïe obfiad musí b˘t proveden tím, kdo má
pravomoc knûÏství, a Ïe musí b˘t vykonán ponofiením:

„Osoba, která je povolána Bohem a má pravomoc od JeÏí‰e
Krista kfitíti, sestoupí do vody s osobou, která se dostavila ke
kfitu, a fiekne, oslovujíc ho nebo ji jménem: Byv povûfien JeÏí‰em
Kristem, kfitím tû ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

A pak ho nebo ji ponofií do vody a opût on nebo ona
z vody vyjde.“ (NaS 20:73–74.)

Ponofiení je symbolem smrti hfií‰ného Ïivota a znovuzro-
zením do duchovního Ïivota zasvûceného sluÏbû Bohu a Jeho
dûtem. Je také symbolem smrti a vzkfií‰ení. (Viz ¤ímanÛm
6:3–6.)

Malé dûti a kfiest

Ze zjevení posledních dnÛ víme, Ïe malé dûti jsou vykou-
peny milosrdenstvím JeÏí‰e Krista. Pán fiekl: „Nemohou
hfie‰iti, neboÈ Satanovi není dána moc pokou‰eti malé dûti,
dokud nezaãnou b˘ti pfiede mnou zodpovûdn˘mi.“ (Viz NaS
29:46–47.) Nemají b˘t kfitûny, dokud nedosáhnou vûku zodpo-
vûdnosti, a Pán zjevil, Ïe to je osm let (viz NaS 68:27; Pfieklad
Josepha Smitha, Genesis 17:11). KaÏd˘, kdo tvrdí, Ïe malé dûti
potfiebují kfiest, „popírá milosrdenství Kristova a pokládá za
nic usmífiení jeho a moc vykoupení jeho“ (Moroni 8:20; viz
také ver‰e 8–19, 21–24).

Va‰e smlouva kfitu

KdyÏ jste byli pokfitûni, uzavfieli jste smlouvu s Bohem.
Slíbili jste, Ïe na sebe vezmete jméno JeÏí‰e Krista, Ïe budete
dodrÏovat Jeho pfiikázání a Ïe Mu budete slouÏit aÏ do konce
(viz Mosiá‰ 18:8–10; NaS 20:37). Tuto smlouvu obnovujete
pokaÏdé, kdyÏ pfiijímáte svátost (viz NaS 20:77, 79).
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Vezmûte na sebe jméno JeÏí‰e Krista. KdyÏ vezmete na sebe
jméno JeÏí‰e Krista, nahlíÏíte na sebe jako na toho, kdo patfií
Jemu. Kladete Jeho a Jeho dílo ve svém Ïivotû na první místo.
Usilujete o to, co chce On, a ne o to, co chcete vy, nebo co vás
uãí svût, abyste chtûli.

Král Beniamin v Knize Mormonovû vysvûtluje, proã je
dÛleÏité, abychom vzali jméno Spasitele na sebe:

„Není dáno Ïádného jiného jména, jímÏ pfiichází spasení;
tudíÏ, chtûl bych, abyste na sebe vzali jméno Kristovo, vy
v‰ichni, ktefií jste vstoupili do smlouvy s Bohem, Ïe budete
poslu‰ni do konce Ïivota svého.

A stane se, Ïe kdo toto uãiní, bude shledán na pravici
BoÏí, neboÈ pozná jméno, jímÏ je nazván; neboÈ bude nazván
jménem Kristov˘m.

A nyní, stane se, Ïe ten, kdo na sebe nevezme jméno
Kristovo, musí b˘ti nazván nûjak˘m jin˘m jménem; tudíÏ,
bude se nalézati na levici BoÏí.“ (Mosiá‰ 5:8–10.)

DodrÏujte pfiikázání. Svou smlouvou kfitu se zavazujete, Ïe
pfiijdete do BoÏího království, Ïe se oddûlíte od svûta a Ïe
budete stát jako svûdkové BoÏí „za v‰ech dob a ve v‰ech
vûcech a na v‰ech místech“ (Mosiá‰ 18:9). Va‰e úsilí stát jako
svûdek BoÏí zahrnuje v‰e, co dûláte a co fiíkáte. SnaÏte se vÏdy
pamatovat na Pánova pfiikázání a snaÏte se je dodrÏovat.
Uchovávejte v ãistotû své my‰lenky, fieã a skutky. KdyÏ vyhle-
dáváte zábavu jako napfiíklad film, televizi, internet, hudbu,
knihy, ãasopisy a noviny, vybírejte opatrnû, abyste sledovali,
poslouchali nebo ãetli pouze to, co je povzná‰ející. Oblékejte se
zdrÏenlivû. Vybírejte si pfiátele, ktefií vás povzbuzují k tomu,
abyste dosáhli sv˘ch vûãn˘ch cílÛ. Vyh˘bejte se nemorálnosti,
pornografii, hazardním hrám, tabáku a koufiení, alkoholu a
drogám. Îijte tak, abyste byli hodni vstupu do chrámu.

SluÏte Pánovi. Pfiikázání oddûlit se od vûcí svûta nezna-
mená, Ïe se máte izolovat od druh˘ch. Souãástí smlouvy kfitu
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je slouÏit Pánovi, a Pánovi slouÏíte nejlépe tím, kdyÏ slouÏíte
sv˘m bliÏním. KdyÏ prorok Alma uãil o smlouvû kfitu, fiekl, Ïe
máme b˘t „ochotni nésti si navzájem bfiemena svá, aby byla
lehká“ a „ochotni truchliti s tûmi, ktefií truchlí... a utû‰ovati ty,
ktefií mají útûchy zapotfiebí“ (Mosiá‰ 18:8–9). Buìte laskaví a
zdvofiilí ke v‰em lidem, následujíce pfiíklad JeÏí‰e Krista tím,
jak jednáte s druh˘mi.

Zaslíbená poÏehnání kfitu

KdyÏ budete zachovávat smlouvu, kterou jste uãinili pfii
kfitu, Pán vám pro va‰i vûrnost bude Ïehnat. K poÏehnáním,
jeÏ obdrÏíte, patfií stálé spoleãenství Ducha Svatého, odpu‰-
tûní hfiíchÛ a v˘sada b˘t duchovnû znovuzrozeni.

Stálé spoleãenství Ducha Svatého. KdyÏ jste byli pokfitûni,
jeden nebo více oprávnûn˘ch nositelÛ Melchisedechova knûÏ-
ství vloÏilo ruce na va‰i hlavu a pfiedali vám dar Ducha
Svatého. Tento dar vám dává nárok na stálé spoleãenství
Ducha Svatého, pokud jste toho hodni. Stálé spoleãenství
Ducha je jedním z nejvût‰ích poÏehnání, které mÛÏete obdrÏet
ve smrtelnosti. Duch vás bude doprovázet po cestách spra-
vedlivosti a pokoje a povede vás k vûãnému Ïivotu.

Odpu‰tûní hfiíchÛ. ProtoÏe jste byli pokfitûni, mÛÏete obdr-
Ïet odpu‰tûní hfiíchÛ. Jin˘mi slovy, mÛÏete získat odpu‰tûní
díky milosrdenství Spasitele. S tímto poÏehnáním budete
moci jednou získat svolení Ïít v pfiítomnosti Nebeského Otce.

Abyste získali odpu‰tûní hfiíchÛ, musíte pouÏívat víru
v JeÏí‰e Krista, ãinit upfiímné pokání a vÏdy se snaÏit dodrÏo-
vat pfiikázání. Prorok Mormon uãil: „Prvotinami pokání je
kfiest; a kfiest pfiichází vírou ke splnûní pfiikázání; a splnûní
pfiikázání pfiiná‰í odpu‰tûní hfiíchÛ.“ (Moroni 8:25.) Vy „si
budete udrÏovati odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch“, kdyÏ se budete i
nadále pokofiovat pfied Bohem, kdyÏ Ho budete dennû vz˘vat
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v modlitbû, kdyÏ zÛstanete pevni ve vífie a kdyÏ budete slou-
Ïit tûm, jimÏ je toho zapotfiebí (viz Mosiá‰ 4:11–12, 26).

Buìte znovuzrozeni. Obfiadem kfitu a konfirmace jste byli
znovuzrozeni k novému Ïivotu. Spasitel pravil Nikodémovi:
„Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemÛÏ vjíti do králov-
ství BoÏího.“ (Jan 3:5.) Tak jako dítû vstupuje pfii narození do
nové existence, vy jste zapoãali nov˘ Ïivot, kdyÏ jste uzavfieli
smlouvu kfitu. KdyÏ budete zachovávat smlouvu kfitu, kdyÏ
budete pfiijímat svátost, abyste obnovili smlouvu kfitu, a kdyÏ
budete ãinit pokání z hfiíchÛ, budete duchovnû rÛst a budete
se více podobat Spasiteli. Apo‰tol Pavel uãil, Ïe kdyÏ jsme byli
pokfitûni, máme „[chodit] v novotû Ïivota“ (¤ímanÛm 6:4).

Vytrvejte do konce

KdyÏ jste byli pokfitûni a obdrÏeli jste dar Ducha Svatého,
musíte pokraãovat ve spravedlivosti, neboÈ tyto obfiady vyzna-
ãují pouze zaãátek va‰í cesty zpût k Nebeskému Otci, abyste
mohli pfieb˘vat s Ním. Prorok Nefi uãil:

„Poté, co jste vstoupili na tuto tûsnou a úzkou cestu, chci
se zeptati, je-li v‰e vykonáno? Vizte, pravím vám: Nikoli;
neboÈ nedo‰li byste tak daleko, jestliÏe by to nebylo slovem
Kristov˘m s neochvûjnou vírou v nûho, cele spoléhajíce na
zásluhy toho, kter˘ má moc ke spasení.

ProãeÏ, musíte se tlaãiti kupfiedu se stálostí v Kristu, majíce
dokonal˘ jas nadûje a lásku k Bohu a ke v‰em lidem. ProãeÏ,
budete-li se tlaãiti kupfiedu, hodujíce na slovû Kristovû, a vytr-
váte-li do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti Ïivot
vûãn˘.“ (2. Nefi 31:19–20.)

Dal‰í odkazy: Skutkové 2:37–38; 2. Nefi 31:4–13; Alma 7:14–16; 3. Nefi
11:18–41; 27:13–22; NaS 39:5–6, 10; 76:50–53

Viz také Duch Svat˘; KnûÏství; Pokání; Poslu‰nost; Svátost; Víra

Kfiest

57

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 57



KfiíÏ

KfiíÏ je pouÏíván v mnoha kfiesÈansk˘ch církvích jako
symbol Spasitelovy smrti a vzkfií‰ení a jako upfiímné vyjádfiení
víry. My, ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ,
si také s úctou pfiipomínáme utrpení Spasitele. Ale protoÏe
Spasitel Ïije, nepouÏíváme symbol Jeho smrti jako symbol své
víry.

Vá‰ Ïivot musí b˘t vyjádfiením va‰í víry. Pamatujte na
to, Ïe kdyÏ jste byli pokfitûni a konfirmováni, uzavfieli jste
smlouvu, Ïe na sebe vezmete jméno JeÏí‰e Krista. KdyÏ vás
va‰i pfiátelé pozorují, mají b˘t schopni pocítit va‰i lásku ke
Spasiteli a k Jeho dílu.

Jedin˘mi ãleny Církve, ktefií nosí symbol kfiíÏe, jsou
kaplani Svat˘ch posledních dnÛ, ktefií ho nosí na své vojenské
uniformû, aby dali najevo, Ïe jsou kaplany kfiesÈansk˘mi.

Viz také JeÏí‰ Kristus; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Vzkfií‰ení

KÛl (Viz Církevní správa)

Kvora Sedmdesáti (Viz Církevní správa)

Kvorum (Viz KnûÏství)

Kvorum dvanácti apo‰tolÛ (Viz Církevní správa)

Láska

Láska je pocit hluboké oddanosti, zájmu a náklonnosti.
Láska k Bohu a k bliÏním je vlastností uãedníkÛ JeÏí‰e Krista
(viz Matou‰ 22:35–40; Jan 13:34–35; 2. Nefi 31:20). Lásku
k Nebeskému Otci vyjadfiujeme tím, Ïe dodrÏujeme Jeho pfii-
kázání a Ïe slouÏíme Jeho dûtem. Lásku k druh˘m mÛÏeme
projevovat tím, Ïe jsme k nim laskaví, Ïe jim nasloucháme,
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truchlíme s nimi, utû‰ujeme je, slouÏíme jim, modlíme se za
nû, sdílíme s nimi evangelium a jsme jejich pfiáteli.

Na‰e láska k tûm, ktefií jsou kolem nás, roste, kdyÏ pama-
tujeme na to, Ïe jsme v‰ichni dûti BoÏí – Ïe jsme duchovní bra-
tfii a sestry. Láska, která vypl˘vá z tohoto pochopení, má moc
pfiesáhnout hranice národÛ, vyznání a barvy pleti.

Dal‰í odkazy: Leviticus 19:18, 34; Deuteronomium 6:5; Luká‰ 6:31–36; Jan
15:9–15; 1. Janova 4:7–21, viz také 1. Janova 4:12 v Pfiekladu Josepha
Smitha; Mosiá‰ 4:14–15; NaS 4:5; 12:8; 112:11; 121:41–45

Viz také Milosrdenství; Poslu‰nost; Pravá láska; SluÏba

ManÏelství

Mnozí lidé v dne‰ním svûtû odmítají manÏelství a rodinu,
a dokonce se jim vysmívají. První pfiedsednictvo a Kvorum
dvanácti apo‰tolÛ pfiedstavují uprostfied tûchto matoucích a
destruktivních hlasÛ pevn˘ hlas pravdy. „Slavnostnû [prohla-
‰ují], Ïe manÏelství mezi muÏem a Ïenou je ustanoveno
Bohem a Ïe rodina je stfiedem Stvofiitelova plánu pro vûãn˘
osud jeho dûtí“ (viz „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, strana 125
v tomto slovníku).

Rodina je nejvût‰ím zdrojem radostí v na‰em Ïivotû.
Vytváfiení pevn˘ch rodinn˘ch vztahÛ vyÏaduje úsilí, ale toto
úsilí pfiiná‰í nejvût‰í ‰tûstí v tomto Ïivotû i po celou vûãnost.
I kdyÏ jste tfieba v minulosti ‰Èastn˘ rodinn˘ Ïivot nemûli,
mÛÏete se snaÏit mít ‰Èastné a vûãné manÏelství a láskypln˘
vztah se ãleny rodiny.

Nová a vûãná smlouva manÏelství

Podle plánu ‰tûstí na‰eho Nebeského Otce mohou b˘t
muÏ a Ïena spolu zpeãetûni na ãas a ve‰kerou vûãnost. Ti, ktefií
jsou zpeãetûni v chrámu, mají jistotu, Ïe jejich vztah bude trvat
na vûky, pokud budou vûrni sv˘m smlouvám. Vûdí, Ïe je
nemÛÏe nic, dokonce ani smrt, natrvalo oddûlit.
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Smlouva vûãného manÏelství je nutná pro oslavení. Pán
skrze Josepha Smitha zjevil: „V celestiální slávû jsou tfii nebesa
neboli stupnû; A aby ãlovûk získal nejvy‰‰í, musí vstoupiti do
tohoto fiádu knûÏství [znamenajícího novou a vûãnou smlouvu
manÏelství]; A jestliÏe tak neuãiní, nemÛÏe ho získati. MÛÏe
vstoupiti do jiného, ale to je konec jeho království; nemÛÏe
míti rozrÛstání.“ (NaS 131:1–4.)

ManÏelsk˘ pár musí po pfiijetí peãeticích obfiadÛ a po
uzavfiení posvátn˘ch smluv v chrámu pokraãovat ve vûr-
nosti, aby obdrÏel poÏehnání vûãného manÏelství a oslavení.
Pán pravil:

„...jestliÏe se muÏ oÏení s manÏelkou skrze slovo mé, coÏ
je zákon mÛj, a skrze novou a vûãnou smlouvu, a je to na nû
zpeãetûno Svat˘m Duchem zaslíbení skrze toho, kdo je poma-
zán, jemuÏ jsem urãil tuto moc a klíãe tohoto knûÏství;... a jest-
liÏe [setrvají] ve smlouvû mé... bude se jim naplÀovati ve
v‰ech vûcech v‰echno, co sluÏebník mÛj na nû vloÏil, v ãase a
po celou vûãnost; a bude to míti plnou platnost, aÏ budou
mimo svût“ (NaS 132:19; vysvûtlení ohlednû Svatého Ducha
zaslíbení, viz strana 29).

Pfiíprava na manÏelství

Jste-li svobodní, pfiipravujte se na manÏelství peãlivû.
Pamatujte na to, Ïe sÀatek v chrámu se nedá niãím nahradit.
Pfiipravujte se na to, abyste byli oddáni s tím prav˘m ãlovû-
kem na pravém místû a v prav˘ ãas. Îijte nyní tak, abyste byli
hodni ãlovûka, s kter˘m byste chtûli b˘t oddáni.

Choìte na schÛzky pouze s tûmi, kdo mají vysoká mûfiítka
a v jejichÏ spoleãnosti mÛÏete svá vysoká mûfiítka zachovávat.
Peãlivû plánujte pozitivní a tvofiivé ãinnosti, abyste vy a vá‰
partner (va‰e partnerka) nezÛstali sami a abyste vÏdy mûli co
dûlat. ZÛstávejte na bezpeãn˘ch místech, kde se mÛÏete
snadno kontrolovat. Nikdy se neúãastnûte rozhovorÛ nebo
ãinností, které vyvolávají sexuální pocity.
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Hledejte partnera stejné víry. Hledejte nûkoho, koho byste
mohli mít vÏdy v úctû a koho byste si mohli vÏdy váÏit,
nûkoho, s k˘m byste se vzájemnû doplÀovali. NeÏ budete
oddáni, ujistûte se, Ïe jste na‰li toho, komu mÛÏete dát celé
srdce, ve‰kerou lásku, ve‰kerou oddanost, naprostou vûrnost.

Rady pro ty, ktefií zÛstávají svobodní

Nûktefií ãlenové Církve zÛstávají svobodní, aniÏ by udû-
lali nûjakou chybu, i kdyÏ po manÏelství velmi touÏí. T˘ká-li
se to vás, buìte uji‰tûni, Ïe „milujícím Boha v‰ecky vûci napo-
máhají k dobrému“ (¤ímanÛm 8:28). Pokud toho zÛstanete
hodni, jednoho dne, v tomto Ïivotû nebo v Ïivotû pfií‰tím,
vám budou udûlena v‰echna poÏehnání vûãného rodinného
vztahu. Pán to opakovanû slibuje skrze své proroky posled-
ních dnÛ.

Jste-li svobodní a pfiejete-li si oÏenit se ãi vdát se, nevzdá-
vejte se nadûje. Souãasnû nedovolte, aby vás tento vá‰ cíl
zamûstnával pfiespfiíli‰. Místo toho buìte horlivû zamûstnáni
smyslupln˘mi ãinnostmi. Hledejte zpÛsoby, jak slouÏit své
roz‰ífiené rodinû a lidem ve va‰í komunitû. Pfiijímejte církevní
povolání a zvelebujte je. Uchovávejte se ãist˘mi, tûlesnû i
duchovnû. Stále se vzdûlávejte, rozvívejte se a dûlejte pokroky
v osobním Ïivotû.

Vytváfiejte ‰Èastné manÏelství

Jste-li Ïenatí nebo vdané, pamatujte na to, Ïe pfiátelství a
láska mezi vámi a va‰ím partnerem má b˘t va‰ím nejochraÀo-
vanûj‰ím pozemsk˘m vztahem. Vá‰ partner (va‰e partnerka)
je jedin˘m ãlovûkem, kromû Pána, jehoÏ máte, jak vám bylo
pfiikázáno, milovat cel˘m sv˘m srdcem (viz NaS 42:22).

Pamatujte, Ïe manÏelství, v jeho pravém slova smyslu, je
partnerství rovnocenn˘ch lidí, v nûmÏ ani jeden neuplatÀuje
nadvládu nad druh˘m, ale oba se navzájem povzbuzují,
poskytují si útûchu a pomáhají si.
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ProtoÏe manÏelství je v Ïivotû tak dÛleÏit˘m vztahem,
vyÏaduje ãas, a zaslouÏí si ho. Nedávejte pfiednost ménû dÛle-
Ïit˘m závazkÛm. Vûnujte ãas tomu, abyste si spolu povídali a
abyste naslouchali jeden druhému. Buìte pozorní a ohledu-
plní. Projevujte si ãasto nûÏnosti a náklonnost.

Rozhodnûte se, Ïe nikdy nevstoupí mezi vás a va‰eho
partnera nic, co by rozvrátilo va‰e manÏelství. Rozhodnûte
se, Ïe budete vytváfiet manÏelství ‰Èastné, navzdory pfiekáÏ-
kám, které mohou vyvstat.

Buìte si navzájem vûrni. Buìte vûrni své manÏelské
smlouvû v my‰lenkách, slovech i skutcích. Pamatujte na to, Ïe
Pán fiekl: „Bude‰ milovati manÏelku svou cel˘m srdcem sv˘m
a pfiilne‰ k ní a k nikomu jinému.“ (NaS 42:22.) Spojení
„k nikomu jinému“ uãí, Ïe nikdo, nic, Ïádná ãinnost nebo maje-
tek, nemá mít nikdy pfiednost pfied va‰ím vztahem k va‰emu
partnerovi.

Vyh˘bejte se ãemukoli, co by vás mohlo vést k tomu, Ïe
byste byli v jakémkoli smûru nevûrní. Pornografie, nemravné
fantazie a flirtování budou nahlodávat vá‰ charakter a pod-
kopou základ va‰eho manÏelství.

Spravujte spoleãnû své finance. Vypracujte si rozpoãet a
fiiìte se jím. Buìte obezfietní ve sv˘ch v˘dajích a dejte pozor,
abyste se nedostali do podruãí dluhu. Moudré spravování
penûz a nezadluÏenost pfiispívá k pokoji v rodinû.

Zamûfite svÛj Ïivot na evangelium JeÏí‰e Krista. Navzájem
si pomáhejte dodrÏovat smlouvy, které jste uzavfieli.
Nav‰tûvujte spoleãnû církevní shromáÏdûní a chrám. Spoleãnû
studujte písma. Na zaãátku i na konci kaÏdého dne spoleãnû
pokleknûte k modlitbû, abyste svému Nebeskému Otci podû-
kovali jeden za druhého a abyste Ho v jednotû poÏádali o
poÏehnání svého Ïivota, domova, tûch, které máte rádi, a
sv˘ch spravedliv˘ch pfiání. BÛh vás potom povede a vá‰ kaÏ-
dodenní rozhovor s Ním vám bude pfiiná‰et pokoj a radost,
které nemohou pfiijít z Ïádného jiného zdroje. S léty se va‰e
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pfiátelství bude prohlubovat; va‰e láska bude zesilovat. Stále
více si budete jeden druhého váÏit.

Dal‰í odkazy: Genesis 1:27–28; 2:18, 21–24; 1. Korintsk˘m 11:11; Efezsk˘m
5:22–33; MojÏí‰ 2:27–28; 3:18, 21–24

Viz také Cudnost; Chrámy; Jednota; Rodina; Rozvod

Melchisedechovo knûÏství

„V církvi jsou dvû knûÏství, totiÏ Melchisedechovo a
Aronovo“ (NaS 107:1). Melchisedechovo knûÏství, které je
„podle fiádu Syna BoÏího“ (NaS 107:3), je to vût‰í z tûchto dvou.
„Má... právo pfiedsednictví a má moc a pravomoc nad v‰emi
úfiady v církvi“ (NaS 107:8). Také drÏí „klíãe v‰ech duchovních
poÏehnání církve“ (NaS 107:18). Je pojmenováno po velkém
vysokém knûzi, kter˘ Ïil v dobû proroka Abrahama (viz NaS
107:2–4; viz také Alma 13:14–19).

Pravomocí Melchisedechova knûÏství vedou církevní
vedoucí Církev a fiídí po celém svûtû kázání evangelia. V obfia-
dech Melchisedechova knûÏství „se projevuje moc boÏskosti“
(NaS 84:20).

Toto vût‰í knûÏství bylo dáno Adamovi a bylo na zemi
pokaÏdé, kdyÏ Pán zjevil své evangelium. Bûhem velkého
odpadlictví bylo vzato ze zemû, ale v kvûtnu 1829, kdyÏ ho
apo‰tolové Petr, Jakub a Jan pfiedali Josephu Smithovi a
Oliveru Cowderymu, bylo znovuzfiízeno.

Úfiady Melchisedechova knûÏství jsou apo‰tol, sedmde-
sátník, patriarcha, vysok˘ knûz a star‰í. President vysokého
knûÏství je presidentem Církve (viz NaS 107:64–66).

MuÏi v Církvi musejí b˘t zpÛsobil˘mi nositeli Melchise-
dechova knûÏství, aby mohli obdrÏet chrámové obdarování a
b˘t zpeãetûni ke své rodinû na vûãnost. Mají pravomoc pfii-
sluhovat nemocn˘m a dávat zvlá‰tní poÏehnání ãlenÛm
rodiny a dal‰ím. Jsou-li oprávnûni pfiedsedajícím vedoucím
knûÏství, mohou udûlit dar Ducha Svatého a vysvûtit dal‰í
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zpÛsobilé muÏe do úfiadÛ v Aronovû a Melchisedechovû
knûÏství.

KdyÏ muÏ pfiijímá Melchisedechovo knûÏství, bere na
sebe pfiísahu a smlouvu knûÏství. Slibuje, Ïe bude vûrn˘m, Ïe
bude zvelebovat své povolání, Ïe bude „pilnû [dbát] slov vûã-
ného Ïivota“ a „Ïíti kaÏd˘m slovem, jeÏ vychází z úst BoÏích“.
Ti, ktefií tuto smlouvu dodrÏují, budou posvûceni Duchem a
obdrÏí „v‰e, co... Otec má“. (Viz NaS 84:33–44.)

Viz také Aronovo knûÏství; KnûÏství

Milénium

Milénium je období trvající 1000 let. KdyÏ mluvíme o
„miléniu“, máme na mysli zpravidla onûch tisíc let, která
budou následovat po druhém pfiíchodu Spasitele (viz Zjevení
20:4; NaS 29:11). Bûhem milénia „Kristus bude vládnouti
osobnû na zemi” (âlánky víry 1:10).

Milénium bude dobou, kdy bude na zemi spravedlivost a
pokoj. Pán zjevil, Ïe „v onen den nepfiátelství ãlovûka a nepfiá-
telství zvífiat, ano, nepfiátelství ve‰kerého tûla ustane“ (NaS
101:26; viz také Izaiá‰ 11:6–9). Satan bude „svázán, takÏe
nebude míti Ïádného místa v srdci dûtí lidsk˘ch“ (NaS 45:55;
viz také Zjevení 20:1–3).

Bûhem milénia budou v‰ichni lidé na zemi dobfií a spra-
vedlní, ale mnozí nepfiijmou plnost evangelia. âlenové Církve
tedy budou zapojeni do misionáfiské práce.

âlenové Církve budou bûhem milénia zapojeni také do
chrámové práce. Svatí budou pokraãovat v budování chrámÛ
a v pfiijímání obfiadÛ pro své zemfielé pfiíbuzné. Vedeni zje-
vením budou pfiipravovat záznamy o sv˘ch pfiedcích, které
budou sahat zpût aÏ k Adamovi a Evû.

Naprostá spravedlivost a pokoj pfietrvá aÏ do konce tûchto
tisíce let, kdy Satan „bude propu‰tûn na krátk˘ ãas, aby mohl
shromáÏditi vojska svá“. Satanova vojska budou bojovat proti

Milénium
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zástupÛm nebe, které povede Michal neboli Adam. Satan a
jeho následovníci budou poraÏeni a na vûky vyvrÏeni. (Viz
NaS 88:111–115.)

Dal‰í odkazy: NaS 45:55–59; 101:22–34; 133:25

Viz také Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

Milosrdenství

Nebesk˘ Otec zná na‰e slabosti a hfiíchy. Své milosrden-
ství projevuje tím, Ïe nám odpou‰tí hfiíchy a pomáhá nám
vrátit se do Jeho pfiítomnosti, abychom tam s Ním mohli pfie-
b˘vat.

Mohlo by se zdát, Ïe takové slitování je v rozporu se záko-
nem spravedlnosti, kter˘ vyÏaduje, aby niãemu neãistému
nebylo dovoleno pfieb˘vat s Bohem (viz 1. Nefi 10:21). Ale
usmífiení JeÏí‰e Krista umoÏnilo Bohu, aby „mohl b˘ti doko-
nal˘m, spravedln˘m Bohem, a také Bohem milosrdn˘m“
(Alma 42:15).

Pfiijmûte BoÏí milosrdenství

Spasitel uspokojil poÏadavky spravedlnosti, kdyÏ zaujal
na‰e místo a vytrpûl trest za na‰e hfiíchy. Otec nás mÛÏe díky
tomuto nesobeckému ãinu milosrdnû zbavit trestu a pfiivítat
nás ve své pfiítomnosti. Abychom mohli obdrÏet Pánovo
odpu‰tûní, musíme ãinit upfiímné pokání z hfiíchÛ. Uãil tomu
Alma: „Spravedlnost vykonává v‰echny poÏadavky své, a i
milosrdenství má nárok na v‰e, co mu patfií; a tak nikdo není
spasen neÏli ten, kdo je opravdu kajícn˘.“ (Alma 42:24; viz
také ver‰e 22–23, 25.)

Odpu‰tûní hfiíchu není jedin˘m darem milosrdenství od
Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista. KaÏdé poÏehnání, které dostá-
váte, je skutkem milosrdenství, neboÈ vÏdy dostáváte více, neÏ
kolik byste si kdy mohli sami zaslouÏit. Mormon uãil:

Milosrdenství
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„V‰echny vûci, které jsou dobré, pfiicházejí od Krista; jinak by
lidé byli padlí a Ïádná dobrá vûc by k nim pfiijíti nemohla.“
(Moroni 7:24.) Napfiíklad jste pfiíjemci boÏského milosrdenství,
kdyÏ Nebesk˘ Otec naslouchá va‰im modlitbám a odpovídá
na nû, kdyÏ pfiijímáte vedení Ducha Svatého a kdyÏ jste uzdra-
veni z nemoci mocí knûÏství. I kdyÏ v‰echna taková poÏehnání
pfiicházejí jako v˘sledek va‰í poslu‰nosti, nikdy byste je neob-
drÏeli pouze sv˘m úsilím. Jsou to milosrdné dary od milují-
cího a soucitného Otce.

Projevujte milosrdenství druh˘m

KdyÏ Spasitel mluvil se sv˘mi uãedníky, pfiikázal: „Buìte
milosrdní, jako i Otec vá‰ milosrdn˘ jest.“ (Luká‰ 6:36.) Pokud
jde o vá‰ vztah k druh˘m, mÛÏete následovat pfiíklad milosr-
denství svého Nebeského Otce. SnaÏte se ze svého Ïivota
odstranit aroganci, p˘chu a dom˘‰livost. Hledejte zpÛsoby,
jak b˘t vÛãi druh˘m soucitn˘m, uctiv˘m, odpou‰tûjícím, las-
kav˘m a trpûliv˘m, a to i tehdy, kdyÏ jste si vûdomi jejich
chyb. KdyÏ se budete vÛãi druh˘m takto chovat, povedete je
k tomu, aby byli milosrdnûj‰í, a vy budete mít vût‰í nárok na
milosrdenství BoÏí.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 5:7; Luká‰ 10:25–37; Alma 34:14–16

Viz také Milost; Odpu‰tûní; Pravá láska; Spravedlnost

Milost

Slovo milost, tak jak je pouÏíváno v písmech, se t˘ká hlavnû
boÏské pomoci a síly, kterou pfiijímáme skrze usmífiení Pána
JeÏí‰e Krista. Apo‰tol Pavel uãil, Ïe máme rÛst „v milosti a
v známosti Pána na‰eho a spasitele Jezukrista“ (2. Petrova 3:18).

Spaseni milostí

KvÛli pádu projde kaÏd˘ ãasnou smrtí. Milostí, kterou
umoÏnila Spasitelova usmifiující obûÈ, budou v‰ichni lidé
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vzkfií‰eni a obdrÏí nesmrtelnost (viz 2. Nefi 9:6–13). Ale
samotné vzkfií‰ení nás neopravÀuje získat vûãn˘ Ïivot v pfií-
tomnosti BoÏí. Na‰e hfiíchy zpÛsobují, Ïe jsme neãistí a
neschopni pfieb˘vat v BoÏí pfiítomnosti, a potfiebujeme Jeho
milost, aby nás oãistila a zdokonalila „po v‰em, co my mÛÏeme
uãiniti“ (2. Nefi 25:23).

Spojení „po v‰em, co my mÛÏeme uãiniti“ uãí, Ïe k tomu,
abychom mohli pfiijmout plnost Pánovy milosti a abychom
byli hodni pfieb˘vat s Ním, se od nás vyÏaduje urãité úsilí. Pán
nám pfiikazuje, abychom byli poslu‰ni Jeho evangelia, coÏ
zahrnuje mít víru v Nûho, ãinit pokání z hfiíchÛ, dát se pokfitít,
pfiijmout dar Ducha Svatého a vytrvat do konce (viz Jan 3:3–5;
3. Nefi 27:16–20; âlánky víry 1:3–4). Prorok Moroni psal o
milosti, kterou pfiijímáme, kdyÏ pfiicházíme ke Spasiteli a jsme
poslu‰ni Jeho uãení:

„Ano, pojìte ke Kristu a buìte v nûm zdokonalováni a
popírejte v sobû ve‰kerou bezboÏnost; a popfiete-li v sobû ve‰-
kerou bezboÏnost a budete-li milovati Boha celou svou mocí,
myslí a silou, pak je milost jeho postaãující pro vás, abyste
milostí jeho mohli b˘ti dokonalí v Kristu; a jste-li milostí BoÏí
dokonalí v Kristu, nemÛÏete nikterak popírati moc BoÏí.

A opût, jste-li milostí BoÏí dokonalí v Kristu a nepopí-
ráte-li jeho moc, pak jste v Kristu milostí BoÏí posvûcováni
skrze prolití krve Kristovy, coÏ je ve smlouvû Otce na odpu‰-
tûní hfiíchÛ va‰ich, takÏe se stáváte svat˘mi, bez poskvrny.“
(Moroni 10:32–33.)

Pfiijímejte milost po cel˘ Ïivot

Kromû toho, Ïe potfiebujete milost pro své koneãné spa-
sení, potfiebujete tuto uschopÀující moc dennû ve svém Ïivotû.
KdyÏ se pfiibliÏujete svému Nebeskému Otci s pílí, pokorou a
mírností, bude vás svou milostí pozvedat a posilovat (viz
Pfiísloví 3:34; 1. Petrova 5:5; NaS 88:78; 106:7–8). KdyÏ spolé-
háte na Jeho milost, umoÏÀuje vám to postupovat a rÛst ve
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spravedlivosti. JeÏí‰ sám „zprvu neobdrÏel plnost, ale pokra-
ãoval od milosti k milosti, dokud neobdrÏel plnost“ (NaS
93:13). Milost vám umoÏÀuje budovat BoÏí království, coÏ je
sluÏba, kterou nemÛÏete poskytovat pouze svou silou a
sv˘mi prostfiedky (viz Jan 15:5; Filipensk˘m 4:13; ÎidÛm
12:28; Jákob 4:6–7).

Ztratíte-li nûkdy odvahu pokraãovat v Ïivotû podle evan-
gelia nebo budete-li mít pocit, Ïe jste na to pfiíli‰ slabí, pama-
tujte na sílu, kterou mÛÏete obdrÏet uschopÀující mocí milosti.
Útûchu a uji‰tûní mÛÏete najít v tûchto slovech Pánû: „Milost
má postaãuje pro v‰echny, ktefií se pfiede mnou pokofií; neboÈ
pokofií-li se pfiede mnou a budou-li míti víru ve mne, pak uãi-
ním, Ïe slabé vûci se pro nû stanou siln˘mi.“ (Eter 12:27.)

Dal‰í odkazy: Skutkové 15:11; ¤ímanÛm 5:2; 2. Nefi 10:24; 11:5

Viz také Spasení; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Vzkfií‰ení

Mír a pokoj

Mnozí lidé nahlíÏejí na mír jako na stav, kdy není válka.
Písma hovofií o míru a o pokoji. Pokoj mÛÏeme pociÈovat i
v dobách války, ale stejnû tak ho mÛÏeme postrádat, kdyÏ
válka není. Pouhá nepfiítomnost konfliktu nám nepfiinese
pokoj do srdce. Pokoj pfiichází prostfiednictvím evangelia –
prostfiednictvím usmífiení JeÏí‰e Krista, pfiisluhování Ducha
Svatého a prostfiednictvím na‰í spravedlivosti, upfiímného
pokání a vytrvalé sluÏby.

I kdyÏ svût v‰ude kolem se zmítá ve zmatku, mÛÏete
obdrÏet poÏehnání vnitfiního pokoje. Toto poÏehnání bude
s vámi stále, pokud budete stát vûrnû za sv˘m svûdectvím o
evangeliu a pokud budete pamatovat na to, Ïe Nebesk˘ Otec
a JeÏí‰ Kristus vás milují a dohlíÏejí na vás.

Kromû toho, Ïe budete pociÈovat pokoj sami, mÛÏete
sv˘m vlivem pfiiná‰et pokoj ãlenÛm své rodiny, lidem ve svém
okolí a ve svûtû. Pokoj ‰ífiíte tehdy, kdyÏ dodrÏujete pfiikázání,
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kdyÏ slouÏíte, kdyÏ peãujete o ãleny rodiny a bliÏní a kdyÏ sdí-
líte evangelium. Pokoj ‰ífiíte vÏdy, kdyÏ zmírÀujete utrpení
nûkoho druhého.

NíÏe uvedená slova Spasitele nás uãí pociÈovat pokoj,
kter˘ pfiiná‰í evangelium:

„Utû‰itel pak, ten Duch svat˘, kteréhoÏ po‰le Otec ve
jménu mém, onÈ vás nauãí v‰emu, a pfiipomeneÈ vám v‰ecko,
coÏ jsem koli mluvil vám.

Pokoj zÛstavuji vám, pokoj svÛj dávám vám; ne jako svût
dává, já dávám vám. NermutiÏ se srdce va‰e, ani strachuj.“
(Jan 14:26–27.)

„Nebojte se ãiniti dobro, synové moji, neboÈ cokoli roz-
séváte, to budete také Ïnouti; tudíÏ, rozséváte-li dobré,
budete také Ïnouti dobré jako svou odmûnu.

TudíÏ, neboj se, malé stádo; ãiÀte dobro; nechÈ se zemû a
peklo spolãí proti vám, neboÈ jestliÏe jste postaveni na skále
mé, nemohou zvítûziti.

Vizte, neodsuzuji vás; jdûte cestou svou a nehfie‰te více;
konejte s rozváÏností dílo, které jsem vám pfiikázal.

Hleìte ke mnû v kaÏdé my‰lence; nepochybujte, nebojte se.
Vizte rány, jeÏ probodly bok mÛj, a také stopy hfiebÛ

v rukou a nohou m˘ch; buìte vûrní, zachovávejte pfiikázání
má, a zdûdíte království nebeské. Amen.“ (NaS 6:33–37.)

„Tyto vûci mluvil jsem vám, abyste ve mnû pokoj mûli.
Na svûtû ssouÏení míti budete, ale [buìte dobré mysli], jáÈ
jsem pfiemohl svût.“ (Jan 16:33.)

KdyÏ pamatujete na Spasitele a následujete Ho, skuteãnû
mÛÏete b˘t dobré mysli. V kaÏdé chvíli mÛÏete pociÈovat
skuteãn˘, trval˘ pokoj. MÛÏete nacházet nadûji v prvních slo-
vech, která Spasitel po svém vzkfií‰ení pronesl ke sv˘m uãed-
níkÛm: „Pokoj vám.“ (Jan 20:19.)

Dal‰í odkaz: NaS 59:23

Viz také Duch Svat˘; JeÏí‰ Kristus; Láska; Nadûje; Pravá láska; SluÏba;
Válka
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Misionáfiská práce

KdyÏ se nám dostane poÏehnání, které pramení ze Ïivota
podle evangelia, je pfiirozené, Ïe se chceme o tato poÏehnání
podûlit s druh˘mi. Pán mluvil o radosti, která nám pfiichází
do Ïivota, kdyÏ sdílíme Jeho evangelium s druh˘mi:

„PakliÏe budete pracovati po v‰echny dny své pfii hlá-
sání pokání tomuto lidu a pfiivedete jen jednu du‰i ke mnû,
jak veliká bude radost va‰e s ní v království mého Otce!

A nyní, jestliÏe budete míti velikou radost s jednou du‰í,
kterou jste pfiivedli ke mnû do království mého Otce, jak veli-
kou budete míti radost, jestliÏe pfiivedete mnoho du‰í ke
mnû!“ (NaS 18:15–16.)

Misionáfiská povinnost kaÏdého ãlena

Pán zjevil, Ïe misionáfiská práce je zodpovûdností v‰ech
Svat˘ch posledních dnÛ (viz NaS 88:81). Vy, ãlenové Pánovy
Církve, mÛÏete prostfiednictvím dobrotivosti svého Ïivota a
síly svého svûdectví pomáhat pfii pfiípravû ãlenÛ rodiny, pfiá-
tel a dal‰ích znám˘ch na to, aby se se‰li s misionáfii na pln˘
úvazek.

Nejmocnûj‰í misionáfiské poselství, které mÛÏete ‰ífiit, je
vá‰ vlastní pfiíklad ‰Èastného Ïivota Svatého posledních dnÛ.
Pamatujte na to, Ïe lidé nevstupují do Církve pouze díky
zásadám evangelia, jimÏ se uãí. Do Církve vstupují proto, Ïe
pociÈují nûco, co zaãíná uspokojovat jejich duchovní potfieby.
Je-li va‰e pfiátelství s nimi upfiímné, budou schopni pociÈovat
ducha va‰eho svûdectví a ‰tûstí.

Kromû toho, Ïe mÛÏete b˘t dobr˘m pfiíkladem, mÛÏete
b˘t „hotovi... vÏdycky k vydání poãtu v‰elikému, kdoÏ by od
vás poÏádal zprávy z nadûje té, kteráÏ jest v vás“ (1. Petrova
3:15). MÛÏete se modlit o to, abyste mûli pfiíleÏitosti fiíkat
druh˘m o znovuzfiízeném evangeliu. Potom byste mûli b˘t
pohotoví, protoÏe mnoho lidí touÏí po pravdû.

Misionáfiská práce
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SluÏba na misii na pln˘ úvazek

Pán po svém vzkfií‰ení sv˘m uãedníkÛm pfiikázal:
„Jdouce, uãte v‰ecky národy, kfitíce je ve jméno Otce i Syna i
Ducha svatého.“ (Matou‰ 28:19.) Aby mladí muÏi v Církvi,
ktefií jsou toho schopni, naplnili toto pfiikázání, mají povin-
nost pfiipravovat se duchovnû, tûlesnû a citovû na misionáfi-
skou sluÏbu na pln˘ úvazek. Îeny, které nemají manÏela, a
star‰í manÏelské páry mají téÏ pfiíleÏitost slouÏit na misii na
pln˘ úvazek. Pfiejete-li si slouÏit na misii na pln˘ úvazek,
promluvte si se sv˘m biskupem nebo presidentem odboãky.

SluÏte nov˘m ãlenÛm Církve

K misionáfiské práci patfií pomáhání tûm, ktefií vstoupili
do Církve, a jejich podporování. KdyÏ pfiemítáte o této zod-
povûdnosti, pamatujte na to, Ïe noví ãlenové, kdyÏ vstupují
do Církve, mohou ãelit zkou‰kám. Jejich nové závazky ãasto
vyÏadují, aby odloÏili staré zvyky a aby opustili staré pfiátele
a známé. Církev je kromû toho uvádí do zpÛsobu Ïivota,
kter˘ se jim mÛÏe jevit jako odli‰n˘ a nároãn˘.

KaÏd˘ nov˘ ãlen Církve potfiebuje tfii vûci: pfiítele, zodpo-
vûdnost a v˘Ïivu „dobr˘m slovem BoÏím“ (Moroni 6:4).
MÛÏete se podílet na poskytování této pomoci. VÏdy mÛÏete
b˘t pfiítelem. I kdyÏ nezastáváte úfiad, kter˘ by vás opravÀo-
val pfiedávat oficiální církevní povolání, mÛÏete s nov˘mi
ãleny pracovat bok po boku pfii poskytování sluÏby. A mÛÏete
vyhledávat pfiíleÏitosti k tomu, abyste se s nov˘mi ãleny podû-
lili o slovo BoÏí.

Dal‰í odkazy: Marek 16:15; Alma 26:1–16; NaS 4; 60:2; 84:88; 123:12

Modlitba

Jste dûti BoÏí. Vá‰ Nebesk˘ Otec vás miluje, zná va‰e
potfieby a chce, abyste s Ním komunikovali prostfiednictvím
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modlitby. Modlete se k Nûmu a k nikomu jinému. Pán JeÏí‰
Kristus pfiikázal: „TudíÏ se musíte vÏdy modliti k Otci ve
jménu mém“ (3. Nefi 18:19).

Vytvofiíte-li si návyk obracet se na Boha v modlitbû,
poznáte Ho a budete se Mu stále více pfiibliÏovat. Va‰e pfiání
se budou více podobat Jeho pfiáním. Budete schopni zajistit
pro sebe a pro druhé poÏehnání, která je pfiipraven dát, pokud
Ho jen poÏádáte s vírou.

Zásady pro modlitbu

Vá‰ Nebesk˘ Otec je vÏdy pfiipraven va‰im modlitbám
naslouchat a odpovídat na nû. Moc va‰ich modliteb záleÏí na
vás. Zatímco se budete snaÏit uãinit modlitbu souãástí svého
Ïivota, pamatujte na tyto rady:

UãiÀte své modlitby smyslupln˘mi. Prorok Mormon nás
varoval, Ïe bude-li se nûkdo „modliti, ale nikoli s opravdo-
v˘m zámûrem srdce... nijak mu to neprospûje, neboÈ BÛh
nikoho takového nepfiijímá“ (Moroni 7:9). Abyste své mod-
litby uãinili smyslupln˘mi, musíte se modlit upfiímnû a
„z celé síly srdce“ (Moroni 7:48). KdyÏ se modlíte, dbejte na
to, abyste se vyvarovali planého opakovaní slov (viz Matou‰
6:7). Vûnujte velkou pozornost svému postoji a slovÛm, která
pouÏíváte.

PouÏívejte slova, která vyjadfiují lásku, váÏnost, úctu a blízk˘
vztah. Uplatnûní této zásady se bude li‰it podle jazyka, kter˘m
mluvíte. KdyÏ se modlíte, mohli byste napfiíklad pouÏívat styl
jazyka, kter˘ se podobá jazyku va‰ich písem. Zásada v‰ak
zÛstává stejná bez ohledu na jazyk: KdyÏ se modlíte, máte
pouÏívat slova, která vhodn˘m zpÛsobem vyjadfiují láskypln˘
a uctiv˘ vztah k Bohu. Nauãit se jazyku modlitby nemusí b˘t
snadné, ale kdyÏ se budete modlit a ãíst písma, budete
postupnû se sv˘mi modlitbami stále více spokojeni.

VÏdy Nebeskému Otci vzdávejte díky. Máte „dennû [Ïíti]
v díkÛvzdání za mnohá milosrdenství a poÏehnání, která vám
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udílí“ (Alma 34:38). KdyÏ budete vûnovat ãas tomu, abyste si
pfiipomnûli svá poÏehnání, uvûdomíte si, jak mnoho toho
Nebesk˘ Otec pro vás dûlá. Vyjadfiujte Mu svá podûkování.

Vyhledávejte u Nebeského Otce vedení a sílu pro v‰e, co dûláte.
Alma svému synu Helamanovi radil: „Volej k Bohu o ve‰ke-
rou podporu svou; ano, nechÈ ve‰kerá konání tvá jsou pro
Pána, a aÈ jde‰ kamkoli, nechÈ je to v Pánu; ano, nechÈ ve‰keré
my‰lenky tvé smûfiují k Pánu; ano, nechÈ náklonnost srdce
tvého ulpí na Pánovi na vûky. Raì se s Pánem ve ve‰kerém
konání svém a on tû povede k dobrému; ano, kdyÏ veãer ulé-
há‰, uléhej v Pánu, aby nad tebou bdûl ve spánku tvém; a
kdyÏ ráno vstává‰, nechÈ je tvé srdce naplnûno podûkováním
Bohu; a jestliÏe toto bude‰ ãiniti, bude‰ pozvednut posledního
dne.“ (Alma 37:36–37; viz také Alma 34:17–26.)

KdyÏ se modlíte, pamatujte na potfieby druh˘ch. Proná‰ejte
modlitby „za blaho [své] a také za blaho tûch, ktefií jsou kolem
vás“ (Alma 34:27). Proste Nebeského Otce, aby Ïehnal potfieb-
n˘m a aby je utû‰oval. Proste Ho, aby inspiroval a posiloval
presidenta Církve, dal‰í generální autority a va‰e místní cír-
kevní vedoucí. Modlete se za blaho ãlenÛ rodiny a pfiátel.
Modlete se za pfiedstavitele státu. Proste Pána, aby inspiroval
a chránil misionáfie a lidi, které oni uãí.

Usilujte o vedení Ducha Svatého, abyste vûdûli, co do sv˘ch mod-
liteb zahrnout. Duch Svat˘ vás mÛÏe uãit, jak se modlit, a mÛÏe
vás vést v tom, co fiíkáte (viz ¤ímanÛm 8:26; 2. Nefi 32:8). MÛÏe
vám pomáhat modlit se „podle vÛle BoÏí“ (NaS 46:30).

KdyÏ o nûco v modlitbû poÏádáte, dûlejte v‰e, co je ve va‰ich
moÏnostech, abyste naplnûní své Ïádosti napomohli. Nebesk˘ Otec
od vás oãekává, Ïe udûláte více neÏ jen to, Ïe Ho poÏádáte o
poÏehnání. KdyÏ máte pfied sebou nûjaké dÛleÏité rozhod-
nutí, ãasto, neÏ vám dá odpovûì, bude vyÏadovat, abyste to
„[promysleli] v mysli své“ (viz NaS 9:7–8). Úãinnost va‰ich
modliteb o vedení bude úmûrná va‰í snaze vnímat na‰eptá-
vání Ducha Svatého. Va‰e modlitby za va‰e vlastní blaho a za
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blaho druh˘ch budou marné, jestliÏe „budete odmítati
potfiebné a nahé a nebudete nav‰tûvovati nemocné a souÏené
a nebudete udíleti ze jmûní svého, máte-li, tûm, ktefií toho mají
zapotfiebí“ (Alma 34:28).

Máte-li pfied sebou tûÏk˘ úkol, Nebeského Otce potû‰í,
kdyÏ pokleknete a poÏádáte o pomoc a kdyÏ potom vstanete
a pustíte se do práce. Bude vám pomáhat ve ve‰kerém va‰em
spravedlivém konání, ale zfiídkakdy za vás udûlá nûco, co
mÛÏete udûlat sami.

Osobní modlitba

JeÏí‰ Kristus v Kázání na hofie radil: „Vejdi do pokojíka
svého, a zavra dvéfie své, modliÏ se Otci svému, kter˘Ï jest
v skrytû, a Otec tvÛj, kter˘Ï vidí v skrytû, odplatí tobû zjevnû.“
(Matou‰ 6:6.) Osobní modlitby v soukromí jsou nezbytnou sou-
ãástí va‰eho duchovního rozvoje.

Pfiinejmen‰ím kaÏdé ráno a veãer si najdûte místo, kde
nebudete vyru‰ováni. Pokornû pokleknûte a rozmlouvejte se
sv˘m Nebesk˘m Otcem. I kdyÏ se nûkdy musíte modlit poti-
chu, obãas vyviÀte potfiebné úsilí k tomu, abyste se mohli
modlit nahlas (viz NaS 19:28; 20:51).

Pamatujte na to, Ïe modlitba je komunikací v obou smû-
rech. KdyÏ modlitbu dokonãíte, zÛstaÀte chvíli ti‰e a naslou-
chejte. Nebesk˘ Otec vám nûkdy, zatímco jste na kolenou,
poskytne radu, vedení nebo útûchu.

Nikdy se nepodvolte my‰lence, Ïe nejste hodni toho,
abyste se modlili. Tato my‰lenka pfiichází od Satana, jenÏ vás
chce pfiesvûdãit o tom, Ïe se modlit nesmíte (viz 2. Nefi 32:8).
Postrádáte-li touhu modlit se, modlete se tak dlouho, dokud
ji nezískáte.

Spasitel pfiikázal: „Modli se vÏdy, abys mohl vyjíti jako
vítûz; abys mohl poraziti Satana a abys mohl uniknouti rukám
sluÏebníkÛ Satanov˘ch, ktefií podporují dílo jeho.“ (NaS 10:5.)
PfiestoÏe nemÛÏete stále kleãet, stále proná‰et osobní modlitbu
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v soukromí, mÛÏete ponechat své srdce „plné, pohnuté neu-
stále k modlitbû k [Bohu]“ (Alma 34:27; viz také 3. Nefi 20:1).
Po cel˘ den si mÛÏete uchovávat stál˘ pocit lásky
k Nebeskému Otci a k Jeho Milovanému Synu. Svému Otci
mÛÏete ti‰e vyjadfiovat vdûãnost a prosit Ho o to, aby vás posi-
loval pfii plnûní va‰ich zodpovûdností. Ve chvílích poku‰ení a
fyzického nebezpeãí Ho mÛÏete ti‰e prosit o pomoc.

Rodinná modlitba

Spasitel nám nepfiikázal jen to, abychom se modlili v sou-
kromí, ale také nás nabádá, abychom se modlili se svou rodi-
nou. ¤ekl: „Modlete se k Otci ve své rodinû, vÏdy ve jménu
mém, aby manÏelkám va‰im a dûtem va‰im mohlo b˘ti
poÏehnáno.“ (3. Nefi 18:21.)

Jste-li Ïenatí nebo vdané, uãiÀte rodinnou modlitbu stá-
lou souãástí va‰eho rodinného Ïivota. KaÏdé ráno a kaÏd˘
veãer pokornû spoleãnû pokleknûte. Dávejte kaÏdému ãlenovi
rodiny pfiíleÏitost pronést ãasto modlitbu. Sjednocujte se
s vdûãností za poÏehnání, která vám Nebesk˘ Otec dává.
Sjednocujte se ve vífie a proste o poÏehnání, která potfiebujete,
a modlete se za druhé.

Prostfiednictvím pravidelné rodinné modlitby se ãlenové
rodiny budou pfiibliÏovat k Bohu a k sobû navzájem. Va‰e dûti
se budou uãit rozmlouvat se sv˘m Otcem v nebi. Vy v‰ichni
budete lépe pfiipraveni slouÏit druh˘m a odolávat poku‰ením.
Vá‰ domov bude místem duchovní síly, útoãi‰tûm pfied ‰pat-
n˘mi vlivy svûta.

Vefiejná modlitba

Obãas mÛÏete b˘t poÏádáni, abyste pronesli vefiejnou
modlitbu, tfieba na církevním shromáÏdûní nebo v církevní
tfiídû. KdyÏ dostanete takovouto pfiíleÏitost, pamatujte na to, Ïe
promlouváte s Nebesk˘m Otcem, Ïe nemáte pronést vefiejné
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kázání. Nedûlejte si starosti s tím, co si druzí budou myslet o
tom, co fiíkáte. Místo toho proneste jednoduchou modlitbu,
která vám bude vycházet od srdce.

Pfiijímání odpovûdí na modlitbu

Spasitel uãil: „Proste, a dáno budeÈ vám; hledejte, a nalez-
nete; tlucte, a bude vám otevfiíno. Nebo kaÏd˘, kdoÏ prosí,
béfie; a kdoÏ hledá, nalézá; a tomu, kdoÏ tluãe, bude otevfiíno.“
(Matou‰ 7:7–8.) NefitÛm fiekl: „O cokoli, co je správné, budete
prositi Otce ve jménu mém vûfiíce, Ïe obdrÏíte, vizte, bude
vám dáno.“ (3. Nefi 18:20.)

Nebesk˘ Otec sly‰í va‰e modlitby. Nemusí vÏdy odpovû-
dût tak, jak to oãekáváte, ale odpoví – ve svém vlastním ãase a
podle své vÛle. ProtoÏe ví, co je pro vás nejlep‰í, odpoví moÏná
nûkdy ne, i kdyÏ va‰e prosby jsou upfiímné.

Odpovûdi na modlitby pfiicházejí mnoha zpÛsoby. âasto
pfiicházejí prostfiednictvím tichého, jemného hlasu Ducha
Svatého (viz „Zjevení“, strany 180–184). Mohou pfiijít bûhem
situací, které vás v Ïivotû potkávají, nebo prostfiednictvím
laskav˘ch skutkÛ tûch, ktefií jsou kolem vás. KdyÏ se budete
i nadále prostfiednictvím modlitby pfiibliÏovat k Nebeskému
Otci, budete snadnûji rozpoznávat Jeho milosrdné a moudré
odpovûdi na své prosby. Budete zji‰Èovat, Ïe On je va‰e „úto-
ãi‰tû i síla, ve v‰elikém ssouÏení pomoc vÏdycky hotová“
(Îalmy 46:1).

Dal‰í odkazy: Matou‰ 6:5–15; Jakub 1:5–6; Enos 1:1–17; Mosiá‰ 4:11–12;
3. Nefi 13:6–7; 14:7–8; NaS 19:38; 88:63–65; Joseph Smith–Îivotopis 1:9–19

Viz také PÛst a postní obûti; Uctívání; Víra

Nadûje, doufat

Slova nadûje a doufat jsou nûkdy chápána ‰patnû. Tato
slova mají ãasto pfii bûÏném pouÏívání náznak nejistoty.
Napfiíklad mÛÏeme fiíci, Ïe doufáme ve zmûnu poãasí nebo
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Ïe doufáme, Ïe nás nav‰tíví pfiítel. V jazyce evangelia v‰ak
slova nadûje a doufat oznaãují nûco jistého, nepochybného a
aktivního. Proroci mluví o pevné nadûji (viz Alma 34:41) a o
Ïivé nadûji (viz 1. Petrova 1:3). Prorok Moroni uãil: „Kdokoli
vûfií v Boha, mÛÏe s jistotou doufati v lep‰í svût, ano, dokonce
v místo na pravici BoÏí, kteráÏto nadûje pochází z víry a stává
se kotvou pro du‰i lidí, která je uãiní jist˘mi a stál˘mi, vÏdy
opl˘vajícími dobr˘mi skutky, vedouc je k tomu, aby oslavo-
vali Boha“ (Eter 12:4).

KdyÏ máme nadûji, dÛvûfiujeme BoÏím slibÛm.
Získáváme tiché uji‰tûní, Ïe kdyÏ budeme ãinit „díla spra-
vedlivosti, obdrÏí[me] odmûnu svou, a to pokoj v tomto svûtû
a vûãn˘ Ïivot ve svûtû, kter˘ pfiijde“ (NaS 59:23). Mormon
uãil, Ïe taková nadûje pfiichází pouze skrze usmífiení JeÏí‰e
Krista: „A v co budete doufati? Vizte, pravím vám, Ïe budete
míti nadûji skrze usmífiení Krista a skrze moc jeho vzkfií‰ení,
abyste byli pozvednuti k Ïivotu vûãnému, a to pro svou víru
v nûho, podle pfiíslibu.“ (Moroni 7:41.)

KdyÏ se snaÏíte Ïít podle evangelia, roste va‰e schopnost
„[rozhojniti se] v nadûji skrze moc Ducha svatého“ (¤ímanÛm
15:13). KdyÏ se modlíte a usilujete o BoÏí odpu‰tûní, va‰e
nadûje roste. Misionáfi v Knize Mormonovû, jmenoval se Aron,
uji‰Èoval krále LamanitÛ: „JestliÏe bude‰ ãiniti pokání ze v‰ech
sv˘ch hfiíchÛ a skloní‰ se pfied Bohem a bude‰ ve vífie vz˘vati
jméno jeho vûfie, Ïe obdrÏí‰, pak obdrÏí‰ nadûji, kterou si pfie-
je‰.“ (Alma 22:16.) Nadûji získáváte také tehdy, kdyÏ studujete
písma a následujete jejich uãení. Apo‰tol Pavel uãil:
„KteréÏkoli vûci napsány jsou, k na‰emu nauãení napsány
jsou, abychom skrze sná‰elivost a potû‰ení písem nadûji mûli.“
(¤ímanÛm 15:4.)

Zásada nadûje dosahuje do vûãností, ale mÛÏe nás podpo-
rovat i bûhem kaÏdodenních Ïivotních zkou‰ek. „Blahoslaven˘
ten,“ fiekl Ïalmista, „jehoÏ spomocník jest BÛh siln˘ JákobÛv,
jehoÏ nadûje jest v Hospodinu Bohu jeho.“ (Îalmy 146:5.)

Nadûje, doufat
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S nadûjí mÛÏete najít v Ïivotû radost. MÛÏete „[mít] trpûlivost
a [sná‰et]... strasti s pevnou nadûjí, Ïe si jednoho dne odpoãi-
nete od v‰ech strastí sv˘ch“ (Alma 34:41). MÛÏete se „tlaãiti
kupfiedu se stálostí v Kristu, majíce dokonal˘ jas nadûje a lásku
k Bohu a ke v‰em lidem. ProãeÏ, budete-li se tlaãiti kupfiedu,
hodujíce na slovû Kristovû, a vytrváte-li do konce, vizte, tak
praví Otec: Budete míti Ïivot vûãn˘.“ (2. Nefi 31:20.)

Dal‰í odkazy: Pláã 3:25–26; 1. Korintsk˘m 15:19–22; 1. Petrova 3:15; 1. Jan
3:2–3; Jákob 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28; Eter 12:32; Moroni 8:26; 9:25; 10:22

Viz také Pravá láska; Protivenství; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Víra

Nauka a smlouvy (Viz Písma)

Nav‰tûvující uãení (Viz Pomocné sdruÏení)

Návyk (Viz Závislost)

Nebe

V písmech má slovo nebe dva základní v˘znamy. Zaprvé
oznaãuje místo, kde Ïije BÛh a které se nakonec stane domo-
vem vûrn˘ch (viz Mosiá‰ 2:41). Zadruhé se t˘ká prostoru
kolem zemû (viz Genesis 1:1).

Dal‰í odkazy: Îalmy 11:4; Matou‰ 6:9; 1. Nefi 1:8; Mosiá‰ 3:8; NaS 20:17

Viz také Království slávy

Nebesk˘ Otec (Viz BÛh Otec)

Nedûle (Viz Sabat; Uctívání)

Neuctivost (rouhání)

Neuctivost se projevuje znevaÏujícím nebo pohrdav˘m
postojem k posvátn˘m vûcem. Nedbalé a neuctivé pouÏívání

Nauka a smlouvy 
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jména kteréhokoli ãlena BoÏstva je také projevem neuctivosti.
Je jím i jakákoli neslu‰ná nebo hrubá fieã nebo chování.

VÏdy vyslovujte jména Nebeského Otce, JeÏí‰e Krista a
Ducha Svatého s úctou a váÏností. Nevhodné pouÏívání jejich
jmen je hfiích. Rouhavá, vulgární nebo hrubá fieã nebo posuÀky,
stejnû jako neslu‰né vtipy, jsou Pánovi i druh˘m odporné.

Hrubá fieã ubliÏuje va‰emu duchu a poniÏuje ho.
NepfiipusÈte, aby vás vliv druh˘ch pfiimûl k hrubé fieãi. Místo
toho mluvte slu‰nû, svou fieãí druhé pozvedejte a vzdûlávejte.
Vybírejte si pfiátele, jejichÏ fieã je pfiíjemná. Buìte pfiíkladem,
kter˘ povzbudí ty, ktefií jsou kolem vás, aby mluvili slu‰nû.
Mluví-li va‰i pfiátelé a známí neuctivû, pfiátelsky je povzbuìte,
aby volili jiná slova. Nepomáhá-li to, zdvofiile odejdûte nebo
zmûÀte téma hovoru.

Je-li va‰ím zvykem klít, mÛÏete se ho zbavit. Zaãnûte tím,
Ïe se rozhodnete udûlat zmûnu. Modlete se o pomoc. Máte-li
poku‰ení promluvit hrubû, zÛstaÀte zticha nebo fieknûte to, co
musíte fiíci, nûjak jinak.

Dal‰í odkazy: Leviticus 19:12; NaS 63:60–64

Viz také Poku‰ení; Umírnûnost

Obdarování (Viz Chrámy)

ObûÈ, obûtovat

Obûtovat znamená vzdát se nûãeho, ãeho si ceníme, pro
nûco jiného, co má vût‰í hodnotu. Jako Svatí posledních dnÛ
máme pfiíleÏitost obûtovat svûtské vûci pro Pána a Jeho krá-
lovství. âlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
mají b˘t ochotni obûtovat cokoli, co Pán poÏaduje. Kdyby na
nás nebylo poÏadováno pfiiná‰et obûti, nikdy bychom nebyli
schopni vyvinout víru nutnou pro vûãné spasení.

Usmífiení JeÏí‰e Krista je velikou a vûãnou obûtí, která je
stfiedem evangelia (viz Alma 34:8–16). NeÏ Spasitel uskuteãnil

ObûÈ, obûtovat
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usmífiení, Jeho lid smlouvy obûtoval zvífiata jako symbol Jeho
obûti. Tento obfiad jim pomáhal vyhlíÏet usmífiení (viz MojÏí‰
5:4–8). Pfiíkaz pfiiná‰et zvífiecí obûti ukonãila smrt JeÏí‰e
Krista. Dnes v Církvi pfiijímáme svátost, abychom si pfiipomí-
nali Spasitelovu smírnou obûÈ.

Kromû toho, Ïe si pfiipomínáme smírnou obûÈ JeÏí‰e
Krista, máme pfiiná‰et svou vlastní obûÈ: srdce zlomené a
ducha zkrou‰eného. Spasitel fiekl: „Nebudete mi jiÏ obûtovati
proléváním krve; ano, obûti va‰e a zápalné obûti va‰e skonãí...
A budete mi pfiiná‰eti jako obûÈ srdce zlomené a ducha zkrou-
‰eného. A kdo ke mnû pfiijde se srdcem zlomen˘m a duchem
zkrou‰en˘m, toho pokfitím ohnûm a Duchem Svat˘m“ (3. Nefi
9:19–20).

Mít srdce zlomené a ducha zkrou‰eného znamená b˘t
pokorn˘m a vnímav˘m vÛãi vÛli BoÏí a vÛãi radám tûch,
které BÛh povolal, aby vedli Jeho Církev. Znamená to také
pociÈovat hlubokou lítost nad hfiíchem a mít upfiímnou
touhu ãinit pokání. Prorok Lehi zdÛraznil, jak je dÛleÏité tuto
obûÈ pfiiná‰et: „Vizte, [Kristus] dává sebe jako obûÈ za hfiích,
aby naplnil smysl zákona pro v‰echny ty, ktefií mají srdce
zlomené a ducha zkrou‰eného; a pro nikoho jiného nemÛÏe
b˘ti smysl zákona naplnûn.“ (2. Nefi 2:7.) Nepfiiná‰íme-li
obûÈ zlomeného srdce a zkrou‰eného ducha, nemÛÏeme plnû
obdrÏet poÏehnání, která pfiicházejí skrze usmífiení.

Jste-li ochotni obûtovat tak, jak Pán pfiikázal, On vás pfii-
jme. Uãil: „V‰ichni... jiÏ vûdí, Ïe srdce jejich je upfiímné a zlo-
mené a duch jejich zkrou‰en˘, a jsou ochotni dodrÏovati
smlouvy své skrze obûtování – ano, kaÏdou obûÈ, kterou já,
Pán, pfiikáÏi – jsou mnou pfiijati.“ (NaS 97:8.) Z hlediska vûã-
nosti mÛÏete vidût, Ïe vzdát se vûcí svûta není ve skuteãnosti
vÛbec Ïádná obûÈ. PoÏehnání, která dostáváte, jsou vût‰í neÏ
cokoli, ãeho se kdy vzdáte.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 19:16–22; NaS 59:8

Viz také Láska; Pokání; Poslu‰nost; SluÏba; Svátost; Usmífiení JeÏí‰e Krista
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Obrácení

„Opatrnost tûla je smrt,“ prohlásil apo‰tol Pavel, „opatr-
nost pak Ducha Ïivot a pokoj“ (¤ímanÛm 8:6; viz také 2. Nefi
9:39). V na‰em padlém stavu se ãasto pot˘káme s poku‰ením,
a nûkdy se poddáme „[vÛli] tûla a [zlu], jeÏ je v nûm“ (2. Nefi
2:29; viz také „Pád“, strany 88–91 v tomto slovníku). Abychom
byli schopni pfiijmout poÏehnání vûãného Ïivota, musíme
„duchovnû sm˘‰leti“ a pfiemáhat svá nespravedlivá pfiání.
Musíme se zmûnit. Pfiesnûji, musíme b˘t zmûnûni neboli obrá-
ceni mocí Spasitelova usmífiení a prostfiednictvím moci Ducha
Svatého. Tento proces se naz˘vá obrácení.

Obrácení zahrnuje zmûnu chování, ale jde je‰tû dál; je to
zmûna na‰í samotné podstaty. Je to tak v˘znamná zmûna, Ïe
Pán a Jeho proroci o ní mluví jako o znovuzrození, o zmûnû
srdce a o kfitu ohnûm. Pán pravil:

„Nepodivuj se, Ïe ve‰keré lidstvo, ano, muÏi a Ïeny,
v‰echny národy, pokolení, jazyky a lidé musejí b˘ti znovuzro-
zeni; ano, zrozeni z Boha, promûnûni z tûlesného a padlého
stavu svého do stavu spravedlivosti, jsouce Bohem vykou-
peni, a státi se syny a dcerami jeho;

A tak se stávají nov˘mi stvofieními; a pokud tak neuãiní,
nemohou na Ïádn˘ zpÛsob zdûditi království BoÏí.“ (Mosiá‰
27:25–26.)

Proces obrácení

Obrácení je proces, to není událost. Obrácen˘mi se stanete
díky svému spravedlivému úsilí následovat Spasitele. Toto
úsilí mimo jiné znamená pouÏívat víru v JeÏí‰e Krista, ãinit
pokání z hfiíchÛ, nechat se pokfitít, obdrÏet dar Ducha Svatého
a vytrvat ve vífie do konce.

I kdyÏ obrácení je zázraãné a mûní Ïivot, je to tich˘
zázrak. Andûlská nav‰tívení a jiné nápadné události nepfiiná-
‰ejí obrácení. Dokonce i Alma, kter˘ vidûl andûla, se obrátil aÏ
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poté, co „se postil a modlil“, aby získal svûdectví o pravdû
(Alma 5:46). A Pavel, kter˘ vidûl vzkfií‰eného Spasitele, uãil,
Ïe „Ïádn˘ nemÛÏe fiíci Pán [je] JeÏí‰, jediné v Duchu svatém“
(1. Korintsk˘m 12:3).

ProtoÏe obracení je tich˘, soustavn˘ proces, mÛÏete b˘t
obráceni nyní, aniÏ si to uvûdomujete. MÛÏete b˘t jako
Lamanité, ktefií byli „pro víru svou [v Krista] v dobû obrácení
svého, pokfitûni ohnûm a Duchem Svat˘m, a nevûdûli o tom“
(3. Nefi 9:20). Va‰e stálá snaha pouÏívat víru a následovat
Spasitele povede k vût‰ímu obrácení.

Vlastnosti lidí, ktefií jsou obráceni

Kniha Mormonova popisuje lidi, ktefií jsou obráceni
k Pánu:

Mají touhu ãinit dobro. Lid krále Beniamina zvolal: „[Duch]
Pána V‰emocného,... v nás neboli v srdci na‰em zpÛsobil moc-
nou zmûnu, takÏe jiÏ nemáme sklonu ãiniti zlo, ale neustále
ãiniti dobro.“ (Mosiá‰ 5:2.) Alma mluvil o lidech, ktefií
„nemohli pohlíÏeti na hfiích, leda s odporem“ (Alma 13:12).

Neboufií se proti Pánu. Mormon mluvil o skupinû
LamanitÛ, ktefií b˘vali zlovolní a krveÏízniví, ale ktefií se
„[obrátili] k Pánu“ (Alma 23:6). Tito lidé si zmûnili jméno na
Anti-Nefi-Lehi a stali se „spravedliv˘m lidem; sloÏili zbranû
své vzpoury, takÏe jiÏ nikdy více proti Bohu nebojovali, ani
proti Ïádnému ze sv˘ch bratfií“ (Alma 23:7).

Sdílejí evangelium s druh˘mi. Enos, Alma star‰í, Alma
mlad‰í, synové Mosiá‰ovi, Amulek a Zezrom poté, co se obrá-
tili k Pánu, se zasvûtili kázání evangelia (viz Enos 1:26; Mosiá‰
18:1; Mosiá‰ 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

Jsou plní lásky. KdyÏ vzkfií‰en˘ Spasitel nav‰tívil lid
v Amerikách, „v‰ichni lidé na celé tváfii zemû byli obráceni
k Pánu, jak Nefité, tak Lamanité, a nebylo mezi nimi Ïádn˘ch
svárÛ a sporÛ a kaÏd˘ ãlovûk jednal s druh˘m spravedlivû...
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A stalo se, Ïe v zemi nebylo Ïádného sváru pro lásku
BoÏí, která pfieb˘vala v srdci lidí.

A nebylo Ïádné závisti ani rozbrojÛ ani nepokojÛ ani
smilstva ani lÏí ani vraÏdûní ani Ïádného druhu nestoud-
nosti; a zajisté nemohlo b˘ti ‰Èastnûj‰ího lidu mezi v‰emi
lidmi, ktefií byli stvofieni rukou BoÏí.

Nebylo Ïádn˘ch lupiãÛ ani vraÏedníkÛ, nebyli ani
Lamanité ani Ïádní jiní -ité; ale byli jedno, dûti Kristovy a
dûdici království BoÏího.“ (4. Nefi 1:2, 15–17.)

Usilujte o vût‰í míru obrácení

Va‰í prvofiadou zodpovûdností je va‰e vlastní obrácení.
Nikdo nemÛÏe b˘t obrácen za vás, a nikdo vás nemÛÏe pfii-
nutit, abyste se obrátili. Av‰ak druzí vám mohou pfii procesu
obracení pomáhat. Uãte se ze spravedlivého pfiíkladu ãlenÛ
rodiny, od vedoucích a uãitelÛ v Církvi a od muÏÛ a Ïen
v písmech.

KdyÏ se budete snaÏit následovat dokonal˘ pfiíklad
Spasitele, va‰e schopnost zaÏít mocnou zmûnu srdce poroste.
Studujte písma, modlete se s vírou, dodrÏujte pfiikázání a usi-
lujte o neustálé spoleãenství Ducha Svatého. KdyÏ budete
postupovat v procesu obracení, obdrÏíte „nesmírnû velikou
[radost]“, tak jako lid krále Beniamina, kdyÏ Duch „v srdci
[jejich] zpÛsobil mocnou zmûnu“ (viz Mosiá‰ 5:2, 4). Budete
schopni fiídit se radou krále Beniamina a b˘t „stálí a neochvûjní,
vÏdy opl˘vající dobr˘mi skutky, aby vás Kristus, Pán BÛh
V‰emocn˘, mohl zpeãetiti za své, abyste mohli b˘ti pfiivedeni
do nebe, abyste mohli míti vûãné spasení a vûãn˘ Ïivot“
(Mosiá‰ 5:15).

Dal‰í odkazy: Matou‰ 18:3; Luká‰ 22:32; Alma 5:7–14

Viz také Duch Svat˘; Kfiest; Spasení; Usmífiení JeÏí‰e Krista
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Obfiady

V Církvi je obfiad posvátn˘m oficiálním úkonem, kter˘ je
proveden pravomocí knûÏství. Nûkteré obfiady jsou nezbytné
pro oslavení. Tyto obfiady se naz˘vají spásné obfiady. K tûmto
obfiadÛm patfií kfiest, konfirmace, vysvûcení k Melchisede-
chovu knûÏství (pro muÏe), chrámové obdarování a zpeãetûní
manÏelství. KaÏd˘m z tûchto obfiadÛ uzavíráme posvátnou
smlouvu s Pánem.

Dal‰í obfiady, napfiíklad pojmenování a poÏehnání dûtí,
posvûcení oleje a pfiisluhování nemocn˘m a postiÏen˘m, jsou
také vykonávány pravomocí knûÏství. I kdyÏ nejsou nezbytné
pro na‰e spasení, jsou dÛleÏité pro na‰i útûchu, vedení a
povzbuzení.

Obfiady a smlouvy nám pomáhají pamatovat na to, kdo
jsme. Pfiipomínají nám na‰i povinnost vÛãi Bohu. Pán nám je
poskytl, aby nám pomohl pfiijít k Nûmu a získat vûãn˘ Ïivot.
KdyÏ je ctíme, posiluje nás.

MÛÏete získat mnoho pfiíleÏitostí podílet se na obfiadech
knûÏství. Kdykoli takovou pfiíleÏitost máte, uãiÀte v‰e, co
mÛÏete, abyste se na to pfiipravili, aÈ jiÏ obfiad vykonáváte,
nebo ho pfiijímáte. MÛÏete se pfiipravit prostfiednictvím mod-
litby, pÛstu, rady od vedoucích knûÏství a prostfiednictvím stu-
dia písem a slov prorokÛ posledních dnÛ. Jste-li nositel knûÏ-
ství, máte b˘t vÏdy duchovnû pfiipraven vykonat potfiebn˘
obfiad. Îijte tak, abyste byli ãistí a zpÛsobilí, a snaÏte se získat
stálé spoleãenství Ducha Svatého.

Dal‰í odkazy: NaS 84:19–21; âlánky víry 1:3–5

Viz také Evangelium; KnûÏství; Smlouva

Odpadlictví

KdyÏ se jednotlivci nebo skupiny odvrátí od zásad evan-
gelia, nacházejí se ve stavu odpadlictví.

Obfiady
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Bûhem historie svûta nastávala období v‰eobecného
odpadlictví. Po obdobích spravedlivosti se lidé ãasto obracejí
ke zlovolnosti. Jedním pfiíkladem je velké odpadlictví, jeÏ
nastalo poté, co Spasitel ustanovil svou Církev. Po smrti
Spasitele a Jeho apo‰tolÛ lidé zmûnili zásady evangelia a uãi-
nili neoprávnûné zmûny v církevní organizaci a v obfiadech
knûÏství. Pán kvÛli této ‰iroce roz‰ífiené zlovolnosti odÀal
pravomoc knûÏství ze zemû.

Bûhem velkého odpadlictví lidé nemûli boÏské vedení
Ïijícími proroky. Bylo ustanoveno mnoho církví, ale tyto cír-
kve nemûly knûÏskou moc, aby vedly lid k pravému poznání
Boha Otce a JeÏí‰e Krista. âásti svat˘ch písem byly zmûnûny
nebo ztraceny a nikdo nemûl pravomoc udûlovat dar Ducha
Svatého nebo vykonávat dal‰í obfiady knûÏství. Toto odpad-
lictví trvalo aÏ do roku 1820, kdy se Josephu Smithovi uká-
zali Nebesk˘ Otec a Jeho Milovan˘ Syn a kdy zapoãali zno-
vuzfiizovat plnost evangelia.

Nyní Ïijeme v dobû, kdy je evangelium JeÏí‰e Krista zno-
vuzfiízeno. Av‰ak na rozdíl od Církve v minul˘ch dobách
nezachvátí Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ v‰e-
obecné odpadlictví. Písma uãí, Ïe Církev uÏ nikdy nebude
zniãena (viz NaS 138:44; viz také Daniel 2:44).

I kdyÏ jiÏ dal‰í v‰eobecné odpadlictví od pravdy nena-
stane, kaÏd˘ z nás se musí mít na pozoru pfied osobním odpad-
lictvím. Pfied osobním odpadlictvím se mÛÏete chránit tím, Ïe
budete zachovávat smlouvy, dodrÏovat pfiikázání, následovat
církevní vedoucí, pfiijímat svátost a stále posilovat své svûdec-
tví denním studiem písem, modlitbou a sluÏbou.

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 24:5; Amos 8:11–12; Matou‰ 24:4–14; Skutkové
20:28–30; 2. Timoteovi 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1. Nefi 13:24–29; Mormon
1:13–14; NaS 1:15–17; Joseph Smith–Îivotopis 1:17–19

Viz také Církevní správa; KnûÏství; Znovuzfiízení evangelia
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Odpu‰tûní

Písma pojednávají o odpu‰tûní ve dvou v˘znamech. Pán
nám pfiikazuje, abychom ãinili pokání z hfiíchÛ a abychom usi-
lovali o Jeho odpu‰tûní. Také nám pfiikazuje, abychom odpus-
tili tûm, ktefií nám ublíÏili nebo nás ranili. JeÏí‰ nám ve své
modlitbû radí, abychom prosili Nebeského Otce – „odpusÈ
nám viny na‰e, jakoÏ i my odpou‰tíme vinníkÛm na‰im“
(Matou‰ 6:12).

Usilujte o to, aby vám Pán odpustil

Hfiích je tûÏké bfiímû. Pfiiná‰í pocit viny a úzkosti kvÛli
tomu, Ïe víme, Ïe jsme jednali proti vÛli Otce v nebi. Pfiiná‰í
vlekoucí se v˘ãitky svûdomí, protoÏe si uvûdomujeme, Ïe jsme
sv˘mi ãiny mohli ublíÏit dal‰ím lidem a Ïe jsme se pfiipravili o
poÏehnání, která je Nebesk˘ Otec pfiipraven nám udûlit.

Díky usmífiení JeÏí‰e Krista mÛÏeme upfiímn˘m a úpl-
n˘m pokáním získat odpu‰tûní hfiíchÛ. Hfií‰nost pfiiná‰í utr-
pení a bolest, ale Pánovo odpu‰tûní pfiiná‰í úlevu, útûchu a
radost. Pán slibuje:

„Vizte, ten, kdo ãinil pokání z hfiíchÛ sv˘ch, tomu je
odpu‰tûno, a já, Pán, jiÏ na nû nevzpomínám.“ (NaS 58:42.)

„Budou-li hfiíchové va‰i jako ãervec dvakrát barven˘,
jako sníh zbûlejí; budou-li ãervení jako ‰arlat, jako vlna
budou.“ (Izaiá‰ 1:18.)

Tento zázrak mÛÏete zaÏít, aÈ jiÏ musíte ãinit pokání ze
závaÏn˘ch hfiíchÛ, nebo z kaÏdodenních slabostí. Stejnû jako
Spasitel naléhal na lid v dávné dobû, naléhá i na vás dnes:

„PoìteÏ ke mnû v‰ickni, ktefiíÏ pracujete a obtíÏeni jste,
a já vám odpoãinutí dám.

Vezmûte jho mé na se, a uãte se ode mne, neboÈ jsem
tich˘ a pokorn˘ srdcem, a naleznete odpoãinutí du‰em sv˘m.

Jho mé zajisté jestiÈ rozko‰né, a bfiímû mé lehké.“ (Matou‰
11:28–30.)

Odpu‰tûní
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„Nevrátíte se nyní ke mnû a nebudete ãiniti pokání z hfií-
chÛ sv˘ch a neobrátíte se, abych vás mohl uzdraviti?

Ano, vpravdû pravím vám, pfiijdete-li ke mnû, budete míti
Ïivot vûãn˘. Vizte, rámû milosrdenství mého je k vám vztaÏeno
a kaÏd˘, kdo pfiijde, toho pfiijmu; a poÏehnaní jsou ti, ktefií jdou
ke mnû.“ (3. Nefi 9:13–14.)

Pokání je vysvûtleno na stranách 101–105 pod heslem
„Pokání“.

Odpou‰tûjte druh˘m

Kromû toho, Ïe usilujeme o odpu‰tûní sv˘ch vlastních
hfiíchÛ, musíme b˘t ochotni odpou‰tût druh˘m. Pán pravil:
„[Máte si] navzájem odpou‰tûti; neboÈ ten, kdo neodpou‰tí
bratru svému pfiestupky jeho, stojí pfied Pánem odsouzen;
neboÈ v nûm zÛstává vût‰í hfiích. Já, Pán, odpustím tomu,
komu odpustím, ale od vás je poÏadováno, abyste odpou‰tûli
v‰em lidem.“ (NaS 64:9–10.)

KaÏd˘ den procházíme rÛzn˘mi situacemi a urãitû se
stává, Ïe nám nûkdo ublíÏí – nûkdy nechtûnû a nûkdy zámûrnû.
V takov˘ch situacích je snadné zahofiknout, rozzlobit se nebo
b˘t naplnûn touhou pomstít se, ale to není PánÛv zpÛsob.
Spasitel radil: „Milujte nepfiátely své, dobrofieãte tûm, ktefiíÏ
vás proklínají, dobfie ãiÀte nenávidícím vás, a modlte se za ty,
ktefiíÏ vás utiskují a vám se protiví.“ (Matou‰ 5:44.) KdyÏ byl na
kfiíÏi, dal nám dokonal˘ pfiíklad. Modlil se za fiímské vojáky,
ktefií ho ukfiiÏovali: „Otãe, odpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.“
(Luká‰ 23:34; viz Pfieklad Josepha Smitha, Luká‰ 23:35.)

Modlete se o to, abyste mûli sílu odpustit tûm, ktefií vám
ublíÏili. Osvoboìte se od pocitÛ hnûvu, hofikosti a pomstych-
tivosti. Nezamûfiujte se na chyby druh˘ch a nezveliãujte jejich
slabosti, ale radûji na nich vyhledávejte dobro. Nechte Boha,
aby soudil zlé skutky druh˘ch. MÛÏe b˘t obtíÏné zapomenout
na pocity ublíÏení, ale s Pánovu pomocí se vám to mÛÏe
podafiit. Zjistíte, Ïe odpu‰tûní mÛÏe vyléãit tûÏká zranûní,
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Ïe jed sváru a nenávisti mÛÏe b˘t zamûnûn za pokoj a lásku,
kterou mÛÏe dát pouze BÛh.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 6:14–15; 18:21–22; 1. Nefi 7:16–21

Viz také Pokání; Posuzování druh˘ch; Usmífiení JeÏí‰e Krista

Oslavení (Viz Vûãn˘ Ïivot)

Osobní zjevení (Viz Zjevení)

Pád

BÛh v zahradû Eden pfiikázal: „Z kaÏdého stromu zahrady
mÛÏe‰ volnû jísti, ale ze stromu poznání dobrého a zlého,
z nûho nebude‰ jísti, nicménû, mÛÏe‰ se sám rozhodnouti,
neboÈ to je ti dáno; ale pamatuj, Ïe to zakazuji, neboÈ v ten den,
kdy z nûho pojí‰, zajisté zemfie‰.“ (MojÏí‰ 3:16–17.) ProtoÏe
Adam a Eva pfiestoupili toto pfiikázání a pojedli z ovoce
stromu poznání dobra a zla, byli vyvrÏeni z pfiítomnosti Pánû
(viz NaS 29:40–41). Jin˘mi slovy – zakusili duchovní smrt.
Stali se také smrteln˘mi – podrobeni tûlesné smrti. Tato
duchovní a tûlesná smrt se naz˘vá pád.

Ná‰ padl˘ stav

ProtoÏe jsme potomci Adama a Evy, ocitáme se ve smr-
telnosti v tomto padlém stavu, kter˘ jsme zdûdili (viz Alma
42:5–9, 14). Jsme oddûleni z pfiítomnosti Pánû a podrobeni
tûlesné smrti. Jsme také vystaveni pÛsobení protikladÛ a
v rámci tohoto pÛsobení jsme zkou‰eni tûÏkostmi Ïivota a
poku‰eními protivníka (viz 2. Nefi 2:11–14; NaS 29:39; MojÏí‰
6:48–49).

V tomto padlém stavu se v nás odehrává konflikt. Jsme
duchovní dûti BoÏí s moÏností stát se pfiíjemci boÏské povahy
(viz 2. Petrova 1:4). Av‰ak „jsme pfied [Bohem] nehodni; kvÛli

Oslavení
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pádu je povaha na‰e trvale zlá“ (Eter 3:2). Musíme se stále
snaÏit pfiekonávat nespravedlivé vá‰nû a touhy.

Král Beniamin, opakuje slova andûla, fiekl: „Pfiirozen˘ ãlo-
vûk je nepfiítelem Boha a byl jím od pádu Adamova.“ Král
Beniamin varoval, Ïe v tomto pfiirozeném neboli padlém stavu
bude kaÏd˘ ãlovûk nepfiítelem Boha na vûky, „ledaÏe se poddá
nutkáním Svatého Ducha a odloÏí pfiirozeného ãlovûka a stane
se svat˘m skrze usmífiení Krista Pána a stane se jako dítû, pod-
dajn˘m, mírn˘m, pokorn˘m, trpûliv˘m, pln˘m lásky, ochot-
n˘m podrobiti se v‰emu, co Pán povaÏuje za vhodné na nûj
vloÏiti, stejnû jako se dítû podrobuje otci svému“ (Mosiá‰ 3:19).

Pfiínos pádu

Pád je dÛleÏitou souãástí plánu spasení, kter˘ pfiipravil
Nebesk˘ Otec (viz 2. Nefi 2:15–16; 9:6). Má dvojí smûr – dolÛ, a
pfiesto vpfied. Kromû toho, Ïe uvedl tûlesnou a duchovní smrt,
dal nám pfiíleÏitost narodit se na zem, uãit se a dûlat pokroky.
PouÏíváme-li spravedlivû svobodu jednání a ãiníme-li upfiímnû
pokání, kdyÏ zhfie‰íme, mÛÏeme pfiijít ke Kristu a skrze Jeho
usmífiení se mÛÏeme pfiipravit na pfiijetí daru vûãného Ïivota.
Prorok Lehi uãil:

„Kdyby Adam neuãinil pfiestupek, nepadl by, ale zÛstal
by v zahradû Eden. A v‰e, co bylo stvofieno, by muselo zÛstati
v témÏe stavu, v jakém to bylo poté, co to bylo stvofieno; a
muselo by to zÛstati na vûky a nemíti Ïádného konce.

A [Adam a Eva] by nemûli Ïádn˘ch dûtí; proãeÏ by zÛstali
ve stavu nevinnosti, nemajíce Ïádné radosti, neboÈ neznali
Ïádné bídy; neãiníce Ïádného dobra, neboÈ neznali Ïádného
hfiíchu.

Ale vizte, v‰e bylo uãinûno moudrostí toho, kter˘ zná v‰e.
Adam padl, aby lidé mohli b˘ti; a lidé jsou, aby mohli

míti radost.
A Mesiá‰ pfiichází v plnosti ãasu, aby mohl dûti lidské

z pádu vykoupiti.“ (2. Nefi 2:22–26; viz také ver‰e 19–21, 27.)

Pád
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Adam a Eva vyjádfiili svou vdûãnost za poÏehnání, která
pfii‰la v dÛsledku pádu:

„Adam velebil Boha a byl naplnûn a poãal prorokovati
ohlednû v‰ech rodin zemû fika: Velebeno buì jméno BoÏí,
neboÈ pro pfiestupek mÛj oãi mé jsou otevfieny a v tomto Ïivotû
budu míti radost a opût v tûle uvidím Boha.

A Eva, manÏelka jeho, sly‰ela v‰echny tyto vûci a radovala
se fika: Kdyby nebylo na‰eho pfiestupku, nikdy bychom nemûli
símû a nikdy bychom neznali dobré a zlé a radost svého
vykoupení a vûãn˘ Ïivot, kter˘ BÛh dává v‰em poslu‰n˘m.“
(MojÏí‰ 5:10–11.)

Vykoupení z pádu

KvÛli na‰emu padlému a smrtelnému stavu a osobním
hfiíchÛm spoãívá na‰e jediná nadûje v JeÏí‰i Kristu a v plánu
vykoupení.

Usmífiením JeÏí‰e Krista budou v‰ichni vykoupeni
z následkÛ pádu. Budeme vzkfií‰eni a pfiivedeni zpût do
pfiítomnosti Pánû, abychom byli souzeni (viz 2. Nefi 2:5–10;
Alma 11:42–45; Helaman 14:15–17).

Kromû toho, Ïe nás Spasitel vykoupil ze v‰eobecn˘ch
následkÛ pádu, mÛÏe nás také vykoupit z na‰ich vlastních hfií-
chÛ. Ve svém padlém stavu hfie‰íme a vzdalujeme se od Pána,
uvádûjíce na sebe duchovní smrt. Apo‰tol Pavel o tom fiekl:
„V‰ickniÈ zajisté zhfie‰ili, a nemají slávy BoÏí.“ (¤ímanÛm
3:23.) ZÛstáváme-li ve sv˘ch hfií‰ích, nemÛÏeme pfieb˘vat
v pfiítomnosti BoÏí, neboÈ „Ïádná neãistá vûc... nemÛÏe pfieb˘-
vati... v pfiítomnosti jeho“ (MojÏí‰ 6:57). Jak jsme vdûãni, Ïe
usmífiení „naplÀuje podmínky pokání“ (Helaman 14:18) a
umoÏÀuje nám získat odpu‰tûní hfiíchÛ a pfieb˘vat v pfiítom-
nosti BoÏí na vûky! Alma uãil: „âlovûku byla dána doba, v níÏ
mÛÏe ãiniti pokání; tudíÏ tento Ïivot se stal stavem zku‰ebním;
dobou pfiípravy na setkání s Bohem; dobou pfiípravy na onen
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nekoneãn˘ stav, o nûmÏ jsme mluvili, jenÏ nastane po vzkfií-
‰ení mrtv˘ch.“ (Alma 12:24.)

Vdûãnost za Spasitelovu smírnou obûÈ

Stejnû jako nemáme opravdovou chuÈ na jídlo, dokud
nemáme hlad, netouÏíme v plné mífie po vûãném spasení,
dokud si neuvûdomíme, Ïe potfiebujeme Spasitele. Toto zji‰-
tûní se dostavuje, kdyÏ se prohlubuje na‰e porozumûní pádu.
Prorok Lehi o tom uãil: „Celé lidstvo je ve ztraceném a v pad-
lém stavu a navÏdy bude, ledaÏe se bude spoléhati na tohoto
Vykupitele.“ (1. Nefi 10:6.)

Dal‰í odkazy: Genesis 3; Mormon 9:12–14; MojÏí‰ 4

Viz také Hfiích; Plán spasení; Prvotní hfiích; Svoboda jednání; Usmífiení
JeÏí‰e Krista

Patriarchální poÏehnání

Vysvûcení patriarchové dávají ãlenÛm Církve, ktefií jsou
toho hodni, patriarchální poÏehnání. Patriarchální poÏehnání
vám oznamuje, jaká je va‰e genealogická linie v domû Izraele,
a obsahuje Pánovy rady, které jsou urãeny vám osobnû.

KdyÏ své patriarchální poÏehnání budete studovat a kdyÏ
se budete fiídit jeho radami, bude vám poskytovat vedení, útû-
chu a ochranu. Promluvte si s biskupem nebo s presidentem
odboãky, abyste zjistili, jak mÛÏete obdrÏet patriarchální
poÏehnání.

Oznámení genealogické linie

Va‰e patriarchální poÏehnání oznamuje, jaká je va‰e
genealogická linie, slovy, Ïe jste z domu Izraele – potomci
Abrahamovi, ktefií patfií do urãitého kmene Jákobova. Mnozí
Svatí posledních dnÛ jsou z kmene Efraimova, z kmene, kte-
rému byla svûfiena prvofiadá zodpovûdnost za vedení Pánova
díla posledních dnÛ.

Patriarchální poÏehnání
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ProtoÏe v kaÏdém z nás proudí krev mnoha linií, mÛÏe
b˘t prohlá‰eno, Ïe dva ãlenové téÏe rodiny jsou z rÛzn˘ch
kmenÛ Izraele.

NezáleÏí na tom, zda patfiíte do domu Izraele díky
pokrevní pfiíbuznosti nebo prostfiednictvím adopce. Jako ãle-
nové Církve jste pokládáni za potomky Abrahamovy a za
dûdice v‰ech pfiíslibÛ a poÏehnání obsaÏen˘ch v Abrahamovû
smlouvû (viz „Abrahamova smlouva“, strany 3–4).

Uãte se ze svého patriarchálního poÏehnání

Jakmile jste obdrÏeli patriarchální poÏehnání, máte ho
ãíst pokornû, s modlitbou a ãasto. Je to osobní zjevení od
Nebeského Otce, kter˘ zná va‰e silné stránky, va‰e slabosti i
vûãné moÏnosti. Prostfiednictvím patriarchálního poÏehnání
vám bude pomáhat poznat, co od vás oãekává. Va‰e poÏeh-
nání mÛÏe obsahovat sliby, napomenutí i varování. S postu-
pem ãasu si budete uvûdomovat moc zjevení, která v nûm je.

KdyÏ se budete fiídit radami v poÏehnání, je ménû prav-
dûpodobné, Ïe budete klop˘tat nebo Ïe budete svedeni na
scestí. Nebudete-li se fiídit tûmito radami, nebudete schopni
obdrÏet zaslíbená poÏehnání.

I kdyÏ va‰e patriarchální poÏehnání obsahuje inspirované
rady a sliby, nemûli byste oãekávat, Ïe zodpoví v‰echny va‰e
otázky nebo Ïe bude podrobnû uvádût v‰e, co se ve va‰em
Ïivotû stane. NezmiÀuje-li se va‰e poÏehnání o nûjaké dÛleÏité
události, napfiíklad o misii na pln˘ úvazek nebo o manÏelství,
nemáte se domnívat, Ïe k tomu nebudete mít pfiíleÏitost.

Podobnû se také nemáte domnívat, Ïe v‰e, o ãem se patri-
archální poÏehnání zmiÀuje, bude naplnûno v tomto Ïivotû.
Patriarchální poÏehnání je vûãné a jeho zaslíbení se mohou
t˘kat vûãností. Buìte si jisti tím, Ïe v‰echna zaslíbení, 
budete-li jich hodni, se naplní v pfiíhodném ãase Pánû. Ta,
která nebudou uskuteãnûna v tomto Ïivotû, budou naplnûna
v Ïivotû pfií‰tím.

Patriarchální poÏehnání
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Va‰e patriarchální poÏehnání je posvátné a osobní.
MÛÏete se o nû podûlit s nejbliÏ‰ími ãleny rodiny, ale nemáte
ho pfiedãítat pfied lidmi ani nemáte dovolit druh˘m, aby ho
ãetli nebo interpretovali. Interpretovat ho nemá ani vá‰ patri-
archa ani vá‰ biskup ãi president odboãky.

Uchovávejte jako poklad v srdci vzácná slova svého patri-
archálního poÏehnání. Pfiemítejte o nich a Ïijte tak, abyste byli
hodni obdrÏet zaslíbená poÏehnání v tomto Ïivotû a v Ïivotû,
kter˘ pfiijde.

Peklo

Zjevení Svat˘ch posledních dnÛ mluví o pekle pfiinejmen-
‰ím ve dvou v˘znamech. Zaprvé je to dal‰í název pro vûzení
duchÛ, místo v posmrtném duchovním svûtû pro ty, ktefií
„zemfieli v hfií‰ích sv˘ch, bez znalosti pravdy, nebo v pfie-
stupku, zavrhnuv‰e proroky“ (NaS 138:32). Je to doãasn˘ stav,
v nûmÏ budou duchové vyuãováni evangeliu a budou mít pfií-
leÏitost ãinit pokání a pfiijmout obfiady spasení, které jsou za
nû vykonávány v chrámech (viz NaS 138:30–35). Ti, ktefií pfiijí-
mají evangelium, mohou pfieb˘vat aÏ do vzkfií‰ení v ráji. Poté,
co jsou vzkfií‰eni a souzeni, pfiijmou stupeÀ slávy, jehoÏ jsou
hodni. Ti, ktefií se rozhodnou, Ïe nebudou ãinit pokání, ale
ktefií nejsou syny zatracení, zÛstanou ve vûzení duchÛ aÏ do
konce milénia, kdy budou osvobozeni z pekla a trestu a budou
vzkfií‰eni do telestiální slávy (viz NaS 76:81–85).

Zadruhé se slovo peklo pouÏívá pro oznaãení zevní tem-
noty, coÏ je místo, kde pfieb˘vá ìábel, jeho andûlé a synové
zatracení (viz NaS 29:36–38; 76:28–33). Synové zatracení jsou ti,
ktefií neobdrÏí „Ïádného odpu‰tûní v tomto svûtû, ani ve svûtû,
kter˘ pfiijde – protoÏe popfieli Svatého Ducha pfiijav‰e ho a
protoÏe popfieli Jednorozeného Syna Otcova, ukfiiÏovav‰e ho
v sobû a uvodiv‰e ho do vefiejné potupy“ (NaS 76:34–35; viz
také ver‰e 31–33, 36–37). Tito jedinci nezdûdí místo v Ïádném
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království slávy; zÛstávají v podmínkách pekla (viz NaS 76:38;
88:24, 32).

Viz také Království slávy; Satan

Piercing

Proroci posledních dnÛ jsou dÛraznû proti propichování
tûla, pokud to neslouÏí lékafisk˘m úãelÛm. Pfiejí-li si dívky
nebo Ïeny mít propíchnuté u‰i, doporuãuje se, aby nosily
pouze jeden pár nenápadn˘ch náu‰nic.

Ti, ktefií nedbají této rady, projevují nedostatek úcty
k sobû a k Bohu. Jednoho dne budou svého rozhodnutí litovat.

Apo‰tol Pavel uãil o tom, jak je na‰e tûlo v˘znamné, a o
nebezpeãí, jeÏ nám hrozí, kdyÏ ho zámûrnû poskvrÀujeme:
„ZdaliÏ nevíte, Ïe chrám BoÏí jste, a Duch BoÏí v vás pfie-
b˘vá? JestliÏeÈ kdo chrámu BoÏího po‰kvrÀuje, tohoÈ zatratí
BÛh; nebo chrám BoÏí svat˘ jest, jenÏ jste vy.“ (1. Korintsk˘m
3:16–17.)

Viz také Tetování; Umírnûnost

Písma

Jak fiekl Pán, cokoli, co svatí muÏi BoÏí napí‰ou nebo pro-
mluví mocí Ducha Svatého, „bude písmo, bude vÛle Pánû,
bude mysl Pánû, bude slovo Pánû, bude hlas Pánû a moc BoÏí
ke spasení“ (NaS 68:4). Oficiálními, kanonizovan˘mi písmy
Církve, která jsou ãasto naz˘vána standardní díla, jsou Bible,
Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy a Drahocenná perla.
Tyto knihy písem jsou popsány na stranách 96–98.

DÛleÏitost kaÏdodenního studia písem

Hlavním úãelem písem je svûdãit o Kristu a pomáhat
nám pfiijít k Nûmu a obdrÏet vûãn˘ Ïivot (viz Jan 5:39; 20:31;
1. Nefi 6:4; Mosiá‰ 13:33–35). Prorok Mormon svûdãil:

Piercing
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„Kdokoli si to pfieje, mÛÏe se chopiti slova BoÏího, které
je Ïivé a mocné a které rozetne vedví ve‰kerou vychytralost
a pasti a nástrahy ìáblovy a povede ãlovûka Kristova na tûs-
nou a úzkou cestu pfies onu vûãnou propast bídy, která je
pfiipravena, aby pohltila zlovolné –

A dovede jejich du‰i, ano, jejich nesmrtelnou du‰i, k pra-
vici BoÏí v království nebeském, aby usedli s Abrahamem a
Izákem a s Jákobem a se v‰emi na‰imi svat˘mi otci, aby jiÏ
nevy‰li.“ (Helaman 3:29–30.)

Proroci posledních dnÛ nám radí, abychom studovali
písma kaÏd˘ den, jak osobnû, tak se svou rodinou. Povzbuzují
nás, tak jako Nefi povzbuzoval své bratfií, abychom vztaho-
vali písma na sebe a hledali zpÛsob, jak posvátné dávné
záznamy uplatnit v na‰em dne‰ním Ïivotû (viz 1. Nefi
19:23–24). Nabádají nás, abychom bádali v písmech (viz Jan
5:39) a „[hodovali] na slovech Kristov˘ch“ (2. Nefi 32:3).

KdyÏ se budete fiídit tûmito radami, budete z toho mít
nesmírn˘ prospûch. KaÏdodenní smysluplné studium písem
vám pomáhá b˘t vnímav˘mi k na‰eptávání Ducha Svatého.
Buduje va‰i víru, posiluje vás proti poku‰ení a pomáhá vám
pfiiblíÏit se k va‰emu Nebeskému Otci a k Jeho Milovanému
Synu.

Vytvofite si plán svého osobního studia písem. UvaÏujte o
tom, Ïe si kaÏd˘ den vyhradíte urãit˘ ãas na studium písem.
Bûhem této doby ãtûte pozornû a buìte vnímaví k nabádáním
Ducha. Proste svého Nebeského Otce, aby vám pomáhal
poznat to, co On si pfieje, abyste se nauãili a abyste dûlali.

Ve ãtení písem, zvlá‰tû Knihy Mormonovy, pokraãujte
cel˘ Ïivot. Zatímco budete studovat písma v rÛzn˘ch obdo-
bích Ïivota, budete v písmech objevovat stále nové poklady a
jejich slova budou pro vás získávat nov˘ v˘znam a budou
vám ukazovat nové moÏnosti uplatnûní.

Jste-li manÏelé, vyhraìte si kaÏd˘ den ãas, kdy budete
ãíst písma jako rodina. Vynakládat toto úsilí moÏná nebude

Písma
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snadné, ale zajistí vám podivuhodné a vûãné dÛsledky.
Studium písem plánujte pod vedením Ducha, aby uspokojo-
valo potfieby va‰í rodiny. Nemûjte obavy ãíst písma mal˘m
dûtem. Jazyk tûchto posvátn˘ch záznamÛ má moc dotknout
se dokonce i mal˘ch dûtí.

Bible

Bible je rozdûlena na dvû ãásti: Star˘ zákon a Nov˘
zákon. Star˘ zákon je posvátn˘ záznam o tom, jak BÛh jednal
se sv˘m lidem smlouvy ve Svaté zemi. Obsahuje uãení pro-
rokÛ, napfiíklad uãení MojÏí‰e, Jozua, Izaiá‰e, Jeremiá‰e a
Daniela. Nov˘ zákon zaznamenává narození Spasitele, Jeho
sluÏbu ve smrtelnosti a Jeho usmífiení. Zahrnuje také sluÏbu
Spasitelov˘ch uãedníkÛ.

Bible byla pfiekládána mnohokrát, a proto je vyti‰tûna
v rÛzn˘ch verzích. V ãe‰tinû se Církev fiídí znûním Bible kra-
lické.

V Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ si váÏíme
Bible a jejího posvátného uãení. Z biblick˘ch zpráv pojedná-
vajících o tom, jak BÛh jednal se sv˘m lidem, mÛÏeme získá-
vat sílu a útûchu.

Kniha Mormonova: Dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu

Kniha Mormonova vy‰la na svûtlo v této dispensaci vÛlí
Pánû. Je to záznam o tom, jak BÛh jednal s lidmi, ktefií Ïili
v dávn˘ch Amerikách. PÛvodní záznamy vyryli proroci Pánû
na zlaté desky. Pán prohlásil, Ïe Kniha Mormonova obsahuje
„plnost evangelia JeÏí‰e Krista“ (NaS 20:9; viz také NaS 42:12).

Andûl, kter˘ se jmenoval Moroni – poslední prorok
Knihy Mormonovy – pfiedal 22. záfií 1827 tyto desky proroku
Josephu Smithovi. Prorok Joseph pfieloÏil tento záznam
darem a mocí BoÏí do angliãtiny. Od té doby byla Kniha
Mormonova pfieloÏena do mnoha dal‰ích jazykÛ.

Písma
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Prvofiad˘m úãelem Knihy Mormonovy je pfiesvûdãit
v‰echny lidi, „Ïe JeÏí‰ je Kristus, Vûãn˘ BÛh, zjevující se v‰em
národÛm“ (titulní strana Knihy Mormonovy). Uãí, Ïe v‰ichni
lidé „musejí pfiijíti k nûmu, jinak nemohou b˘ti spaseni“
(1. Nefi 13:40). Joseph Smith fiekl, Ïe Kniha Mormonova je
„závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství a Ïe se ãlovûk
dodrÏováním jejích pfiedpisÛ pfiiblíÏí Bohu více neÏli pro-
stfiednictvím kterékoli jiné knihy“ (úvod Knihy Mormonovy).

Kniha Mormonova je dal‰ím svûdectvím o pravdách, jimÏ
uãí Bible. Také znovuzfiizuje „jasné a cenné“ pravdy, které byly
ztraceny z Bible skrze chyby v pfiekladu nebo „byly vyÀaty“ ve
snaze „pfievraceti pravé cesty Pánû“ (viz 1. Nefi 13:24–27,
38–41). Bible a Kniha Mormonova „[srostou] k zahanbení
fale‰né nauky a ukonãení svárÛ a utvrzení míru“ (2. Nefi 3:12).

Prorok Moroni nás v závûru Knihy Mormonovy uãí, 
jak mÛÏeme poznat, Ïe kniha je pravdivá: „A aÏ tyto vûci
obdrÏíte, chtûl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha,
Vûãného Otce, ve jménu Krista, zda tyto vûci nejsou pravdivé;
a budete-li se tázati s upfiímn˘m srdcem, s opravdov˘m zámû-
rem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost,
mocí Ducha Svatého.“ (Moroni 10:4; viz také ver‰e 3 a 5.)

Nauka a smlouvy

Nauka a smlouvy obsahuje zjevení, která byla dána pro-
roku Josephu Smithovi. Obsahují také nûkolik zjevení, která
byla dána dal‰ím prorokÛm posledních dnÛ. Tato kniha písem
je jedineãná, protoÏe se nejedná o pfieklad dávn˘ch doku-
mentÛ. Jde o sbírku zjevení, která dal Pán sv˘m vyvolen˘m
prorokÛm v posledních dnech.

Prorok Joseph Smith fiekl, Ïe Nauka a smlouvy pfiedsta-
vuje „[základ] Církve v tûchto posledních dnech a [prospûch]
pro svût [ukazující], Ïe klíãe tajemství království na‰eho
Spasitele jsou opût svûfieny ãlovûku“ (záhlaví oddílu NaS 70).
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Drahocenná perla

Drahocenná perla obsahuje knihu MojÏí‰ovu, knihu
Abrahamovu, inspirovan˘ pfieklad 24. kapitoly Matou‰ovy a
nûkteré spisy proroka Josepha.

Kniha MojÏí‰ova je krátk˘m v˘Àatkem z inspirovaného
pfiekladu Bible od Josepha Smitha. Je to úplnûj‰í záznam
MojÏí‰ov˘ch spisÛ uveden˘ch na zaãátku knihy Genesis ve
Starém zákonû. Obsahuje mnoho nauk a uãení, které byly
z Bible ztraceny, a poskytuje dal‰í informace o plánu spasení,
o stvofiení zemû a o tom, jak Pán jednal s Adamem a Enochem.

Kniha Abrahamova je pfiekladem dávn˘ch záznamÛ
zapsan˘ch na papyru, kter˘ Církev získala do vlastnictví
v roce 1835. Prorok Joseph Smith pfieloÏil tyto záznamy pro-
stfiednictvím zjevení. Tato kniha obsahuje pravdy o pfiedsmr-
telné radû v nebi, o stvofiení zemû, o povaze Boha a o knûÏství.

Joseph Smith–Matou‰ doplÀuje na‰e znalosti Spasitelova
uãení o Jeho druhém pfiíchodu.

Ke spisÛm Josepha Smitha v Drahocenné perle patfií:

• Joseph Smith–Îivotopis, coÏ je v˘Àatek z Prorokovy
historie Církve. Jde o popis událostí, které vedly ke
znovuzfiízení Církve, vãetnû Prvního vidûní, náv‰tûvy
Moroniho u proroka Josepha, získání zlat˘ch desek a
znovuzfiízení Aronova knûÏství.

• âlánky víry, které prorok Joseph Smith napsal jako
základní prohlá‰ení o vífie a nauce.

Dal‰í odkazy: ¤ímanÛm 15:4; 2. Timoteovi 3:15–17; 2. Nefi 25:26; Alma
17:2–3; 3. Nefi 23:1–5; NaS 18:33–36; âlánky víry 1:8

Viz také Proroci; Zjevení; Znovuzfiízení evangelia
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Plán spasení

Nebesk˘ Otec pfiipravil v pfiedsmrtelné existenci plán, aby
nám umoÏnil stát se takov˘mi, jako je On, a aby nám umoÏnil
obdrÏet plnost radosti. Písma tento plán naz˘vají „plán spa-
sení“ (Alma 24:14; MojÏí‰ 6:62), „velik˘ plán ‰tûstí“ (Alma
42:8), „[plán] vykoupení“ (Jakob 6:8; Alma 12:30) a „plán milo-
srdenství“ (Alma 42:15).

Plán spasení pfiedstavuje plnost evangelia. Obsahuje stvo-
fiení, pád, usmífiení JeÏí‰e Krista a v‰echny zákony, obfiady a
nauky evangelia. Morální svoboda jednání, schopnost ãlovûka
rozhodovat se a jednat sám za sebe jsou také nezbytn˘mi
prvky v plánu Nebeského Otce. Díky tomuto plánu mÛÏeme
b˘t prostfiednictvím usmífiení zdokonaleni, mÛÏeme obdrÏet
plnost radosti a Ïít na vûky v pfiítomnosti BoÏí. Na‰e rodinné
vztahy mohou trvat po celé vûãnosti.

Vy jste úãastníky plánu Nebeského Otce a z hlediska vûã-
nosti mohou b˘t va‰e zku‰enosti rozdûleny na tfii hlavní ãásti:
pfiedsmrteln˘ Ïivot, smrteln˘ Ïivot a Ïivot po smrti. KdyÏ se
budete seznamovat s plánem spasení, budete nacházet odpo-
vûdi na otázky, které si pokládají mnozí: Odkud jsme pfii‰li?
Proã jsme zde? Kam pÛjdeme po tomto Ïivotû?

Pfiedsmrteln˘ Ïivot

NeÏ jste se narodili na tuto zem, Ïili jste v pfiítomnosti
svého Nebeského Otce jako jedno z Jeho duchovních dûtí.
V této pfiedsmrtelné existenci jste se s ostatními duchovními
dûtmi Nebeské Otce zúãastnili rady. Nebesk˘ Otec pfiedloÏil
na této radû svÛj velk˘ plán ‰tûstí (viz Abraham 3:22–26).

Pfiedsmrteln˘ JeÏí‰ Kristus, Prvorozen˘ Syn OtcÛv
v duchu, v souladu s tímto plánem uãinil smlouvu, Ïe se stane
Spasitelem (viz MojÏí‰ 4:2; Abraham 3:27). Tûm, ktefií násle-
dovali Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista, bylo umoÏnûno pfiijít
na zem, aby získávali zku‰enosti bûhem smrtelnosti a aby
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pokraãovali smûrem k vûãnému Ïivotu. Lucifer, dal‰í
duchovní syn BoÏí, se proti plánu vzboufiil a „snaÏil se zniãiti
svobodu jednání ãlovûka“ (MojÏí‰ 4:3). Stal se Satanem a on a
jeho následovníci byli vyvrÏeni z nebe a byly jim odepfieny
v˘sady obdrÏet fyzické tûlo a Ïít ve smrtelnosti (viz MojÏí‰
4:4; Abraham 3:27–28).

Bûhem pfiedsmrtelného Ïivota jste rozvíjeli svou osobnost
a zlep‰ovali jste své duchovní schopnosti. S poÏehnáním daru
svobody jednání jste ãinili dÛleÏitá rozhodnutí, napfiíklad jste
se rozhodli následovat plán Nebeského Otce. Tato rozhodnutí
ovlivÀovala vá‰ Ïivot tehdy i nyní. Va‰e inteligence rostla a
vy jste se uãili milovat pravdu a pfiipravovali jste se na pfií-
chod na zem, aby vá‰ pokrok mohl pokraãovat.

Smrteln˘ Ïivot

Nyní získáváte zku‰enosti ve smrtelném Ïivotû. Vá‰ duch
je spojen s va‰ím tûlem a to vám dává pfiíleÏitosti rÛst a rozví-
jet se zpÛsobem, kter˘ v pfiedsmrtelném Ïivotû nebyl moÏn˘.
Tato ãást va‰í existence je ãas, kdy se uãíte, kdy mÛÏete proká-
zat, jací jste, kdy se mÛÏete rozhodnout pfiijít ke Kristu a kdy
se pfiipravujete, abyste byli hodni vûãného Ïivota. Je také
dobou, kdy mÛÏete druh˘m pomáhat najít pravdu a získat
svûdectví o plánu spasení.

Îivot po smrti

AÏ zemfiete, vá‰ duch vstoupí do duchovního svûta a bude
oãekávat vzkfií‰ení. Vá‰ duch se v dobû vzkfií‰ení opût spojí
s tûlem a vy budete souzeni a obdrÏíte jedno z království slávy.
Sláva, kterou zdûdíte, bude záleÏet na hloubce va‰eho obrácení
a na va‰í poslu‰nosti Pánov˘ch pfiikázání (viz „Království
slávy“, str. 50–53). Bude záleÏet na tom, jak jste „pfiijali svûdec-
tví o JeÏí‰ovi“ (NaS 76:51; viz také ver‰e 74, 79, 101).
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PoÏehnání díky znalosti plánu

KdyÏ v Ïivotû zápolíte s pfiekáÏkami, svûdectví o plánu
spasení vám mÛÏe dávat nadûji a mÛÏe vám pomoci poznat
smysl tûchto pfiekáÏek. MÛÏete nacházet útûchu v poznání, Ïe
jste dûti BoÏí a Ïe jste Ïili v Jeho pfiítomnosti, neÏ jste se naro-
dili na tuto zem. MÛÏete nacházet smysl ve svém souãasném
Ïivotû a vûdût, Ïe va‰e ãiny bûhem smrtelnosti ovlivÀují vá‰
vûãn˘ osud. S tímto poznáním mÛÏete zaloÏit dÛleÏitá rozhod-
nutí na vûãn˘ch pravdách, a ne na mûnících se Ïivotních pod-
mínkách. MÛÏete neustále zlep‰ovat svÛj vztah se ãleny rodiny
a radovat se ze slibu, Ïe va‰e rodina mÛÏe b˘t vûãná. MÛÏete
nacházet radost ve svém svûdectví o usmífiení a v Pánov˘ch
pfiikázáních, obfiadech, smlouvách a naukách, a vûdût, Ïe „ten,
kdo ãiní díla spravedlivosti, obdrÏí odmûnu svou, a to pokoj
v tomto svûtû a vûãn˘ Ïivot ve svûtû, kter˘ pfiijde“ (NaS 59:23).

Dal‰í odkazy: 2. Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14; 42;
MojÏí‰ 6:47–62

Viz také BÛh Otec; Evangelium; JeÏí‰ Kristus; Království slávy; Nebe; Pád;
Peklo; Ráj; Smrt, duchovní; Smrt, tûlesná; Stvofiení; Svoboda jednání;
Usmífiení JeÏí‰e Krista; Vzkfií‰ení

Poctivost (Viz âestnost)

Pokání

Pokání je jednou z prvních zásad evangelia (viz âlánky
víry 1:4). Je nezbytné pro va‰e ‰tûstí v tomto Ïivotû i bûhem
vûãnosti. Pokání znamená mnohem více neÏ jen vyznat ‰patné
ãiny. Jde o zmûnu mysli a srdce, která vám dává nov˘ pohled
na Boha, na sebe a na svût. Zahrnuje odvrácení se od hfiíchu a
obrácení se k Bohu s prosbou o odpu‰tûní. Je motivováno lás-
kou k Bohu a upfiímnou touhou dodrÏovat Jeho pfiikázání.
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Potfieba pokání

Pán prohlásil, Ïe „Ïádná neãistá vûc nemÛÏe zdûditi krá-
lovství nebeské“ (Alma 11:37). Va‰e hfiíchy vás zneãisÈují –
ãiní vás nehodn˘mi návratu k va‰emu Nebeskému Otci a
pfieb˘vání v Jeho pfiítomnosti. Také vám pfiiná‰ejí bolest do
du‰e v tomto Ïivotû.

Skrze usmífiení JeÏí‰e Krista opatfiil Nebesk˘ Otec jedin˘
zpÛsob, jak vám mohou b˘t odpu‰tûny va‰e hfiíchy (viz
„Odpu‰tûní“, strany 86–88). JeÏí‰ Kristus vytrpûl trest za va‰e
hfiíchy, aby vám mohlo b˘t odpu‰tûno, budete-li ãinit upfiímné
pokání. KdyÏ ãiníte pokání a spoléháte se na Jeho spásnou
milost, budete oãi‰tûni od hfiíchu. On prohlásil:

„TudíÏ pfiikazuji ti, abys ãinil pokání – ãiÀ pokání, jinak
tû budu bíti holí úst sv˘ch a prchlivostí svou a hnûvem sv˘m,
a utrpení tvá budou tûÏká – jak tûÏká, neví‰, jak pronikavá,
neví‰, ano, jak tûÏko snesitelná, neví‰.

NeboÈ viz, já, BÛh, jsem vytrpûl tyto vûci za v‰echny, aby
oni nemuseli trpûti, jestliÏe budou ãiniti pokání;

Ale jestliÏe nebudou ãiniti pokání, musejí trpûti stejnû
jako já;

KteréÏto utrpení zpÛsobilo mnû, dokonce Bohu, nejvût-
‰ímu ze v‰ech, Ïe jsem se chvûl bolestí a krvácel v kaÏdém
póru a trpûl v tûle i v duchu – a pfiál jsem si, abych nemusel
píti ten hofik˘ kalich a mohl se stáhnouti –

Nicménû, sláva buì Otci, a já jsem vypil a dokonãil jsem
pfiípravy své pro dûti lidské.“ (NaS 19:15–19.)

Nebezpeãí spoãívající v odkládání pokání

NeodÛvodÀujte své hfiíchy ani neodkládejte pokání.
Amulek varoval: „Tento Ïivot je dobou na to, aby se lidé pfii-
pravili na setkání s Bohem; ano, vizte, den tohoto Ïivota je
dnem na to, aby lidé vykonávali práce své... Prosím vás, aby-
ste neodkládali den pokání svého aÏ na konec; neboÈ po tomto
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dnu Ïivota, kter˘ nám je dán, abychom se pfiipravili na vûã-
nost, vizte, nevyuÏijeme-li fiádnû ãasu svého, zatímco jsme
v tomto Ïivotû, pak pfiijde noc temnoty, kdy nemÛÏe b˘ti
Ïádná práce vykonána.“ (Alma 34:32–33.)

Prvky pokání

Pokání je bolestiv˘ proces, ale vede k odpu‰tûní a trvalému
pokoji. Pán, prostfiednictvím proroka Izaiá‰e, fiekl: „Budou-li
hfiíchové va‰i jako ãervec dvakrát barven˘, jako sníh zbûlejí;
budou-li ãervení jako ‰arlat, jako vlna budou.“ (Izaiá‰ 1:18.)
V této dispensaci Pán slíbil: „Vizte, ten, kdo ãinil pokání z hfií-
chÛ sv˘ch, tomu je odpu‰tûno, a já, Pán, jiÏ na nû nevzpomí-
nám.“ (NaS 58:42.) Pokání obsahuje tyto prvky:

Víra v Nebeského Otce a v JeÏí‰e Krista. Moc hfiíchu je
veliká. Abyste se od nûj mohli osvobodit, musíte se obrátit ke
svému Nebeskému Otci a modlit se s vírou. Satan se mÛÏe
snaÏit pfiesvûdãit vás, Ïe nejste hodni toho, abyste se modlili
– Ïe Nebesk˘ Otec je s vámi tak nespokojen, Ïe nikdy va‰e
modlitby nevysly‰í. To je leÏ. Vá‰ Otec v nebi je vÏdy pfiipra-
ven vám pomoci, jestliÏe k Nûmu pfiijdete s kajícn˘m srdcem.
Má moc vás uzdravit a pomoci vám zvítûzit nad hfiíchem.

Pokání je ãinem víry v JeÏí‰e Krista – uznáním moci Jeho
usmífiení. Pamatujte na to, Ïe odpu‰tûní mÛÏete získat pouze
na základû Jeho podmínek. KdyÏ s vdûãností uznáváte Jeho
usmífiení a Jeho moc oãistit vás od hfiíchu, jste schopni
„uplatÀovati víru svoji ku pokání“ (Alma 34:17).

Lítost nad hfiíchem. Abyste mohli získat odpu‰tûní, musíte
si nejprve sami pfiiznat, Ïe jste hfie‰ili. SnaÏíte-li se Ïít podle
evangelia, takové pfiiznání povede k zármutku, „kter˘Ï jest
podlé Boha,“ kter˘ „pokání k spasení pÛsobí“ (2. Korintsk˘m
7:10). Zármutek podle Boha nepfiichází kvÛli pfiirozen˘m
následkÛm hfiíchu nebo kvÛli strachu z trestu; spí‰e pfiichází
na základû poznání, Ïe jste zarmoutili svého Nebeského Otce
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a svého Spasitele. KdyÏ pocítíte zármutek podle Boha, zís-
káte upfiímnou touhu zmûnit se a ochotu podrobit se jaké-
mukoli poÏadavku pro získání odpu‰tûní.

Vyznání. „Kdo pfiikr˘vá pfiestoupení svá, nepovede se
jemu ‰Èastnû; ale kdoÏ je vyznává a opou‰tí, milosrdenství
dÛjde.“ (Pfiísloví 28:13.) Pro odpu‰tûní je nezbytná ochota plnû
odhalit svému Nebeskému Otci v‰e, co jste uãinili. Pokleknûte
pfied Ním s pokornou modlitbou a pfiiznejte Mu své hfiíchy.
Vyznejte svou hanbu a vinu a potom proste o pomoc.

VáÏné pfiestupky, napfiíklad poru‰ení zákona cudnosti,
mohou ohrozit va‰e ãlenství v Církvi. Proto musíte vyznat tyto
hfiíchy Pánovi i Jeho zástupcÛm v Církvi. Toto vyznání je tfieba
uãinit va‰emu biskupovi nebo presidentovi odboãky a moÏná
i presidentovi va‰eho kÛlu nebo misie, ktefií slouÏí jako stráÏní
a soudci v Církvi. I kdyÏ pouze Pán mÛÏe odpou‰tût hfiíchy,
tito vedoucí knûÏství hrají v procesu pokání zásadní úlohu.
Va‰e vyznání budou uchovávat jako dÛvûrné a bûhem procesu
pokání vám budou pomáhat. Buìte vÛãi nim naprosto ãestní.
Bude-li va‰e vyznání jen ãásteãné a vy se zmíníte pouze o
men‰ích chybách, nebudete schopni napravit váÏnûj‰í zatajen˘
pfiestupek. âím dfiíve tento proces zahájíte, tím dfiíve najdete
pokoj a radost, které pfiicházejí se zázrakem odpu‰tûní.

Opu‰tûní hfiíchu. I kdyÏ vyznání je nezbytn˘m prvkem
pokání, samo o sobû nepostaãuje. Pán fiekl: „Podle toho mÛÏete
poznati, ãiní-li ãlovûk pokání z hfiíchÛ sv˘ch – vizte, vyzná je a
zanechá jich.“ (NaS 58:43.)

Uchovávejte si pevné a trvalé odhodlání, Ïe svÛj pfiestu-
pek nebudete nikdy opakovat. KdyÏ tento závazek dodrÏíte,
jiÏ nikdy nepocítíte bolest kvÛli onomu hfiíchu.

Prchejte okamÏitû z jakékoli nebezpeãné situace. Vede-li
urãitá situace k tomu, Ïe hfie‰íte, nebo by mohla vést k tomu,
Ïe byste hfie‰ili, odejdûte. NemÛÏete setrvávat v poku‰ení a
oãekávat, Ïe hfiích pfiekonáte.
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Náprava. Nakolik je to moÏné, musíte dát do pofiádku to, co
bylo va‰imi ãiny po‰kozeno nebo pokaÏeno, aÈ jiÏ se jedná o
nûãí majetek nebo o dobrou povûst. Ochotná náprava ukazuje
Pánovi, Ïe chcete dûlat v‰e, co dokáÏete, abyste ãinili pokání.

Spravedliv˘ Ïivot. Nepostaãí jen snaÏit se odolávat zlu nebo
vytlaãit ze svého Ïivota hfiích. SvÛj Ïivot musíte naplnit spra-
vedlivostí a musíte se vûnovat ãinnostem, které pfiiná‰ejí
duchovní moc. Ponofite se do písem. Modlete se dennû k Pánu,
aby vám dal sílu, která pfiesahuje va‰i vlastní sílu. Obãas se
postûte o zvlá‰tní poÏehnání.

Naprostá poslu‰nost vám pfiiná‰í do Ïivota úplnou moc
evangelia, vãetnû vût‰í síly pfiekonávat slabosti. Tato poslu‰-
nost zahrnuje ãiny, které jste moÏná pÛvodnû za souãást
pokání nepokládali, napfiíklad nav‰tûvování shromáÏdûní,
placení desátku, sluÏbu a odpou‰tûní druh˘m. Pán slíbil:
„Tomu, kdo ãiní pokání a poslouchá pfiikázání Pánû, bude
odpu‰tûno.“ (NaS 1:32.)

Dal‰í odkazy: Luká‰ 15:11–32; 2. Nefi 9:19–24; Mosiá‰ 4:1–3, 10–13;
26:30–31; NaS 18:10–16

Viz také Církevní disciplinární rady; Hfiích; Kfiest; Odpu‰tûní; Plán spa-
sení; Poku‰ení; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Víra

Pokoj (Viz Mír a pokoj)

Pokora

B˘t pokorn˘ znamená pfiiznat si s vdûãností, Ïe vám
nezb˘vá nic jiného, neÏ spoléhat na Pána – porozumût tomu,
Ïe stále potfiebujete Jeho podporu. Pokora znamená pfiiznat si,
Ïe va‰e talenty a schopnosti jsou dary od Boha. Není to zna-
mením slabosti, plachosti nebo strachu; je to známkou toho,
Ïe víte, v ãem spoãívá va‰e pravá síla. MÛÏete b˘t pokorn˘mi
i nebojácn˘mi. MÛÏete b˘t pokorn˘mi i odváÏn˘mi.

Pokora
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JeÏí‰ Kristus je na‰ím nevût‰ím pfiíkladem pokory. Bûhem
své smrtelné sluÏby vÏdy tvrdil, Ïe Jeho síla pramení z toho, Ïe
spoléhá na svého Otce. ¤ekl: „NemohuÈ já sám od sebe nic
ãiniti... nehledám vÛle své, ale vÛle toho, kter˘Ï mne poslal,
Otcovy.“ (Jan 5:30.)

Pán vás bude posilovat, kdyÏ se pfied Ním pokofiíte. Jakub
uãil: „BÛh se py‰n˘m protiví, ale pokorn˘m dává milost...
PoniÏte se pfied oblíãejem Pánû, a pov˘‰íÈ vás.“ (Jakub 4:6, 10.)

Dal‰í odkazy: Matou‰ 18:4; 23:12; 26:39; Luká‰ 22:42; 1. Petrova 5:5–6;
Mosiá‰ 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Helaman 3:33–35; Eter 12:27; NaS
12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33

Poku‰ení

Poslední dny, jak prorokoval apo‰tol Pavel, jsou „ãasové
nebezpeãní“. (2. Timoteovi 3:1.) Vliv protivníka je ‰iroce roz-
‰ífien˘ a svÛdn˘. Ale vy mÛÏete nad Satanem zvítûzit a jeho
poku‰ení mÛÏete pfiekonávat. Nebesk˘ Otec vám dal dar
svobody jednání – moc volit dobro a odmítat zlo. MÛÏete se
„[pokofiit] pfied Pánem a [vz˘vat] svaté jméno jeho a [bdít a
modlit] se stále, abyste nebyli pokou‰eni nad to, co mÛÏete
snésti“ (Alma 13:28). KdyÏ budete ochotnû dodrÏovat pfiiká-
zání, vá‰ Nebesk˘ Otec vás bude posilovat, abyste mohli
odolávat poku‰ením.

NíÏe uvedené rady vám pomohou pfiekonávat poku‰ení:
Zamûfite svÛj Ïivot na Spasitele. Prorok Helaman radil sv˘m

synÛm: „Pamatujte, pamatujte, Ïe na skále Vykupitele na‰eho,
jenÏ jest Kristus, Syn BoÏí, musíte postaviti základ svÛj; aby,
aÏ ìábel vy‰le mocné vûtry své, ano, ‰ípy své ve vichfiici, ano,
aÏ vás bude tlouci v‰echno krupobití jeho a mocná boufie jeho,
to nemûlo nad vámi Ïádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do
propasti bídy a nekoneãné bûdy pro onu skálu, na níÏ jste
postaveni, která je jist˘m základem, základem, stavûjí-li lidé
na nûm, nemohou padnouti.“ (Helaman 5:12.)

Poku‰ení
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Modlete se o sílu. KdyÏ vzkfií‰en˘ Spasitel pfii‰el k NefitÛm,
uãil zástupy: „Musíte bdíti a modliti se vÏdy, abyste neve‰li
v poku‰ení; neboÈ Satan si pfieje, aby vás mûl, aby vás mohl
prosívati jako p‰enici. TudíÏ se musíte vÏdy modliti k Otci ve
jménu mém.“ (3. Nefi 18:18–19.) V posledních dnech nám dal
podobnou radu: „Modli se vÏdy, abys mohl vyjíti jako vítûz;
abys mohl poraziti Satana a abys mohl uniknouti rukám slu-
ÏebníkÛ Satanov˘ch, ktefií podporují dílo jeho.“ (NaS 10:5.)

KaÏd˘ den studujte písma. KdyÏ budete studovat pravdy
evangelia a kdyÏ je budete uplatÀovat ve svém Ïivotû, Pán vám
bude Ïehnat mocí odolávat poku‰ení. Nefi uãil: „Ti, jiÏ budou
slovo BoÏí poslouchati a budou se ho pevnû drÏeti, nikdy neza-
hynou; ani poku‰ení a ohnivé ‰ípy protivníka je nemohou pfie-
moci ke slepotû a svésti ke zniãení.“ (1. Nefi 15:24; viz také
Helaman 3:29–30.)

NaplÀujte svÛj Ïivot dobrotivostí. Existuje tolik dobra,
z nûhoÏ si mÛÏete vybírat, Ïe se nemusíte podílet na zlu. KdyÏ
naplníte svÛj Ïivot dobrotivostí, neponecháte místo ãemukoli
jinému.

Vyh˘bejte se místÛm a situacím, které jsou zdrojem poku‰ení.
NemÛÏete se zcela vyhnout poku‰ení, ale mÛÏete se vyh˘bat
místÛm nebo situacím, kde pravdûpodobnû pokou‰eni
budete. MÛÏete se také vyh˘bat nevhodn˘m ãasopisÛm, kni-
hám, televizním pofiadÛm, filmÛm, hudbû a webov˘m strán-
kám na internetu.

SnaÏte se ovlivÀovat druhé k dobrému. Spasitel se krátce pfied
sv˘m utrpením v zahradû Getsemany modlil za své uãedníky:
„Nejsou z svûta, jako já nejsem z svûta. NeprosímÈ, abys je vzal
z svûta, ale abys je zachoval od toho zlého. Z svûtaÈ nejsou,
jako i já nejsem z svûta. PosvûtiÏ jich v pravdû své, slovo tvé
pravda jest. JakoÏ jsi mne poslal na svût, i já jsem je poslal na
svût.“ (Jan 17:14–18.) Jako uãedníci JeÏí‰e Krista, uãedníci
v posledních dnech, mÛÏete b˘t ve svûtû, ale ne „z svûta“.
Kromû toho, Ïe se vy sami budete vyh˘bat poku‰ení, mÛÏete

Poku‰ení

107

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 107



pÛsobit na druhé, aby Ïili dobr˘m a smyslupln˘m Ïivotem.
MÛÏete dávat spravedliv˘ pfiíklad, b˘t dobr˘mi pfiáteli, podí-
let se na sluÏbû pro spoleãnost a pokud je to vhodné, hlasitû
obhajovat morální hodnoty.

Nikdy neváhejte se sv˘m rozhodnutím odolat poku‰ení.
Usilovnû následujte pfiíklad Spasitele, jenÏ „vytrpûl poku-
‰ení, ale nedbal jich“ (NaS 20:22). KdyÏ Satan pokou‰el JeÏí‰e
v pustinû, Pán nikdy nezakolísal. Jeho odpovûì byla rychlá a
pevná: „Jdi pryã ode mne, sataná‰i.“ (Luká‰ 4:8.) Vy mÛÏete
prostfiednictvím sv˘ch spravedliv˘ch my‰lenek, slov a ãinÛ
reagovat na poku‰ení protivníka se stejn˘m pfiesvûdãením.
„Zepfiete se ìáblu, i uteãeÈ od vás. PfiibliÏte se k Bohu, a pfii-
blíÏíÈ se k vám.“ (Jakub 4:7–8.)

Dal‰í odkazy: ¤ímanÛm 12:21; Efezsk˘m 6:11–17; Jakub 1:12; NaS 23:1;
31:12; MojÏí‰ 1:12–22

Viz také Duch Svat˘; Pokání; PÛst a postní obûti; Satan; Svûdomí; Svûtlo
Kristovo; Svoboda jednání

Pomocné sdruÏení

Pomocné sdruÏení zaloÏil prorok Joseph Smith 17. bfiezna
1842 v Nauvoo ve státû Illinois. Pomocné sdruÏení mûlo
v dobû, kdy bylo zaloÏeno, dva hlavní úãely: poskytovat
pomoc chud˘m a potfiebn˘m a spasit du‰e. Tato organizace
existuje i dnes a zÛstává vûrná onûm pÛvodním zásadám,
které udávají smûr. Sestry v Pomocném sdruÏení pracují po
celém svûtû spoleãnû s nositeli knûÏství, aby naplÀovaly
poslání Církve. Navzájem se podporují, zatímco:

• UpevÀují své svûdectví o JeÏí‰i Kristu prostfiednic-
tvím modlitby a studia písem.

• Usilují o duchovní sílu tím, Ïe následují nabádání
Ducha Svatého.

Pomocné sdruÏení
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• Zasvûcují sebe k tomu, aby posilovaly manÏelství,
rodiny a domovy.

• Nacházejí u‰lechtilost v matefiství a radost v Ïenství.

• Nacházejí potû‰ení ve sluÏbû a v dobr˘ch skutcích.

• Mají rády Ïivot a rády se uãí.

• Stojí za pravdou a za spravedlivostí.

• Podporují knûÏství jako pravomoc BoÏí na zemi.

• Radují se z chrámov˘ch poÏehnání.

• Rozumûjí svému boÏskému urãení a usilují o oslavení.

Patfiíte-li do Pomocného sdruÏení, jedním zpÛsobem, jak
se mÛÏete podílet na poslání této organizace, je pfiijmout
povûfiení slouÏit jako nav‰tûvující uãitelka. KdyÏ nav‰tûvujete
urãené sestry a kdyÏ jim slouÏíte, vûnujte ãas tomu, abyste
uãily evangeliu a pûstovaly pfiátelství. Kromû toho, Ïe slou-
Ïíte jednotlivcÛm, mÛÏete hrát dÛleÏitou úlohu pfii posilování
rodin.

Vedoucí ve sborech a odboãkách dbají na to, aby kaÏdá
sestra, které je osmnáct let nebo více, mûla nav‰tûvující uãi-
telky. Vedoucí knûÏství a Pomocného sdruÏení jsou v neustá-
lém kontaktu s nav‰tûvujícími uãitelkami, aby pomáhali uspo-
kojovat duchovní i ãasné potfieby kaÏdé sestry.

Jako sestry v Pomocném sdruÏení jste ãlenkami celosvû-
tového sesterství, které sjednocuje oddanost JeÏí‰i Kristu. Jste
sjednoceny s dal‰ími sestrami BoÏími jako Ïeny víry, ctnosti,
vize a pravé lásky s jist˘m poznáním, Ïe vá‰ Ïivot má smysl,
úãel a smûr. Tím, Ïe se podílíte na ãinnosti Pomocného sdru-
Ïení, máte pfiíleÏitosti tû‰it se ze sesterství a vzájemného pfiá-
telství, poskytovat smysluplnou sluÏbu, dûlit se o své svû-
dectví a duchovnû rÛst.

Pomocné sdruÏení
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Pornografie

Pornografie je jak˘koli materiál, kter˘ zobrazuje nebo
popisuje lidské tûlo nebo sexuální chování zpÛsobem, kter˘
podnûcuje sexuální pocity. Je roz‰ifiována prostfiednictvím
mnoha médií, napfiíklad prostfiednictvím ãasopisÛ, knih, tele-
vize, filmÛ, hudby a internetu. Duchu ubliÏuje stejnû, jako tûlu
‰kodí tabák, alkohol a drogy. PouÏívání pornografického
materiálu jak˘mkoli zpÛsobem je poru‰ením BoÏího pfiiká-
zání: „NezcizoloÏí‰... ani nebude‰ ãiniti nic tomu podobného.“
(NaS 59:6.) MÛÏe vést k dal‰ím závaÏn˘m hfiíchÛm. âlenové
Církve se mají vyh˘bat jakékoli formû pornografie a mají se
stavût proti její v˘robû, distribuci a pouÏívání.

Pornografie je návyková a má tragické dÛsledky.
Pornografie, podobnû jako jiné návykové látky, vede lidi
k experimentování a k hledání mocnûj‰ích stimulací. Budete-li
s ní experimentovat a dovolíte-li, abyste zÛstali polapeni, zniãí
vás, neboÈ znehodnotí va‰i mysl, srdce i ducha. Oloupí vás o
sebeúctu a o schopnost vnímat krásy Ïivota. Srazí vás do pra-
chu a povede vás ke zl˘m my‰lenkám, a moÏná i ke zl˘m
ãinÛm. Hroziv˘m zpÛsobem poniãí va‰e vztahy v rodinû.

KvÛli tomu, Ïe pornografie je svou povahou návyková, a
kvÛli tomu, Ïe ubliÏuje tûlu i duchu, sluÏebníci BoÏí nás opa-
kovanû vyz˘vají, abychom se jí vyh˘bali. Jste-li polapeni do
pasti pornografie, okamÏitû pfiestaÀte a vyhledejte pomoc.
Skrze pokání mÛÏete získat odpu‰tûní a najít nadûji v evange-
liu. Jdûte za sv˘m biskupem nebo presidentem odboãky a
poÏádejte ho o radu, jak tento problém pfiekonat, a skrze usmí-
fiení JeÏí‰e Krista usilujte o uzdravení. Proste Pána, aby vám
dal sílu pfiekonat tuto hroznou závislost.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 5:27–28; ¤ímanÛm 6:12; Alma 39:9; NaS 42:23

Viz také Cudnost; Poku‰ení

Pornografie
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Poslu‰nost

Nebesk˘ Otec pfiedsedal v pfiedsmrtelné existenci velké
radû v nebi. Tam jsme se dovûdûli o Jeho plánu spasení, kter˘
zahrnoval zku‰ební dobu na zemi: „Uãiníme zemi, na níÏ tito
budou moci pfieb˘vati; A budeme je tím zkou‰eti, abychom
vidûli, budou-li ãiniti v‰echny vûci, jeÏ jim Pán, jejich BÛh, pfii-
káÏe“ (Abraham 3:24–25). Jedním z dÛvodÛ, proã jste zde na
zemi, je ten, abyste ukázali, Ïe jste ochotni dodrÏovat pfiiká-
zání Nebeského Otce.

Mnozí lidé mají pocit, Ïe pfiikázání jsou jen na obtíÏ a Ïe
omezují jejich svobodu a osobní rÛst. Ale Spasitel uãil, Ïe pra-
vou svobodu získáme pouze tehdy, kdyÏ Ho následujeme:
„JestliÏe vy zÛstanete v fieãi mé, právû uãedlníci moji budete.
A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31–32.)
BÛh dává pfiikázání k va‰emu prospûchu. Jsou to láskyplné
pokyny pro va‰e ‰tûstí a pro va‰e tûlesné a duchovní blaho.

Prorok Joseph Smith uãil, Ïe poslu‰nost pfiikázání vede
k poÏehnáním od Boha. ¤ekl: „Je zákon, neodvolatelnû usta-
noven˘ v nebi pfied zaloÏením tohoto svûta, na nûmÏ jsou
v‰echna poÏehnání zaloÏena – a kdyÏ získáme jakékoli poÏeh-
nání od Boha, je to skrze poslu‰nost onoho zákona, na nûmÏ je
zaloÏeno.“ (NaS 130:20–21.) I král Beniamin uãil této zásadû.
„Pfiál bych si, abyste zváÏili poÏehnan˘ a ‰Èastn˘ stav tûch,
ktefií dodrÏují pfiikázání BoÏí,“ radil. „NeboÈ vizte, ti jsou
poÏehnaní ve v‰ech vûcech, jak v ãasn˘ch, tak v duchovních; a
vytrvají-li vûrnû do konce, budou pfiijati v nebi, aby takto
mohli pfieb˘vati s Bohem ve stavu nikdy nekonãícího ‰tûstí.
Ó pomnûte, pomnûte, Ïe tyto vûci jsou pravdivé; neboÈ Pán
BÛh to pravil.“ (Mosiá‰ 2:41.)

Na‰e poslu‰nost pfiikázání je projevem na‰í lásky
k Nebeskému Otci a k JeÏí‰i Kristu. Spasitel fiekl: „Milujete-li
mne, pfiikázaní m˘ch ostfiíhejte.“ (Jan 14:15.) Pozdûji prohlá-
sil: „Budete-li zachovávati pfiikázaní má, zÛstanete v mém
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milování, jakoÏ i já pfiikázaní Otce svého zachoval jsem,
i zÛstávám v jeho milování.“ (Jan 15:10.)

Dal‰í odkazy: Jozue 24:14–15; Kazatel 12:13; Matou‰ 7:21; Jan 7:17; 1. Nefi
3:7; NaS 58:21–22; 82:8–10

Viz také Plán spasení; Svoboda jednání

Posuzování druh˘ch

Nûktefií lidé si myslí, Ïe posuzovat druhé je ‰patné
v kaÏdém smûru. I kdyÏ je pravda, Ïe nemáte druhé odsuzo-
vat nebo je nespravedlivû soudit, budete muset bûhem svého
Ïivota posuzovat my‰lenky, situace i lidi. Pán dal mnoho
pfiikázání, která nemÛÏete dodrÏovat, aniÏ byste soudili.
Napfiíklad fiekl: „Varujte [se] fale‰n˘ch prorokÛ... Po ovocích
jejich poznáte je“ (Matou‰ 7:15–16) a „Vyjdûte z prostfiedku
zlovoln˘ch“ (NaS 38:42). Musíte posuzovat lidi pfii mnoha
dÛleÏit˘ch rozhodnutích, napfiíklad kdyÏ si vybíráte pfiátele,
kdyÏ volíte pfiedstavitele státní správy a kdyÏ si vybíráte
vûãného spoleãníka.

Posuzování pfiedstavuje dÛleÏit˘ zpÛsob vyuÏívání svo-
body jednání a je k nûmu zapotfiebí velké peãlivosti, obzvlá‰tû
kdyÏ posuzujete druhé lidi. Ve‰keré va‰e soudy musejí b˘t
vedeny podle spravedliv˘ch mûfiítek. Pamatujte na to, Ïe
pouze BÛh, kter˘ zná srdce kaÏdého jednotlivce, mÛÏe ãinit
koneãné soudy jednotlivcÛ (viz Zjevení 20:12; 3. Nefi 27:14;
NaS 137:9).

Pán, aby nám dal vodítko ohlednû posuzování dru-
h˘ch, pronesl toto varování: „Jak˘m soudem soudíte, tako-
v˘m budete souzeni; a jakou mûrou mûfiíte, tou zase bude
odmûfieno vám. A proã vidí‰ smítko, které je v oku bratra
tvého, av‰ak trámu, kter˘ je v tvém vlastním oku, si nev‰í-
má‰? Nebo jak mÛÏe‰ fiíci bratru svému: Dovol, aÈ vyjmu
smítko z oka tvého – a viz, trám je v tvém vlastním oku? Ty
pokrytãe, nejprve vyjmi trám ze svého vlastního oka; a pak
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bude‰ jasnû vidûti, abys vyÀal smítko z oka bratra svého.“
(3. Nefi 14:2–5.)

V tomto úryvku z písem Pán uãí, Ïe chybu, kterou vidíme
na druhém, lze ãasto pfiirovnat k nepatrnému smítku v oku
tohoto ãlovûka, zatímco na‰e vlastní chyby se v porovnání
s tou jeho jeví jako obrovsk˘ trám v na‰em oku. Nûkdy se sou-
stfieìujeme na chyby druh˘ch místo toho, abychom se snaÏili
zlep‰it sebe samé.

Budete-li spravedlivû posuzovat druhé, mÛÏe jim to
poskytnout potfiebné vedení a vám a va‰í rodinû to v nûkter˘ch
pfiípadech mÛÏe zajistit ochranu. K jakémukoli takovému
posuzování pfiistupujte peãlivû a se soucitem. Nakolik je to
moÏné, posuzujte spí‰e situace, v nichÏ se lidé nacházejí, a ne
lidi samotné. Kdykoli je to moÏné, vyhnûte se posuzování dru-
h˘ch, dokud dostateãnû neznáte fakta. VÏdy buìte vnímaví
k Duchu Svatému, kter˘ mÛÏe vést va‰e rozhodování. Pama-
tujte na radu, kterou dal Alma svému synu Koriantonovi:
„Hleì, abys byl milosrdn˘ k bratfiím sv˘m; jednej správnû, suì
spravedlivû a ãiÀ dobro neustále.“ (Alma 41:14.)

Dal‰í odkazy: 1. Samuelova 16:7; Moroni 7:14–19; NaS 11:12

Viz také Láska; Milosrdenství; Odpu‰tûní; Pravá láska

Potrat (Viz Interrupce)

Pravá láska

Pravá láska je „ãistá láska Kristova“ neboli „láska vûãná“
(Moroni 7:47; 8:17). Prorok Mormon uãil: „Pravá láska je trpû-
livá a je dobrotivá a nezávidí a není nadutá, nehledá své, nedá
se snadno vydráÏditi, neobm˘‰lí zlého a neraduje se z nepra-
vosti, ale raduje se v pravdû, sná‰í v‰echny vûci, vûfií v‰em
vûcem, doufá ve v‰echny vûci a ve v‰ech vûcech vytrvá.“
(Moroni 7:45; viz také 1. Korintsk˘m 13:4–7.)

Pravá láska

113

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 113



JeÏí‰ Kristus je dokonal˘ pfiíklad pravé lásky. Ve své smr-
telné sluÏbû vÏdy „chodil, dobfie ãinû“, uãe evangeliu a proje-
vuje chud˘m, suÏovan˘m a utiskovan˘m láskypln˘ soucit
(viz Matou‰ 4:23; Marek 6:6; Skutkové 10:38). Vrcholn˘m pro-
jevem Jeho pravé lásky je Jeho nekoneãné usmífiení. ¤ekl:
„Vût‰ího milování nad to Ïádn˘ nemá, neÏ aby du‰i svou
poloÏil za pfiátely své.“ (Jan 15:13.) To byl nejvût‰í skutek trpû-
livosti, laskavosti a nesobeckosti, jak˘ kdy budeme znát.
KdyÏ porozumíte Spasitelovû trpûlivé lásce, mÛÏete pouÏívat
víru a ãinit pokání z hfiíchÛ s dÛvûrou, Ïe vám odpustí a bude
vás posilovat ve va‰em úsilí Ïít podle evangelia.

Spasitel si pfieje, abyste pfiijali Jeho lásku, a také si pfieje,
abyste ji sdíleli s druh˘mi. Sv˘m uãedníkÛm fiekl: „Pfiikázaní
nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakoÏ já miloval
jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Po tomÈ poznají
v‰ickni, Ïe jste moji uãedlníci, budete-li míti lásku jedni k dru-
h˘m.“ (Jan 13:34–35.) Ve svém vztahu se ãleny rodiny a s dru-
h˘mi vzhlíÏejte ke Spasiteli jako ke svému pfiíkladu. SnaÏte se
milovat tak, jak miluje On, s nepomíjejícím soucitem, trpûli-
vostí a milosrdenstvím.

KdyÏ budete pfiijímat Spasitelovu dokonalou lásku a
kdyÏ budete projevovat Kristovu lásku druh˘m, shledáte, Ïe
va‰e láska se prohlubuje. Budete pociÈovat radost z toho, Ïe
jste ve sluÏbách Pánû. Duch Svat˘ bude va‰ím stál˘m spoleã-
níkem, kter˘ vás povede ve va‰í sluÏbû a ve va‰em vztahu
k druh˘m. Budete pfiipraveni sejít se s Pánem u soudu, kdy
vás odmûní podle toho, jak jste se zasvûtili Jeho dílu. Mormon
uãil:

„Nemáte-li pravou lásku, nejste niãím, neboÈ pravá láska
nikdy nepomíjí. ProãeÏ, pfiilnûte k pravé lásce, která je nej-
vût‰í ze v‰eho, neboÈ v‰echny vûci musejí pominouti –

Ale pravá láska je ãistá láska Kristova a vytrvá na vûky;
a kdokoli bude posledního dne shledán, Ïe ji má, s tím bude
dobfie.
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ProãeÏ, milovaní bratfií moji, modlete se k Otci z celé síly
srdce, abyste mohli b˘ti naplnûni touto láskou, kterou udûluje
v‰em, ktefií jsou prav˘mi následovníky Syna jeho, JeÏí‰e
Krista; abyste se mohli státi syny BoÏími; abychom, aÏ se zjeví,
byli jako on, neboÈ ho budeme vidûti takového, jak˘ je; aby-
chom mohli míti tuto nadûji; abychom mohli b˘ti oãi‰tûni tak,
jako on je ãist˘.“ (Moroni 7:46–48.)

Dal‰í odkazy: Matou‰ 25:31–46; 1. Janova 4:18; Eter 12:33–34; NaS 12:8;
34:3; 121:45

Viz také Láska; SluÏba

Proroci

Jako ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
jsme poÏehnáni tím, Ïe nás vedou Ïijící proroci – inspirovaní
muÏi povolaní k tomu, aby mluvili za Pána, stejnû jako MojÏí‰,
Izaiá‰, Petr, Pavel, Nefi, Mormon a dal‰í proroci z písem.
Presidentovi Církve vyjadfiujeme podporu jako na‰emu proro-
kovi, vidoucímu a zjevovateli – jedinému ãlovûku na zemi,
kter˘ pfiijímá zjevení pro vedení celé Církve. RádcÛm
v Prvním pfiedsednictvu a ãlenÛm Kvora dvanácti apo‰tolÛ
také vyjadfiujeme podporu jako prorokÛm, vidoucím a zjevo-
vatelÛm.

Dne‰ní proroci, podobnû jako proroci v dávn˘ch dobách,
svûdãí o JeÏí‰i Kristu a uãí Jeho evangelium. Uvádûjí ve zná-
most BoÏí vÛli a Jeho pravou povahu. Mluví stateãnû a jasnû,
odsuzují hfiích a varují pfied jeho následky. âas od ãasu mohou
b˘t inspirováni k tomu, aby prorokovali k na‰emu prospûchu
o budoucích událostech.

Îijícím prorokÛm mÛÏete vÏdy dÛvûfiovat. Jejich uãení
odráÏí vÛli Pánû, kter˘ prohlásil: „Co jsem já, Pán, pravil, pra-
vil jsem a neomlouvám se, a i kdyÏ nebesa a zemû pominou,
slovo mé nepomine, ale v‰echna budou splnûna, aÈ pravena
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m˘m vlastním hlasem nebo hlasem sluÏebníkÛ m˘ch, to je
totéÏ.“ (NaS 1:38.)

Va‰e nejvût‰í bezpeãí spoãívá v pfiesném zachovávání
slova Pánû, které je dáváno prostfiednictvím Jeho prorokÛ,
zvlá‰tû prostfiednictvím souãasného presidenta Církve. Pán
varuje, Ïe ti, ktefií nedbají slov Ïijících prorokÛ, padnou (viz
NaS 1:14–16). BÛh slibuje velká poÏehnání tûm, jiÏ následují
presidenta Církve:

„Bude‰ dbáti na v‰echna jeho slova a pfiikázání, která ti
bude dávati, kdyÏ je obdrÏí, kráãeje ve v‰í svatosti pfiede mnou;

NeboÈ slovo jeho budete pfiijímati jako z m˘ch vlastních
úst, ve v‰í trpûlivosti a vífie.

NeboÈ konáním tûchto vûcí vás brány pekelné nepfiemo-
hou; ano, a Pán BÛh rozpt˘lí pfied vámi moci temnoty a zpÛ-
sobí, aby se nebesa zachvûla pro va‰e dobro a slávu jeho
jména.“ (NaS 21:4–6.)

Dal‰í odkazy: 2. Paralipomenon 20:20; Amos 3:7; Efezsk˘m 2:19–20;
1. Nefi 22:1–2; Mosiá‰ 13:33–35; NaS 107:91–92; âlánky víry 1:6

Proroctví (Viz Duchovní dary; Zjevení)

Protivenství

Bûhem smrtelnosti se setkáváte s protivenstvím, coÏ je
souãástí plánu Nebeského Otce, a to plánu vykoupení.
Zkou‰ky, zklamání, smutek, nemoc a zármutek jsou nelehkou
souãástí Ïivota, ale mohou vést k duchovnímu rÛstu, tfiíbení a
pokroku, pokud se obrátíte k Pánu.

Pfiíãiny protivenství jsou rÛzné. Nûkdy jsou zkou‰ky,
jimÏ ãelíte, dÛsledkem va‰í vlastní p˘chy a neposlu‰nosti.
Tûmto zkou‰kám se mÛÏete vyhnout, kdyÏ budete Ïít spra-
vedlivû. Jindy jsou zkou‰ky jednodu‰e pfiirozenou souãástí
Ïivota a mohou pfiicházet i ve chvílích, kdyÏ Ïijete spraved-
livû. Zkou‰kami mÛÏete procházet napfiíklad v ãase nemoci
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nebo nejistoty nebo pfii úmrtí nûkoho blízkého. Nûkdy na vás
mÛÏe doléhat protivenství zpÛsobené ‰patn˘mi rozhodnu-
tími nebo zl˘mi slovy a skutky druh˘ch.

Reagujte na protivenství s vírou

Vá‰ úspûch a ‰tûstí, nyní i ve vûãnostech, záleÏí z velké
míry na tom, jak reagujete na obtíÏné Ïivotní situace.

Pfiíbûh v Knize Mormonovû znázorÀuje rÛzné reakce na
protivenství. Prorok Lehi s rodinou cestoval fiadu dní pusti-
nou a pomocí lukÛ a ‰ípÛ si opatfiovali potravu. Rodina se
dostala do obtíÏné situace, kdyÏ luky Lehiov˘ch synÛ pfie-
staly b˘t pouÏitelné. Luky Lamana a Lemuela ztratily pruÏ-
nost a NefiÛv luk se zlomil. Laman a Lemuel, hladoví a una-
vení, zaãali Ïehrat na Pána. Dokonce i Lehi zaãal reptat. Nefi,
naproti tomu, nedovolil, aby ho to zastra‰ilo. Dal se do práce.
Pozdûji o tom fiekl: „Já, Nefi, jsem zhotovil ze dfieva luk a
z rovného prutu ‰íp; proãeÏ, vyzbrojil jsem se lukem a ‰ípem,
prakem a kameny. A pravil jsem svému otci: Kam mám jíti,
abych získal potravu?“ Lehi byl Nefiov˘mi slovy pokofien, a
zeptal se Pána, kam mají jít za potravou. Pán mu na modlitbu
odpovûdûl a zavedl Nefiho na místo, kde potravu získal. (Viz
1. Nefi 16:15–31.)

KdyÏ nûktefií lidé ãelí protivenství, jsou jako Laman a
Lemuel. StûÏují si a jsou rozhofiãení. Napfiíklad se ptají: „Proã
se to muselo stát mnû? Proã to musím sná‰et právû teì? Co
jsem udûlal, Ïe jsem si nûco takového vyslouÏil?“ Tyto otázky
v‰ak mají schopnost ovládnout jejich my‰lení. DokáÏí zastínit
jejich vizi, pohltit jejich energii a mohou je pfiipravit o zku‰e-
nosti, které jim chce Pán poskytnout. Místo toho, abyste takto
reagovali, máte radûji následovat pfiíklad Nefiho. ZvaÏte, zda
byste se nemûli zeptat napfiíklad takto: „Co mám udûlat?
âemu mû má tato zku‰enost nauãit? Co mám zmûnit? Komu
mám pomoci? Jak se ve chvílích zkou‰ky mohu rozpomenout
na svá mnohá poÏehnání?“
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RÛzné druhy protivenství vyÏadují rÛzné reakce. JestliÏe
napfiíklad onemocníte, bude moÏná zapotfiebí, abyste byli jen
trpûliví a vûrní. JestliÏe trpíte pro slova nebo skutky druh˘ch,
máte se zamûfiit na to, abyste umûli odpou‰tût tûm, jiÏ vám
ubliÏují. Jste-li obûtí zneuÏívání nebo t˘rání, máte okamÏitû
vyhledat pomoc. Pfiicházejí-li na vás zkou‰ky pro va‰i nepo-
slu‰nost, máte napravit své chování a pokornû usilovat o
odpu‰tûní.

I kdyÏ nûkteré va‰e reakce na protivenství budou odli‰né,
jedna reakce má b˘t vÏdy stejná – va‰e dÛvûra v Nebeského
Otce a JeÏí‰e Krista. Prorok Alma uãil: „Kdo vloÏí dÛvûru svou
v Boha, bude míti ve zkou‰kách sv˘ch a v trápeních sv˘ch a
v strastech sv˘ch oporu a bude pozvednut posledního dne.“
(Alma 36:3.)

DÛvûfiujte Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu

KdyÏ dÛvûfiujete Otci a Synovi, jste si jisti tím, Ïe vás
dokonale milují – Ïe chtûjí, abyste byli ‰Èastní, a Ïe vám
budou pomáhat, abyste duchovnû rostli. DodrÏujete pfiiká-
zání. SnaÏíte se poznávat Jejich vÛli a dûláte to, co vyÏadují, i
kdyÏ vy si pfiejete nûco jiného. Va‰e modlitby o pomoc dopro-
vází porozumûní tomu, Ïe Nebesk˘ Otec nevyfie‰í v‰echny
záleÏitosti okamÏitû – Ïe vás mÛÏe nechat ãekat, aby va‰e
v˘uka a rÛst mohly pokraãovat. Bûhem toho v‰eho nacházíte
útûchu v jistotû, Ïe Spasitel rozumí va‰í zkou‰ce dokonale. On
vzal na sebe, jako souãást svého nekoneãného usmífiení,
„bolesti a nemoci lidu svého“. Vzal na sebe „slabosti jejich,
aby nitro jeho mohlo b˘ti naplnûno milosrdenstvím podle
tûla, aby poznal podle tûla, jak pomoci lidu svému podle sla-
bostí jeho“ (Alma 7:11–12). ProtoÏe zakusil va‰i bolest, ví, jak
vám pomoci. VzhlíÏíte-li k Nûmu s vírou, bude vás posilovat,
abyste obstáli v jakékoli zkou‰ce, kterou budete procházet.

Protivenství
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KdyÏ se bûhem nûjaké zkou‰ky snaÏíte dÛvûfiovat Pánovi,
pamatujte na následující radu, která byla dána prostfiednic-
tvím proroka Josepha Smitha:

„Ten, kdo je vûrn˘ v souÏení, odmûna jeho je vût‰í v krá-
lovství nebeském.

Vy nemÛÏete spatfiiti pfiirozen˘ma oãima sv˘ma, v nynûj‰í
dobû, plán va‰eho Boha t˘kající se tûchto vûcí, jeÏ pfiijdou poz-
dûji, a slávu, která bude následovati po mnohém souÏení.

NeboÈ po mnohém souÏení pfiicházejí poÏehnání.“ (NaS
58:2–4.)

Nacházejte pokoj a radost bûhem protivenství

MÛÏete najít pokoj a radost, i kdyÏ zápasíte s pfiekáÏkami
a smutkem. Kniha Mormonova vypráví o spravedlivém lidu,
jenÏ poznal, Ïe je to pravda. Zatímco trpûli pod nadvládou
krutého vládce, vylili své srdce Bohu (viz Mosiá‰ 24:8–12).
Pán odpovûdûl:

„Pozdvihnûte hlavu svou a buìte dobré mysli, neboÈ já
vím o smlouvû, kterou jste se mnou uãinili; a já uãiním
smlouvu s lidem sv˘m a vysvobodím ho z poroby.

A také ulehãím bfiemena, jeÏ jsou vloÏena na va‰e ramena,
takÏe je ani nebudete na bedrech sv˘ch pociÈovati, dokonce
dokud budete v porobû; a toto uãiním, abyste pak pro mne
mohli státi jako svûdkové a abyste s jistotou vûdûli, Ïe já, Pán
BÛh, nav‰tûvuji lid svÛj ve strastech jeho.“ (Mosiá‰ 24:13–14.)

Lid na to reagoval s vírou a „bfiemena, jeÏ byla vloÏena na
[nû], byla uãinûna lehk˘mi; ano, Pán je posílil, takÏe sná‰eli
svá bfiemena lehce a podrobovali se radostnû a s trpûlivostí
ve‰keré vÛli Pánû.“ (Mosiá‰ 24:15.)

Tak jako tito spravedliví lidé mÛÏete se i vy podrobit
„radostnû a s trpûlivostí ve‰keré vÛli Pánû“ vûdouce, Ïe vás
bude posilovat ve va‰ich zkou‰kách. On slíbil: „V‰echny vûci,
kter˘mi jste byli suÏováni, budou pÛsobiti spoleãnû pro dobro
va‰e a k slávû jména mého.“ (NaS 98:3.)

Protivenství

119

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 119



Dal‰í odkazy: ÎidÛm 4:15–16; 2. Nefi 2:11–24; Mosiá‰ 23:21–22; NaS
105:6; 121:7–9; 122

Viz také Mír a pokoj; Nadûje; Odpu‰tûní; Plán spasení; Pokání

První pfiedsednictvo (Viz Církevní správa; Proroci)

Prvotní hfiích

KvÛli pádu Adama a Evy Ïijí v‰ichni lidé v padlém
stavu, oddûleni od Boha a podrobeni tûlesné smrti. Nicménû,
my nejsme odsouzeni tím, ãemu mnozí fiíkají „prvotní hfiích“.
Jin˘mi slovy, nejsme zodpovûdni za AdamÛv pfiestupek
v zahradû Eden. Prorok Joseph Smith fiekl: „Vûfiíme, Ïe lidé
budou potrestáni za své vlastní hfiíchy, a ne za pfiestupek
AdamÛv.“ (âlánky víry 1:2.)

Spasitel skrze usmífiení zaplatil cenu za pfiestupek
v zahradû Eden (viz MojÏí‰ 6:53). Ujistil nás ohlednû vzkfií-
‰ení, a slíbil nám, Ïe na základû své vûrnosti se mÛÏeme vrá-
tit do pfiítomnosti na‰eho Nebeského Otce a pfieb˘vat s ním.

Viz také Pád

Pfiedsmrtelná existence (Viz Plán spasení)

Pfiedustanovení

BÛh v pfiedsmrtelném duchovním svûtû ustanovil nûkteré
duchy, aby bûhem svého smrtelného Ïivota vykonali urãité
poslání. To se naz˘vá pfiedustanovení.

Pfiedustanovení nezaruãuje, Ïe jednotlivci obdrÏí urãité
povolání nebo zodpovûdnost. Takové pfiíleÏitosti pfiicházejí
v tomto Ïivotû jako dÛsledek spravedlivého pouÏívání svo-
body jednání, stejnû jako pfiedustanovení pfii‰lo jako dÛsledek
spravedlivosti v pfiedsmrtelné existenci.

JeÏí‰ Kristus byl pfiedustanoven, aby uskuteãnil usmífiení,
a stal se tak „[Beránkem zabit˘m] od poãátku svûta“ (Zjevení
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13:8; viz také 1. Petrova 1:19–21). Písma mluví o dal‰ích, ktefií
byli pfiedustanoveni. Prorok Abraham se dovûdûl o svém pfied-
ustanovení, kdyÏ obdrÏel vidûní, v nûmÏ vidûl mezi duchy
v pfiedsmrtelném duchovním svûtû „mnohé z u‰lechtil˘ch a
velik˘ch“. ¤ekl: „BÛh vidûl tyto du‰e, Ïe byly dobré, a stál
uprostfied nich a fiekl: Tyto uãiním vládci sv˘mi; neboÈ stál
mezi tûmi, jiÏ byli duchové, a vidûl, Ïe jsou dobfií; a fiekl mi:
Abrahame, ty jsi jeden z nich; ty jsi byl vyvolen dfiíve, neÏli
ses narodil.“ (Abraham 3:22–23.) Pán fiekl Jeremiá‰ovi: „Dfiíve
neÏ jsem tû sformoval v Ïivotû, znal jsem tebe, a dfiíve neÏlis
vy‰el z Ïivota, posvûtil jsem tû, za proroka národÛm dal jsem
tebe.“ (Jeremiá‰ 1:5.) Jan Kfititel byl pfiedustanoven, aby pfii-
pravil lid na Spasitelovu sluÏbu ve smrtelnosti (viz Izaiá‰
40:3; Luká‰ 1:13–17; 1. Nefi 10:7–10).

Nauka o pfiedustanovení se t˘ká v‰ech ãlenÛ Církve,
nejen Spasitele a Jeho prorokÛ. Pfied stvofiením zemû obdrÏeli
vûrné Ïeny urãité zodpovûdnosti a vûrní muÏi byly pfiedusta-
noveni k urãit˘m knûÏsk˘m zodpovûdnostem. I kdyÏ si na
tuto dobu nepamatujete, urãitû jste souhlasili s tím, Ïe ve sluÏ-
bách svého Otce splníte dÛleÏité úkoly. Pokud prokáÏete, Ïe
jste toho hodni, budete mít pfiíleÏitost splnit povûfiení, jeÏ jste
tehdy obdrÏeli.

Dal‰í odkazy: Alma 13:1–9; NaS 138:53–56

Viz také Plán spasení; Svoboda jednání

PÛst a postní obûti

Postit se znamená zdrÏet se dobrovolnû po urãitou dobu
jídla a pití. PÛst spojen˘ s upfiímnou modlitbou vám mÛÏe
pomoci pfiipravit sebe a druhé na pfiijetí BoÏích poÏehnání.

Úãel pÛstu

Spasitel pfii jedné pfiíleÏitosti vyhnal z dítûte ìábla a pouÏil
této události k tomu, aby pouãil své uãedníky o moci modlitby
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a pÛstu. Jeho uãedníci se Ho zeptali: „Proã jsme my ho nemohli
vyvrci?“ JeÏí‰ odpovûdûl: „Pro nevûru svou. Amen zajisté pra-
vím vám: Budete-li míti víru jako zrno horãiãné, díte hofie této:
Pfiejdi odsud tam, i pfiejde, a nebudeÈ vám nic nemoÏného. Toto
pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a pÛst.“ (Viz
Matou‰ 17:14–21.)

Tento pfiíbûh uãí tomu, Ïe modlitba a pÛst mÛÏe pfiidat na
síle tûm, ktefií dávají i pfiijímají knûÏské poÏehnání. Tento pfií-
bûh mÛÏete také vyuÏít pfii svém osobním úsilí Ïít podle evan-
gelia. Máte-li nûjakou slabost nebo hfiích, kter˘ se snaÏíte pfie-
konat, bude moÏná tfieba, abyste se postili a modlili, abyste
získali pomoc nebo odpu‰tûní, po nûmÏ touÏíte. Podobnû jako
onen démon, jehoÏ Kristus vyhnal, mohou b˘t va‰e tûÏkosti
takového druhu, Ïe vyjdou jen modlitbou a pÛstem.

Postit se mÛÏete z mnoha dÛvodÛ. PÛst je jedním ze zpÛ-
sobÛ, jak mÛÏeme uctívat Boha a jak Mu mÛÏeme vyjadfiovat
vdûãnost (viz Luká‰ 2:37; Alma 45:1). MÛÏete se postit, kdyÏ
prosíte Nebeského Otce, aby poÏehnal nemocnému nebo po-
stiÏenému (viz Matou‰ 17:14–21). PÛst mÛÏe pomoci vám i
tûm, které máte rádi, obdrÏet osobní zjevení a obrátit se
k pravdû (viz Alma 5:46; 6:6). PÛstem mÛÏete získat sílu
odolávat poku‰ení (viz Izaiá‰ 58:6). MÛÏete se postit, kdyÏ se
snaÏíte pokofiit se pfied Bohem a kdyÏ se snaÏíte pouÏívat víru
v JeÏí‰e Krista (viz Omni 1:26; Helaman 3:35). MÛÏete se
postit, abyste získali vedení pro sdílení evangelia a zvelebo-
vání církevního povolání (viz Skutkové 13:2–3; Alma 17:3, 9;
3. Nefi 27:1–2). PÛst mÛÏe b˘t vhodn˘ pfii spravedlivém
smutku a truchlení (viz Alma 28:4–6; 30:1–2).

Postní nedûle

Církev urãuje kaÏd˘ mûsíc jednu nedûli, zpravidla první
nedûli, jako den pÛstu. Ke správnému zachovávání postní
nedûle patfií vynechat dvû po sobû jdoucí jídla, vãetnû nápojÛ,
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zúãastnit se postního a svûdeckého shromáÏdûní a odevzdat
postní obûti na péãi o potfiebné.

Va‰e postní obûÈ má mít pfiinejmen‰ím hodnotu dvou
jídel, která nejíte. Je-li to moÏné, buìte ‰tûdfií a dávejte mno-
hem více, neÏ je tato ãástka.

Kromû zachovávání postních dnÛ stanoven˘ch církev-
ními vedoucími se mÛÏete postit podle sv˘ch potfieb a potfieb
druh˘ch kter˘koli jin˘ den. Nemáte se v‰ak postit pfiíli‰ ãasto
nebo po nepfiimûfienû dlouhá období.

Prav˘ pÛst

V Kázání na hofie JeÏí‰ uãil, jak má vypadat prav˘ pÛst.
Mluvil proti pokrytcÛm, ktefií, kdyÏ se postí, „po‰mufiují tváfií
sv˘ch, aby vûdomé bylo lidem, Ïe se postí“. Místo toho, abyste
se navenek snaÏili vypadat spravedlivû, máte se postit „Otci
tvému, kter˘Ï jest v skrytû. A Otec tvÛj, kter˘Ï vidí v skrytosti,
odplatí tobû zjevnû.“ (Matou‰ 6:16–18.)

I prorok Izaiá‰ uãil o pravém duchu pÛstu: „Není-liÏ toto
pÛst, kter˘Ï oblibuji: Rozvázati svazky bezboÏnosti; roztrh-
nouti snopky obtûÏující, a potfiené propustiti svobodné, a tak
v‰elijaké jho abyste roztrhli? Není-liÏ: Abys lámal laãnému
chléb svÛj, a chudé vypovûdûné abys uvedl do domu? 
Vidûl-li bys nahého, abys jej pfiiodûl, a pfied tûlem sv˘m abys
se neskr˘val.“ (Izaiá‰ 58:6–7.)

Izaiá‰ také mluvil o poÏehnáních, která pfiicházejí, kdyÏ
jsme poslu‰ni zákona pÛstu: „TehdáÏ se vyrazí jako jitfiní
záfie svûtlo tvé, a zdraví tvé rychle zkvetne; pfiedcházeti tû
zajisté bude spravedlnost tvá, a sláva Hospodinova zbéfie tû.
Tehdy volati bude‰, a Hospodin vysly‰í tû; zavolá‰, a fiekneÈ:
Teì jsem. A vyleje‰-li laãnému du‰i svou, a strápenou du‰i
nasytí‰-li: vzejde v temnostech svûtlo tvé, a mrákota tvá bude
jako poledne. Nebo povede tû Hospodin ustaviãnû, a nasytí i
v náramné sucho du‰i tvou, a kosti tvé tukem naplní. I bude‰
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jako zahrada svlaÏená, a jako pramen vod, jehoÏ vody nevy-
sychají.“ (Izaiá‰ 58:8–11.)

Dal‰í odkazy: 3. Nefi 13:16–18; NaS 59:12–14; 88:76, 119

Viz také Modlitba

Rada v nebi (Viz Plán spasení)

Ráj

V písmech má slovo ráj rÛzné v˘znamy. Zaprvé oznaãuje
místo pokoje a ‰tûstí v posmrtném duchovním svûtû, které je
vyhrazeno pro ty, ktefií byli pokfitûni a ktefií zÛstali vûrní (viz
Alma 40:12; Moroni 10:34). Ti, ktefií jsou v duchovním vûzení,
mají moÏnost poznávat evangelium JeÏí‰e Krista, ãinit
pokání z hfiíchÛ a díky práci, kterou konáme v chrámech,
mají moÏnost pfiijmout obfiady kfitu a konfirmace (viz NaS
138:30–35). KdyÏ to uãiní, mohou vstoupit do ráje.

Druh˘ v˘znam slova ráj je pouÏit v Luká‰ovû zprávû o
Spasitelovû ukfiiÏování. KdyÏ byl JeÏí‰ na kfiíÏi, jeden zloãi-
nec, kter˘ byl také ukfiiÏován, fiekl: „Pane, rozpomeÀ se na
mne, kdyÏ pfiijde‰ do království svého.“ (Luká‰ 23:42.) Podle
Luká‰e 23:43 Pán odpovûdûl: „Amen pravím tobû, dnes
bude‰ se mnou v ráji.“ Prorok Joseph Smith vysvûtlil, Ïe to je
nesprávn˘ pfieklad; Pán ve skuteãnosti fiekl, Ïe zloãinec
s Ním bude ve svûtû duchÛ.

Slovo ráj se vyskytuje také ve 2. Korintsk˘m 12:4, kde
pravdûpodobnû oznaãuje celestiální království. Slovo rajsk˘
v desátém ãlánku víry popisuje pozemskou slávu v miléniu.

Viz také Plán spasení; Smrt, tûlesná; Vzkfií‰ení

Rodina

President Gordon B. Hinckley, 15. president Církve, pfie-
ãetl 23. záfií 1995 na generálním shromáÏdûní Pomocného
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sdruÏení níÏe uveden˘ dokument. Toto inspirované prohlá-
‰ení, které se naz˘vá „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, se stalo
oficiálním prohlá‰ením Církve o rodinû:

„My, První pfiedsednictvo a Rada dvanácti apo‰tolÛ
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ slavnostnû pro-
hla‰ujeme, Ïe manÏelství mezi muÏem a Ïenou je ustanoveno
Bohem a Ïe rodina je stfiedem Stvofiitelova plánu pro vûãn˘
osud jeho dûtí.

V‰echny lidské bytosti – muÏi a Ïeny – jsou stvofieny
podle obrazu BoÏího. KaÏd˘ je milovan˘ duchovní syn nebo
dcera nebesk˘ch rodiãÛ a jako takov˘ má kaÏd˘ boÏskou
podstatu a urãení. Pohlaví je základní charakteristikou pfied-
pozemské, smrtelné a vûãné totoÏnosti a úãelu jednotlivce.

V pfiedpozemské fií‰i duchovní synové a dcery znali Boha
a uctívali ho jako svého Vûãného Otce a pfiijali jeho plán,
podle kterého jeho dûti mohou obdrÏet hmotné tûlo a získat
pozemskou zku‰enost, aby pokroãily smûrem k dokonalosti a
nakonec naplnily své boÏské urãení jako dûdicové vûãného
Ïivota. BoÏsk˘ plán ‰tûstí umoÏÀuje, aby rodinné vztahy
pokraãovaly vûãnû, i za hrob. Posvátné obfiady a smlouvy,
které lze obdrÏet ve svat˘ch chrámech, umoÏÀují jedincÛm
vrátit se do pfiítomnosti BoÏí a rodinám umoÏÀují, aby byly
sjednoceny na vûãnost.

První pfiikázání, které dal BÛh Adamovi a Evû, se t˘kalo
jejich moÏnosti b˘t rodiãi, a to jako manÏel a manÏelka.
Prohla‰ujeme, Ïe pfiikázání, které BÛh dal sv˘m dûtem, aby
se mnoÏily a naplnily zemi, je stále v platnosti. Dále prohla-
‰ujeme, Ïe BÛh pfiikazuje, aby posvátné síly tvofiení bylo pou-
Ïíváno pouze mezi muÏem a Ïenou, ktefií jsou zákonnû
oddáni jako manÏel a manÏelka.

Prohla‰ujeme, Ïe zpÛsob, kter˘m je tvofien smrteln˘ Ïivot,
je boÏsky urãen˘. Potvrzujeme posvátnost Ïivota a jeho dÛle-
Ïitost ve vûãném BoÏím plánu.

Rodina
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ManÏel s manÏelkou mají posvátnou zodpovûdnost vzá-
jemnû se milovat a vzájemnû o sebe peãovat a peãovat o své
dûti. ‚Aj, dûdictví od Hospodina jsou dítky.‘ (Îalmy 127:3.)
Rodiãe mají posvátnou povinnost vychovávat své dûti v lásce
a spravedlivosti, starat se o jejich tûlesné a duchovní potfieby,
uãit je vzájemnû se milovat a slouÏit jeden druhému, dodrÏo-
vat pfiikázání BoÏí a b˘t obãany, ktefií dodrÏují zákony, kde-
koli Ïijí. ManÏelé a manÏelky – matky a otcové – budou voláni
k zodpovûdnosti pfied Bohem za nesplnûní tûchto povinností.

Rodina je ustanovena Bohem. ManÏelství mezi muÏem a
Ïenou je základem jeho vûãného plánu. Dûti mají právo na to,
aby se narodily v manÏelském svazku a byly vychovávány
otcem a matkou, ktefií s naprostou vûrností ctí manÏelské
smlouvy. ·tûstí v rodinném Ïivotû dosáhneme s nejvût‰í prav-
dûpodobností tehdy, kdyÏ je zaloÏeno na uãení Pána JeÏí‰e
Krista. Úspû‰ná manÏelství a rodiny jsou zaloÏeny a udrÏo-
vány na zásadách víry, modlitby, pokání, odpu‰tûní, úcty,
lásky, soucitu, práce a hodnotn˘ch odpoãinkov˘ch ãinností.
Otcové jsou boÏsky urãeni, aby v lásce a spravedlnosti pfiedse-
dali sv˘m rodinám, a jsou zodpovûdni za to, Ïe se postarají o
Ïivotní potfieby a ochranu sv˘ch rodin. Matky jsou zodpo-
vûdny pfiedev‰ím za v˘chovu sv˘ch dûtí. V tûchto posvátn˘ch
zodpovûdnostech jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden
druhému jako rovnocenní partnefii. PostiÏení, smrt nebo jiné
okolnosti mohou vést k nutn˘m individuálním úpravám.
V pfiípadû potfieby má poskytnout podporu pfiíbuzenstvo.

Varujeme ty jedince, ktefií poru‰ují smlouvy morální ãis-
toty, ktefií zneuÏívají manÏelky nebo své potomstvo nebo ktefií
neplní rodinné povinnosti, Ïe jednoho dne se budou zodpoví-
dat pfied Bohem. Dále varujeme, Ïe rozpad rodiny pfiivede na
jedince, obce a národy pohromy pfiedpovûdûné dávn˘mi i
souãasn˘mi proroky.

Vyz˘váme odpovûdné obãany a vládní úfiedníky, aÈ jsou
kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou urãené k udrÏení
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a posilování rodiny jako základní jednotky spoleãnosti.“
(Liahona, fiíjen 2004, zadní vnitfiní strana obálky.)

Viz také Chrámy; ManÏelství; Rodinn˘ domácí veãer

Rodinná historie a genealogie

3. dubna 1836 nav‰tívil prorok Eliá‰ v chrámu Kirtland
Josepha Smitha a Olivera Cowderyho. Pfiedal jim peãeticí moc
knûÏství, ãímÏ umoÏnil, aby byly generace rodin zpeãetûny.
Pfiedáním této moci naplnil proroctví, Ïe Pán ho po‰le, „aby
obrátil srdce otcÛ k dûtem a dûtí k otcÛm“ (viz NaS 110:14–16;
viz také Malachiá‰ 4:5–6).

Prostfiednictvím práce na rodinné historii se mÛÏete
podílet na dal‰ím naplÀování tohoto proroctví. MÛÏete zís-
kávat poznatky o sv˘ch pfiedcích a mÛÏete k nim prohlubo-
vat svou lásku. MÛÏete b˘t inspirováni pfiíbûhy o jejich
odvaze a vífie. Tento odkaz mÛÏete pfiedávat sv˘m dûtem.

Toto je trval˘ pfiínos, kter˘ získáváme díky práci na
rodinné historii, ale není to ten hlavní dÛvod, proã Církev
vyvíjí tak veliké úsilí, aby shromaÏìovala genealogické
záznamy. Ve‰keré úsilí Církve vûnované rodinné historii je
zamûfieno na to, Ïe musíme vytvofiit „stmelující ãlánek... mezi
otci a dûtmi“ (NaS 128:18). Tento stmelující ãlánek je vytváfien
mocí knûÏství posvátn˘mi chrámov˘mi obfiady, jeÏ pfiijí-
máme v zastoupení sv˘ch pfiedkÛ.

Vykoupení zemfiel˘ch

Mnoho dûtí Nebeského Otce umírá, aniÏ mûlo pfiíleÏitost
obdrÏet plnost evangelia. Pán, ve svém milosrdenství a neko-
neãné lásce, pro nû pfiipravil zpÛsob, jak mohou získat svû-
dectví o evangeliu a obdrÏet spásné obfiady knûÏství.

V duchovním svûtû je evangelium „kázáno tûm, jiÏ zemfieli
v hfií‰ích sv˘ch, bez znalosti pravdy, nebo v pfiestupku, zavrh-
nuv‰e proroky. Ti byli uãeni vífie v Boha, pokání z hfiíchu,
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zástupnému kfitu na odpu‰tûní hfiíchÛ, daru Ducha Svatého
vkládáním rukou, a v‰em dal‰ím zásadám evangelia, jeÏ bylo
nutné, aby znali, aby se uschopnili, aby mohli b˘ti souzeni
podle lidí v tûle, ale Ïíti podle Boha v duchu.“ (NaS 138:32–34.)

Mnozí v duchovním svûtû evangelium pfiijímají. Av‰ak
nemohou pfiijmout obfiady knûÏství sami pro sebe, protoÏe
nemají fyzické tûlo. Ve svat˘ch chrámech máme v˘sadu pfiijí-
mat obfiady v jejich zastoupení. Tyto obfiady zahrnují kfiest,
konfirmaci, vysvûcení k Melchisedechovu knûÏství (pro muÏe)
a obdarování, zpeãetûní manÏelství a peãetûní dûtí k rodiãÛm.
Pán zjevil toto dílo proroku Josephu Smithovi a tak obnovil
práci, jeÏ byla zjevena kfiesÈanÛm krátce po vzkfií‰ení JeÏí‰e
Krista (viz 1. Korintsk˘m 15:29).

KdyÏ pfiijímáte obfiady knûÏství v zastoupení tûch, ktefií
zemfieli, stáváte se pro nû spasiteli na hofie Sion (viz Abdiá‰
1:21). Va‰e úsilí má ducha Spasitelovy smírné obûti – konáte
pro druhé spásnou práci, kterou oni pro sebe udûlat nemohou.

Va‰e zodpovûdnost v práci na rodinné historii

V práci na rodinné historii máte tfii základní zodpovûd-
nosti:

1. ObdrÏet chrámové obfiady pro sebe a pomoci pfiijmout
tyto obfiady ãlenÛm nejbliÏ‰í rodiny.

2. Mít platné chrámové doporuãení a nav‰tûvovat chrám
tak ãasto, jak to okolnosti dovolují.

3. ShromaÏìovat údaje z rodinné historie, abyste mohli
pomáhat pfiedkÛm pfiijmout poÏehnání chrámu.

Na chrámové práci a rodinné historii se mÛÏete podílet,
aspoÀ do urãité míry, bez ohledu na to, kde a v jak˘ch pomû-
rech Ïijete. I kdyÏ pravdûpodobnû nebudete moci udûlat
v‰echno, mÛÏete udûlat nûco. Tyto návrhy vám mohou pomoci
zaãít:
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• Zaznamenávejte si dÛleÏité informace t˘kající se va‰eho
Ïivota. Zaznamenejte si datum a místo narození a datum
kfitu a konfirmace. Veìte si osobní deník a zaznamená-
vejte si v˘znamné události ze svého Ïivota, vãetnû osob-
ních záÏitkÛ, jeÏ budou posilovat víru va‰ich dûtí a dal-
‰ích budoucích generací.

• Poznávejte své pfiedky. Zaãnûte tím, Ïe zaznamenáte
to, co si pamatujete, a to, co je dostupné u vás doma.
Zaznamenejte dÛleÏité informace, které si pfiesnû
pamatujete nebo které mÛÏete zjistit, o sv˘ch souro-
zencích, rodiãích, str˘cích a tetách, prarodiãích a pra-
prarodiãích. Pokud je to moÏné, opatfiete si kopie
úfiedních listin nebo jiné dokumenty, jeÏ obsahují tyto
informace. KdyÏ budete shromaÏìovat dal‰í infor-
mace, mohli byste je hledat na dal‰ích místech, napfií-
klad ve vefiejn˘ch archivech. Místní sbor nebo
odboãka mÛÏe mít poradce pro rodinnou historii,
kter˘ vám mÛÏe pomoci. Také byste mohli nav‰tívit
oficiální církevní webové stránky pro rodinnou histo-
rii www.familysearch.org.

• KdyÏ hledáte své pfiedky, pouÏívejte pro zaznamená-
vání informací, které najdete, Pfiehled rodokmenu a
Rodinn˘ skupinov˘ záznam. Tyto formuláfie jsou
k dispozici buì vyti‰tûné, nebo v elektronické podobû
v programech, které vyvinula Církev, napfiíklad v pro-
gramu Personal Ancestral File.

KdyÏ jste shromáÏdili potfiebné informace o sv˘ch pfied-
cích, ktefií zemfieli, aniÏ by pfiijali evangelium, zajistûte, aby pro
nû byla vykonána chrámová práce. I kdyÏ vy ani ãlenové va‰í
rodiny neÏijete v dostateãné blízkosti chrámu, abyste mohli
vykonat obfiady, mÛÏete pfiedloÏit jména pfiedkÛ do nûjakého
chrámu, a tak práci pro nû budou moci vykonat jiní. MoÏná
budete mít moÏnost nav‰tívit blízké stfiedisko rodinné historie
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nebo se poradit s místním poradcem sboru nebo odboãky pro
rodinnou historii, abyste zjistili, jak se to dûlá.

Prorok Joseph Smith prohlásil, Ïe existují „zásady ve
vztahu k mrtv˘m a Ïijícím, jeÏ se nemohou lehkováÏnû pfiejíti,
co se t˘ká spasení na‰eho. NeboÈ spasení jejich je nutné a
nezbytné pro spasení na‰e,... oni bez nás nemohou b˘ti uãinûni
dokonal˘mi – ani my nemÛÏeme bez mrtv˘ch sv˘ch b˘ti uãi-
nûni dokonal˘mi.“ (NaS 128:15.) Tím, Ïe se podílíte na práci na
rodinné historii, postupujete vy i va‰i pfiedkové ke spasení.

Viz také Chrámy

Rodinná modlitba (Viz Modlitba)

Rodinn˘ domácí veãer

Domov je nejdÛleÏitûj‰ím místem pro v˘uku evangelia.
Îádná jiná organizace nemÛÏe zastoupit rodinu. Proroci
posledních dnÛ opakovanû vyz˘vají rodiãe, aby své dûti
vychovávali s láskou a uãením evangeliu.

V roce 1915 zahájil president Joseph F. Smith se sv˘mi
rádci v Prvním pfiedsednictvu celocírkevní úsilí zamûfiené na
posilování rodiny. Vyzvali rodiãe v Církvi, aby jednou t˘dnû
shromáÏdili své dûti k „Domácímu veãeru“. Rodiny mûly
vûnovat ãas spoleãné modlitbû a zpûvu, mûly ãíst písma, uãit
se vzájemnû evangeliu a vûnovat se dal‰ím ãinnostem, jeÏ by
budovaly jednotu v rodinû.

V roce 1970 president Joseph Fielding Smith spoleãnû se
sv˘mi rádci v Prvním pfiedsednictvu urãili pondûlní veãer jako
dobu pro rodinn˘ domácí veãer. Církev, poãínaje oním rokem,
dbá na to, aby se v pondûlí veãer nekonaly Ïádné církevní akce,
tak aby rodiny mohly b˘t v této dobû pohromadû.

Proroci posledních dnÛ i nadále naléhají na ãleny Církve,
aby dávali rodinnému domácímu veãeru naprostou pfied-
nost. Slibují nám, Ïe kdyÏ se budeme vûrnû vûnovat tomuto

Rodinná modlitba
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programu, pomÛÏe nám ochraÀovat rodinu pfied zlem na‰í
doby a bude nám to pfiiná‰et hojnost radosti nyní i ve vûã-
nostech.

V‰ichni ãlenové Církve mají uãinit pondûlní veãer posvát-
n˘m ãasem, kter˘ je vyhrazen pro rodinn˘ domácí veãer. 
Jste-li manÏelé, uspofiádejte si kaÏd˘ t˘den rodinn˘ domácí
veãer se sv˘m partnerem. KdyÏ máte dûti, zapojte je do rodin-
ného domácího veãera. Upravte program podle jejich potfieb a
zájmÛ a dovolte jim, aby se na nûm podílely. KdyÏ va‰e dûti
vyrostou a odstûhují se, pokraãujte v rodinn˘ch domácích
veãerech se sv˘m partnerem.

Jste-li svobodní, zvaÏte, zda nepoÏádáte biskupa nebo pre-
sidenta odboãky o zorganizování skupiny pro domácí veãer,
v níÏ byste byli vy a dal‰í svobodní ãlenové va‰eho sboru nebo
odboãky. On mÛÏe pro domácí veãer povolat vedoucího, kter˘
zodpovídá za sestavení programu a dbá na to, aby se domácí
veãery konaly pravidelnû.

Doporuãuje se, aby osnova pro rodinn˘ domácí veãer
obsahovala tyto body:

• Úvodní píseÀ

• Úvodní modlitba

• âetba písem

• Lekce

• Nûjaká ãinnost

• Závûreãná píseÀ

• Závûreãná modlitba

• Obãerstvení

KdyÏ si pfiipravujete lekci pro rodinn˘ domácí veãer,
pamatujte na to, abyste ji zaloÏili na písmech, uãení prorokÛ
posledních dnÛ a na osobních zku‰enostech a svûdectví. Tato
pfiíruãka vám mÛÏe pomoci pfii v˘bûru témat pro v˘uku.

Rodinn˘ domácí veãer
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Kromû toho mÛÏete pouÏít dal‰í církevní publikace, napfií-
klad Family Home Evening Resource Book (Pfiíruãku pro rodinné
domácí veãery, katalogové ãíslo 31106), Zásady evangelia (31110
121), Pfiíruãku pro rodinu (31180 121) a církevní ãasopisy.

Viz také Rodina

Rouhání (Viz Neuctivost)

Rozvod

V dokumentu „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“ První pfiedsed-
nictvo a Rada dvanácti apo‰tolÛ „slavnostnû [prohla‰ují], Ïe
manÏelství mezi muÏem a Ïenou je ustanoveno Bohem a Ïe
rodina je stfiedem Stvofiitelova plánu pro vûãn˘ osud jeho dûtí“
(viz strana 125 v této pfiíruãce). Rozvod se stává navzdory
tûmto pravdám v mnoha spoleãnostech bûÏn˘m a narÛstá i
mezi ãleny Církve. Tento ‰ífiící se mor není od Boha, ale je to
dílo protivníka.

KaÏd˘ manÏelsk˘ pár má spoleãnû pracovat na tom, aby
byli hodni poÏehnání vûãného manÏelství. Pot˘káte-li se
v manÏelství s tûÏkostmi, pamatujte na to, Ïe pro vût‰inu man-
Ïelsk˘ch nesnází není lékem rozvod ani rozluka. Lék se
nachází v evangeliu JeÏí‰e Krista – v pokání, odpu‰tûní, bezú-
honnosti a v lásce. Lékem je to, Ïe budete jednat s druh˘m tak,
jak byste chtûli, aby on jednal s vámi (viz Matou‰ 7:12). KdyÏ
se snaÏíte vyfie‰it problémy, mohli byste také spoleãnû zajít za
biskupem nebo presidentem odboãky a poÏádat ho o radu.

Viz také Chrámy; Láska; ManÏelství; Pravá láska; Rodina

Sabat

Sabat je den Pánû a je to den, kter˘ je kaÏd˘ t˘den vyhra-
zen pro odpoãinek a uctívání. Ve starozákonních dobách svû-
til BoÏí lid smlouvy jako sabat sedm˘ den v t˘dnu, protoÏe

Rouhání 
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BÛh, kdyÏ stvofiil zem, sedm˘ den odpoãíval. Pán zdÛraznil
dÛleÏitost svûcení sabatu v Desateru pfiikázání:

„Pomni na den sobotní, abys jej svûtil.
·est dní pracovati bude‰, a dûlati v‰eliké dílo své;
Ale dne sedmého odpoãinutí jest Hospodina Boha tvého.

Nebude‰ dûlati Ïádného díla, ty i syn tvÛj i dcera tvá, sluÏebník
tvÛj i dûvka tvá, hovado tvé i pfiíchozí, kter˘Ï jest v branách
tv˘ch.

Nebo v ‰esti dnech uãinil Hospodin nebe a zemi, mofie a
v‰ecko, coÏ v nich jest, a odpoãinul dne sedmého; protoÏ poÏeh-
nal Hospodin dne sobotního, a posvûtil ho.“ (Exodus 20:8–11.)

Po vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista, ke kterému do‰lo první den
v t˘dnu, zaãali Pánovi uãedníci svûtit sabat v nedûli, první den
v t˘dnu (viz Skutkové 20:7).

Pán nám v tûchto posledních dnech pfiikázal, abychom i
nadále svûtili sabat. Slíbil, Ïe kdyÏ budeme poslu‰ni tohoto
pfiikázání, obdrÏíme „plnost zemû“ (viz NaS 59:16–20).

ProtoÏe sabat je svat˘ den, má b˘t vyhrazen pro ãinnosti,
které jsou svaté a vhodné pro tento den. ZdrÏet se práce a
zábavy nestaãí. JestliÏe jen leno‰íme a nic nedûláme, tento den
nesvûtíme. Pán ve zjevení, které dal v roce 1831 Josephu
Smithovi, pfiikázal: „Aby ses mohl plnûji uchovati neposkvr-
nûn˘m od svûta, pÛjde‰ do domu modlitby a bude‰ pfiiná‰eti
svátosti své v mÛj svat˘ den; neboÈ vpravdû toto je den
urãen˘ ti k tomu, aby sis odpoãinul od prací sv˘ch a projevil
oddanost svou Nejvy‰‰ímu;“ (NaS 59:9–10). V souladu s tímto
zjevením nav‰tûvujeme shromáÏdûní svátosti kaÏd˘ t˘den.
K dal‰ím ãinnostem sabatního dne patfií modlitba, medito-
vání, studium písem a uãení prorokÛ posledních dnÛ, psaní
dopisÛ ãlenÛm rodiny a pfiátelÛm, ãtení vhodn˘ch materiálÛ,
nav‰tûvování nemocn˘ch a sklíãen˘ch a nav‰tûvování dal‰ích
církevních shromáÏdûní.

Dal‰í odkazy: Exodus 31:16–17; Mosiá‰ 18:23; NaS 59:11–14; 68:29

Viz také Svátost; Úcta; Uctívání

Sabat
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Satan

Satan, kter˘ je také naz˘ván protivník nebo ìábel, je
nepfiítelem spravedlivosti a tûch, ktefií se snaÏí následovat
Boha. Je duchovním synem BoÏím, kter˘ byl kdysi andûlem
„[s pravomocí] v pfiítomnosti BoÏí“ (NaS 76:25; viz také Izaiá‰
14:12; NaS 76:26–27). V pfiedsmrtelné radû na nebi se v‰ak
Lucifer, jak se tehdy Satan naz˘val, vzboufiil proti Nebeskému
Otci a proti plánu spasení. Satan v této vzpoufie proti Bohu
„snaÏil se zniãiti svobodu jednání ãlovûka“ (MojÏí‰ 4:3). ¤ekl:
„Vykoupím ve‰keré lidstvo, takÏe jediná du‰e nebude ztra-
cena, a zajisté to uãiním; proãeÏ dej mi svou ãest.“ (MojÏí‰ 4:1.)

Satan pfiesvûdãil „tfietinu zástupÛ nebesk˘ch“, aby se
odvrátila od Otce (NaS 29:36). V˘sledkem této vzpoury bylo,
Ïe Satan a jeho následovníci byli odfiíznuti z BoÏí pfiítomnosti
a bylo jim odepfieno poÏehnání obdrÏet fyzické tûlo (viz
Zjevení 12:9). Byla jim také odepfiena pfiíleÏitost obdrÏet jaké-
koli dûdictví v kterémkoli království slávy.

Nebesk˘ Otec dovoluje Satanovi a Satanov˘m následovní-
kÛm, aby nás pokou‰eli, coÏ je souãástí zku‰eností, které získá-
váme ve smrtelnosti (viz 2. Nefi 2:11–14; NaS 29:39). Satanovi
jde o to, „aby v‰ichni lidé byli bídní jako on sám“ (2. Nefi 2:27),
a proto se nás on a jeho následovníci snaÏí odvádût od spra-
vedlivosti. Nejusilovnûji brojí proti nejdÛleÏitûj‰ím aspektÛm
plánu ‰tûstí Nebeského Otce. Napfiíklad se snaÏí zlehãovat
Spasitele a knûÏství, zpochybÀovat moc usmífiení, napodobo-
vat zjevení, odvracet na‰i pozornost od pravdy a popírat
osobní zodpovûdnost. SnaÏí se podkopávat rodinu pochyb-
nostmi o správném pohlaví, podnûcováním sexuálních vztahÛ
mimo manÏelství, zesmû‰Àováním manÏelství a tím, Ïe man-
Ïelské páry, které by jinak vychovávaly dûti ve spravedlivosti,
pfiesvûdãuje, aby dûti nemûly.

Nemusíte se Satanov˘m poku‰ením poddávat. Máte
v sobû moc volit dobro nebo zlo a vÏdy mÛÏete usilovat o

Satan
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Pánovu pomoc prostfiednictvím modlitby. (Viz „Poku‰ení“,
strany 106–108.)

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 14:12–17; 1. Nefi 15:23–24; 2. Nefi 2:16–18; Moroni 7:12;
NaS 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29

Viz také Hfiích; Poku‰ení; Svoboda jednání

Sbor (Viz Církevní správa)

Sedmdesát, sedmdesátník (Viz Církevní správa)

Sedmdesátník-územní autorita (Viz Církevní správa)

Sexuální nemorálnost (Viz Cudnost)

ShromáÏdûní svátosti (Viz ObûÈ, obûtovat; Sabat; Svátost)

Sion

Nauka a smlouvy obsahuje mnoho pasáÏí, v nichÏ Pán
pfiikazuje Svat˘m, aby „[usilovali] o nastolení a utvrzení vûci
Sionu“ (NaS 6:6; viz také NaS 11:6; 12:6; 14:6).

Slovo Sion má v písmech rÛzné v˘znamy. Nejobecnûj‰í
definice tohoto slova je „ãistí v srdci“ (NaS 97:21). Sion se ãasto
takto pouÏívá, aby oznaãoval PánÛv lid nebo Církev a její kÛly
(viz NaS 82:14).

Na poãátku této dispensace radili vedoucí Církve ãlenÛm,
aby budovali Sion tím, Ïe budou emigrovat do ústfiedního
místa. Dnes nám na‰i vedoucí radí, abychom budovali Sion
tam, kde Ïijeme. âlenové Církve jsou Ïádáni, aby zÛstávali ve
své rodné zemi a pomáhali tam utvrdit Církev. Staví se mnoho
chrámÛ, aby Svatí posledních dnÛ mohli pfiijímat chrámová
poÏehnání po celém svûtû.

Slovo Sion se také t˘ká konkrétního zemûpisného místa,
jak je níÏe uvedeno:

Sion
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• Mûsto Enochovo (viz MojÏí‰ 7:18–21).

• Dávné mûsto Jeruzalém (viz 2. Samuelova 5:6–7; 1. Krá-
lovská 8:1; 2. Královská 9:28).

• Nov˘ Jeruzalém, kter˘ bude postaven v kraji Jackson
ve státû Missouri (viz NaS 45:66–67; 57:1–3; âlánky
víry 1:10).

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 2:2–3; 1. Nefi 13:37; NaS 35:24; 39:13; 45:68–71;
59:3–4; 64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6; 136:31

Slovo moudrosti

Slovo moudrosti je zákon, kter˘ zjevil Pán pro na‰e
fyzické a duchovní blaho. Pán nám v tomto zjevení, které je
zaznamenáno v 89. oddíle Nauky a smluv, fiíká, které potra-
viny máme jíst a které látky pro na‰e tûlo vhodné nejsou. Za
dodrÏování Slova moudrosti nám slibuje duchovní a fyzická
poÏehnání.

Pán nám ve Slovu moudrosti pfiikazuje, abychom nepfii-
jímali do svého tûla tyto látky:

• Alkoholické nápoje (viz NaS 89:5–7).

• Tabák (viz NaS 89:8).

• âaj a kávu (viz NaS 89:9; proroci posledních dnÛ uãí,
Ïe v˘raz „horké nápoje“ se t˘ká ãaje a kávy).

Pokud lidé zámûrnû pfiijímají do svého tûla cokoli, co je
‰kodlivé, není to v souladu se Slovem moudrosti. To se zvlá‰tû
t˘ká drog, které mohou zniãit ty, ktefií jsou na nich závislí.
Naprosto se jim vyh˘bejte. Neexperimentujte s nimi.
ZneuÏívání pfiedepisovan˘ch lékÛ vede také k niãivé závislosti.

Pán prohla‰uje, Ïe níÏe uvedené potraviny jsou dobré
pro na‰e tûlo:

Slovo moudrosti
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• Zelenina a ovoce, které máme vyuÏívat „s prozíravostí
a díkÛvzdáním“ (viz NaS 89:10–11).

• Maso „zvífiat a ptactva ve vzduchu“, které se má „[uÏí-
vat] stfiídmû“ (viz NaS 89:12–13).

• Obilí, jako p‰enice, r˘Ïe a oves, které jsou „oporou
Ïivota“ (viz NaS 89:14–17).

PoÏehnání plynoucí z dodrÏování Slova moudrosti

Tûm, ktefií dodrÏují Slovo moudrosti, Pán slibuje:
„A v‰ichni svatí, ktefií pamatují na to, aby zachovávali a

ãinili tato slova, kráãejíce v poslu‰nosti pfiikázání, obdrÏí zdraví
v pupku svém a morek pro kosti své;

A naleznou moudrost a veliké poklady poznání, vpravdû
skryté poklady;

A pobûÏí, a nebudou znaveni, a budou kráãeti, a nebudou
umdlévati.

A já, Pán, jim dávám zaslíbení, Ïe niãící andûl projde kolem
nich, jako kolem dûtí Izraele, a nezabije je.“ (NaS 89:18–21.)

Pfiekonávání závislosti

Tou nejlep‰í cestou je zcela se vyh˘bat látkám, které Pán
ve Slovu moudrosti zakazuje. Jste-li ale na nûkteré z tûchto
látek závislí, mÛÏete se z této závislosti osvobodit. Závislost
mÛÏete pfiekonat osobním úsilím, uschopÀující mocí Pánovy
milosti, s pomocí ãlenÛ rodiny a pfiátel a díky vedení, které
mÛÏete obdrÏet od vedoucích Církve.

Modlete se o pomoc a dûlejte v‰e, co je ve va‰í moci, aby-
ste odolávali poku‰ením, která pfiicházejí kvÛli závislosti.
Vá‰ Nebesk˘ Otec si pfieje, abyste mohli pfiijmout poÏehnání,
jeÏ pfiicházejí díky dodrÏování Slova moudrosti, a kdyÏ o to
budete upfiímnû usilovat, bude vás posilovat.

Dal‰í odkazy: NaS 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4

Viz také Poku‰ení; Poslu‰nost

Slovo moudrosti
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Slu‰nost (Viz Umírnûnost)

SluÏba

Praví uãedníci JeÏí‰e Krista si pfiejí slouÏit lidem, mezi
nimiÏ Ïijí. Spasitel fiekl: „Po tomÈ poznají v‰ickni, Ïe jste moji
uãedlníci, budete-li míti lásku jedni k druh˘m.“ (Jan 13:35.)

KdyÏ jste byli pokfitûni, uzavfieli jste smlouvu, Ïe na sebe
vezmete jméno JeÏí‰e Krista. Prorok Alma vysvûtloval tuto
smlouvu skupinû novû obrácen˘ch, ktefií si pfiáli b˘t pokfitûni.
V‰iml si, Ïe jejich pfiání „pfiijíti do stáda BoÏího“ zahrnuje
ochotu poskytovat smysluplnou sluÏbu – „nésti si navzájem
bfiemena svá, aby byla lehká“, „truchliti s tûmi, ktefií truchlí“
a „utû‰ovati ty, ktefií mají útûchy zapotfiebí“ (Mosiá‰ 18:8–9).

KdyÏ se snaÏíte slouÏit druh˘m, vzhlíÏejte ke Spasiteli
jako ke svému pfiíkladu. I kdyÏ pfii‰el na zem jako Syn BoÏí,
pokornû slouÏil v‰em, ktefií byli kolem Nûj. Prohlásil: „Já mezi
vámi jsem jako ten, kter˘Ï slouÏí.“ (Luká‰ 22:27.)

Spasitel pouÏil podobenství, aby nás nauãil dÛleÏitosti
sluÏby. V tomto podobenství se vrací na zem ve své slávû
a oddûluje spravedlivé od zlovoln˘ch. Spravedliv˘m fiíká:
„PoìteÏ poÏehnaní Otce mého, dûdiãnû vládnûte královstvím,
vám pfiipraven˘m od ustanovení svûta. Nebo jsem laãnûl, a dali
jste mi jísti; Ïíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem byl, a pfii-
jímali jste mne; Nah, a pfiiodûli jste mne; nemocen jsem byl, a
nav‰tívili jste mne; v Ïaláfii jsem sedûl, a pfiicházeli jste ke mnû.“
(Matou‰ 25:34–36.)

Spravedliví, ktefií jsou tímto prohlá‰ením zmateni, se ptají:
„Pane, kdy jsme tû vídali laãného, a krmili jsme, neb Ïíznivého,
a dávaliÈ jsme píti? Aneb kdy jsme tû vidûli hostû, a pfiijali jsme,
neb nahého, a pfiiodûli jsme? Aneb kdy jsme tû vidûli nemoc-
ného neb v Ïaláfii, a pfiicházeli jsme k tobû?“ (Matou‰ 25:37–39.)

Pán odpovídá: „CoÏkoli jste ãinili jednomu z bratfií
tûchto m˘ch nejmen‰ích, mnû jste uãinili.“ (Matou‰ 25:40.)

Slu‰nost 

138

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 138



Spasitel vás vyz˘vá, abyste, kdyÏ slouÏíte druh˘m, dávali
ze sebe sam˘ch. Va‰e pfiíleÏitosti jsou v tomto smûru neome-
zené. KaÏd˘ den vyhledávejte zpÛsoby, jak potû‰it nûãí srdce,
fiíci laskavé slovo, udûlat pro druhé to, co oni sami udûlat
nemohou, jak se podûlit o evangelium. Buìte vnímaví k na‰ep-
távání Ducha, kter˘ vás bude nabádat ke sluÏbû. Zjistíte,
Ïe prav˘m klíãem ke ‰tûstí je pracovat pro ‰tûstí druh˘ch.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 22:35–40; 25:41–46; Luká‰ 10:25–37; Galatsk˘m
5:13–14; Mosiá‰ 2:17

Viz také Láska; Pravá láska

Smilstvo (Viz Cudnost)

Smith, Joseph, ml. (Viz Joseph Smith)

Smlouva

Smlouva je posvátná dohoda mezi Bohem a ãlovûkem
nebo skupinou lidí. BÛh stanovuje pfiesné podmínky a slibuje
nám, Ïe nám bude Ïehnat, budeme-li tyto podmínky dodrÏo-
vat. KdyÏ se rozhodneme, Ïe smlouvy zachovávat nebudeme,
nemÛÏeme obdrÏet poÏehnání, a v nûkter˘ch pfiípadech
musíme vytrpût trest jako následek své neposlu‰nosti.

V‰echny spásné obfiady knûÏství doprovázejí smlouvy.
Napfiíklad kdyÏ jste byli pokfitûni, uãinili jste smlouvu, a
pokaÏdé, kdyÏ pfiijímáte svátost, tuto smlouvu obnovujete
(viz Mosiá‰ 18:8–10; NaS 20:37, 77, 79). JestliÏe jste obdrÏeli
Melchisedechovo knûÏství, uãinili jste pfiísahu a smlouvu
knûÏství (viz NaS 84:33–44). Chrámové obdarování a peãeticí
obfiad také obsahují posvátné smlouvy.

VÏdy pamatujte na smlouvy, které s Pánem uzavíráte, a
mûjte je v úctû. Pak nebude tfieba, aby vám bylo pfiikazováno
ve v‰em, co dûláte (viz NaS 58:26–28). Bude vás inspirovat
Duch Svat˘ a jednání podobné Kristovu bude souãástí va‰í

Smlouva

139

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 139



podstaty. Tak jak Pán slíbil, „obdrÏí‰ zjevení za zjevením,
poznání za poznáním, abys mohl znáti tajemství a pokojné
vûci – to, co pfiiná‰í radost, to, co pfiiná‰í Ïivot vûãn˘“ (NaS
42:61). Va‰í nejvût‰í nadûjí má b˘t to, Ïe se vám dostane posvû-
cení, které se dostavuje na základû tohoto boÏského vedení;
nejvût‰í strach máte mít ze ztráty tûchto poÏehnání.

Dal‰í odkazy: Jeremiá‰ 31:31–34; Mosiá‰ 5; Moroni 10:33; NaS 82:10; 97:8;
98:13–15

Viz také Abrahamova smlouva; Chrámy; KnûÏství; Kfiest; ManÏelství;
Obfiady; Svátost

Smrt, duchovní

Duchovní smrt je odlouãení od Boha. Písma uãí o dvou
pfiíãinách duchovní smrti. První pfiíãinou je pád a druhou je
na‰e vlastní neposlu‰nost.

Prorok Samuel z Knihy Mormonovy uãil: „Ve‰keré lid-
stvo, jsouc pádem Adamov˘m odfiíznuto z pfiítomnosti Pánû,
je povaÏováno za mrtvé, jak ve vûcech ãasn˘ch, tak ve vûcech
duchovních“ (Helaman 14:16). Bûhem svého Ïivota na zemi
jsme odfiíznuti z BoÏí pfiítomnosti. JeÏí‰ Kristus vykupuje
usmífiením v‰echny z této duchovní smrti. Samuel svûdãil, Ïe
Spasitelovo vzkfií‰ení „vykupuje ve‰keré lidstvo z první smrti
– oné duchovní smrti... vizte, vzkfií‰ení Krista vykupuje lid-
stvo, ano, dokonce ve‰keré lidstvo, a pfiivádí je zpût do pfií-
tomnosti Pánû“ (Helaman 14:16–17). Prorok Lehi uãil, Ïe díky
usmífiení „pfiijdou v‰ichni lidé k Bohu; proãeÏ, budou státi
v pfiítomnosti jeho, aby jím byli souzeni podle pravdy a sva-
tosti, jeÏ je v nûm“ (2. Nefi 2:10).

Dal‰í duchovní smrt pfiichází jako dÛsledek na‰í vlastní
neposlu‰nosti. KvÛli sv˘m hfiíchÛm jsme neãistí a neschopní
pfieb˘vat v pfiítomnosti BoÏí (viz ¤ímanÛm 3:23; Alma
12:12–16, 32; Helaman 14:18; MojÏí‰ 6:57). JeÏí‰ Kristus nabízí
usmífiením vykoupení z této duchovní smrti, ale pouze tehdy,
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kdyÏ projevujeme víru v Nûho, ãiníme pokání z hfiíchÛ a jsme
poslu‰ni zásad a obfiadÛ evangelia (viz Alma 13:27–30;
Helaman 14:19; âlánky víry 1:3).

Dal‰í odkazy: 1. Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23

Viz také Hfiích; Pád; Pokání; Poslu‰nost; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Víra

Smrt, tûlesná

Tûlesná smrt je oddûlením ducha od smrtelného tûla.
Tûlesnou smrt uvedl na svût AdamÛv pád (viz MojÏí‰ 6:48).

Smrt je nezbytnou souãástí plánu spasení, kter˘ pfiipravil
Nebesk˘ Otec (viz 2. Nefi 9:6). Abychom se mohli stát tako-
v˘mi, jako je Vûãn˘ Otec, musíme projít smrtí a pozdûji obdr-
Ïet dokonalé vzkfií‰ené tûlo.

KdyÏ fyzické tûlo umírá, duch Ïije dál. Duchové spraved-
liv˘ch jsou v duchovním svûtû „pfiijati do stavu ‰tûstí, kter˘ se
naz˘vá ráj, do stavu odpoãinutí, do stavu pokoje, kde budou
odpoãívati ode v‰ech trápení sv˘ch a ode v‰ech starostí a
smutku“ (Alma 40:12). Místo, které se naz˘vá vûzení duchÛ,
je vyhrazeno pro ty, „jiÏ [umírají] v hfií‰ích sv˘ch, bez znalosti
pravdy, nebo v pfiestupku, zavrhnuv‰e proroky“ (NaS
138:32). Duchové ve vûzení jsou „uãeni vífie v Boha, pokání
z hfiíchu, zástupnému kfitu na odpu‰tûní hfiíchÛ, daru Ducha
Svatého vkládáním rukou, a v‰em dal‰ím zásadám evangelia,
jeÏ [jsou] nutné, aby znali“ (NaS 138:33–34). Pfiijmou-li zásady
evangelia, ãiní-li pokání z hfiíchÛ a pfiijmou-li obfiady vyko-
nané za nû v chrámech, budou uvítáni v ráji.

Díky usmífiení a vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista je tûlesná smrt
pouze doãasná: „Nebo jakoÏ v Adamovi v‰ickni umírají, tak
i skrze Krista v‰ickni obÏiveni budou.“ (1. Korintsk˘m 15:22.)
V‰ichni budou vzkfií‰eni. To znamená, Ïe duch kaÏdé osoby
bude opût spojen se sv˘m tûlem – „[znovuzfiízen] do své
vlastní a dokonalé schránky“ a jiÏ nebude podléhat smrti
(Alma 40:23; viz také Alma 11:44–45).
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Pravdûpodobnû jste zaÏili bolest, kterou zpÛsobila smrt
ãlena rodiny nebo pfiítele. Cítit zármutek v takov˘ch chvílích
je pfiirozené. MÛÏeme fiíci, Ïe truchlení je jedním z nejhlub‰ích
projevÛ lásky. Pán pravil: „Bude‰ Ïíti s druh˘mi v lásce, nato-
lik, Ïe bude‰ plakati pro ztrátu tûch, ktefií zemfiou.“ (NaS
42:45.) Jedinou moÏností, jak odejmout bolest od smrti, je ode-
jmout od Ïivota lásku.

I kdyÏ truchlíte kvÛli smrti tûch, které milujete, mÛÏete
získat útûchu díky pfiíslibu vzkfií‰ení a díky uji‰tûní, Ïe rodiny
mohou b˘t spolu na vûky. MÛÏete vidût „velik˘ dÛvod ke
smutku, a také k radosti – ke smutku kvÛli smrti a kvÛli zni-
ãení mezi lidmi a k radosti kvÛli svûtlu Kristovu k Ïivotu“
(Alma 28:14; viz také ver‰e 9–13).

Kromû toho, Ïe mÛÏete získat útûchu, kdyÏ ti, jeÏ máte
rádi, umírají, mÛÏete pociÈovat pokoj, pfiestoÏe víte, Ïe nako-
nec zemfiete. KdyÏ Ïijete podle evangelia, mÛÏete mít na
pamûti PánÛv slib: “A stane se, Ïe ti, ktefií zemfiou ve mnû,
neokusí smrti, neboÈ bude pro nû sladká“ (NaS 42:46).
Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 25:8; 1. Korintsk˘m 15:51–58; 2. Nefi 9:6–15; Mosiá‰
16:6–8
Viz také Plán spasení; Ráj; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Vzkfií‰ení

Sociální péãe (Viz Blaho a socilání péãe)

Souzení (Viz Posuzování druh˘ch)

Spasení

KdyÏ mluvíte s jin˘mi kfiesÈany, mohou se vás nûkdy
zeptat: „UÏ jsi byl spasen?“ Ti, ktefií tuto otázku pokládají,
obvykle mají na mysli to, zda jste jiÏ upfiímnû vyznali (pro-
hlásili), Ïe pfiijímáte JeÏí‰e Krista jako svého osobního Pána a
Spasitele. KdyÏ pokládají tuto otázku, dávají tím najevo,
Ïe vûfií slovÛm, která napsal apo‰tol Pavel:
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„Vyzná‰-li ústy sv˘mi Pána JeÏí‰e, a srdcem sv˘m uvû-
fií‰-li, Ïe jej BÛh vzkfiísil z mrtv˘ch, spasen bude‰. Srdcem se
zajisté vûfií k spravedlnosti, ale ústy vyznání se dûje k spa-
sení.“ (¤ímanÛm 10:9–10.)

Odpovûì na otázku: „UÏ jsi byl spasen?“

Slova spasen a spasení v ¤ímanÛm 10:9–10 oznaãují
smluvní vztah s JeÏí‰em Kristem. Jsme-li poslu‰ni, máme pro-
stfiednictvím tohoto smluvního vztahu zaji‰tûno spasení
od vûãn˘ch následkÛ hfiíchu. Podle tohoto v˘znamu je kaÏd˘
vûrn˘ Svat˘ posledních dnÛ spasen. Byli jsme obráceni ke zno-
vuzfiízenému evangeliu. Prostfiednictvím obfiadu kfitu jsme
vstoupili do smluvního vztahu se Spasitelem, berouce Jeho
jméno na sebe. Pfiijímáním svátosti svou smlouvu kfitu obno-
vujeme.

RÛzné v˘znamy slova spasení

Termíny spasen a spasení mají podle nauky Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ rÛzné v˘znamy. Na základû
tûchto v˘znamÛ bude va‰e odpovûì na otázku „UÏ jsi byl spa-
sen?“ znít buì „Ano“, nebo „Ano, ale za urãit˘ch podmínek.“
NíÏe uvedená vysvûtlení ukazují ‰est rÛzn˘ch v˘znamÛ slova
spasení.

Spasení od tûlesné smrti. V‰ichni lidé nakonec zemfiou. Ale
skrze usmífiení a vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista budou v‰ichni lidé
vzkfií‰eni – spaseni od tûlesné smrti. Pavel svûdãil: „JakoÏ
v Adamovi v‰ickni umírají, tak i skrze Krista v‰ickni obÏiveni
budou.“ (1. Korintsk˘m 15:22.)

Spasení od hfiíchu. Abyste mohli b˘t oãi‰tûni od hfiíchu
skrze Spasitelovo usmífiení, musíte pouÏít víru v JeÏí‰e Krista,
b˘t pokfitûni a obdrÏet dar Ducha Svatého (viz Skutkové
2:37–38). JestliÏe jste byli pokfitûni a jestliÏe jste obdrÏeli Ducha
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Svatého prostfiednictvím pfiíslu‰né knûÏské pravomoci, byli
jste jiÏ podmíneãnû od hfiíchu spaseni. Nebudete úplnû spa-
seni od hfiíchu, dokud nedokonãíte svÛj Ïivot na zemi a nevy-
trváte vûrnû do konce.

Pov‰imnûte si, Ïe nemÛÏete b˘t spaseni ve sv˘ch hfií‰ích;
nemÛÏete obdrÏet bezpodmíneãné spasení jednodu‰e tím, Ïe
prohlásíte, Ïe vûfiíte v Krista, kdyÏ víte, Ïe se budete ve zbytku
Ïivota nevyhnutelnû dopou‰tût hfiíchÛ (viz Alma 11:36–37). Od
sv˘ch hfiíchÛ mÛÏete b˘t spaseni skrze milost BoÏí (viz
Helaman 5:10–11). Abyste mohli obdrÏet toto poÏehnání,
musíte pouÏívat víru v JeÏí‰e Krista, usilovnû dodrÏovat pfii-
kázání, zanechat hfiíchu a obnovovat své pokání a oãi‰tûní pro-
stfiednictvím obfiadu svátosti.

Znovuzrození. Nûkdy se vás mÛÏe nûkdo zeptat, zda jste
byli znovuzrozeni. Zásada duchovního znovuzrození se v pís-
mech objevuje ãasto. Nov˘ zákon obsahuje JeÏí‰ovo uãení,
Ïe se musíme „narodit znovu“ a Ïe pokud nejsme narozeni
„z vody a z Ducha, [nemÛÏeme] vjíti do království BoÏího“
(Jan 3:3, 5). Toto uãení je potvrzeno v Knize Mormonovû:
„Ve‰keré lidstvo, ano, muÏi a Ïeny, v‰echny národy, pokolení,
jazyky a lidé musejí b˘ti znovuzrozeni; ano, zrozeni z Boha,
promûnûni z tûlesného a padlého stavu svého do stavu spra-
vedlivosti, jsouce Bohem vykoupeni, a státi se syny a dcerami
jeho; a tak se stávají nov˘mi stvofieními; a pokud tak neuãiní,
nemohou na Ïádn˘ zpÛsob zdûditi království BoÏí.“ (Mosiá‰
27:25–26.)

Znovuzrození je proces, kter˘ nastává poté, co jsme byli
pokfitûni a co jsme pfiijali dar Ducha Svatého. Pfiichází jako
v˘sledek na‰í ochoty „vstoupiti do smlouvy s Bohem sv˘m,
Ïe budeme ãiniti vÛli jeho a Ïe budeme poslu‰ni pfiikázání
jeho ve v‰ech vûcech, jeÏ nám pfiikáÏe, po cel˘ zbytek dnÛ
sv˘ch“ (Mosiá‰ 5:5). Poté „srdce... [na‰e] je zmûnûno vírou ve
jméno jeho; tudíÏ jste z nûho zrozeni“ (Mosiá‰ 5:7). JestliÏe jste
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byli pokfitûni a pfiijali jste dar Ducha Svatého se smlouvou, Ïe
vezmete na sebe jméno JeÏí‰e Krista, mÛÏete fiíci, Ïe jste byli
znovuzrozeni. A toto znovuzrození mÛÏete obnovovat kaÏd˘
sabat, kdyÏ pfiijímáte svátost.

Spasení od nevûdomosti. Mnoho lidí Ïije ve stavu temnoty,
protoÏe nepoznali svûtlo znovuzfiízeného evangelia. Jsou
„zadrÏováni pfied pravdou pouze proto, Ïe nevûdí, kde ji
nalézti“ (NaS 123:12). Jako ãlenové Pánovy Církve jste
od tohoto stavu spaseni. Máte znalost o Bohu Otci, o JeÏí‰i
Kristu, znáte smysl Ïivota, plán spasení a své vûãné moÏ-
nosti. MÛÏete Ïít jako uãedník Spasitele, kter˘ prohlásil: „Já
jsem svûtlo svûta. KdoÏ mne následuje, nebude choditi v tem-
nostech, ale bude míti svûtlo Ïivota.“ (Jan 8:12.)

Spasení od druhé smrti. Písma nûkdy hovofií o spasení od
druhé smrti. Druhá smrt je koneãnou duchovní smrtí – zna-
mená to b˘t odfiíznut od spravedlivosti a ztratit nárok na
místo v nûkterém království slávy (viz Alma 12:32; NaS 88:24).
Tato druhá smrt nepfiijde, dokud se neuskuteãní koneãn˘
soud, a bude velmi málo tûch, k nimÏ pfiijde (viz NaS
76:31–37). Témûfi pro kaÏdého ãlovûka, kter˘ kdy Ïil na zemi,
je zaji‰tûno spasení od druhé smrti (viz NaS 76:40–45).

Vûãn˘ Ïivot neboli oslavení. Slova spasen a spasení se 
v písmech ãasto t˘kají vûãného Ïivota neboli oslavení (viz
Abraham 2:11). Vûãn˘ Ïivot znamená znát Nebeského Otce a
JeÏí‰e Krista a pfieb˘vat s Nimi na vûky – zdûdit místo v nej-
vy‰‰ím stupni celestiálního království (viz Jan 17:3; NaS
131:1–4; 132:21–24). K tomu, abychom obdrÏeli tento velik˘
dar, nestaãí jen ãinit pokání z hfiíchÛ a dát se pokfitít a konfir-
movat pfiíslu‰nou knûÏskou pravomocí. MuÏi musejí obdrÏet
Melchisedechovo knûÏství a v‰ichni ãlenové Církve musejí
uãinit posvátné smlouvy v chrámu, vãetnû vûãného sÀatku,
a dodrÏovat je.
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PouÏíváme-li slovo spasení pro oznaãení vûãného Ïivota,
nikdo z nás ve smrtelnosti nemÛÏe fiíci, Ïe je spasen. Tento
slavn˘ dar mÛÏe pfiijít pouze po koneãném soudu.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 10:22; Marek 16:16; Efezsk˘m 2:8–10; Jakub 2:14–18;
2. Nefi 25:23, 26; Mosiá‰ 5:8–15; 3. Nefi 9:21–22; Moroni 10:32–33; âlánky
víry 1:3

Viz také Království slávy; Kfiest; Milost; Plán spasení; Usmífiení JeÏí‰e
Krista; Vûãn˘ Ïivot

Spravedlnost

Spravedlnost je nemûnn˘ zákon, kter˘ pfiiná‰í následky za
ãiny. Díky zákonu spravedlnosti získáváte poÏehnání, kdyÏ
dodrÏujete BoÏí pfiikázání (viz NaS 130:21–22). Zákon sprave-
dlnosti také poÏaduje, abyste zaplatili za kaÏd˘ hfiích, jehoÏ se
dopustíte. VyÏaduje, aby Ïádné neãisté vûci nebylo dovoleno
pfieb˘vat s Bohem (viz 1. Nefi 10:21).

KdyÏ Spasitel uskuteãnil usmífiení, vzal na sebe na‰e hfií-
chy. Byl schopen „[naplnit] smysl zákona“ (2. Nefi 2:7), pro-
toÏe On sám se podrobil potrestání, které zákon poÏadoval za
na‰e hfiíchy. Tím, Ïe to uãinil, „[uspokojil] poÏadavky sprave-
dlnosti“ a poskytl milosrdenství kaÏdému, kdo ãiní pokání a
následuje Ho (viz Mosiá‰ 15:9; Alma 34:14–16). ProtoÏe On
zaplatil cenu za va‰e hfiíchy, nebudete muset, budete-li ãinit
pokání, vytrpût onen trest (viz NaS 19:15–20).

Dal‰í odkazy: 2. Nefi 9:26; Alma 42

Viz také Pokání; Milosrdenství; Usmífiení JeÏí‰e Krista

Standardní díla (Viz Písma)

Star‰í (Viz KnûÏství; Melchisedechovo knûÏství)

Spravedlnost
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Stát a zákony

Oddíl 134 Nauky a smluv nastiÀuje víru Svat˘ch posled-
ních dnÛ „ohlednû pozemsk˘ch vlád a zákonÛ v‰eobecnû“
(NaS 134, záhlaví oddílu). Tento oddíl obsahuje následující
prohlá‰ení:

„Vûfiíme, Ïe vlády byly ustanoveny Bohem k prospûchu
ãlovûka; a Ïe on ãiní lidi zodpovûdn˘mi za jejich ãiny ve
vztahu k nim, jak pfii vytváfiení zákonÛ, tak pfii spravování
záleÏitostí ohlednû nich pro dobro a bezpeãí spoleãnosti...

Vûfiíme, Ïe v‰ichni lidé jsou povinni udrÏovati a podporo-
vati pfiíslu‰nou vládu, kde pfieb˘vají, zatímco jsou chránûni
ohlednû sv˘ch pfiirozen˘ch a nezadateln˘ch práv skrze zákony
takové vlády; a Ïe pobufiování a vzpoura jsou nevhodné pro
kaÏdého obãana takto chránûného a mají b˘ti podle toho tres-
tány; a Ïe v‰echny vlády mají právo nafiizovati takové zákony,
které jsou podle jejich vlastního úsudku pokládány za nejlep‰í,
aby zabezpeãily vefiejn˘ zájem; zároveÀ v‰ak mají povaÏovati
za posvátnou svobodu svûdomí.

Vûfiíme, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má b˘ti ctûn ve svém postavení,
i vládci a vefiejní zástupci jako takoví, protoÏe jsou ustano-
veni na ochranu nevinn˘ch a k potrestání provinil˘ch; a Ïe
v‰ichni lidé jsou povinováni zákonu váÏností a úctou, pro-
toÏe by mír a soulad byly bez nich nahrazeny anarchií a hrÛ-
zou; lidské zákony byly ustanoveny za v˘hradním úãelem
usmûrÀování na‰ich zájmÛ jako jednotlivcÛ a národÛ, mezi
ãlovûkem a ãlovûkem; a boÏské zákony jsou dávány z nebe
pfiedepisujíce pravidla ohlednû duchovních záleÏitostí, pro
víru a uctívání, a z obojích se bude ãlovûk zodpovídati svému
TvÛrci.“ (NaS 134:1, 5–6.)

Jeden základní dÛvod pro oddûlení církve a státu je
dán zodpovûdností vlády zaruãovat svobodu náboÏenství.
Proroci posledních dnÛ tuto zásadu podporují, tak jak to
uvádí jedenáct˘ ãlánek víry: „Domáháme se v˘sady uctívati
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V‰emohoucího Boha podle pfiíkazÛ svého vlastního svûdomí
a dopfiáváme v‰em lidem stejnou v˘sadu, nechÈ uctívají jak-
koli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.“ Církev, v souladu se
zásadou t˘kající se oddûlení církve a státu, nepreferuje Ïád-
nou politickou stranu ani kandidáta. Nedovoluje, aby se její
budovy a zafiízení pouÏívaly k politick˘m úãelÛm. Církev se
nezapojuje do politick˘ch záleÏitostí, ledaÏe by se t˘kaly
morálních otázek. V tom pfiípadû se k tomu Církev nezfiídka
otevfienû vyjádfií.

I kdyÏ Církev zÛstává politicky neutrální, církevní
vedoucí povzbuzují jednotlivé ãleny, aby se angaÏovali jako
obãané. Jako Svatí posledních dnÛ máte rozumût tomu, kde je
v zemi, v níÏ Ïijete, va‰e místo a jak˘ je vá‰ postoj. Získávejte
vûdomosti o historii, dûdictví a zákonech zemû. Máte-li pfiíle-
Ïitost volit a podílet se na správû své zemû, aktivnû se zapo-
jujte a podporujte a braÀte zásady pravdy, spravedlivosti a
svobody.

Dal‰í odkazy: NaS 98:10; âlánky víry 1:12

Stvofiení

JeÏí‰ Kristus, pod vedením Nebeského Otce, stvofiil nebe a
zemi (viz Mosiá‰ 3:8; MojÏí‰ 2:1). Z písem zjeven˘ch prorokem
Josephem Smithem víme, Ïe Pán, kdyÏ tvofiil, organizoval
prvky, které jiÏ existovaly (viz Abraham 3:24). Nestvofiil svût
„z niãeho“, jak nûktefií lidé vûfií.

Písma také uãí, Ïe Adam byl „[prvním ãlovûkem] ze v‰ech
lidí“ (MojÏí‰ 1:34). BÛh stvofiil Adama a Evu ke svému vlast-
nímu obrazu a k obrazu svého Jednorozeného (viz MojÏí‰
2:26–27).

Stvofiení je nedílnou ãástí plánu spasení, kter˘ pfiipravil
Nebesk˘ Otec. To kaÏdému z nás dává pfiíleÏitost pfiijít na zem,
kde obdrÏíme fyzické tûlo a pouÏíváme svobodu jednání.
V pfiedsmrtelné radû BohÛ bylo uãinûno následující prohlá‰ení:
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„PÛjdeme dolÛ, neboÈ je tam prostor, a vezmeme z tûchto látek
a uãiníme zemi, na níÏ tito budou moci pfieb˘vati; A budeme je
tím zkou‰eti, abychom vidûli, budou-li ãiniti v‰echny vûci, jeÏ
jim Pán, jejich BÛh, pfiikáÏe“ (Abraham 3:24–25).

Vy jste duchovní dûti BoÏí a va‰e tûlo je stvofieno k Jeho
obrazu. Abyste vyjádfiili vdûãnost za tato poÏehnání, mÛÏete
peãovat o své tûlo tak, Ïe budete dodrÏovat Slovo moudrosti a
dal‰í pfiikázání t˘kající se va‰eho duchovního a fyzického
zdraví (viz NaS 89; viz také NaS 88:124). MÛÏete také projevo-
vat úctu ostatním lidem jako dûtem BoÏím.

Jako ti, ktefií se tû‰í ze v‰ech krás stvofiení, mÛÏete peão-
vat o zem a pomáhat ji uchovat pro budoucí generace.

Dal‰í odkazy: Genesis 1–2; ÎidÛm 1:1–2; 1. Nefi 17:36; NaS 38:1–3;
59:16–20; MojÏí‰ 1–3; Abraham 4–5

Viz také BÛh Otec; JeÏí‰ Kristus; Plán spasení

Svátost

JeÏí‰ Kristus se veãer pfied sv˘m ukfiiÏováním se‰el se
sv˘mi apo‰toly a zavedl svátost. „A vzav chléb, a díky ãiniv,
lámal a dal jim, fika: To jest tûlo mé, kteréÏ se za vás dává. To
ãiÀte na mou památku. TakÏ i kalich, kdyÏ bylo po veãefii, fika:
Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi, kteráÏ se za vás
vylévá.“ (Luká‰ 22:19–20.) Po svém vzkfií‰ení zavedl svátost
mezi Nefity (viz 3. Nefi 18:1–11).

Dnes pfiijímáme chléb a vodu na památku smírné obûti
JeÏí‰e Krista. Tento obfiad je základní souãástí na‰eho uctívání
a na‰eho duchovního rozvoje. âím více pfiemítáme o jeho dÛle-
Ïitosti, tím posvátnûj‰ím se pro nás stává.

Pamatujte na Spasitele a na Jeho usmífiení

Svátost vám poskytuje pfiíleÏitost k tomu, abyste si
s vdûãností pfiipomnûli Ïivot, sluÏbu a usmífiení Syna BoÏího.
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Naláman˘m chlebem si pfiipomínáte Jeho tûlo. MÛÏete
myslet na Jeho fyzické utrpení – obzvlá‰tû na Jeho utrpení na
kfiíÏi. MÛÏete si pfiipomínat, Ïe skrze Jeho milosrdenství a
milost budou v‰ichni lidé vzkfií‰eni a budou mít pfiíleÏitost zís-
kat vûãn˘ Ïivot s Bohem.

Kalí‰ek vody vám pfiipomíná, Ïe Spasitel proléval svou
krev pfii nesmírném duchovním utrpení a v nesmírn˘ch
mukách, coÏ zapoãalo v zahradû Getsemany. Tam fiekl: „Smut-
náÈ jest du‰e má aÏ k smrti.“ (Matou‰ 26:38.) Podrobil se vÛli
Otce a trpûl více, neÏ jsme schopni pochopit: „Krev [tekla]
z kaÏdého póru, tak veliká [byla] úzkost jeho pro zlovolnost a
ohavnosti lidu jeho.“ (Mosiá‰ 3:7.) MÛÏete si pfiipomínat, Ïe
JeÏí‰ Kristus prolitím své krve spasil vás a v‰echny dal‰í lidi od
následkÛ toho, co se v písmech naz˘vá „pÛvodní vina“ Ada-
mova pfiestupku. (MojÏí‰ 6:54.) MÛÏete si pfiipomínat, Ïe také
trpûl za hfiíchy, trápení a bolesti v‰ech dûtí Nebeského Otce a Ïe
zajistil odpu‰tûní hfiíchÛ pro ty, ktefií ãiní pokání a Ïijí podle
evangelia (viz 2. Nefi 9:21–23).

Obnovujte smlouvy a zaslíbená poÏehnání

KdyÏ pfiijímáte svátost, dosvûdãujete Bohu, Ïe budete
pamatovat na Jeho Syna nejen bûhem krátké chvíle onoho
posvátného obfiadu. Slibujete, Ïe na Nûj budete pamatovat
vÏdy. Dosvûdãujete, Ïe jste ochotni vzít na sebe jméno JeÏí‰e
Krista a Ïe budete dodrÏovat Jeho pfiikázání. Tím, Ïe pfiijí-
máte svátost a ãiníte tyto závazky, obnovujete svou smlouvu
kfitu (viz Mosiá‰ 18:8–10; NaS 20:37).

KdyÏ dodrÏujete smlouvu kfitu, získáváte velká poÏeh-
nání. KdyÏ ji obnovujete, Pán obnovuje zaslíbené odpu‰tûní
va‰ich hfiíchÛ. Oãi‰tûni od hfiíchu jste schopni „vÏdy míti jeho
Ducha, aby byl s [vámi]“ (NaS 20:77). Stálé spoleãenství Ducha
je jedním z nejvût‰ích darÛ, které mÛÏete obdrÏet ve smrtel-
nosti. Duch vás bude doprovázet po cestách spravedlivosti a
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pokoje a povede vás k vûãnému Ïivotu s va‰ím Nebesk˘m
Otcem a s JeÏí‰em Kristem.

Buìte hodni pfiijímat svátost

KaÏd˘ t˘den, kdyÏ se pfiipravujete na svátost, vûnujte ãas
tomu, abyste prozkoumali svÛj Ïivot a ãinili pokání z hfiíchÛ.
K tomu, abyste mohli pfiijímat svátost, nemusíte b˘t dokonalí,
ale máte mít v srdci ducha pokory a pokání. Na tento posvátn˘
obfiad se máte kaÏd˘ t˘den pfiipravovat se srdcem zlomen˘m
a s duchem zkrou‰en˘m (viz 3. Nefi 9:20).

Pfiistupujete-li ke svátosti s úctou a s váÏností, kterou si
tento obfiad zaslouÏí, stává se kaÏdot˘denní pfiíleÏitostí pro
introspekci, pokání a znovuzasvûcení – zdrojem síly a stálé
pfiipomínky Spasitelova usmífiení.

Dal‰í odkazy: 1. Korintsk˘m 11:23–29; Moroni 4–5; NaS 20:75–79; 27:2

Viz také Smlouva; Usmífiení JeÏí‰e Krista

Svûdectví

Svûdectví je duchovní potvrzení dávané Duchem Svat˘m.
Základem svûdectví je poznání, Ïe Nebesk˘ Otec Ïije a Ïe nás
miluje; Ïe JeÏí‰ Kristus Ïije, Ïe je Synem BoÏím a Ïe uskuteãnil
nekoneãné usmífiení; Ïe Joseph Smith je prorokem BoÏím, kter˘
byl povolán, aby znovuzfiídil evangelium; Ïe jsme i v dne‰ní
dobû vedeni Ïijícím prorokem; a Ïe Církev JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ je Spasitelovou pravou Církví na zemi.
Svûdectví postavené na tomto základû roste a obsáhne v‰echny
zásady evangelia.

Získejte svûdectví a posilujte ho

Jako ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
máte posvátnou moÏnost a zodpovûdnost získat své vlastní
svûdectví. Jakmile jste svûdectví získali, máte povinnost ho
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cel˘ Ïivot vyÏivovat. Va‰e ‰tûstí v tomto Ïivotû i bûhem celé
vûãnosti závisí hlavnû na tom, zda jste „udatní ve svûdectví o
JeÏí‰ovi“ (NaS 76:79; viz také ver‰e 51, 74, 101). KdyÏ usilujete
o získání a posilování svûdectví, pamatujte na tyto zásady:

Va‰e úsilí získat svûdectví zaãíná spravedlivou a upfiímnou tou-
hou. Vá‰ Nebesk˘ Otec vám bude Ïehnat podle spravedlivé
touhy va‰eho srdce a podle va‰eho úsilí ãinit Jeho vÛli. KdyÏ
Alma uãil skupinu lidí, ktefií je‰tû nemûli svûdectví o evange-
liu, fiekl jim: „JestliÏe probudíte a povzbudíte své schopnosti,
aÏ tak, abyste vyzkou‰eli slova má a abyste uplatnili trochu
víry, ano, nemÛÏete-li ãiniti niãeho více, neÏli si pfiáti, abyste
uvûfiili, nechte toto pfiání v sobû pÛsobiti, dokud neuvûfiíte tak,
abyste mohli dopfiáti místa ãásti slov m˘ch.“ (Alma 32:27.)

Svûdectví pfiichází prostfiednictvím tichého vlivu Ducha
Svatého. Úãinek svûdectví mÛÏe b˘t zázraãn˘ a mÛÏe zmûnit
Ïivot, ale dar svûdectví obvykle pfiichází jako tiché uji‰tûní
bez nápadn˘ch projevÛ BoÏí moci. Dokonce i Alma, jehoÏ
nav‰tívil andûl a jenÏ vidûl Boha sedícího na trÛnu, se musel
postit a modlit, aby mohl obdrÏet svûdectví prostfiednictvím
moci Ducha Svatého (viz Alma 5:45–46; 36:8, 22).

Va‰e svûdectví poroste postupnû prostfiednictvím získan˘ch
zku‰eností. Nikdo nemÛÏe obdrÏet úplné svûdectví najednou.
Va‰e svûdectví poroste prostfiednictvím zku‰eností, které
budete získávat. Bude se zvût‰ovat tak, jak budete projevovat
ochotu slouÏit v Církvi v jakémkoli povolání. Poroste, kdyÏ se
rozhodnete dodrÏovat pfiikázání. KdyÏ budete pozvedat a
posilovat druhé, uvidíte, Ïe se va‰e svûdectví bude prohlubo-
vat. KdyÏ se budete postit a modlit, studovat písma, nav‰tû-
vovat církevní shromáÏdûní a naslouchat svûdectví druh˘ch,
budete poÏehnáni inspirujícími okamÏiky, které budou upev-
Àovat va‰e svûdectví. Takové chvilky budou pfiicházet bûhem
va‰eho Ïivota, kdyÏ se budete snaÏit Ïít podle evangelia.

Va‰e svûdectví poroste, kdyÏ ho budete sdílet s druh˘mi.
Sdílejte svûdectví a neãekejte na to, aÏ bude dokonalé. KdyÏ
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budete sdílet svûdectví s druh˘mi, bude to mít vliv na prohlu-
bování va‰eho svûdectví. Vskutku zjistíte, Ïe kdyÏ budete
dávat ze svého svûdectví, vrátí se vám to – s pfiídavkem.

Vydávejte svûdectví

Na postním a svûdeckém shromáÏdûní a pfii rozhovorech
se ãleny rodiny a s pfiáteli mÛÏete pocítit nabádání podûlit se o
svûdectví. V takov˘ch situacích pamatujte na to, Ïe nemusíte
pfiednést dlouhou, pÛsobivou fieã. Va‰e svûdectví bude nej-
mocnûj‰í, kdyÏ struãnû a upfiímnû vyjádfií va‰e pfiesvûdãení o
Spasiteli, o Jeho uãení a o znovuzfiízení. Modlete se o vedení a
Duch vám pomÛÏe poznat, jak vyjádfiit pocity, které máte
v srdci. KdyÏ budete druh˘m umoÏÀovat, aby se tû‰ili z nadûje
a z jistoty, kterou Pán dává vám, poznáte velikou radost.

Dal‰í odkazy: Jan 7:17; 1. Korintsk˘m 2:9–14; Jakub 1:5–6; Moroni 10:3–5;
NaS 6:22–23; 62:3; 88:81

Viz také BÛh Otec; Duchovní dary; Duch Svat˘; Modlitba; PÛst a postní
obûti; Usmífiení JeÏí‰e Krista; Zjevení

Svûdomí

V‰ichni lidé se rodí se schopností rozli‰ovat mezi správ-
n˘m a ‰patn˘m. Tato schopnost, která se naz˘vá svûdomí, je
projevem svûtla Kristova (viz Moroni 7:15–19).

Va‰e svûdomí je ochranou, jeÏ vám pomáhá vyhnout se
situacím, které jsou duchovnû ‰kodlivé. KdyÏ jste poslu‰ni
pfiikázání a kdyÏ se spravedlivû rozhodujete, pociÈujete klid
svûdomí.

KdyÏ hfie‰íte, pociÈujete v˘ãitky nebo vinu, stejnû jako
cítíte fyzickou bolest, kdyÏ jste zranûni. Je to pfiirozená reakce
va‰eho svûdomí na hfiích, a to vás mÛÏe vést k pokání.

Pokání a odpu‰tûní obnovuje klid va‰eho svûdomí.
Naopak ignorujete-li své svûdomí a neãiníte-li pokání, va‰emu
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svûdomí to ublíÏí, jako by bylo popáleno rozÏhaven˘m Ïele-
zem (viz 1. Timoteovi 4:2).

Uãte se fiídit se sv˘m svûdomím. To je dÛleÏitá souãást
pouÏívání svobody jednání. âím lépe se fiídíte sv˘m svûdo-
mím, tím více sílí. Citlivé svûdomí je znakem zdravého ducha.

Dal‰í odkazy: Mosiá‰ 4:1–3; NaS 84:45–47

Viz také Poku‰ení; Poslu‰nost; Svûtlo Kristovo; Svoboda jednání

Svûtlo Kristovo

Svûtlo Kristovo „vychází z pfiítomnosti BoÏí, aby naplnilo
nesmírnost prostoru“. Je to „svûtlo, které je ve v‰ech vûcech,
které dává Ïivot v‰em vûcem, které je zákonem, jímÏ jsou
v‰echny vûci fiízeny“ (NaS 88:12–13; viz také ver‰e 6–11). Tato
moc ovlivÀuje k dobrému Ïivot v‰ech lidí (viz Jan 1:9; NaS
93:2). V písmech se nûkdy o svûtle Kristovû mluví jako o Duchu
Pánû, Duchu BoÏím, Duchu Kristovû nebo svûtle Ïivota.

Svûtlo Kristovo se nemá zamûÀovat za Ducha Svatého.
Není bytostí jako Duch Svat˘. Jeho vliv vede lidi k tomu, aby
hledali pravé evangelium, aby byli pokfitûni a pfiijali dar
Ducha Svatého (viz Jan 12:46; Alma 26:14–15).

Svûdomí je projev svûtla Kristova, umoÏÀující nám roz-
suzovat dobré od zlého. Prorok Mormon uãil: „Duch KristÛv
je dán kaÏdému ãlovûku, aby mohl rozeznávati dobro od zla;
proãeÏ, ukazuji vám zpÛsob, jak souditi; neboÈ kaÏdá vûc,
která vyz˘vá ãiniti dobro a pfiesvûdãuje vûfiiti v Krista, je
vyslána mocí a darem Krista; proãeÏ mÛÏete vûdûti s doko-
nal˘m poznáním, Ïe je od Boha... A nyní, bratfií moji, vzhle-
dem k tomu, Ïe znáte svûtlo, kter˘m mÛÏete souditi, kteréÏto
svûtlo je svûtlo Kristovo, hleìte, abyste nesoudili nesprávnû;
neboÈ stejn˘m soudem, jak˘m soudíte vy, budete také sou-
zeni.“ (Moroni 7:16, 18.)

Dal‰í odkazy: Jan 8:12; Alma 28:14

Viz také Duch Svat˘; Svûdomí
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154

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 154



Svoboda jednání

Vá‰ Nebesk˘ Otec vám dal svobodu jednání, schopnost
volit a jednat sami za sebe. Svoboda jednání je v plánu spasení
nezbytná. Bez ní byste nebyli schopni se uãit, dûlat pokroky
nebo následovat Spasitele. S ní jste „svobodni, [abyste] si zvo-
lili svobodu a vûãn˘ Ïivot skrze velikého Prostfiedníka v‰ech
lidí, nebo [abyste] si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a moci
ìáblovy“ (2. Nefi 2:27).

Mûli jste moc volit si dokonce je‰tû pfiedtím, neÏ jste se
narodili. Nebesk˘ Otec v pfiedsmrtelné radû na nebesích
pfiedloÏil svÛj plán, kter˘ zahrnoval zásadu svobody jednání.
Lucifer se vzboufiil a „snaÏil se zniãiti svobodu jednání ãlo-
vûka“ (MojÏí‰ 4:3). Následkem toho byla Luciferovi a v‰em
tûm, ktefií ho následovali, odepfiena v˘sada obdrÏet smrtelné
tûlo. Va‰e pfiítomnost na zemi potvrzuje, Ïe jste pouÏili svo-
bodu jednání, abyste následovali Nebeského Otce.

Svobodu jednání máte i ve smrtelnosti. To, jak tohoto daru
pouÏíváte, urãuje, zda budete ‰Èastní nebo ne‰Èastní v tomto
Ïivotû i v Ïivotû, kter˘ pfiijde. Máte svobodu volit a jednat, ale
nemáte svobodu v tom, abyste si zvolili následky sv˘ch ãinÛ.
Následky nemusejí b˘t bezprostfiední, ale budou vÏdy násle-
dovat. Volit si dobro a spravedlivost vede ke ‰tûstí, pokoji a
vûãnému Ïivotu, kdeÏto volit si hfiích a zlo vede nakonec
k zármutku a ne‰tûstí.

Jste zodpovûdni za rozhodnutí, která ãiníte. NemÛÏete
obviÀovat okolnosti, svou rodinu nebo pfiátele, pokud se roz-
hodnete nedodrÏovat BoÏí pfiikázání. Jste dûti BoÏí a máte
velkou moc. Máte schopnost zvolit si spravedlivost a ‰tûstí
bez ohledu na okolnosti, v nichÏ se nacházíte.

Jste také zodpovûdni za rozvíjení schopností a talentÛ,
které vám Nebesk˘ Otec dal. Jste Mu zodpovûdni za to, jak
nakládáte se sv˘mi schopnostmi a jak vyuÏíváte ãas. Nepro-
mrhejte svÛj ãas. Buìte ochotni pracovat pilnû. Rozhodnûte
se, Ïe budete dûlat mnoho dobra ze své vlastní svobodné vÛle.

Svoboda jednání
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Dal‰í odkazy: Deuteronomium 11:26–28; 30:15–20; Jozue 24:14–15;
2. Nefi 2; Helaman 14:30–31; NaS 58:26–28; 101:78

Viz také Plán spasení; Poku‰ení; Poslu‰nost

·tûstí

KdyÏ prorok Lehi svûdãil o BoÏích vûãn˘ch zámûrech,
uãil: „Lidé jsou, aby mohli míti radost“ (2. Nefi 2:15, 25).

Nebesk˘ Otec si pfieje, abychom na‰li pravé, trvalé ‰tûstí.
Na‰e ‰tûstí je zámûrem v‰ech poÏehnání, která nám dává –
nauk evangelia, pfiikázání, knûÏsk˘ch obfiadÛ, rodinn˘ch
vztahÛ, prorokÛ, chrámÛ, krás stvofiení, a dokonce i pfiíleÏi-
tosti procházet protivenstvím. Jeho plán pro na‰e ‰tûstí se
ãasto naz˘vá „velik˘ plán ‰tûstí“ (Alma 42:8). Poslal svého
milovaného Syna, aby uskuteãnil usmífiení, abychom mohli
b˘t ‰Èastní v tomto Ïivotû a abychom mohli obdrÏet plnost
radosti ve vûãnostech.

Mnoho lidí se snaÏí najít ‰tûstí a naplnûní smyslu Ïivota
v ãinnostech, které jsou v rozporu s Pánov˘mi pfiikázáními.
KdyÏ ignorují plán, kter˘ pro nû BÛh pfiipravil, zavrhují jedin˘
zdroj skuteãného ‰tûstí. Podvolují se ìáblu, kter˘ „se snaÏí,
aby v‰ichni lidé byli bídní jako on sám“ (2. Nefi 2:27). Nakonec
poznávají, Ïe slova, kter˘mi Alma varoval svého syna
Koriantona, jsou pravdivá: „Zlovolnost nikdy nebyla ‰tûstím.“
(Alma 41:10.)

Dal‰í v Ïivotû usilují jen o to, aby si uÏívali zábavy. KdyÏ
se to stane jejich hlavním cílem, dovolují, aby je doãasné
potû‰ení odvedlo od trvalého ‰tûstí. Okrádají se o trvalou
radost z duchovního rÛstu, ze sluÏby a z pilné práce.

KdyÏ usilujete o to, abyste byli ‰Èastní, pamatujte na to, Ïe
jedinou cestou ke skuteãnému ‰tûstí je Ïít podle evangelia.
KdyÏ se budete snaÏit dodrÏovat pfiikázání, kdyÏ se budete
modlit o sílu, kdyÏ budete ãinit pokání z hfiíchÛ, kdyÏ se budete
úãastnit prospû‰n˘ch ãinností a poskytovat smysluplnou
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sluÏbu, najdete vûãné ‰tûstí, které je plné pokoje. Nauãíte se
uÏívat si zábavy v mezích stanoven˘ch milujícím Otcem v nebi.

Va‰e ‰tûstí mÛÏe b˘t nakaÏlivé. KdyÏ vás budou druzí
pozorovat, moÏná získají pfiání poznat zdroj va‰í radosti.
Potom i oni budou moci zaÏít radost, která pfiichází Ïivotem
podle evangelia JeÏí‰e Krista.

Dal‰í odkazy: Îalmy 35:9; 2. Nefi 5:27; Mosiá‰ 2:41; 3. Nefi 17:18–20;
4. Nefi 1:15–16; NaS 18:10–16

Viz také Misionáfiská práce; Plán spasení; SluÏba

Tabák (Viz Slovo moudrosti)

Telestiální království (Viz Království slávy)

Terestriální království (Viz Království slávy)

Tetování

Proroci posledních dnÛ jsou dÛraznû proti tetování tûla.
Ti, ktefií nedbají na tuto radu, projevují nedostatek úcty k sobû
a k Bohu. Apo‰tol Pavel uãil o tom, jak je na‰e tûlo v˘znamné,
a o nebezpeãí, jeÏ nám hrozí, kdyÏ ho zámûrnû poskvrÀujeme:
„ZdaliÏ nevíte, Ïe chrám BoÏí jste, a Duch BoÏí v vás pfieb˘vá?
JestliÏeÈ kdo chrámu BoÏího po‰kvrÀuje, tohoÈ zatratí BÛh;
nebo chrám BoÏí svat˘ jest, jenÏ jste vy.“ (1. Korintsk˘m
3:16–17.)

Máte-li tetování, nosíte na sobû stálou pfiipomínku chyby,
kterou jste uãinili. MoÏná byste mohli zváÏit jeho odstranûní.

Viz také Piercing

T˘rání (Viz ZneuÏívání a t˘rání)

T˘rání 
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Úcta

Mít k nûkomu úctu znamená hluboce si ho váÏit a proje-
vovat mu lásku. Máte-li uctiv˘ postoj vÛãi Bohu, ctíte Ho,
vyjadfiujete Mu vdûãnost a jste poslu‰ni Jeho pfiikázání.

Máte b˘t uctiví ve svém chování i ve svém postoji. Uctivé
chování zahrnuje modlitbu, studium písem, pÛst a placení
desátkÛ a obûtí. Patfií k nûmu i cudné oblékání a slu‰ná fieã.
Hloubka va‰í úcty se pozná podle hudby a dal‰í zábavy, kte-
rou si vybíráte, a podle toho, jak mluvíte o posvátn˘ch vûcech
a jak se oblékáte, kdyÏ nav‰tûvujete církevní shromáÏdûní a
chrám, a jak se na tûchto místech chováte. KdyÏ slouÏíte dru-
h˘m lidem a kdyÏ s nimi jednáte laskavû a uctivû, projevujete
Pánovi úctu.

KdyÏ se bude va‰e úcta prohlubovat, v‰imnete si, Ïe ve
va‰em Ïivotû probíhají tiché promûny. Pán bude na vás hoj-
nûji vylévat svého Ducha. Budete ménû suÏováni problémy a
budete ménû mateni. Budete schopni pfiijímat zjevení, které
vám bude pomáhat fie‰it osobní a rodinné problémy.

Úcta vás pfiivádí blíÏe k Bohu, a obdobnû neúcta vyhovuje
zámûrÛm protivníka. Satan vás bude pokou‰et, abyste násle-
dovali svûtov˘ trend, kter˘ smûfiuje ke stále vût‰ímu hluku,
proÏitku a nesváru a k men‰í mífie zdrÏenlivosti a tiché dÛstoj-
nosti. On se bude, podobnû jako velitel pfiipravující se na
vojenskou invazi, snaÏit zablokovat komunikaãní kanály mezi
vámi a Pánem. Mûjte se pfied jeho taktikou na pozoru a snaÏte
se b˘t uctiv˘mi ve v‰em, co dûláte.

Dal‰í odkazy: Leviticus 26:2; Îalmy 89:5–7; ÎidÛm 12:28; NaS 59:21;
63:61–62, 64; 109:21

Viz také Modlitba; Uctívání; Umírnûnost; Vdûãnost; Víra; Zjevení

Uctívání

Uctívat Boha znamená projevovat Mu lásku, úctu, odda-
nost a slouÏit Mu. Pán pfiikázal MojÏí‰ovi: „Uctívej Boha,
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neboÈ pouze jemu bude‰ slouÏiti.“ (MojÏí‰ 1:15.) V této dis-
pensaci pfiikázal: „Milovati bude‰ Pána Boha svého cel˘m
sv˘m srdcem, celou svou mocí, myslí a silou; a ve jménu JeÏí‰e
Krista mu bude‰ slouÏiti.“ (NaS 59:5.) Pokládáte-li nûjakou
osobu nebo vûc za dÛleÏitûj‰í neÏ lásku BoÏí, dopou‰títe se
fale‰ného uctívání neboli modláfiství (viz Exodus 20:3–6).

Modlitba je jedním zpÛsobem, jímÏ mÛÏete uctívat Otce.
Alma uãil svého syna Helamana: „Volej k Bohu o ve‰kerou
podporu svou; ano, nechÈ ve‰kerá konání tvá jsou pro Pána,
a aÈ jde‰ kamkoli, nechÈ je to v Pánu; ano, nechÈ ve‰keré my‰-
lenky tvé smûfiují k Pánu; ano, nechÈ náklonnost srdce tvého
ulpí na Pánovi na vûky.“ (Alma 37:36.)

Svá církevní shromáÏdûní máte nav‰tûvovat v duchu uctí-
vání. Pán pfiikázal: „Aby ses mohl plnûji uchovati neposkvr-
nûn˘m od svûta, pÛjde‰ do domu modlitby a bude‰ pfiiná‰eti
svátosti své v mÛj svat˘ den; neboÈ vpravdû toto je den urãen˘
ti k tomu, aby sis odpoãinul od prací sv˘ch a projevil oddanost
svou Nejvy‰‰ímu;“ (NaS 59:9–10).

I to, Ïe se podílíte na knûÏsk˘ch obfiadech, je souãástí
va‰eho uctívání. KdyÏ uctivû pfiijímáte svátost a nav‰tûvujete
chrám, pamatujete na svého Nebeského Otce, uctíváte Ho a
vyjadfiujete svou vdûãnost za Jeho Syna, JeÏí‰e Krista.

Kromû toho, Ïe projevujete vnûj‰í formy uctívání, postoj
uctívání vás má naplÀovat, aÈ jdete kamkoli a aÈ dûláte cokoli.
Alma uãil této zásadû skupinu lidí, ktefií byli vypuzeni ze svého
místa pro uctívání. Pomohl jim pochopit, Ïe pravé uctívání
není omezeno na jeden den v t˘dnu (viz Alma 32:11). KdyÏ
k této skupinû lidí mluvil Amulek, AlmÛv spoleãník, povzbu-
zoval je, aby „uctívali Boha, aÈ [jsou] na jakémkoli místû,
v duchu a v pravdû“ (Alma 34:38).

Dal‰í odkazy: Îalmy 95:6–7; Mosiá‰ 18:25; Alma 33:2–11; NaS 20:17–19,
29; âlánky víry 1:11

Viz také BÛh Otec; Láska; Modlitba; PÛst a postní obûti; Sabat
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UkfiiÏování (Viz Usmífiení JeÏí‰e Krista; KfiíÏ)

Umírnûnost

Umírnûnost je postoj pokory a slu‰nosti v oblékání,
v upravenosti, ve zpÛsobu vyjadfiování a v chování. Jste-li
umírnûní, nepfiitahujete na sebe nepatfiiãnou pozornost. Místo
toho se snaÏíte „[oslavovat]... Boha tûlem sv˘m i duchem
sv˘m“ (1. Korintsk˘m 6:20; viz také ver‰ 19).

Nejste-li si jisti tím, zda to, jak jste obleãeni nebo upraveni,
je cudné, zeptejte se sami sebe: „Cítil bych se takto dobfie, kdy-
bych se nacházel v pfiítomnosti Pánû?“ Podobnou otázku si
mÛÏete poloÏit také ohlednû své fieãi a svého chování: „¤íkal
bych takováto slova nebo choval bych se takto, kdyby zde byl
Pán?“ âestné odpovûdi na tyto otázky vás mohou vést k tomu,
abyste udûlali ve svém Ïivotû dÛleÏité zmûny. NíÏe uvedené
informace vám budou pomáhat ve snaze o umírnûnost.

Oblékání a úprava vzhledu

Proroci nám vÏdy radili, abychom se oblékali cudnû.
Tato rada je zaloÏena na skuteãnosti, Ïe lidské tûlo je BoÏí
posvátné stvofiení. Mûjte své tûlo v úctû jako dar BoÏí. Tím,
jak se oblékáte a jak dbáte o svÛj vzhled, ukazujete Pánovi, Ïe
víte, jak drahocenné je va‰e tûlo.

Va‰e obleãení vyjadfiuje, kdo jste. Va‰e obleãení o vás
mnohé vypovídá a ovlivÀuje to, jak jednáte vy i jiní. KdyÏ jste
pûknû upraveni a cudnû obleãeni, mÛÏete se tû‰it ze spole-
ãenství Ducha a mít dobr˘ vliv na ty, ktefií jsou kolem vás.

StûÏejní souãástí pfiíkazu, abychom se oblékali cudnû, je
porozumûní tomu, Ïe moc plození, schopnost pfiivádût dûti
na svût, je posvátná. Je pfiikázáno, Ïe se tato moc má pouÏí-
vat pouze mezi manÏelem a manÏelkou. Odhalující a sexu-
álnû vyz˘vavé obleãení, k nûmuÏ patfií krátké ‰ortky a suknû,
pfiiléhavé obleãení a triãka, která nezakr˘vají bfiicho, mÛÏe
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podnûcovat touhy a jednání, která poru‰ují PánÛv zákon
cudnosti.

Kromû toho, Ïe se budete vyh˘bat obleãení, které je odha-
lující, máte se také vyvarovat extrémÛm v oblékání, ve
vzhledu a v úãesu. Peãlivû se oblékejte, dbejte o svÛj zevnûj‰ek
a o zpÛsoby chování, buìte vÏdy upravení a ãistí, vyvarujte se
nedbalého vzezfiení a nepatfiiãné neformálnosti. Nehyzdûte si
tûlo tetováním a piercingem. Îeny, chcete-li mít propíchnuté
u‰i, noste pouze jeden pár nenápadn˘ch náu‰nic.

Zachovávejte za v‰ech okolností vysoká mûfiítka cud-
nosti. NesniÏujte svá mûfiítka kvÛli tomu, abyste upoutali
pozornost na své tûlo nebo abyste se snaÏili získat uznání
druh˘ch. Praví uãedníci JeÏí‰e Krista zachovávají Pánova
mûfiítka bez ohledu na v‰eobecnû pfiijímané chování a zpÛsob
oblékání nebo bez ohledu na nátlak druh˘ch.

¤eã a chování

Va‰e fieã a chování jsou, podobnû jako va‰e oblékání a
upravenost, v˘razem va‰eho charakteru. Va‰e slova a ãiny
mohou mít v˘znamn˘ vliv na vás i na druhé. Vyznaãujte se
ãistou, pozitivní a povzná‰ející fieãí a skutky, jeÏ pfiiná‰ejí
tûm, ktefií jsou kolem vás, ‰tûstí. Va‰e úsilí o umírnûnost ve
slovû a v ãinech povede k tomu, Ïe získáte vût‰í míru vedení
a útûchy od Ducha Svatého.

Vyvarujte se neãisté a oplzlé fieãi a nedbalému a neucti-
vému pouÏívání jména Pánû, coÏ je ve svûtû tak bûÏné.
Odolejte jakémukoli poku‰ení podílet se na v˘stfiedním nebo
nevhodném chování. Neuctivá povaha takového jazyka a cho-
vání omezuje va‰i schopnost pfiijmout tiché nabádání Ducha
Svatého.

Dal‰í odkazy: NaS 42:40–41; âlánky víry 1:13

Viz také Cudnost; Neuctivost (rouhání); Piercing; Tetování
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Usmífiení JeÏí‰e Krista

Slovo usmífiiti znamená urovnat nebo znovuuvést do
souladu. Usmífiením, které vykonal JeÏí‰ Kristus, mÛÏeme
b˘t smífieni s na‰ím Nebesk˘m Otcem (viz ¤ímanÛm 5:10–11;
2. Nefi 25:23; Jákob 4:11). Jednou budeme moci pfieb˘vat
v Jeho pfiítomnosti na vûky, byv‰e „[uãinûni] dokonal˘mi
skrze JeÏí‰e“ (viz NaS 76:62, 69).

JeÏí‰ Kristus „byl pfiipraven od zaloÏení svûta, [aby]
vykoupil lid svÛj“ (Eter 3:14). Nebesk˘ Otec v pfiedsmrtel-
ném duchovním svûtû pfiedloÏil vûãn˘ plán spasení, kter˘
vyÏadoval nekoneãné a vûãné usmífiení. Pfiedsmrteln˘ JeÏí‰,
tehdy znám˘ jako Jehova, pokornû prohlásil, Ïe bude ãinit
vÛli Otce pro naplnûní plánu spasení (viz MojÏí‰ 4:2). A tak
byl pfiedustanoven, aby uskuteãnil usmífiení – aby pfii‰el na
zem, vytrpûl trest za na‰e hfiíchy, zemfiel na kfiíÏi a byl vzkfií-
‰en. Stal se „[Beránkem zabit˘m] od poãátku svûta“ (Zjevení
13:8; viz také 1. Petrova 1:19–20; MojÏí‰ 7:47).

Usmífiení je vrcholn˘m projevem lásky, kterou k nám
Nebesk˘ Otec chová (viz Jan 3:16). Je také nejvût‰ím proje-
vem Spasitelovy lásky k Otci a k nám (viz Jan 14:28–31;
15:9–13; 1. Janova 3:16; NaS 34:3; 138:1–4).

Na‰e potfieba usmífiení

V‰ichni lidé jakoÏto potomci Adama a Evy dûdí to, co
zpÛsobil pád. My v‰ichni procházíme duchovní smrtí, coÏ je
odlouãení z pfiítomnosti BoÏí, a my v‰ichni jsme podrobeni
ãasné smrti, coÏ je smrt fyzického tûla (viz Alma 42:6–9; NaS
29:41–42).

Ve svém padlém stavu jsme vystaveni protivenství a
poku‰ení. KdyÏ se poddáváme poku‰ení, vzdalujeme se
Bohu a nedosahujeme Jeho slávy (viz ¤ímanÛm 3:23).

Vûãná spravedlnost vyÏaduje, aby to, co zpÛsobil pád,
pÛsobilo i nadále a abychom byli trestáni za svá vlastní
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provinûní. Kdyby nebylo uskuteãnûno usmífiení, duchovní a
ãasná smrt by vloÏila mezi nás a Boha nepfiekonatelnou
bariéru. ProtoÏe nemÛÏeme spasit sami sebe od pádu a od
sv˘ch hfiíchÛ, byli bychom na vûky oddûleni od Nebeského
Otce, neboÈ „Ïádná neãistá vûc... nemÛÏe pfieb˘vati... v pfií-
tomnosti jeho“ (MojÏí‰ 6:57).

Jedin˘ zpÛsob, jak mÛÏeme b˘t spaseni, je ten, Ïe nás
zachrání nûkdo jin˘. Potfiebujeme nûkoho, kdo uspokojí poÏa-
davky spravedlnosti – kdo se postaví na na‰e místo, aby vzal
na sebe bfiemeno pádu a zaplatil cenu za na‰e hfiíchy. JeÏí‰
Kristus vÏdy byl a je tím jedin˘m, kdo je schopen uãinit tako-
vou obûÈ.

JeÏí‰ Kristus, na‰e jediná nadûje

Spasitel byl jiÏ od doby, která pfiedcházela stvofiení
zemû, na‰í jedinou nadûjí na „pokoj v tomto svûtû a vûãn˘
Ïivot ve svûtû, kter˘ pfiijde.“ (NaS 59:23.)

Pouze On mûl moc poloÏit svÛj Ïivot a vzít si ho zpût. Po
své smrtelné matce Marii zdûdil schopnost zemfiít. Po svém
nesmrtelném Otci zdûdil moc pfiemoci smrt. Prohlásil: „JakoÏ
Otec má Ïivot sám v sobû, tak dal i Synu, aby mûl Ïivot
v samém sobû.“ (Jan 5:26.)

Pouze On nás mÛÏe vykoupit z na‰ich hfiíchÛ. BÛh Otec
mu dal tuto moc (viz Helaman 5:11). Spasitel byl schopen
pfiijmout tuto moc a uskuteãnit usmífiení, protoÏe se uchoval
neposkvrnûn˘ hfiíchem: „Vytrpûl poku‰ení, ale nedbal jich.“
(NaS 20:22.) ProtoÏe Ïil dokonal˘m, bezhfií‰n˘m Ïivotem,
poÏadavky spravedlnosti na Nûj nemûly nárok. ProtoÏe mûl
moc vykoupení a protoÏe nemûl Ïádn˘ dluh vÛãi spravedl-
nosti, mohl zaplatit dluh za ty, ktefií ãiní pokání. MÛÏe fiíci:

„Otãe, viz utrpení a smrt toho, kter˘ Ïádného hfiíchu
neuãinil, v nûmÏ se ti dobfie zalíbilo; viz krev Syna svého, jeÏ
byla prolita, krev toho, kterého jsi dal, abys ty sám mohl b˘ti
oslaven;
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ProãeÏ, Otãe, u‰etfii tûchto bratfií m˘ch, ktefií vûfií ve jméno
mé, aby mohli pfiijíti ke mnû a míti vûãn˘ Ïivot.“ (NaS 45:4–5.)

Skuteãnû, „nebude dáno Ïádného jiného jména ani Ïádné
jiné cesty ani prostfiedku, jímÏ k dûtem lidsk˘m mÛÏe pfiijíti
spasení, pouze ve jménu a skrze jméno Krista, Pána V‰emoc-
ného“ (Mosiá‰ 3:17).

Smírná obûÈ

K JeÏí‰ovû smírné obûti do‰lo v zahradû Getsemany a na
kfiíÏi na Kalvárii. V Getsemanech se podrobil vÛli Otce a zaãal
brát na sebe hfiíchy v‰ech lidí. Poodhalil nám, co proÏíval,
kdyÏ platil cenu za na‰e hfiíchy:

„Já, BÛh, jsem vytrpûl tyto vûci za v‰echny, aby oni
nemuseli trpûti, jestliÏe budou ãiniti pokání;

Ale jestliÏe nebudou ãiniti pokání, musejí trpûti stejnû
jako já;

KteréÏto utrpení zpÛsobilo mnû, dokonce Bohu, nejvût-
‰ímu ze v‰ech, Ïe jsem se chvûl bolestí a krvácel v kaÏdém
póru a trpûl v tûle i v duchu – a pfiál jsem si, abych nemusel
píti ten hofik˘ kalich a mohl se stáhnouti –

Nicménû, sláva buì Otci, a já jsem vypil a dokonãil jsem
pfiípravy své pro dûti lidské.“ (NaS 19:16–19; viz také Luká‰
22:44; Mosiá‰ 3:7.)

Spasitelovo utrpení za na‰e hfiíchy pokraãovalo, kdyÏ
svolil, aby byl ukfiiÏován – „pozvednut na [kfiíÏ] a zabit pro
hfiíchy svûta“ (1. Nefi 11:33).

Na kfiíÏi dopustil, aby zemfiel. Poté bylo Jeho tûlo uloÏeno
v hrobû, kde zÛstalo, dokud nebyl vzkfií‰en a dokud se nestal
„[prvotinami] tûch, ktefiíÏ zesnuli“ (1. Korintsk˘m 15:20).
Svou smrtí a vzkfií‰ením pfiekonal tûlesnou smrt pro nás
v‰echny. Pozdûji fiekl:

„Pfii‰el [jsem] na svût, abych vykonal vÛli Otce svého, pro-
toÏe Otec mÛj mne poslal.
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A Otec mÛj mne poslal, abych mohl b˘ti pozvednut na
kfiíÏi; a poté, co jsem byl pozvednut na kfiíÏi, abych mohl pfii-
táhnouti v‰echny lidi k sobû, aby jako já jsem byl lidmi pozved-
nut, právû tak byli lidé pozvednuti Otcem, aby stanuli pfiede
mnou, aby byli souzeni za skutky své, aÈ byly dobré, nebo aÈ
byly zlé –

A z tohoto dÛvodu jsem byl pozvednut; tudíÏ podle moci
Otcovy pfiitáhnu v‰echny lidi k sobû, aby mohli b˘ti souzeni
podle skutkÛ sv˘ch.

A stane se, Ïe kaÏd˘, kdo ãiní pokání a je pokfitûn ve jménu
mém, bude naplnûn; a vytrvá-li do konce, vizte, toho budu
povaÏovati pfied Otcem sv˘m za nevinného onoho dne, kdy
stanu, abych soudil svût.“ (3. Nefi 27:13–16.)

V‰eobecné vykoupení z pádu

JeÏí‰ Kristus vykupuje usmífiením v‰echny lidi z toho, co
zpÛsobil pád. V‰ichni lidé, ktefií kdy Ïili na zemi a ktefií kdy
na zemi budou Ïít, budou vzkfií‰eni a pfiivedeni zpût do pfií-
tomnosti BoÏí, aby byli souzeni (viz 2. Nefi 2:5–10; Helaman
14:15–17). Spasitelov˘m darem milosrdenství a vykupující
milosti obdrÏíme v‰ichni dar nesmrtelnosti a budeme Ïít na
vûky v oslaveném vzkfií‰eném tûle.

Spasení od hfiíchÛ

I kdyÏ jsme bezpodmíneãnû vykoupeni ze v‰eobecn˘ch
úãinkÛ toho, co zpÛsobil pád, neseme zodpovûdnost za své
vlastní hfiíchy. Ale mÛÏeme získat odpu‰tûní a mÛÏeme b˘t
oãi‰tûni od poskvrny hfiíchu, jestliÏe k sobû „[obrátíme] smír-
nou krev Kristovu“ (Mosiá‰ 4:2). Musíme pouÏívat víru
v JeÏí‰e Krista, ãinit pokání, b˘t pokfitûni na odpu‰tûní hfiíchÛ
a obdrÏet dar Ducha Svatého. Alma radil:

„Musíte ãiniti pokání a b˘ti znovuzrozeni; neboÈ Duch
praví, Ïe nejste-li znovuzrozeni, nemÛÏete zdûditi království
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nebeské; tudíÏ pojìte a buìte pokfitûni ku pokání, abyste
mohli b˘ti omyti z hfiíchÛ sv˘ch, abyste mohli míti víru
v Beránka BoÏího, kter˘ snímá hfiíchy svûta a kter˘ má moc
spasiti a oãistiti od ve‰keré nespravedlivosti.“ (Alma 7:14.)

Dar vûãného Ïivota

Spasitel prohlásil, Ïe vûãn˘ Ïivot je „nejvût‰í ze v‰ech darÛ
BoÏích“ (NaS 14:7). Získat vûãn˘ Ïivot znamená b˘t uãinûn
zpÛsobil˘m pfieb˘vat v BoÏí pfiítomnosti a zdûdit místo v nej-
vy‰‰ím stupni celestiálního království. Tento dar je dosaÏi-
teln˘ pouze skrze usmífiení, které vykonal JeÏí‰ Kristus.
Mormon fiekl: „A v co budete doufati? Vizte, pravím vám, Ïe
budete míti nadûji skrze usmífiení Krista a skrze moc jeho
vzkfií‰ení, abyste byli pozvednuti k Ïivotu vûãnému, a to pro
svou víru v nûho, podle pfiíslibu.“ (Moroni 7:41.)

Abychom tento dar obdrÏeli, musíme splnit urãité pod-
mínky. Musíme pouÏívat víru v JeÏí‰e Krista, ãinit pokání z hfií-
chÛ a vytrvat vûrnû do konce. Musíme pfiijmout obfiady spa-
sení: kfiest, dar Ducha Svatého, vysvûcení k Melchisedechovu
knûÏství (pro muÏe) a chrámové obdarování a zpeãetûní man-
Ïelství. KdyÏ pfiijmeme tyto obfiady a zachováváme smlouvy
s nimi spojené, pfiicházíme ke Kristu a jednou obdrÏíme dar
vûãného Ïivota (viz âlánky víry 1:3).

Pán také ve své nekoneãné spravedlnosti a milosrdenství
dává vûãn˘ Ïivot „[v‰em], kdoÏ zemfieli bez poznání tohoto
evangelia, kdoÏ by ho pfiijali, kdyby jim bylo dovoleno
zÛstati“, a „[v‰em dûtem], jeÏ zemfiely pfiedtím, neÏ dosáhly
let zodpovûdnosti“ (NaS 137:7, 10).

Spasitel nás v‰echny vyz˘vá, abychom pfiijali vûãn˘ Ïivot:
„On nabízí pozvání v‰em lidem, neboÈ rámû milosrdenství je
k nim vztaÏeno a on praví: âiÀte pokání a já vás pfiijmu. Ano,
on praví: Pojìte ke mnû a pojíte z ovoce stromu Ïivota; ano,
budete volnû jísti a píti z chleba a z vod Ïivota.“ (Alma 5:33–34.)

Usmífiení JeÏí‰e Krista

166

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 166



Nacházení pokoje a uzdravení skrze usmífiení

PoÏehnání Spasitelova usmífiení se rozprostírají celou vûã-
ností, ale také pfiicházejí v tomto Ïivotû. KdyÏ pfiicházíte ke
Kristu, budete poznávat radost z toho, Ïe jste ãistí pfied Pánem.
Budete schopni opakovat slova Almova, jenÏ po mnoha hfií-
‰ích a vzdoru pro‰el bolestiv˘m, ale uzdravujícím procesem
pokání. Poté, co mu bylo odpu‰tûno, svûdãil:

„Nemohl jsem si jiÏ více vzpomenouti na bolesti své;
ano, vzpomínka na hfiíchy mé mne jiÏ nedrásala.

A ó, jaká radost a jaké podivuhodné svûtlo jsem uzfiel;
ano, du‰e má byla naplnûna radostí tak nesmírnou, jakou byla
bolest má!

... nic nemohlo b˘ti tak pronikavé a trpké, jako byly
bolesti mé... na druhé stranû nic nemÛÏe b˘ti tak pronikavé a
sladké, jako byla radost má.“ (Alma 36:19–21.)

Kromû toho, Ïe Spasitel nabízí vykoupení z bolesti hfiíchu,
nabízí pokoj v dobách zkou‰ek. JeÏí‰ vzal na sebe, jako souãást
svého usmífiení, bolesti, nemoci a slabosti v‰ech lidí (viz Alma
7:11–12). Rozumí va‰emu utrpení, protoÏe jím pro‰el. Díky
svému dokonalému porozumûní ví, jak vám pomoci. MÛÏete
uvrhnout „v‰elikou péãi svou... na nûj. Nebo on má péãi o
vás.“ (1. Petrova 5:7.)

Va‰í vírou a spravedlivostí a Jeho smírnou obûtí mohou
b˘t v‰echny nepravosti, ublíÏení a bolesti tohoto Ïivota plnû
vyrovnány a napraveny. PoÏehnání odepfiená v tomto Ïivotû
budou udûlena ve vûãnostech. A i kdyÏ vás Pán moÏná
nezprostí ve‰kerého utrpení nyní, bude vám Ïehnat útûchou,
porozumûním a silou, abyste „sná‰eli svá bfiemena lehce“
(Mosiá‰ 24:15).

„PoìteÏ ke mnû v‰ickni, ktefiíÏ pracujete a obtíÏeni jste,“
fiekl Spasitel, „a já vám odpoãinutí dám.“ (Matou‰ 11:28.) Pfii
jiné pfiíleÏitosti opût pfiislíbil svÛj pokoj fika: „Na svûtû ssou-
Ïení míti budete, ale [buìte dobré mysli], jáÈ jsem pfiemohl
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svût.“ (Jan 16:33.) Toto jsou pfiísliby usmífiení, dostupné
v tomto Ïivotû i po ve‰kerou vûãnost.

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 49:13–16; 53; Matou‰ 26–28; Marek 14–16; Luká‰
22–24; Jan 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1. Korintsk˘m 15:20–22;
ÎidÛm 4:14–16; 1. Janova 1:7; 1. Nefi 10:6; 2. Nefi 2:1–10; 9; 25:23–26; Jákob
4:12; Mosiá‰ 3:1–19; Alma 22:14; 34:5–18; 42; Helaman 5:9–12; 14:13–19;
3. Nefi 9:14–22; 27:13–22; Mormon 9:10–14; Eter 12:27, 41; Moroni 8:5–26;
10:32–33; NaS 18:10–12; 19:15–24; 20:17–34; 45:3–5; 76:40–43; MojÏí‰ 1:39

Viz také BÛh Otec; Evangelium; Království slávy; Kfiest; Milosrdenství;
Obfiady; Odpu‰tûní; Pád; Plán spasení; Pokání; Smrt, duchovní; Smrt,
tûlesná; Spasení; Spravedlnost; Vûãn˘ Ïivot; Víra; Vzkfií‰ení

Utû‰itel (Viz Duch Svat˘)

Válka

Pán fiekl, Ïe v posledních dnech budou „[války a povûsti]
o válkách a celá zemû bude ve zmatku a srdce lidské jim
ochabne“. (NaS 45:26.)

Jako ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
jsme lidmi pokoje a míru. Následujeme Spasitele, kter˘ je
KníÏetem pokoje. Tû‰íme se na Jeho mileniální vládu, kdy
skonãí války a kdy bude na zemi znovuzfiízen mír (viz Izaiá‰
2:4). Uvûdomujeme si v‰ak, Ïe v tomto svûtû hlavní pfiedstavi-
telé státu posílají nûkdy vojsko do války, aby bránilo svou zem
a ideály.

Svatí posledních dnÛ, ktefií jsou ve vojenské sluÏbû,
nemusejí pociÈovat rozpor mezi tím, co od nich vyÏadují
pfiedstavitelé jejich zemû, a tím, co od nich vyÏaduje jejich
BÛh. V Církvi „vûfiíme, Ïe máme b˘ti podfiízeni králÛm, pre-
sidentÛm, vládcÛm a vefiejn˘m zástupcÛm, Ïe máme b˘ti
poslu‰ni zákona, Ïe ho máme ctíti a podporovati“. (âlánky
víry 1:12.) Vojenská sluÏba je projevem oddanosti této zásadû.

Jsou-li Svatí posledních dnÛ povoláni jít do nûjaké bitvy,
mohou hledût na pfiíklad kapitána Moroniho, velkého
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vojevÛdce v Knize Mormonovû. I kdyÏ byl mocn˘m váleãní-
kem, „neliboval [si] v krveprolévání“. (Alma 48:11.) Byl
„pevn˘ ve vífie v Krista“ a bojoval z jediného dÛvodu – aby
bránil „svÛj lid, svá práva a svou vlast a své náboÏenství“
(Alma 48:13). Musejí-li Svatí posledních dnÛ jít do války, mají
jít v duchu pravdy a spravedlivosti, s touhou konat dobro.
Mají jít s láskou v srdci ke v‰em BoÏím dûtem, vãetnû tûch,
ktefií jsou na opaãné stranû. Bude-li potom na nich poÏado-
váno, aby prolili krev druhého ãlovûka, nebude jim to poãí-
táno za hfiích.

Viz také Mír a pokoj; Stát a zákony

Vdûãnost

Pán slíbil: „Ten, kdo pfiijímá v‰echny vûci s vdûãností,
bude uãinûn slavn˘m“ (NaS 78:19). Vdûãnost je povzná‰ející
a oslavující postoj. Pravdûpodobnû mÛÏete ze své zku‰enosti
fiíci, Ïe jste ‰Èastnûj‰í, kdyÏ máte v srdci vdûãnost. KdyÏ jste
vdûãní, nemÛÏete b˘t zahofiklí, rozzlobení nebo nepfiející.

Buìte vdûãní za nádherná poÏehnání, která dostáváte.
Buìte vdûãní za ohromné pfiíleÏitosti, které máte. Buìte
vdûãní sv˘m rodiãÛm. Projevujte jim svou vdûãnost. Dûkujte
sv˘m pfiátelÛm a uãitelÛm. Projevujte uznání kaÏdému, kdo
pro vás nûco udûlá nebo kdo vám nûjak pomÛÏe.

Dûkujte Nebeskému Otci za to, Ïe je k vám tak dobrotiv˘.
Svou vdûãnost Bohu mÛÏete projevovat tím, Ïe budete uzná-
vat Jeho ruku ve v‰ech vûcech, Ïe Mu budete dûkovat za
v‰echno, co vám dává, Ïe budete dodrÏovat Jeho pfiikázání a
Ïe budete slouÏit druh˘m. Dûkujte Mu za Jeho milovaného
Syna, JeÏí‰e Krista. Vyjadfiujte díky za velk˘ pfiíklad Spasitele,
za Jeho uãení, za Jeho nabídnutou ruku, která pozvedá a
pomáhá, a za Jeho nekoneãné usmífiení.

Dûkujte Pánovi za Jeho znovuzfiízenou Církev. Dûkujte
Mu za v‰e, co vám Církev nabízí. Dûkujte Mu za pfiátele a za
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rodinu. Dovolte duchu díkuvzdání, aby vás provázel a aby
vám Ïehnal ve dne v noci. SnaÏte se b˘t vdûãní. Zjistíte, Ïe to
pfiiná‰í úÏasné v˘sledky.

Dal‰í odkazy: Îalmy 100:3–4; Luká‰ 17:11–19; Mosiá‰ 2:19–22; Alma
34:38; NaS 59:7

Vûãn˘ Ïivot

Pán prohlásil: „Toto je dílo mé a sláva má – uskuteãniti
nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“ (MojÏí‰ 1:39). Nesmrtel-
nost znamená Ïít na vûky jako vzkfií‰ená bytost. Tento dar
obdrÏí skrze usmífiení JeÏí‰e Krista kaÏd˘. Vûãn˘ Ïivot,
neboli oslavení, znamená zdûdit místo v nejvy‰‰ím stupni
celestiálního království, kde budeme Ïít v BoÏí pfiítomnosti a
pÛjdeme dál jako rodina (viz NaS 131:1–4). Podobnû jako
nesmrtelnost i tento dar umoÏnilo usmífiení JeÏí‰e Krista.
Av‰ak vyÏaduje na‰i „poslu‰nost zákonÛ a obfiadÛ evan-
gelia“ (âlánky víry 1:3).

DrÏte se cesty vedoucí k vûãnému Ïivotu

KdyÏ jste byli pokfitûni a obdrÏeli jste dar Ducha Svatého,
vstoupili jste na cestu vedoucí k vûãnému Ïivotu. Prorok Nefi
uãil:

„Brána, kterou máte vstoupiti, je pokání a kfiest vodou; a
pak pfiichází odpu‰tûní hfiíchÛ va‰ich ohnûm a Duchem
Svat˘m.

A pak jste na této tûsné a úzké cestû, jeÏ vede k vûãnému
Ïivotu; ano, vy jste na ni vstoupili touto branou; uãinili jste
podle pfiikázání Otce a Syna; a obdrÏeli jste Ducha Svatého,
jenÏ svûdãí o Otci a Synu, aby se naplnil slib, kter˘ on dal, Ïe
vstoupíte-li touto cestou, máte obdrÏeti Ducha Svatého.“
(2. Nefi 31:17–18.)

Nefi zdÛraznil, Ïe kdyÏ jsme vstoupili na tuto „tûsnou a
úzkou cestu“, musíme ve vífie vytrvat do konce:
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„Poté, co jste vstoupili na tuto tûsnou a úzkou cestu, chci
se zeptati, je-li v‰e vykonáno? Vizte, pravím vám: Nikoli;
neboÈ nedo‰li byste tak daleko, jestliÏe by to nebylo slovem
Kristov˘m s neochvûjnou vírou v nûho, cele spoléhajíce na
zásluhy toho, kter˘ má moc ke spasení.

ProãeÏ, musíte se tlaãiti kupfiedu se stálostí v Kristu, majíce
dokonal˘ jas nadûje a lásku k Bohu a ke v‰em lidem. ProãeÏ,
budete-li se tlaãiti kupfiedu, hodujíce na slovû Kristovû, a vytr-
váte-li do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti Ïivot
vûãn˘.“ (2. Nefi 31:19–20.)

ProtoÏe jste byli pokfitûni a konfirmováni, závisí vá‰ dal‰í
postup k vûãnému Ïivotu do velké míry na tom, zda pfiijmete
dal‰í obfiady spasení: muÏi potfiebují vysvûcení k Melchisede-
chovu knûÏství; muÏi a Ïeny potfiebují chrámové obdarování
a zpeãetûní manÏelství. KdyÏ jste tyto obfiady obdrÏeli a
zachováváte smlouvy, jeÏ je doprovázejí, pfiipravujete se
na to, abyste zdûdili nejvy‰‰í stupeÀ celestiální slávy.

Je dosaÏiteln˘

KdyÏ pfiemítáte o svém pokroku na této „tûsné a úzké
cestû“, mÛÏete si b˘t jisti tím, Ïe vûãn˘ Ïivot je dosaÏiteln˘.
Pán chce, abyste se k Nûmu vrátili, a nikdy na vás nebude
poÏadovat nûco, co nemÛÏete splnit. V‰echna Jeho pfiikázání
jsou zam˘‰lena tak, aby pfiispívala ke ‰tûstí. KdyÏ pouÏíváte
víru a slouÏíte Mu celou svou mocí, dává vám sílu a pfiipra-
vuje vám cestu, abyste mohli udûlat v‰e, co vám pfiikazuje
(viz 1. Nefi 3:7). Pamatujte na to, Ïe kdyÏ budete vynakládat
své nejvût‰í úsilí a kdyÏ budete ãinit pokání z hfiíchÛ, bude
usmífiení JeÏí‰e Krista vyvaÏovat va‰i slabost a také nespra-
vedlivosti, ublíÏení a bolesti, které vás v tomto Ïivotû potká-
vají: „Víme, Ïe milostí jsme spaseni po v‰em, co my mÛÏeme
uãiniti“ (2. Nefi 25:23).
Dal‰í odkazy: Jan 3:16; 17:3; 2. Nefi 9:39; Moroni 7:41; NaS 14:7; 50:5

Viz také Království slávy; Milost; Usmífiení JeÏí‰e Krista
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Víra

Apo‰tol Pavel uãil, Ïe „víra... jest nadûjn˘ch vûcí podstata,
a dÛvod neviditeln˘ch“ (ÎidÛm 11:1; viz Pfieklad Josepha
Smitha, ÎidÛm 11:1). Alma to vyjádfiil podobnû: „Máte-li víru,
doufáte ve vûci, které nejsou vidûti, které jsou v‰ak pravdivé“
(Alma 32:21).

Víra je zásadou ãinu a moci. Kdykoli své úsilí smûfiujete
k dobrému cíli, pouÏíváte víru. Ukazujete, Ïe doufáte v nûco,
co je‰tû nevidíte.

Víra v Pána JeÏí‰e Krista

Aby vás víra vedla ke spasení, musí b˘t soustfiedûna na
Pána JeÏí‰e Krista (viz Skutkové 4:10–12; Mosiá‰ 3:17; Moroni
7:24–26; âlánky víry 1:4). Víru v Krista mÛÏete pouÏívat, kdyÏ
máte uji‰tûní, Ïe Kristus existuje, kdyÏ máte správnou pfied-
stavu o Jeho povaze a kdyÏ víte, Ïe se snaÏíte Ïít podle Jeho
vÛle.

Mít víru v JeÏí‰e Krista znamená zcela se na Nûj spoléhat
– dÛvûfiovat Jeho nekoneãné moci, inteligenci a lásce. K tomu
patfií i vûfiit Jeho uãení. Znamená to vûfiit, Ïe i kdyÏ vy nerozu-
míte v‰emu, On ano. Mûjte na pamûti, Ïe On ví, jak vám
pomoci pozvednout se nad kaÏdodenní tûÏkosti, protoÏe
zakusil v‰echny va‰e bolesti, strasti a slabosti (viz Alma
7:11–12; NaS 122:8). „Pfiemohl svût“ (Jan 16:33) a pfiipravil vám
cestu, abyste mohli obdrÏet vûãn˘ Ïivot. Je vÏdy pfiipraven
vám pomoci, pokud pamatujete na Jeho prosbu: „Hleìte ke
mnû v kaÏdé my‰lence; nepochybujte, nebojte se.“ (NaS 6:36.)

Îijte vírou

Víra je mnohem více neÏ jen pasivní pfiesvûdãení. Svou
víru vyjadfiujete ãinem – tím, jak Ïijete.

Spasitel slíbil: „Budete-li míti víru ve mne, budete míti
moc uãiniti jakoukoli vûc, která je pro mne Ïádoucí“ (Moroni
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7:33). Víra v JeÏí‰e Krista vás mÛÏe motivovat k tomu, abyste
následovali Jeho dokonal˘ pfiíklad (viz Jan 14:12). Va‰e víra
vás mÛÏe vést k tomu, abyste konali dobré skutky, dodrÏovali
pfiikázání a ãinili pokání z hfiíchÛ (viz Jakub 2:18; 1. Nefi 3:7;
Alma 34:17). Va‰e víra vám mÛÏe pomáhat pfiekonávat poku-
‰ení. Alma radil svému synu Helamanovi: „Uã je, aby odolá-
vali kaÏdému poku‰ení ìáblovu svou vírou v Pána JeÏí‰e
Krista“ (Alma 37:33).

Pán bude konat mocné zázraky ve va‰em Ïivotû, podle
va‰í víry (viz 2. Nefi 26:13). Víra v JeÏí‰e Krista vám pomáhá
pfiijmout skrze Jeho usmífiení duchovní a fyzické uzdravení
(viz 3. Nefi 9:13–14). KdyÏ pfiijde ãas zkou‰ek, víra vám mÛÏe
dodat sílu, abyste se prodírali kupfiedu a s odvahou ãelili tûÏ-
kostem. I kdyÏ se budoucnost zdá nejistá, va‰e víra ve
Spasitele vás mÛÏe naplÀovat pokojem (viz ¤ímanÛm 5:1;
Helaman 5:47).

Posilujte svou víru

Víra je dar od Boha, ale vy si musíte víru pûstovat, abyste
si ji udrÏeli silnou. Víra je jako sval na ruce. JestliÏe s ní cvi-
ãíte, nab˘vá na síle. Zavûsíte-li ji na ‰átek a necháte-li ji tam,
slábne.

Dar víry mÛÏete pûstovat tím, Ïe se budete modlit
k Nebeskému Otci ve jménu JeÏí‰e Krista. KdyÏ budete vyjad-
fiovat vdûãnost svému Otci a kdyÏ Ho budete prosit o poÏeh-
nání, která vy a dal‰í potfiebují, budete se Mu pfiibliÏovat.
Budete se pfiibliÏovat ke Spasiteli, jehoÏ usmífiení vám umoÏ-
Àuje prosit o milosrdenství (viz Alma 33:11). Budete také vní-
maví k tichému vedení Ducha Svatého.

Víru mÛÏete posilovat tím, Ïe budete dodrÏovat pfiiká-
zání. Víru, podobnû jako v‰echna poÏehnání od Boha, lze zís-
kat a posilovat poslu‰ností a spravedliv˘mi skutky. Pfiejete-li
si rozvinout víru na nejvy‰‰í moÏn˘ stupeÀ, musíte zachová-
vat smlouvy, jeÏ jste uãinili.

Víra
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Víru mÛÏete také rozvíjet studiem písem a slov prorokÛ
posledních dnÛ. Prorok Alma uãil, Ïe slovo BoÏí posiluje víru.
Pfiirovnal slovo k seménku a fiekl, Ïe pfiání vûfiit mÛÏe vést
k tomu, Ïe dopfiejete místa slovu, aby vám bylo zasazeno do
srdce. Potom pocítíte, Ïe slovo je dobré, neboÈ zaãne roz‰ifio-
vat va‰i du‰i a osvûcovat va‰e porozumûní. To bude posilovat
va‰i víru. KdyÏ budete i nadále peãovat o slovo ve svém srdci,
„s velikou pílí a s trpûlivostí, a jestliÏe budete vyhlíÏeti ovoce
jeho, zapustí kofieny; a vizte, bude to strom vyrÛstající k Ïivotu
vûãnému“. (Viz Alma 32:26–43.)

Dal‰í odkazy: ÎidÛm 11; Jakub 1:5–6; 2:14–26; Eter 12:4–27; Moroni
7:20–48; NaS 63:7–11; 90:24

Viz také BÛh Otec; JeÏí‰ Kristus; Kfiest; Pokání

Vkládání rukou

Vkládání rukou je postup zjeven˘ Pánem pro vykoná-
vání mnoha obfiadÛ v knûÏství, napfiíklad konfirmace, vysvû-
cení, ustanovení ãlenÛ pro sluÏbu v povolání, pfiisluhování
nemocn˘m a udûlování dal‰ích knûÏsk˘ch poÏehnání (viz
NaS 42:44; âlánky víry 1:4–5). Ti, ktefií mají pfiíslu‰nou pra-
vomoc knûÏství, vloÏí ruce na hlavu ãlovûka, kter˘ obfiad pfii-
jímá. Takto slouÏí jako nástroj, jímÏ Pán Ïehná sv˘m dûtem
(viz NaS 36:2).

Tento postup pouÏívali nositelé knûÏství vÏdy. Adam
vysvûtil své spravedlivé muÏské potomky vkládáním rukou
(viz NaS 107:40–50). KdyÏ Jákob proná‰el poÏehnání na Efra-
ima a Manassese, vloÏil své ruce na jejich hlavu (viz Genesis
48:14–19). Alma „vysvûtil knûze a star‰í vkládáním rukou
sv˘ch podle fiádu BoÏího“ (Alma 6:1). Apo‰tolové Petr a Jan
pfiedávali dar Ducha Svatého vkládáním rukou (viz Skutkové
8:14–17). V této dispensaci pfiedal Jan Kfititel Josephu Smi-
thovi a Oliveru Cowderymu vkládáním rukou Aronovo knûÏ-
ství (viz Joseph Smith–Îivotopis 1:68–69).
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Dal‰í odkazy: Numeri 27:18–23; Skutkové 19:1–6; 1. Timoteovi 4:14; NaS
33:15; 35:6

Viz také Duch Svat˘; KnûÏství

Vláda (Viz Stát a zákony)

V˘uka evangeliu

Pán prohlásil: „Dávám vám pfiikázání, Ïe budete uãiti
jeden druhého nauce království. Uãte pilnû a milost má vás
bude provázeti, abyste mohli b˘ti pouãeni dokonaleji v teorii,
v zásadû, v nauce, v zákonu evangelia, ve v‰ech vûcech, které
se t˘kají království BoÏího, kter˘m je nutné, abyste porozu-
mûli“ (NaS 88:77–78).

Tímto pfiikázáním nám Pán dává posvátnou zodpovûd-
nost. Také nás pfiivádí k bezpoãtu pfiíleÏitostí ke smysluplné
sluÏbû. Jen málo záÏitkÛ je srovnateln˘ch s radostí, kterou
pociÈujeme, kdyÏ pomáháme druh˘m poznávat evangelium a
Ïít podle nûj.

Toto pfiikázání se vás t˘ká, i kdyÏ v souãasné dobû nejste
oficiálnû povoláni, abyste uãili. PfiíleÏitosti k v˘uce máte ve
své rodinû, jako domácí uãitel nebo nav‰tûvující uãitelka, a
dokonce i jako spolupracovník, soused a pfiítel. Nûkdy uãíte
prostfiednictvím slov, která jste si pfiipravili. Jindy mÛÏete
vyuÏít neãekanû naskytnutého okamÏiku, abyste se podûlili o
pravdy evangelia. Nejãastûji uãíte prostfiednictvím pfiíkladu.

Uãte tak, jak uãil Spasitel

KdyÏ se snaÏíte uãit evangeliu, hleìte na JeÏí‰e Krista jako
na svÛj pfiíklad. Studujte zprávy o Jeho sluÏbû ve smrtelnosti a
snaÏte se uãit tak, jak uãil On. JeÏí‰ projevoval upfiímnou lásku
k tûm, jimÏ slouÏil, a mûl o nû zájem. Posiloval lidi jednotlivû
a uãil zásadám evangelia tak, aby lidem pomáhaly v jejich roz-
liãn˘ch potfiebách. V nûkter˘ch probouzel pfiání porozumût
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evangeliu a Ïít podle nûj. Obãas pokládal otázky, které jim
pomáhaly uplatÀovat to, ãemu se nauãili. Uãil spásn˘m prav-
dám evangelia a sv˘m posluchaãÛm pomáhal porozumût
tomu, co potfiebovali znát a dûlat a k˘m potfiebovali b˘t, aby
mohli obdrÏet dar vûãného Ïivota.

Budete-li následovat SpasitelÛv pfiíklad, va‰e v˘uka bude
vyÏivovat a povzná‰et druhé, bude budovat jejich víru a dodá
jim dÛvûru v to, Ïe Ïivotní zkou‰ky zvládnou. Povzbudí je
k tomu, aby zanechali hfiíchu a byli poslu‰ni pfiikázání.
PomÛÏe jim pfiijít ke Kristu a setrvat v Jeho lásce.

Uãte Duchem

Pán fiekl: „Duch vám bude dán skrze modlitbu víry; a
neobdrÏíte-li Ducha, uãiti nebudete.“ (NaS 42:14.) Duch,
neboli Duch Svat˘, je ãlenem BoÏstva. Jeden ze zámûrÛ Ducha
je „[projevovat]... pravdivost... v‰ech vûcí“ (Moroni 10:4–5).
Pouze skrze vliv Ducha mÛÏe v˘uka evangeliu vzdûlávat a
inspirovat.

Jako uãitelé evangelia máte v˘sadu b˘t nástrojem, skrze
nûjÏ mÛÏe Duch Svat˘ uãit, svûdãit, utû‰ovat a inspirovat.
Prorok Nefi o tom uãil: „KdyÏ ãlovûk promlouvá mocí Ducha
Svatého, moc Ducha Svatého to nese do srdce dûtí lidsk˘ch.“
(2. Nefi 33:1.)

Budete-li se duchovnû pfiipravovat, Duch Svat˘ vám bude
pomáhat poznat, co dûlat a co fiíkat pfii své v˘uce. Pfiipravovat
se mÛÏete tím, Ïe se budete ãasto modlit, Ïe budete studovat
písma, Ïít podle evangelia a Ïe budete pokorní.

Metody v˘uky

Va‰e v˘uka bude nejefektivnûj‰í, kdyÏ budete pouÏívat
rozmanité a vhodné metody. Napfiíklad mÛÏete vyprávût
pfiíbûhy a uvádût pfiíklady, abyste si udrÏeli pozornost tûch,
které uãíte, a vysvûtlovat, jak se zásady evangelia t˘kají
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kaÏdodenního Ïivota. Aby druzí lépe porozumûli zprávám
z písem a zásadám evangelia, mÛÏete pouÏívat obrázky a
pfiedmûty. Prostfiednictvím hudby mÛÏete vy i ti, které uãíte,
pfiizvat vliv Ducha Svatého a vyjádfiit pocity, jeÏ mÛÏe b˘t
tûÏké vyjádfiit jin˘mi zpÛsoby. MÛÏete pokládat otázky,
které povzbuzují peãlivé studium a plodnou diskusi a které
vedou k vyprávûní vhodn˘ch osobních záÏitkÛ a zku‰eností.
Jednoduché ãinnosti mohou studentÛm pomoci, aby se sou-
stfiedili.

KdyÏ zvaÏujete, jaké konkrétní metody v˘uky pouÏít,
poloÏte si tyto otázky: Pfiizve tato metoda vliv Ducha? Nebude
v rozporu s posvátností zásad, kter˘m uãím? Bude vzdûlávat
a posilovat ty, které uãím?

Pamatujte na to, Ïe jako uãitel evangelia zastupujete Pána.
Dbejte na to, aby v‰echno, co dûláte a fiíkáte, bylo uctivé a
v souladu s Jeho vÛlí.

Dal‰í námûty pro v˘uku evangeliu najdete v tûchto mate-
riálech: Uãení – není vût‰ího povolání (36123 121); Pfiíruãka pro
v˘uku (34595 121); a „V˘uka evangelia a vedení“, oddíl 16
v Církevní pfiíruãce pokynÛ, Kniha 2: Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch
organizací (35903 121).

Dal‰í odkazy: Mosiá‰ 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; NaS 11:21

Vzdûlávání

Pán pfiikázal: „Usilujte o vûdomosti, dokonce studiem a
také vírou“ (NaS 88:118). Radí nám, abychom se uãili evange-
liu a snaÏili se získat znalosti „o vûcech na nebi i na zemi a
pod zemí; o vûcech, které byly, o vûcech, které jsou, o vûcech,
které musejí brzy nastati; o vûcech, které jsou doma, o vûcech,
které jsou v jin˘ch zemích; o válkách a zmatcích mezi národy
a o soudech, které jsou na zemi; a také o poznání zemí a krá-
lovství – abyste mohli b˘ti pfiipraveni ve v‰ech vûcech“ (NaS
88:78–80).

Vzdûlávání
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·kolní vzdûlávání a pfiíprava na zamûstnání

VÏdy se máte snaÏit o to, abyste vzdûlávali mysl a osvojo-
vali si dovednosti, abyste byli úspû‰ní ve zvoleném oboru.
VyuÏívejte své vzdûlání k tomu, abyste ‰ífiili dobro. KdyÏ to
budete dûlat, stanete se znám˘m jako bezúhonn˘ ãlovûk.
Pfiipraví vás to na pfiíleÏitosti, které budou pfiicházet, a budete
velk˘m pfiínosem pro rodinu, Církev a pro obec, ve které Ïijete.

SnaÏte se získat to nejlep‰í ‰kolní vzdûlání, které je
dostupné. MÛÏete mít moÏnost studovat napfiíklad na vysoké
‰kole, vy‰‰í odborné ‰kole, v rámci dálkového studia, místních
kurzÛ a soukromé v˘uky.

Semináfi a institut

Svatí posledních dnÛ po celém svûtû ve vûku od 14 do 18
let nav‰tûvují semináfi, v nûmÏ probíhá v pracovních dnech
v˘uka z písem. V institutu náboÏenství se vyuãují v pracov-
ních dnech rÛzná témata z evangelia pro Svaté posledních dnÛ
ve vûku od 18 do 31 let.

Tyto programy zaji‰Èují duchovní a spoleãenské pro-
stfiedí, kde mohou studenti spoleãnû trávit ãas, zatímco zís-
kávají dal‰í poznatky z evangelia.

Dal‰í informace o semináfii a institutu mÛÏete získat od
místních vedoucích knûÏství.

CeloÏivotní vzdûlávání

PfiíleÏitosti ke vzdûlávání vyhledávejte cel˘ Ïivot. To pfii-
spûje k tomu, Ïe budete ovládat nejnovûj‰í poznatky ve zvole-
ném zamûstnání i v rámci sv˘ch dovedností a zájmÛ. V tomto
rychle se mûnícím svûtû si musíte najít ãas, abyste se vzdûlá-
vali pro pfiítomnost i pro budoucnost.

Kromû vzdûlávání, kterého se vám dostává v rámci ‰kolní
v˘uky, se mÛÏete dále vzdûlávat ãetbou, náv‰tûvou dobr˘ch
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kulturních akcí, náv‰tûvou muzeí a historick˘ch míst a pozo-
rováním svûta kolem sebe.

Dal‰í odkazy: Pfiísloví 1:5; NaS 130:18–19

Vzkfií‰ení

KvÛli pádu Adama a Evy jsme podrobeni tûlesné smrti,
coÏ je oddûlení ducha od tûla. Skrze usmífiení JeÏí‰e Krista
budou v‰ichni lidé vzkfií‰eni – spaseni od tûlesné smrti (viz
1. Korintsk˘m 15:22). Vzkfií‰ení je opûtovné spojení ducha
s tûlem do dokonalého nesmrtelného stavu, v nûmÏ jiÏ nebu-
deme podrobeni chorobám nebo smrti (viz Alma 11:42–45).

Spasitel byl na této zemi prvním ãlovûkem, kter˘ byl
vzkfií‰en. Nov˘ zákon obsahuje nûkolik zpráv svûdãících o
tom, Ïe vstal z hrobu (viz Matou‰ 28:1–8; Marek 16:1–14;
Luká‰ 24:1–48; Jan 20:1–29; 1. Korintsk˘m 15:1–8; 2. Petrova
1:16–17).

KdyÏ se vzkfií‰en˘ Pán ukázal sv˘m apo‰tolÛm, pomohl
jim pochopit, Ïe má tûlo z masa a kostí. ¤ekl: „Vizte ruce mé
i nohy mé, já zajisté jsem ten. Dot˘kejte se mne a vizte; neboÈ
duch tûla a kostí nemá, jako mne vidíte míti.“ (Luká‰ 24:39.)
Po svém vzkfií‰ení se ukázal i NefitÛm (viz 3. Nefi 11:10–17).

V dobû vzkfií‰ení budeme „souzeni podle skutkÛ sv˘ch...
Budeme pfiedvedeni, abychom stáli pfied Bohem, vûdouce tak,
jako víme nyní, a budeme míti jasnou vzpomínku na ve‰kerou
svou vinu“ (Alma 11:41, 43). Vûãná sláva, kterou obdrÏíme,
bude záleÏet na na‰í vûrnosti. I kdyÏ vzkfií‰eni budou v‰ichni
lidé, pouze ti, ktefií pfiicházejí ke Kristu a pfiijímají plnost Jeho
evangelia, zdûdí oslavení v celestiálním království.

Porozumût vzkfií‰ení a mít o nûm svûdectví znamená mít
nadûji a perspektivu ve chvílích, kdy vás v Ïivotû potkávají
pfiekáÏky, zkou‰ky, ale i vítûzství. MÛÏete nacházet útûchu
v jistotû, Ïe Spasitel Ïije a Ïe skrze své usmífiení „[láme] pouta
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smrti, aby hrob nemûl Ïádného vítûzství a aby byl osten smrti
pohlcen v nadûjích slávy“ (Alma 22:14).

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 25:8; 26:19; Jan 5:25–29; 11:25–26; 1. Korintsk˘m 15;
Enos 1:27; Alma 40:23–26; 41; Mormon 9:12–14; NaS 88:15–16; 93:33–34;
MojÏí‰ 1:39

Viz také Du‰e; Království slávy; Plán spasení; Smrt, tûlesná; Spasení;
Usmífiení JeÏí‰e Krista

Závislost (Viz Hazardní hry; Pornografie; Slovo moudrosti)

Zjevení

Zjevení je sdûlení od Boha pfiicházející k Jeho dûtem.
Toto vedení pfiichází rÛzn˘mi cestami podle potfieb jednot-
livcÛ, rodin a Církve jako celku a podle podmínek, v nichÏ se
nacházejí.

KdyÏ Pán zjevuje svou vÛli Církvi, promlouvá prostfied-
nictvím svého proroka. Písma obsahují mnoho takov˘ch zje-
vení – slovo Pánû, které bylo pfiedáváno prostfiednictvím dáv-
n˘ch prorokÛ a prostfiednictvím prorokÛ posledních dnÛ. Pán
i dnes vede Církev tak, Ïe zjevuje svou vÛli sv˘m vyvolen˘m
sluÏebníkÛm.

Proroci nejsou jedin˘mi lidmi, ktefií mohou pfiijímat zje-
vení. Vy mÛÏete, podle své vûrnosti, pfiijímat zjevení, aby vám
pomáhalo ve va‰ich konkrétních potfiebách, zodpovûdnostech
a otázkách a aby vám pomáhalo posilovat va‰e svûdectví.

Pfiipravujte se pfiijímat zjevení skrze Ducha Svatého

V písmech se mluví o rÛzn˘ch druzích zjevení, napfiíklad
o vidûních, snech a náv‰tûvách andûlÛ. Pán tûmito cestami
v tûchto posledních dnech znovuzfiídil své evangelium a zje-
voval pravdy ohlednû takov˘ch nauk, jako je pfiedsmrtelná
existence, vykoupení mrtv˘ch a tfii království slávy. Av‰ak
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vût‰ina zjevení pfiichází k vedoucím a ke ãlenÛm Církve skrze
na‰eptávání Ducha Svatého.

MÛÏe se zdát, Ïe tichá duchovní nabádání nejsou tak vel-
kolepá, jako vidûní nebo náv‰tûvy andûlÛ, ale jsou mocnûj‰í a
trvalej‰í a do Ïivota vná‰ejí vût‰í zmûny. Svûdectví Ducha
Svatého ovlivní du‰i mnohem v˘znamnûji neÏ cokoli, co vidíte
nebo sly‰íte. Prostfiednictvím takov˘ch zjevení získáte trvalou
sílu k tomu, abyste zÛstali vûrni evangeliu a abyste pomáhali
druh˘m ãinit totéÏ.

NíÏe uvedené rady vám pomohou pfiipravit se pfiijímat
nabádání od Ducha Svatého:

Modlete se o vedení. Pán fiekl: „Proste, a dáno budeÈ vám;
hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevfiíno. Nebo kaÏd˘,
kdoÏ prosí, béfie; a kdoÏ hledá, nalézá; a tomu, kdoÏ tluãe,
bude otevfiíno.“ (Matou‰ 7:7–8.) Abyste mohli najít a obdrÏet,
musíte hledat a prosit. JestliÏe neklepete – jestliÏe se nemodlíte
ke svému Nebeskému Otci o vedení – dvefie zjevení se vám
neotevfiou. Ale kdyÏ se budete obracet na svého Otce s pokor-
nou modlitbou, mÛÏete posléze „[pfiijímat] zjevení za zjeve-
ním, poznání za poznáním, abys mohl znáti tajemství a
pokojné vûci – to, co pfiiná‰í radost, to, co pfiiná‰í Ïivot vûãn˘“
(NaS 42:61).

Buìte uctiví. Máte-li k nûkomu úctu, znamená to, Ïe si ho
hluboce váÏíte a projevujete mu lásku. KdyÏ jste uctiví a
pokojní, zvete k sobû zjevení. I kdyÏ je v‰e kolem vás ve
zmatku, mÛÏete si zachovat uctiv˘ postoj a b˘t pfiipraveni pfii-
jímat od Pána vedení.

Buìte pokorní. Pokora úzce souvisí s úctou. KdyÏ jste
pokorní, uznáváte svou závislost na Pánovi. Prorok Mormon
uãil: „Pro mírnost a pokoru srdce pfiichází nav‰tívení Duchem
Svat˘m, kter˘Ïto Utû‰itel naplÀuje nadûjí a dokonalou lás-
kou.“ (Moroni 8:26.)

DodrÏujte pfiikázání. KdyÏ dodrÏujete pfiikázání, jste pfii-
praveni pfiijímat, rozpoznávat a následovat nabádání Ducha
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Svatého. Pán slíbil: „Tomu, kdo zachovává pfiikázání má, dám
tajemství svého království, a ta budou v nûm studnicí Ïivé
vody tryskající k Ïivotu vûãnému.“ (NaS 63:23.)

Buìte hodni pfiijímat svátost a pfiijímejte ji. Modlitby svátosti
uãí, jak získat stálé spoleãenství Ducha Svatého. KdyÏ pfiijí-
máte svátost, svûdãíte Bohu, Ïe jste ochotni vzít na sebe jméno
Jeho Syna, Ïe na nûj budete vÏdy pamatovat a Ïe budete vÏdy
dodrÏovat Jeho pfiikázání. Nebesk˘ Otec slibuje, Ïe kdyÏ
budete dodrÏovat tyto smlouvy, budete mít vÏdy Ducha, aby
byl s vámi. (Viz NaS 20:77, 79.)

Studujte písma kaÏd˘ den. KdyÏ pilnû studujete písma,
uãíte se z pfiíkladÛ muÏÛ a Ïen, jejichÏ Ïivot byl poÏehnán,
protoÏe následovali zjevenou vÛli Pánû. I vy se tak stanete
v Ïivotû vnímavûj‰ími vÛãi Duchu Svatému. KdyÏ ãtete a pfie-
mítáte, mÛÏete získat zjevení ohlednû toho, jak se urãitá pasáÏ
z písma t˘ká vás, nebo ohlednû ãehokoli jiného, co si Pán
pfieje vám sdûlit. ProtoÏe ãtení písem vám mÛÏe pomáhat pfii-
jímat osobní zjevení, máte písma studovat kaÏd˘ den.

Vûnujte ãas pfiemítání. KdyÏ vûnujete ãas pfiemítání o prav-
dách evangelia, otevíráte svou mysl a srdce vlivu Ducha
Svatého, kter˘ vás povede (viz 1. Nefi 11:1; NaS 76:19;
138:1–11). Pfiemítání odvádí va‰e my‰lenky od nicotn˘ch vûcí
svûta a pfiivádí vás blíÏe k Duchu.

KdyÏ usilujete o vedení v urãité záleÏitosti, nejprve si ji pro-
myslete. Obãas Pánovo sdûlení pfiijde aÏ poté, co si danou zále-
Ïitost promyslíte. Pán vysvûtlil tento proces Oliveru
Cowderymu, kter˘ slouÏil jako písafi Josepha Smitha po vût-
‰inu doby, kdy byla pfiekládána Kniha Mormonova. Pán pro-
stfiednictvím proroka Josepha Smitha promluvil k Oliveru
Cowderymu a vysvûtlil mu, proã nebyl schopen pfiekládat
Knihu Mormonovu, i kdyÏ mu byl dán dar pfiekládat: „Viz, ty
jsi nerozumûl; domníval ses, Ïe ti to dám, i kdyÏ tomu nevû-
nuje‰ Ïádné my‰lenky leda tu, abys mne poÏádal. Ale, viz,
pravím tobû, Ïe ty to musí‰ promysleti v mysli své; potom se

Zjevení

182

36863_121_2-Body  10-18-2005  7:26 AM  Page 182



mne musí‰ tázati, zda je to správné, a jestliÏe je to správné, já
zpÛsobím, aby nitro tvé v tobû hofielo; tudíÏ, ty pocítí‰, Ïe je to
správné.“ (NaS 9:7–8.)

Trpûlivû hledejte BoÏí vÛli. BÛh zjevuje sebe „[ve svém]
vlastním ãase a [sv˘m] vlastním zpÛsobem a podle [své]
vlastní vÛle“ (viz NaS 88:63–68). Zjevení k vám bude pravdû-
podobnû pfiicházet „[fiádek za fiádkem], pfiedpis za pfiedpisem,
tu trochu a tam trochu“ (2. Nefi 28:30; viz také Izaiá‰ 28:10;
NaS 98:12). NesnaÏte se vynutit si duchovní vûci silou. Zjevení
tímto zpÛsobem nepfiichází. Buìte trpûliví a dÛvûfiujte
Pánovu ãasovému rozvrhu.

Rozpoznávejte nabádání Ducha Svatého

Dne‰ní svût je pln˘ mnoha hlasÛ a poslÛ, a proto se musíte
nauãit rozpoznávat na‰eptávání Ducha Svatého. NíÏe jsou
uvedeny nûkteré základní zpÛsoby, jimiÏ s námi Duch Svat˘
komunikuje:

Promlouvá k mysli a k srdci tich˘m, jemn˘m hlasem. Pán uãil:
„Budu mluviti k tobû v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha
Svatého, jenÏ sestoupí na tebe a jenÏ bude dlíti v srdci tvém.
Nyní, viz, toto je duch zjevení.“ (NaS 8:2–3.) Nûkdy vám bude
Duch Svat˘ pomáhat porozumût nûjaké pravdû evangelia
nebo vás bude k nûãemu nabádat, coÏ, „zdá se, zamûstnává
mysl [va‰i] a dot˘ká se pocitÛ [va‰ich]“ (NaS 128:1). Aãkoli
takové zjevení mÛÏe mít na vás mocn˘ vliv, témûfi vÏdy pfii-
chází ti‰e jako „tich˘, jemn˘ hlas“ (viz 1. Královská 19:9–12;
Helaman 5:30; NaS 85:6).

Nabádá nás skrze na‰e pocity. Aãkoli ãasto popisujeme sdû-
lení od Ducha jako hlas, onen hlas je to, co spí‰e pociÈujeme,
neÏ to, co sly‰íme. A i kdyÏ mluvíme o tom, Ïe „nasloucháme“
na‰eptávání Ducha Svatého, ãasto popisujeme duchovní nabá-
dání slovy: „Mûl jsem pocit...“ Rada, kterou dal Pán Oliveru
Cowderymu v oddíle 9 Nauky a smluv, o níÏ se pí‰e na stranû
182–183, uãí této zásadû. Tato rada je v‰ak nûkdy ‰patnû
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pochopena. KdyÏ si nûktefií ãlenové Církve pfieãtou tento úry-
vek, jsou zmateni a mají obavy, Ïe nikdy neobdrÏeli nabádání
od Ducha Svatého, protoÏe ve svém nitru nikdy nepocítili
hofiení. V‰imnûte si Pánov˘ch závûreãn˘ch slov v Nauce a
smlouvách 9:8: „TudíÏ, ty pocítí‰, Ïe je to správné.“ Hofiení
popsané v tomto úryvku z písma znaãí pocit útûchy a klidu,
není to nutnû vjem tepla. KdyÏ se budete snaÏit i nadále vyhle-
dávat ve svém Ïivotû Pánovu vÛli a následovat ji, poznáte, jak
Duch Svat˘ ovlivÀuje vás osobnû.

Pfiiná‰í pokoj. Duch Svat˘ se ãasto naz˘vá Utû‰itel (viz Jan
14:26; NaS 39:6). KdyÏ vám zjevuje vÛli Pánû, „[vná‰í] pokoj
do mysli [va‰í]“ (NaS 6:23). Pokoj, kter˘ On dává, nemÛÏe
b˘t napodoben svûtsk˘mi vlivy nebo fale‰n˘m uãením. Jde o
pokoj, kter˘ Spasitel slíbil, kdyÏ uji‰Èoval své uãedníky, Ïe
jim po‰le Utû‰itele: „Pokoj zÛstavuji vám, pokoj svÛj dávám
vám; ne jako svût dává, já dávám vám. NermutiÏ se srdce
va‰e, ani strachuj.“ (Jan 14:27.)

Dal‰í odkazy: Amos 3:7; Matou‰ 16:13–18; 1. Korintsk˘m 2:9–14; 12:3;
Zjevení 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; NaS 76:5–10; 121:26–33; âlánky víry
1:7, 9

Viz také Duch Svat˘; Duchovní dary; Modlitba; Písma; Úcta; Víra

Znamení

Znamení jsou události nebo záÏitky, které dokazují moc
BoÏí. âasto jsou zázraãné. Urãují a oznamují velké události,
napfiíklad narození, smrt a druh˘ pfiíchod Spasitele. Pfiipomí-
nají nám smlouvy, které s námi Pán uãinil. Znamení také
mohou pfiiná‰et svûdectví o boÏském povolání nebo vyjadfio-
vat PánÛv nesouhlas.

Nûktefií lidé tvrdí, Ïe by uvûfiili v Boha nebo v Jeho dílo,
kdyby mohli obdrÏet znamení. Ale Pán fiekl: „Víra nepfiichází
znameními, ale znamení následují ty, ktefií vûfií.“ (NaS 63:9.)
Taková znamení jsou dávána tûm, ktefií jsou vûrní a poslu‰ní,
aby je posílila v jejich vífie.

Znamení
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Dal‰í odkazy: Matou‰ 12:38–39; Marek 13:22–27; Luká‰ 2:8–17; Alma
30:43–52; Helaman 14; 3. Nefi 1:13–21; 8:2–25; Eter 12:6; NaS 63:7–12

Viz také Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista; Poslu‰nost; Víra

ZneuÏívání a t˘rání

ZneuÏívání a t˘rání je takové zacházení s druh˘mi nebo se
sebou, které zraÀuje nebo ubliÏuje. ·kodí mysli i duchu a ãasto
také zraÀuje tûlo. MÛÏe vést ke zmatku, pochybám, nedÛvûfie
a strachu. Poru‰uje zákony spoleãnosti a je v naprostém proti-
kladu k uãení Spasitele. Pán odsuzuje zneuÏívání a t˘rání
v jakékoli formû – tûlesné, sexuální, slovní nebo citové.
ZneuÏívání a t˘rání mÛÏe vést k církevnímu disciplinárnímu
fiízení.

Rada pro ty, ktefií zneuÏívají a t˘rají

JestliÏe jste nûkoho zneuÏívali nebo t˘rali, musíte ãinit
z tohoto hfiíchu pokání. Proste Pána, aby vám odpustil.
PoÏádejte o odpu‰tûní ty, jimÏ jste ublíÏili. Promluvte si o
tom s biskupem nebo s presidentem odboãky, aby vám mohl
pomáhat v procesu pokání, a je-li tu nutné, aby vám pomohl
zajistit dal‰í radu a pomoc odborníka.

Pokud vás k zneuÏívání a t˘rání podnûcují pocity hnûvu,
uãte se ovládat své nálady. ObraÈte se na Pána v modlitbû a
poÏádejte Ho o pomoc. Poznáte, Ïe z pohledu vûãnosti je vá‰
hnûv témûfi vÏdy reakcí na to, co není pfiíli‰ dÛleÏité.

JestliÏe jste se provinili sexuálním zneuÏíváním, snaÏte se
ukáznit svou mysl. Pamatujte na to, Ïe va‰e my‰lenky mají
mocn˘ vliv na vá‰ Ïivot, neboÈ jak ãlovûk sm˘‰lí v srdci svém,
takov˘ je (viz Pfiísloví 23:7). Vyh˘bejte se pornografii a ãemu-
koli jinému, co mÛÏe podnûcovat nemorální sexuální touhy.
Modlete se, abyste dokázali umoÏnit ctnosti, aby „[zdobila]
my‰lenky [va‰e] neustále“ (NaS 121:45).

ZneuÏívání a t˘rání
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Pomoc pro obûti zneuÏívání a t˘rání

Jste-li obûtí zneuÏívání a t˘rání, okamÏitû vyhledejte
pomoc. Promluvte si o tom s vedoucím knûÏství, zpravidla
s biskupem nebo s presidentem odboãky, a nûkdy také se ãle-
nem pfiedsednictva kÛlu nebo okrsku. PomÛÏe vám poznat,
co máte dûlat.

Buìte si jisti, Ïe vy za ‰patné chování druh˘ch vinu nene-
sete. Nemusíte mít pocit viny. JestliÏe jste obûtí znásilnûní
nebo jiného sexuálního zneuÏití, aÈ uÏ se jedná o zneuÏití
nûk˘m znám˘m, cizím, nebo dokonce ãlenem rodiny, vy jste
se sexuálním hfiíchem neprovinili. Vûzte, Ïe jste nevinní a Ïe
vás vá‰ Nebesk˘ Otec miluje.

Modlete se o pokoj, jenÏ pfiichází pouze skrze JeÏí‰e Krista
a Jeho usmífiení (viz Jan 14:27; 16:33). Spasitel pro‰el v‰emi
va‰imi bolestmi a strastmi, i tûmi, které zpÛsobují druzí, a On
ví, jak vám pomoci (viz Alma 7:11–12). Místo usilování o
pomstu se zamûfite na to, co mÛÏete sami ovlivnit, napfiíklad
na svÛj pohled na Ïivot. Modlete se o to, abyste mûli sílu
odpustit tûm, ktefií vám ublíÏili.

I nadále vyhledávejte pomoc u svého vedoucího knûÏství,
aby vás mohl vést procesem citového uzdravení. Prostfiednic-
tvím poÏehnání evangelia mÛÏete zastavit cyklus zneuÏívání
a t˘rání a osvobodit se z utrpení, které jste zaÏili.

Dal‰í odkazy: Matou‰ 18:1–6; NaS 121:34–46

Viz také Odpu‰tûní; Pokání

Znovuzrozen (Viz Kfiest; Obrácení; Spasení)

Znovuzfiízení evangelia

KdyÏ byl JeÏí‰ Kristus na zemi, zaloÏil mezi sv˘mi násle-
dovníky svou Církev. Po Jeho ukfiiÏování a po smrti Jeho
apo‰tolÛ byla kvÛli obecnû roz‰ífienému odpadlictví plnost

Znovuzrozen
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evangelia ze zemû odÀata (viz „Odpadlictví“, strany 84–85).
Mnoho muÏÛ a Ïen hledalo bûhem staletí velkého odpadlic-
tví plnost pravdy evangelia, ale nebyli schopni ji najít. Aãkoli
mnozí kázali o Spasiteli a o Jeho uãení upfiímnû, nikdo nemûl
plnost pravdy ani knûÏskou pravomoc od Boha.

Velké odpadlictví bylo dobou duchovní temnoty, ale nyní
Ïijeme v dobû, kdy mÛÏeme pfiijímat svûtlo slavného evange-
lia Kristova (viz 2. Korintsk˘m 4:4; viz také NaS 45:28). Plnost
evangelia byla znovuzfiízena a pravá Církev JeÏí‰e Krista je
opût na zemi. Îádná jiná organizace s ní není srovnatelná.
Není v˘sledkem reformace, pfii níÏ muÏi a Ïeny s dobr˘mi
úmysly dûlali v‰e, co bylo v jejich moci, aby uskuteãnili
zmûnu. Jde o znovuzfiízení Církve zaloÏené JeÏí‰em Kristem.
Jde o dílo Nebeského Otce a Jeho Milovaného Syna.

ProtoÏe jste ãleny Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ, mÛÏete obdrÏet poÏehnání, která nebyla na zemi
k dispozici témûfi 2000 let. Skrze obfiady kfitu a konfirmace
mÛÏete obdrÏet odpu‰tûní hfiíchÛ a stálé spoleãenství Ducha
Svatého. MÛÏete Ïít podle evangelia v jeho plnosti a jedno-
duchosti. MÛÏete porozumût podstatû BoÏství, usmífiení
JeÏí‰e Krista, úãelu Ïivota na zemi a tomu, Ïe Ïivot po smrti
je skuteãností. Máte v˘sadu, Ïe jste vedeni Ïijícími proroky,
ktefií uãí to, co je BoÏí vÛlí v dne‰ní dobû. Chrámové obfiady
vám umoÏÀují získávat vedení a pokoj, pfiipravovat se na
vûãn˘ Ïivot, b˘t zpeãetûni na vûãnost ke své rodinû a zaji‰Èo-
vat spásné obfiady pro va‰e zesnulé pfiedky.

Události znovuzfiízení

NíÏe uveden˘ pfiehled shrnuje nûkolik dÛleÏit˘ch udá-
lostí, které doprovázely znovuzfiízení evangelia a zaloÏení
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, o níÏ Pán pro-
hlásil, Ïe je „jedinou pravou a Ïivou [církví] na tváfii celé
zemû“ (NaS 1:30).

Znovuzfiízení evangelia
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Poãátek jara 1820. âtrnáctilet˘ Joseph Smith hledal pra-
vou Církev JeÏí‰e Krista, a proto se modlil v háji poblíÏ
svého domova v Palmyfie, stát New York. V odpovûì
na jeho pokornou modlitbu se mu ukázali Nebesk˘
Otec a JeÏí‰ Kristus a fiekli mu, Ïe se nesmí pfiipojit
k Ïádné církvi, které byly v té dobû na zemi. (Viz Joseph
Smith–Îivotopis 1:11–19.) V Církvi o této události
hovofiíme jako o Prvním vidûní Josepha Smitha.

21.–22. záfií 1823. Josepha Smitha nav‰tívil andûl, kter˘
se jmenoval Moroni. Moroni prorokoval o nadcházejí-
cích událostech a fiekl Josephovi o záznamu Knihy Mor-
monovy na zlat˘ch deskách. Andûl Josephovi dovolil
spatfiit zlaté desky, které byly uloÏeny v zemi na blíz-
kém pahorku Kumora. (Viz Joseph Smith–Îivotopis
1:27–53.)

22. záfií 1827. Joseph Smith obdrÏel od Moroniho na
pahorku Kumora zlaté desky poté, co se s Moronim
bûhem pfiedchozích ãtyfi let vÏdy 22. záfií scházel. (Viz
Joseph Smith–Îivotopis 1:53, 59.)

15. kvûtna 1829. KdyÏ Joseph Smith a Oliver Cowdery
pracovali na pfiekladu zlat˘ch desek, doãetli se o kfitu
na odpu‰tûní hfiíchÛ, a tak ode‰li na odlehlé místo, aby
se na tuto vûc zeptali Pána. Tam, na bfiehu fieky
Susquehanna poblíÏ Harmony ve státû Pensylvánie,
obdrÏeli odpovûì na svou modlitbu. Jan Kfititel, vzkfií-
‰ená bytost, k nim pfii‰el jako „posel z nebe ... v oblaku
svûtla“. Pfiedal jim Aronovo knûÏství. Potom se Joseph
a Oliver, uposlechnuv‰i jeho pokyny, navzájem pokfitili
a navzájem se vysvûtili do Aronova knûÏství. (Viz
Joseph Smith–Îivotopis 1:68–72; viz také NaS 13.)

Znovuzfiízení evangelia
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Kvûten 1829. Dávní apo‰tolové Petr, Jakub a Jan pfie-
dali Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu Melchi-
sedechovo knûÏství. (Viz NaS 128:20.)

âerven 1829. Prorok Joseph Smith veden˘ „darem a
mocí BoÏí“ (NaS 135:3) dokonãil pfieklad Knihy
Mormonovy.

26. bfiezna 1830. První v˘tisky Knihy Mormonovy jsou
k dispozici v Palmyfie ve státû New York.

6. dubna 1830. V okrese Fayette ve státû New York byla
‰esti ãleny zorganizována Církev.

27. bfiezna 1836. Zasvûcení chrámu Kirtland, prvního
chrámu postaveného v této dispensaci. Prorok Joseph
Smith pronesl zasvûcovací modlitbu, kterou obdrÏel
prostfiednictvím zjevení. (Viz NaS 109.)

3. dubna 1836. V chrámu Kirtland se Josephu Smithovi
a Oliveru Cowderymu ukázal Spasitel. Josephovi a
Oliverovi se také ukázali MojÏí‰, Elias a Eliá‰ a pfiedali
jim klíãe knûÏství. Eliá‰ pfiinesl klíãe peãeticí moci, coÏ
umoÏÀuje, aby rodiny byly zpeãetûny na vûky. (Viz
NaS 110.)

Osud Církve

Starozákonní prorok Daniel prorokoval, Ïe BÛh „vzbudí...
království“, které „na vûky nebude zkaÏeno“ a které bude
„státi... na vûky“ (Daniel 2:44). KdyÏ prorokoval tyto vûci,
mluvil o Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, o krá-
lovství BoÏím na zemi v dne‰ní dobû. Církev se od onoho dne,
kdy ji zorganizovalo ‰est ãlenÛ, rozrÛstá a vzkvétá a bude
postupovat vpfied i nadále, dokud „[nenaplní] v‰ecku zemi“
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(Daniel 2:35; viz také NaS 65:2). KaÏd˘ rok jsou pokfitûny
stovky tisíc lidí. Kniha Mormonova je pfiekládána do mnoha
jazykÛ. Po celém svûtû se stavûjí chrámy. Îijící proroci spolu
s JeÏí‰em Kristem, kter˘ stojí v ãele Církve, budou fiídit pokrok
Církve, dokud zemû nebude pfiipravena na SpasitelÛv druh˘
pfiíchod.

Prorok Joseph Smith takto mluvil o poÏehnání znovuzfií-
zení: „Nyní, co sly‰íme v evangeliu, které jsme obdrÏeli? Hlas
veselí! Hlas milosrdenství z nebe; a hlas pravdy ze zemû;
radostné zvûsti pro mrtvé; hlas veselí pro Ïijící a mrtvé;
radostné zvûsti veliké radosti.“ (NaS 128:19.)

Dal‰í odkazy: Izaiá‰ 2:1–3; 29:13–14; Skutkové 3:19–21; Zjevení 14:6–7;
2. Nefi 3:3–15; NaS 128:19–21; 133:36–39, 57–58; Joseph Smith–Îivotopis

Viz také Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista; Joseph Smith; Odpadlictví; Zjevení

Znovuzfiízení evangelia
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Uã se ode mne a naslouchej slovÛm m˘m;

kráãej v mírnosti Ducha mého, 

a bude‰ míti pokoj ve mnû.

Nauka a smlouvy 19:23

36863 121
4 02368 63121 4

CZECH

36863_121_1-Cover  10/18/05  7:21 AM  Page 1

N/C Resale



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 254
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.17717
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 254
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.17717
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1800 1800]
  /PageSize [1224.000 792.000]
>> setpagedevice




